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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 technických úloh na povrchu Zeme je existencia geodetických sietí. Preto sa otázkam ich budovania, orientácie, mierky, homogenity, spájania, analýzy, údržby
i v súčasnosti venuje mimoriadna pozornosť vo všetkých vyspelých štátoch sveta (pozri napr. [1]). Osobitne vážnou sa vzhfadom na súčasné vedecké i technické požiadavky stáva otázka presnosti geodetických. sietí všetkých druhovo Požiadavky presnosti
v mnohých prípadoch nesp1ňajú geodetické siete budované klasickými metódami. Najčastejšie ide o prípady využitia sietí pri budovaní rozsiahlejších a investične náročných objektov (metro, diafnica, vefký
priemyselný závod ap.), ďalej pri sledovaní posunov
a deformácií hrádzí a priehrad, objektov v poddolovanom 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 modernizácie existujúcich štátnych sietí, ekonomické
otázkyai.
Paralelne s požiadavkami
sa v súlade so súčasným stavom vývoj a vedy a techniky núkajú možnosti tvorby dokonalejších sietí. Meracia technika,
existenci a vhodných matematických nástroj ov, rozvoj 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 vedeckých 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 tvorbu návrhov optimálnych
štruktúr
geodetických 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 minimalizovali 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 počiatočnom štádiu. S ohfadom na náročnosť teoretických štúdií a numerických výpočtov sme sa v doterajšom 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 dosiahnuté výsledky jednoznačne potvrdzujú efektívnosť, aktuálnosť a perspektívnosť novej metódy [4,
5]. V ďalšom uvádzame základné informácie o problematike 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 definície. Kvoli názornosti a pre lepšie pochopenie budeme ich graficky znázorňovať a vyjadrovať matema.
tickými vzťahmi.
Konfiguráciu geodetickej siete, danú vzájomnou
polohou bodov, určuje st1pcový vektor
ktorého
komponenty treba poznať's presnosťou, zodpovedajúcou 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 súradnicového systému a ich spojnica v jednej z osí ap. Podfa
toho vektor konfigurácie možno písať:

*,

alebo

* = (X~l

I

alebo

*=

s ap.

y~

(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 trigonometrickej siete parametrami sú súradnice bodov;
v prípade nivelačnej siete sú to nadmorské výšky bodov alebo prevýšenia medzi nimi.
Pomocné pxrametre siete sú tie veličiny, ktorých
hodnoty je potrebné pri budovaní siete určit, ale ktorých určenie nie je ciefom budovania siete. Označíme
ich symbolom 92,
Množina uzlov. V geodetickej sieti množinu uzlov
tvoria uhly, vzdialenosti, výškové a gravitačné rozdiely medzi geodetickými bodmi, teda veličiny, ktorých 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-
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v uzle Xi sú lineárne závislé od neznámych parametrov siete

1]

P,
b)

kde

f' -

0,3

..'"

riadkový vektor funkcií, vyjadrujúci lineárnu
závislosť,
0,1 @ _ vektor parametrov. (Predpokladáme teda, že
chyby merania <5= 1] - ľ
nie . sú zaťažené
systematickým vplyvom, čiže E(<5) = O.)

e

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

= f'

@

= f(@) = f(@O)

m of(@O)

+.~

.=1

-~Q.
VO,

<5e;,
(2)

<5ei = ei

-

e?

a

e?

sú približné hodnoty parametrov,

a teda

, _ (~f(Oel

f -

@O)

Of(@O))

, ... , oem

.

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 plánu. 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 pripísané hodnoty váh (obr. 1).

Z nameraných údaj ov možno určiť nekonečne vefa odhadov 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 ktorých 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 štvorcov, ak merané hodnoty sú stochasticky nezávislé.
Potom platí:

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

M
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 náhodných premenných, ktorých realizáciou vznikajú výsledky merania experimentálnych veličín, patriacich
do množiny uzlov. V ďalšom budeme predpokladať,
že stredné hodnoty E(1]/xtl náhodných premenných

= ~

0'-2 (X;) !(Xi)
i=1

f'(x;)

P(Xi),

(4)

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 svojimi prvkami charakterizuje presnosť odhadov é. Najlepšie 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 zaujímavo komentuje Alberda v [6]. V československej literatúre o problematike optimalizácie po prvýkrát píšu
Kubáček a Pázman v [7]. Teoreticko-praktické riešenie niektorých úloh je o. i. v [8].
Pri návrhu funkcie kritéria optimality vychádzame 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 minimálna;
A-optimálny, ak stopa kovariančnej matice D (s) je
minimálna, inými slovami, súčet štvorcov polosí
elipsy (resp. elipsoidu) strednej chyby je minimálny;
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 vyrovnania 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 predchádzajúcom, s tým rozdielom, že minimalizujeme determinant, stopu resp. lineárnu funkciu matice Du(s)
(l je počet užitočných parametrov.) Tu Du je submatica matice D = M-l, ktorá súvisí s užitočnými parametrami a výraz d(x, l, s) je definovaný nasledovne:
d(x, l,s)

=

('(x) ( Du
Dk!

DIk

Dkk-

)

f(x)

Mkk

Kritérium D- optimality minimalizuje plochu elipsy
strednej chyby, čo je v geodézii vermi vítané; na druhej strane sa však maže vyskytnúť tvar elipsy pretiahly v jednom smere, čo by znamenalo vačšiu nepresnosť v tomto smere. Pre svoju minimaxnú vlastnosť, ktorou minimalizuje maximálnu aposteriórnu
disperziu sprostredkujúcej veličiny, bude pravdepodobne vhodné pre vačšinu geodetických úloh. Výhodné je tiež z hradiska výpočtov.
Kritérium A- optimality minimalizuje súčet štvorcov 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 Aoptimálneho plánu je často zložitejšia než D- optimálneho 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 presnosť 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 podmienkam, by bolo možné vytvoriť lineárnou kombináciou
spomenutých kritérií. Preto v budúcnosti bude potrebné viac sa venovať tomuto problému aj z teoretického aj z výpočtového hradiska.
4. Teoretické základy riešenia

optimálnych

plánov

Optimálne plány, ktoré by vyhovovali všetkým kritériám, 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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výraz max 0.-2(x) d(x,

e);

"eX

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

Informačná matica získaná iteračnou procedúrou
bude v limite totožná s informačnou maticou optimálneho plánu:
lim I M(e.) I

"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 neprevyšuje 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,

O(

e* je optimálny plán.
V ďalšom uvedieme niektoré zvláštnosti iteračného procesu.
Najťažšou operáciou iteračného procesu je inver.
tovanie informačnej matice. Preto ho nahradíme
jednoduchšími operáciami podfa Boxovej vety, ktorá
hovorí:

) = (1 _
e'+1

ktoré vyjadruje mieru zhody navrhnutej štruktúry
s optimálnou štruktúrou. V prípade, že nemáme možnosť optimálneho navrhnutia štruktúry, možno z niekofkých návrhov vybrať najlepší a posúdiť blízkosť
k optimálnej štruktúre siete.
5. Algoritmy pre sekvenčné navrhovanie
štruktúr

optimálnych

Navrhnúť priamo optimálny plán je možné len v niektorých vefmi jednoduchých prípadoch a pri dostatočnej 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, pomocou ktorej možno ukázať, že lineárna kombinácia
dvoch plánov bude vždy lepšia ako hociktorý z povodných plánov:

I M(e) I ~
kde

e

=

(1 -

max

+

ťX)e1

{I M(e I; I M(e2)I},

lXe2;

1)

O

< IX<

(8)

1.

Postup zostrojenia optimálneho plánu:
1. Vychádzame z nejakého počiatočného, regulárneho
plánu eo, ktorý má informačnú maticu M(eo) a kovariančnú 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 -

1X0e)o

+ lXoB(xo)'

Koeficient 1Xsa
0 zvolí tak, aby zvačšenie informačnej matice bolo maximálne. Dá sa dokázať, že 1Xbude
0
vyhovujúce, ak:
1X0=

0'-2 (xo) d(xo, eo) [O'~2(xo) d(xo, eo) _

'

(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. kovariančnú maticu 0(e1). Podobným
sposobom sa
nájde pláne2,e3, ... atď. Proces opakujeme dovtedy,
kým rozdiel medzi informačnými maticami nasledujúcimi za sebou nebude dostatočne malý.

P [, _ IXO'-2(x) O(e.) f(x) f'(x) ] O( )

IX

m

+ IXO'-2(x) d(x,

1_ IX

e.)

e..

Prednosťou takéhoto postupu je to, že rozsah
výpočtov sa zmenší, ale presnosť určenia prvkov kovariančnej 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 plánoch, že determinant informačnej matice klesá k nule
a výpočet kovariančnej matice nie je možný. V takýchto 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 musíme venovať vefkú pozornosť a využiť všetky predchádzajúce skúsenosti.
Uvedená iteračná metóda bude vyhovujúca aj
pre zostrojenie reštringovaných plánov.
6. Záver
Stručnou formou sme charakterizovali princípy a základy 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
-

m
1]m

= I M(e*) I·

••••• 00

-

-

-
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vplyvu jednotlivých druhov kritérií na štruktúru
v aplikácii na konkrétnej konfigurácii siete,
zmeny D- optimálneho plánu pri danej konfigurácii 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 jednotlivých 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 nadobudnúť potrebné ďalšie skúsenosti predovšetkým vo
sfére výskumu.
Treba zdorazniť, že problematika optimalizácie sa
dotýka všetkých tých oblastí geodézie, kde sa vykonáva 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 projektovacích prácach.
Dokladné poznanie zákonitostí budovania sietí
na nových princípoch, znalosť ich presnosti, zákonov
šírenia chýb, vplyvu vofby kritéria optimality na charakteristiky presnosti parametrov siete a využívanie
optimalizačných metód pri zakladaní polygónových ťahov 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 racionalizačný faktor. Už v blízkej budúcnosti umožní
budovať alebo rekonštruovať geodetické siete požadovanej presnosti s minimálnymi nákladmi.
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Základní problémy a výsledky studia
recentních pohybů zemské kůry
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Původní názory o stabilitě zemského povrchu
v současném geologickém období byly v průběhu
posledních desetiletí vyvráceny kvalitativně novými poznatky. Jedním z hlavních zdrojů poznatků tohoto 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 dynamických procesů vnitřních vrstev zemského tělesa.
Vlastnosti výsledků geodetických pozorování jako
průmětu pohybů vnitřních hmot zemského tělesa
určují nejen jejich význam, ale i hranici jejich možností. Z těchto důvodů, jestliže hovoříme o výzkumu
recentních pohybů zemské kůry musíme brát v úvahu a využívat celý komplex metod, dovolujících studovat vzájemné působení kvality vnitřních struktur
a deformací povrchu. Základním rozdílem, umožňujícím 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 statické vlastnosti kůry a svrchních částí pláště. Tento stav je ovšem nutno považovat za dočasný, neboť např. gravimetrie je schopna již v blízké budoucnosti dávat prostřednictvím údajů o změnách
tíhového zrychlení odpovídající informace o pohybu hmot uvnitř zemského tělesa.
Jestliže jsme v původních etapách výzkumu hledali důkazy o existenci deformací zemského povrchu, pak v současné době se nacházíme v etapě
předběžných analýz, využívajících
výsledků různých metod a určujících postupně vlastnosti struktury zemské kůry a jejích povrchových deformací.
Základním cílem spojeného úsilí geofyziků, geodetů a geologů v těchto směrech je nalezení základních příčin a zákonitostí
dynamických
procesů
uvnitř zemského tělesa, které bezprostředně ovlivňují zemský povrch - životní prostředí lidstva. Důsledky 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 socilistické republiky, Bukurešť.
S přihlédnutím k naznačenému základnímu cíli
výzkumu vlastností recentních pohybů zjišťujeme,
že se v současné době nacházíme teprve na počátku chápání všech složitostí další cesty. V současné etapě se totiž nacházíme ve stadiu hledání
pravděpodobných souvislostí mezi jednotlivými jevy, souvislostí mezi výsledky výzkumu vlastností Země různými metodami. Základem k prohloubení a
rozšíření současných studií je sběr a analýza statistických materiálů - výsledků různorodých pozorování. Typickým pro současný přístup k řešení
zadaného problému jsou dvě kvalitativně se odlišující hlediska - směry dalšího výzkumu. První
směr je charakteristický tím, že objektem výzkumu
je zemské těleso v celku. Studietohoto typu se zabývají tvarem a rozměry zemského tělesa, vlastnostmi jeho rotace, vlastnostmi struktury celého zemského tělesa, pohybem kontinentů a jeho příčinami
apod. Geodetické metody jsou v tomto případě využívány v podobě astronomických pozorování kolísání pólů, zřejmě spojeným také s vlastnostmi zemského jádra. Opakovaná určení zeměpisných souřadnic klasickými metodami se svou přesností ukázala jako nevhodná pro určení pohybů bodů na
velké vzdálenosti. Mnohem slibněji se pro tyto účely
jeví využití umělých družic Země a dopplerovských a interferometrických
jevů. Postupné využívání těchto metod slibuje v blízké budoucnosti
možnost velmi přesného určování pohybů základních bloků zemské kůry. Kvalita současných nejpřesnějších 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 možnost postupného poznání základních zákonitostí dynamického života naší planety v celku.
Druhým směrem současného výzkumu vlastností
pohybů zemské kůry a jejich zákonitostí jsou studie lokálního nebo regionálního
charakteru.
Základním dílčím směrem tohoto výzkumu jsou komplexní studie ve vybraných oblastech - geodynamických polygonech. Výhodou toho druhu přístupu
k celému problému je větší podrobnost výsledků získaných různými metodami. Rozsah studované oblasti dovoluje ve větším detailu určovat deformace
zemského povrchu, vlastnosti geofyzikálních polí a
struktury zemské kůry. Nevýhodou komplexních
studií lokálního charakteru je skutečnost, že získané poznatky, nebo alespoň některé z nich nemají obecnou platnost. V tomto směru je proto důležité vzájemné srovnávání jedinečných - zvláštních
vlastností jednotlivých zkoumaných oblastí a jejich 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 naznačených směr-ech by se v budoucnu měly setkat
v podobě zevšeobecňujících poznatků. Takové setkání by mělo být charakterizováno
tím, že všem
obecným - globálním - zákonitostem budou odpovídat 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 podstaty recentních pohybů je ovšem ještě otázkou budoucnosti. V současné etapě pouze hledáme možné
vztahy a závislosti mezi jednotlivými jevy, určovanými nezávisle celou škálou různých metod. Lze při
tom říci, že více je rozvíjen druhý směr výzkumu, nebo tento přístup dovoluje kromě sledování
hlavního cíle řešit rovněž řadu místních, speciálních otázek. Kromě toho je možno v tomto případě
pro získávání nutných údajů využívat obvyklé techniky, 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 rámci 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 technologiCké 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 matematického vyjádření celého procesu;
- vzájemné souvislosti pohybů povrchu a strukturníCh vlastností zemské kůry;
- vzájemné souvislosti pohybů povrchu a statických nebo dynamických
vlastností
jednotlivých geofyzikálních polí;
- vzájemná souvislost recentních pohybů s dynamickými procesy neotektoniky.
Je přitom samozřejmé, že uvedené členění je do
značné míry umělé a odpovídá současné úrovni našich znalostí. Sjednocujícím prvkem všech uvedených částečných - dílčích řešení je jediná dosud
neznámá příčina, tj. zdroj deformací zemského povrchu.
Vlastnosti pohybů nebo deformací zemského
povrchu
Využívání geodetických metod a zejména zpracovávání dnes ještě omezeného množství výsledků
vyvolává nutnbst zjednodušení funkční závislosti
pohybu v čase. Ve většině případů se proto předpokládá lineární závislost pohybu v čase, přičemž
le vědomě zanedbávána obecná nelinearita pohybu nejen v čase, ale i v prostoru. Důkazem nelinearity pohybů jsou výsledky geologických výzkumů
vlastností pohybů v geologické minulosti Země a
také, dnes ještě ojedinělé výsledky geodetických
měření. Kromě periodických změn na zemském povrchu exogenního původu s jasnou závislostí na fyzikálních vlastnostech
půdy [2], [3], byla nalezena také místní kolísání dílčích bloků zemské
kůry dosud neznámého původu [4]. Speciálními
problémy tzv. skryté periodicity na rozsáhlejších
územích, jejíž původ je přičítán dynamickým vlastnostem svrchních částí zemského pláště, se zabývá
např. práce [5]. Všeobecně je nutno otázkám zřejmých nelinearit. tektonických deformací zemského
původu věnovat zvláštní výzkumnou pozornost.
Znalost funkční závislosti pohybu na čase je totiž
podstatným údajem pro další rozbory vlastností deformací zemského povrchu a pohybů zemské kůry.
Východiskem pro takový výzkum jsou často opakovaná geodetická měření, přičemž zvláštní význam
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zde mají ekonomicky i technicky méně náročná pozorování na geodynamických polygonech.
Pokud jde o zmíněné elQogenní pohyby, byla spektrální analýzou nalezena perioda 180 dní, 300 dní,
365 dní a 4 roky, platná pro zatím pro osmiletou
řadu pozorování na geodynamickém polygonu Lišov. V souvislosti s tím bylo zjištěno, že exogenní pohyby jsou patrné ještě v hloubce 20 m. Jestliže při srovnání s dalšími výsledky pozorování daného jevu v Ukrajinské SSR považujeme periodický charakter exogenních
pohybů za prokázaný,
vzniká otázka, do jaké hloubky kolísání tohoto původu 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 sedimentárních pánví. Kromě toho je v těchto oblastech 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 považovat za nerovnoměrné pohyby v seismických oblastech. Kromě změn rychlostí pohybů jako příznaku 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 zemětřesení, a to zejména z hlediska předpovědi tohoto jevu. Jestliže uvážíme současnou velkou seismickou aktivitu na celém světě, mají tyto výzkumy
perspektivní charakter a je třeba zvýšit výzkumnou činnost v tomto směru. S vlastní seismicitou
je spojena ještě jedna otázka, která se v současné
době začíná rozpracovávat. Jde o prověření předpokladu, že seismické vlny ovlivňují také struktury
na větší vzdálenosti od zdroje seismického neklidu.
Teoreticky je totiž možno předpokládat,
že v důsledku průchodu seismických vln jinak málo výrazně napjatým prostředím (kdy napětí je vyvoláno
pomalým tektonickým pohybem) může dojít k rychlejšímu vyrovnání takového napětí. Taková změna
může být jen nižšího řádu, pozorovatelná' pouze
z opakovaného geodetického měření, avšak současně může ovlivnit celkový charakter dynamiky
zkoumaného území. Nelze ani vyloučit, že takové jevy jsou právě zdrojem nepravidelností
v průběhu
tektonických pohypů v platformních oblastech, jakými 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 podmínkách
mohou takové impulsy vzdálenějších
epicenter vyvolat i porušení dálkových vedení, protínající význačnější zlomové linie apod. Z hlediska celkového pochopení vlastností recentních pohybů 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 obvykle technogenními deformacemi. Na rozdíl od deformací tektonického původu můžeme tyto deformace předem přibližně vypočítat. výpočty tohoto
druhu zejména v oblastech těžby nafty a zemního
plynu mají zvláštní metodologický
význam pro
studium skutečných a teoretických deformací zemského povrchu v závislosti na podpovrchovém napětí v hloubce zdroje. Modelovým řešením je při

tom možno s určitou mírou nejistoty studovat fyzikální vlastnosti svrchních vrstev zemské kůry, jejichž 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 nalezišť užitkových nerostů se nachází v oblastech
zvýšené tektonické
aktivity, která bezprostředně
ovlivňuje charakter technogenních
pohybů. Technogenní deformace
zemského
povrchu
naopak
ovlivňují vlastnosti tektonických procesů a mění
jejich všeobecný režim [9], [10]. Kromě toho působení technogenních vlivů ve vhodných podmínkách
oživuje jinak klidné poruchové linie staré tektoniky. Studium vzájemných souvislostí mezi tektonickými a technogenními' pohyby včetně pohybů
vyvolaných odlehčením bloků v důsledku úbytku
hmot je v podstatě výzkumem vlivu činnosti člověka 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 výsledky geodetických pozorování mají relativní charakter, který může podstatně zkreslit údaje o vodorovných pohybech [11]. Jde o to, že záměrně zanedbaný vektor pohybu výchozího bodu nebo skupiny 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 dalších geověd. Jestliže analyzujeme vlastnosti geodeticky 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 komplexu dalších geofyzikálních a geologických metod.
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Obr. 1: Deformace vektoru pohybu dvou sledovaných 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
ské kůry

a struktury

zem-

Metody současné geofyziky dovolují postupně určovat základní vlastnosti zemské kůry, jejíž struktura a fyzikální kvalita je ve srovnání s ostatními
vrstvami zemského tělesa nejvíce různorodá. Pro
další prohlubování studia zákonitostí recentních deformací zemského povrchu má zvláštní význam znalost rozdělení struktur různých hustot, polohy zlomových linií a tvar dílčích a hlavních ploCh diskontinuity. Nejdůležitější z nich je tzv. Mohorovičičova diskontinuita - hranice mezi kůrou a pláštěm.
V současné době je Moho-diskontinuita
do značné
míry praktickou hranicí, po kterou jsme současnými metodami schopni určovat vlastnosti
zemských vrstev s větší podrobností než např. vlastnosti pláště. I tento výzkum však postupuje realtivně pomalu a v současné době máme podrobnější
informace o vlastnostech zemské kůry pouze na
vybraných profilech nebo menších územních celcích. Přesto nám tyto informace dovolují postupně
studovat závislosti mezi deformacemi povrchu a
strukturou zemské kůry. Je přitom důležité, že teprve v takovém případě máme právo hovořit o výzkumu recentních pohybů zemské kůry.
Řešení diskutovaných otázek je spojeno s věrohodností informací o vlastnostech zemské kůry a
o deformacích zemského povrchu. Diskuse současných možností a přesnosti informací, které nám
podávají jednotlivé geofyzikální metody o struktuře zemské kůry přesahuje rámec tohoto pojednání a soustředíme se proto pouze na problematiku
související s geodézií. Jestliže uvážíme dřívější vývody této práce, dospějeme k poznatku, že pro právě probírané analýzy jsou vhodné pouze ty deformace zemského povrchu, které je možno považovat
za důsledky tektonických procesů. V tom také spočívá 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 předchozí kapitole a stále přesněji oddělovat jejich jednotlivé typy.
S věrohodností a obecnější využitelností výsledků geodeticky určovaných deformací zemského povrchu souvisí ještě jedna závažná otázka. Její základ spočívá v to, že v současné době používáme
"měřené" deformace zemského povrchu, aniž bychom uvažovali různosti fyzikálních vlastností podloží. Jestliže předpokládáme, že zdroj deformující síly 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. Zanedbáním různosti takové váhy, kterou je možno
vyjádřit prostřednictvím hustoty, dostáváme do určité míry znehodnocený obraz o rozložení deformací zemského povrchu. Takovým způsobem pak mohou stejné vnitřní síle odpovídat různě velké deformace, a to v závislosti na váze - hustotě jednotlivých 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 redukcím jiných geofyzikálních výsledků pozorování a její věrohodnost také závisí na přesnosti našich vědomostí 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 sledovaného směru výzkumu a užitečnost jeho dalšího rozvíjení. S využitím podrobnějších údajů o fyzikálních
vlastnostech
zemské kůry včetně pružnosti nebo
plasticity materiálu, polohy zlomů a jejich vlastností apod. Můžeme očekávat i zvýšení vhodnosti geodeticky 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. Zvýšení věrohodnosti Výsledků analýz tohoto typu závisí na zvýšení kvality našich znalostí o fyzikálních
vlastnostech zemské kůry a na zvýšení kvality údajů o deformacích zemského povrchu s využitím nejen svislé, ale i vodorovné složky [15], [16].
Vzájemná souvislost mezi pohyby
vrchu a geofyzikálními poli

zemského

po-

Geofyzikální pole, zejména gravimetrické a geomagnetické ve své podstatě
reprezentují
určité
vlastnosti struktury nebo hmoty, nacházející
se
pod zemským povrchem. S uvážením dalších geofyzikálních 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. využití gravimetrických
údajů v kombinaci s údaji
hlubinného seismického sondování zpřesňuje určení
hloubky Moho apod. (18). Jestliže uvažujeme fyzikální smysl deformací zemského povrchu jako pole
deformací vyvolaných polem vnitřníCh sil, máme
v podstatě možnost využívat pole deformací jako
ostatní geofyzikální pole. Současná odlišnost spočívá v tom, že pole deformací vyjadřuje dynamické
vlastnosti hlubinných struktur, zatímco ostatní geofyzikální pole vyjadřují
zejména jejich statické
vlastnosti.
Z hlediska tradice jsou s největší podrobností
známy údaje o gravitačním poli, které nám dávají možnost studovat vzájemný vztah mezi rozložením anomálních hmot a deformacemi povrchu.
Ve své podstatě odpovídají studie tohoto typu analýzám souvislostí mezi strukturou zemské kůry a
pohyby na zemském povrchu. Věrohodnost
výsledků 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 předchozí kapitole. Tento předpoklad ovšem neodpovídá našim současným poznatkům, neboť korelace mezi
tíhovým polem a deformacemi jsou ve většině případů jen málo významné. Příčina těchto nesouhlasů spočívá pravděpodobně v tom, že pOUŽité redukce jsou málo vhodné anebo že gravimetricky
určené anomální hmoty nevyvolávají zjištěné deformace zemského povrchu. Je zřejmé, že v tomto
směru je třeba zejména dále rozpracovávat otázky
redukce údajů o deformacích s využitím nejnovějších údajů o fyzikálních vlastnostech zemské kůry.
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 pohybujících se hmot. Je velmi dobře známé řešení gravimetrické úlohy, spočívající v určení hloubky anomální hmoty. Za předpokladu, že změny tíhového
zrychlení
jsou vyvolávány
pohybem
anomální
hmoty ve známé hloubce, je s použitím údajů o deformacích zemského povrchu
teoreticky
možné
určit pseudoelastické parametry vrstev zemské kůry a v některých případech i velikost pohybu anomální hmoty [12]. Je samozřejmé, že takové rozbory při současné úrovni našich poznatků nemají
pouze jedno řešení a je v podstatě nutno studovat
variantní, modelové situace. V průběhu řešení nulového, prvního a dalších přiblížení však jistě zvýšíme kvalitu i kvantitu našich znalostí o zdrojích
a příčinách současných deformací zemského povrchu, a to zejména regionálního charakteru.
Jestliže uvažujeme vlastnosti údajů o dalších geofyzikálních polích, dojdeme k poznatku, že většina
těchto metod se nachází ve stadiu rozvoje, v mnoha 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 vzájemně si odporujícím výsledkům, jak se stalo např.
při rozboru souvislostí mezi deformacemi a tepelným tokem [16], [18]. Takové případy je možno
považovat za zcela přirozené, neboť obvykle provázejí začátek nového výzkumu.

Zpočátku tohoto pojednání jsme přijali za prokázané, že pohyby zemské kůry geologické minulosti pokračují i v současné době. Ve své podstatě tedy jsou recentní pohyby částí jediného proce-

Obr. 2.: přehledná
ní předpokládané

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, přičemž výchozím údajem jsou poznatky o neotekto'
nických nebo kvartérních pohybech. Velikost těchto
pohybů se ovšem vztahuje k nesrovnatelně většímu intervalu času a ve své podstatě charakterizuje pouze základní
tendence
dřívějších
pohybů.
K jejich určení jsou využívány zejména geologické nebo geomorfologické metody, které rovněž neodpovídají na základní otázku po příčinách pohybů.
Svým charakterem
tedy do značné míry odpovídají charakteru výsledků geodeticky určovaných recentnícb pohybů. Vzájemné srovnání výsledků geologicky a geomorfologicky určených pohybů s výsledky geodetického určení nás informuje, do jaké
míry dřívější pohyby pokračují do současnosti. Přitom je ovšem třeba pamatovat na nesrovnatelně
různé časové intervaly, ve kterých studované pohyby působí. Souhlas výsledků, získaných oběma metodami svědčí pak o vyšším stupni pravidelnosti
pohybů v současnosti a jejich nesouhlas může nasvědčovat kolísavému charakteru pohybu. S takovými poznatky se můžeme setkat např. při rozboru 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 poslední době určeno vzájemné vzdalování se struktur Českého masívu a hranice Západních Karpat
[19]. S uvážením výsledků geologických výzkumů vzniká tak otázka, zda v této části zemského
povrchu nemůžeme přirovnat vzájemný vztah obou
uvedených struktur k příboji.
Z uvedených hledisek mají zvláštní význam podrobné studie recentních pohybů na pozadí podrob-

mapa jednotlivých
základních bloku zemské kury. Schematicky jsou vyznačeny základtendence jejich vzálemn~ho pohyb.u. V kroužcích pohyby llloků určeM v jednotliVých
lokalitách geodetickými
metodami
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ných geomorfologických analýz. Ve prospěch geodetických metod byl v oblasti Moravy nalezen překvapivý souhlas mezi recentními svislými pohyby a
geomorfologickými strukturami
nebo poruchami.
Podél relativně velkého počtu nivelačních pořadů
se projevil detailní souhlas také v případě nivelačních znaků, jejichž pohyb jsme obvykle pro extrémní hodnotu považovali za nevěrohodný, vyvolaný
špatnou kvalitou nivelační stabilizace. Tyto výsledky budou v nejbližší době podrobněji publikovány.
Kvalitativně novou metodou, která v současnosti
podává zajímavé údaje o dřívějších pohybech zejména globálního charakteru je metoda paleomagnetického výzkumu pohybů geologické historie naší planety. Tato metoda nezávisle doplňuje výsledky geologických metod, významně zvyšuje jejich
kvalitu a vyvolala do značné míry vznik nových
teorií o evoluci Země. Zvláště důležité jsou globální údaje o geologicky historických
pohybech
kontinentů, které by z hlediska našich úvah o současném pokračování pohybů měly vhodně doplňovat současné geodeticky získané poznatky. Jak bylo
ukázáno v [14], dnešní ještě ojedinělé výsledky geodetických měření v různých částech zemského povrchu velmi dobře souhlasí s výsledky paleomagnetických
výzkumů a dalších předpokladů
o pohybu kontinentů v geologické historii. Vzájemný souhlas nacházíme v oblasti Japonska, Nového
Zélandu, Pamíru a západního pobřeží Severní Ameriky. Mimo jiné se v těchto výsledcích začíná také
obrážet vzájemný soulad obou naznačených směrů
výzkumu, kdy výsledky lokálního nebo regionálního charakteru ve svém souhrnu mohou charakterizovat pohyby větších celků globálního charakteru.
Při současném, všestranném rozvoji výzkumu recentních pohybů na celém světě je možno očekávat,
že počet regionálních údajů globálního významu se
bude zvyšovat.
V uvedeném stručném přehledu jsme připomenuli některé základní problémy současného stadia
výzkumu vlastností recentních pohybů zemské kůry. Je zřejmé, že při řešení základních i dílčích otázek je zapotřebí využívat již souhrn výsledků, získaných různými metodami, které ještě do nedávna
pracovaly odděleně. Základem uvedeného přehledu
je současná nutnost vzájemného srovnávání a komplexního využívání výsledků jednotlivých
metod
a postupů, neboť každé dílčí řešení je dnes již
jen částí souhrnného, komplexního výzkumu. Z tohoto 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 ovlivňuje metody vytyčování staveb obdobně jako jiné geodetické práce, geodetické sítě a mapování.
Tato nová přístrojová a výpočetní technika umožní 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 návazností k řídkým bodovým polím bez nutnosti
měřické spojitosti mezi všemi sousedními body
zvýšení rychlosti a pohotovosti měření a výpočtů, což umožňuje určovat body jen přechodně pro okamžitou potřebu, bez trvalé stabi1izace a počítat polohu a další hodnoty ihned
po měření.
Je proto možné při vytyčování prostorové polohy objektů na velkých sídlištích a staveništích
průmyslových závodů (zařazených
do tříd přesnosti vytyčování B a C podle čI. 8 ČSN 73 0421)
určovat body polohové vytyčovací sítě převážně jen pro okamžitou potřebu vytyčení jednotlivých objektů jako tzv. přechodná nebo volná stanoviska
používat jen velmi řídkou trvale stabilizovanou
vytyčovací síť nejprve na obvodu staveniště
a pak postupně zhuštěnou se stabilizací na dokončených 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 vytyčování velkých plošných staveb. Postačí trvale
stabilizovat jen řídkou vytyčovací síť, tj. při zahájení stavby asi čtyři až pět bodů na obvodu staveniště 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 metodou s přímým měřením délek, neboť dosah přímého 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 body na staveništi proti zničení. Další výhodou je
možnost přizpůsobit polohu přechodných stanovisek okamžité přehlednosti,
což umožní překonat
překážky v dosažení potřebných záměr. Při ortogonální metodě a stabilní vytyčovací síti se často
stává, že např. deponie, skládky stavebního materiálu, budovy titulních
zařízení apod. vytvoří
neočekávané překážky a předem vypočtené vytyčovací prvky jsou nepoužitelné. Je pak třeba volit
jiné měřické přímky a vytyčovací prvky přepočítat. 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 vystačit 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 pólu-přechodného
stanoviska, voleného blízko vytyčovaným bodům tak, aby určení stanoviska a vytyčení bylo jednoduché, dostatečně přesné a spolehlivé. Měření prvků pro určení přechodného stanoviska tvoří první část, pak následuje ihned na
stanovisku výpočet polohy stanoviska a vytyčovacích prvků a nakonec třetí úkon, vytyčení objektu.
Přechodná stanoviska se určují postupem, závislým
na vybavení přístroji; bud měřením směrů nebo délek nebo kombinací směrů a délek na body vytyčovací sítě, umístěné v počátečních fázích výstavby na okraji staveniště miIho oblast stavebních
prací a nazývané výchozími body. Během výstavby se vytyčovací síť postupně zhušťuje, zřizují
se na dokončených objektech další body, aby nevznikaly potíže s dosažením potřebných
záměr
vzhledem k postupující výstavbě zejména budov,
které by překážely v záměrách na body na okraji staveniště. Další body se volí na objektech podzemních vedení (šachtách),
na transformačních
stanicích, dokončených budovách apod.
Používání metody přechodných
stanovisek vyžaduje
- vybavení pro výpočty - programovatelný
kapesní kalkúlátor,
použitelný přímo na st.anovisku

- měřické vybavení - vteřinový teodolit s nasazovacím elektrooptickým
dálkoměrem popř. elektronický tachymetr, nebo i jen vteřinový teodolit.
Poloha přechodného
stanoviska ve vodorovné
rovině se určí některou ze známých metod, počínaje různým protínáním a konče transformací
souřadnic. Vytyčovací polární prvky se určí transformací 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 kombinaci směrového a délkového měření dvou bodl\. vytyč ovací sítě.
~
Metoda přechodných stanovisek není obvykle použitelná pro vytyčení výšek, neboť podle ČSN
73 0420 se vytyčením prostorové polohy ve svislém směru rozumí určení výšek hlavních výškových bodl\. a vzhledem k požadované přesnosti
podle této ČSN je třeba vesměs použít technickou nivelaci, trigonometrické měření výšek obvykle nevyhovuje.

1977/193

Geodetický a kartografický
194 ročník 23/65, číslo

obzor
811977

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 terénem vyvýšeným uprostřed nezbývá než volit alespoň jeden bod uvnitř staveniště a pečlivě jej chránit alespoň do doby výstavby prvních objektů, na
něž by bylo možné tento bod přemístit. Požaduje
se samozřejmě, aby při zahájení vytyčovacích prací bylo možné určit přechodná
stanoviska
na
celém staveništi, a to s potřebnou přesností a kontrolou.
Stabilizace a signalizace výchozích bodll se přizpůsobí požadavky trvalé signalizace
nebo alespoň snadného signalizování. Uplatní se zde body
na budovách s přirozenou signalizací jako stožáry,
hromosvody apod. nebo se použije také jednoduché 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 vytyčovací sítě stavět na bodě také přístroj a při určování přechodných stanovisek terč nebo odrazný
hranol světelných dálkoměrů.
Pro stabilizaci a signalizaci bodů na stěnách a
nárožích budov lze použít zvláštní nástěnnou značku, navrženou autorem k uvedenému účelu (přihláška vynálezu č. 8078/1976), která umožňuje cílit při měření úhlů i délek z kteréhokoliv směru
v rozsahu 300g (nároží budovy 1 nebo 200g (stěna budovy. Značka je znázorněna na obr. 1, rozměry odpovídají přístroji AGA 700. Značka se skládá 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 odrazný hranol pro měření délek. Nástěnná značka
umožňuje signalizovat bod pro úhlové měření a
pro mechanické měření délek pásmem svislou tyčinkou a pro měření délek elektrooptickými
dálkoměry odrazným hrano lem, který se nasadí na
tuto tyčinku a který lze potřebně natočit.
Pro určení polohy přechodných stanovisek z úhlů a délek nebo jen délek je třeba, aby na výchozích 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 přístup, 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 přirozenou signalizací obvykle nedovolují postavení
nebo upevnění hranolu, takže je lze využívat jen
pro úhlové měření a poloha stanovisek se pak určuje kombinací úhlových a délkových postupů.

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

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
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délkami (obvykle z jednoho bodu sítě). Výpočet a
vyrovnání závisí na kvalitě připojovaných
bodů.
Při připojení na trigonometrické
a kvalitní zhušťovací body je vhodné vypočíst a vyrovnat síť v místním systému a vložit do S-JTSK, např. Helmertovou transformací,
při méně přesném připojení,
např. na polygónové body, provést transformaci,
kterú zachovává tvar a rozměr sítě, např. transformaci 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 polygonovou síť, vše obvykle bez vyrovnání MNČ.
Body zhušťovací vytyčovací sítě se volí na postupně dokončovaných objektech. Jejich počet a poloha se řídí uvedenou zásadou, umožnit vytyčení
dalších objektů s potřebnou přesností a spolehlivostí a dále též možností jejich využití pro dokumentaci dokončených staveb. Je možné využívat nejprve objekty zařízení staveniště, pak dokončené
objekty podzemních vedení např. poklopy kanalizačních šachet, trvale osazených, trafostanice apod.
V dalšíCh etapách výstavby se využívají zejména
budovy, ploché střechy nebo nároží budov, obdobným 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 obrazců nebo prvků, aby přesnost
určení odpovídala
přesnosti výchozí vytyčovací sítě. Výsledné souřadnice se vypočtou vesměs aritmetickým průměrem.
Příklady možností volby výchozí vytyčovací sítě jsou uvedeny na obr. 2 (sídliště Praha-Barrandov) a na obr. 3 (sídliště Ústí n. L. - Severní terasa).
požaduje pro vytyčení budov (objektů s prostorovou skladbou), na
sídlištích podle tab. 1 ČSN 730421,
na staveništích průmyslových závodů 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 třídy C nebo 1 : 3300 u průmyslových
staveb třídy B. To přibližně odpovídá stř. souřadnicové chybě ± 25
až 30 milimetrů nebo 20 až 25 milimetrů. 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 staveniště o ploše větší než 100 ha jsou
k určení výchozí vytyčovací sítě
vhodné metody, používané pro určení místních trigonometrických
sítí, tj. plošná triangulační
nebo
kombinovaná síť, zaměřená úhlově se dvěma nebo více měřenými
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Používání metody přechodných
stanovisek a tím i dosažení uvedených úspor předpokládá současně
také zajištění podmínek, které tato metoda vyžaduje, zejména
- potřebné vybavení pro výpočty
a přístrojové. vybavení, jak bylo
uvedeno
- určení polohy všech objektů
v projektové dokumentaci v souřadnicích.
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 souřadnicích je na velkých stavbách
běžné, neboť je základním předpokladem racionalizace
na tomto
Vysvětlivky:
úseku a také i předpokladem autodosavadní s"ituace
matizace projektové činnosti v bunavrhovaná
zástavba
b9,dy vých,ozt vytyčaYQcí sftě
doucnu. Kromě toho doplnění celkové situace stavby o souřadnice
objektů umožňuje, aby projektant
odsunul po dohodě s investoObr. 3: Výchozí vytyčovací síť na sídlišti Ústí n. L. - Severní terasa rem zpracování vytyčovacích výkresů až do doby vytyčování,
což lépe zajistí využitelnost vytyčovacích prvků
popř. aby vytyčovací výkresy zpracovala na náklad projektanta
organizace, provádějící vytyčování. Pokud se týká ustanovení § 4 vyhl. č. 10/
K určení polohy přechodného stanoviska se po/1974 Sb. o vytyč ovací síti, je splněno vybudoužijí tyto známé metody určování polohy bodů/ve
váním výchozí vytyčovací sítě.
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 výpočetních kombinací, u Weitbrechtovy
transformace je aritmetický průměr již součástí metody,
u Helmertovy transformace
dochází k vyrovnání
pomocí MNČ, neboť je také součástí metody.

Po určení souřadnic přechodhého stanoviska následuje výpočet vytyčovacích prvků jednotlivých
bodů, kterými se v terénu určuje prostorová poloha stavebního objektu ve vodorovné rovině. Rozdíly 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 opravenou o vliv zkresleni a nadmořské výšky).
Pak následuje vytyčení takto vypočtených bodů
z přechodného stanoviska. Příklad určení přechodného stanoviska a vytyčení budovy je na obr. 3.

Nakonec je třeba dodat, že metoda přechodných stanovisek vyžaduje také jinou organizaci
práce než tomu bylo dosud při vytyčování ortogonální metodou s přímým měřením délek pásmem. Mnohonásobně vyšší produktivita práce malých světelných dálkoměrů
a tím spíše elektronických tachymetrů
umožňuje zajistit jedním
vybavením vytyčování staveb na poměrně rozsáhlém území. Pak je vhodné organizovat
jejich
nasazování např. pomocí tzv. mobilní čety [10] a
využívat toto vybavení i pro dokumentaci skutečného provedení stavby. Snadné připojení na výchozí 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 skončení výstavby a možnost přejímat tyto body do
podrobného bodového pole jako PBPP s výhodou
dalšího využití.

LITERATURA:
[1] HERDA, M., ŠANDA, V., POLÁČEK, J.: Vytyčování
velkých plošných staveb metodou přechodných
stanovisek. Edice VÚGTK, Praha 1977.
[2] RYŠAVÝ a kol.: Geodetická příručka,
SNTL, Praha
1960.
[3] KRAJČÍ, J.: Lokálne geodetické
sieté, SAV Bratislava, 1963.

1977/196

Herda,
I I

M.: Vyty~ování

velkých

plošných

Geodetický a kartografický obzor
ročník 23/65,
číslo 8/1977 197

staveb ...
.

POLÁK, B., INGEDULD, M., MALÝ, J.: Geodézie
III,
ČVUT, Praha
1972.
[5] VOSIKA, O., NOVÁK, Z.: Inženýrská
geodézie
la,
ČVUT, Praha
1976.
[6] RUOPP, M.: Abstecken
mit elektronischen
Tachymetem,
AVN 2/72.
[7] BOHM, J.: Vyrovnávací
počet, ČVUT, Praha
1974.
[8] RUOPP, M.: Genauigkeitsbetrachtungen
zum polaren
Punktbestimmung
mit elektronischen
Tachymetem
bei freier
Standpunktswahl,
AVN 8/1971.
[9] KRUMPHANZL,
V., MICHALČÁK,
O.: Inženýrská
geodézie
II. Kartografie,
n. p., Praha 1975.
[10] HERDA, M.: Návrh
organizace
investorských
vytyčovacích
prací
v obvodu
velkých
sídelních
aglomerací
prováděných
mobilní
četou vybavenou
elek[4]

tronickým
tachymetrem.
Příloha
k výzk.
zprávě
č. 815, VÚGTK, Praha
1976.
[11] Geodetické
a kartografické
práce
pro projektovou
dokumentaci,
geodetickou
dokumentaci
skutečného
provedení
stavby a geometrické
plány při výstavbě
sídlišť
Severačeského
kraje.
Prozatímní
techno1.
postup
n. p. Geodézie
Liberec
(zpracovala
KRB racionalizační
tým, ved. ing. Havel).

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 staveb podzemních vedení a geodetickou částí dokumentace 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 praktických potřeb geodetických prací ve výstavbě.
2. Společenský význam dokumentace
provedení podzemních vedení

skutečného

Podzemní vedení inženýrských sítí se od ostatních stavebních objektu odlišují tím, že po vybudování se zahrnují a jejich průběh není na zemském povrchu znatelný. Abychom určili jejich polohu v dané lokalitě, musíme podzemní vedení buď
vyhledat pomocí speciálních přístroj u nebo, což se
zdá nejjednodušší, před záhozem průběh vedení zaměřit a vhodně evidovat. Skutečností je, že v celé
řadě obcí, a to i velkých měst, neexistuje komplexní dokumentace podzemních vedení a dosavadní dokumentace je vedena nejednotně, v mapových podkladech ruzných zobrazovacích soustav a měřítek,
s neste1nou přesností. Poloha vedení je často pasportním zpusobem vztažena k již neexistujícím polohovým bodum. Tyto nedostatky zpusobují známé
a mnohokrát diskutované potíže při projektování
i při vlastní realizaci výstavby. Zbytečně se zvyšují náklady spojené s vyhledání!Il podzemních vedení a vznikají hospodářské škody vyvolané přerušením některé z inženýrských sítí. S postupem výstavby bude podzemí měst nejen místem podzem-

ních vedení, podpovrchové dopravy, ale i místem
účelových zařízení, garáží, skladu i mnohých provozoven 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. Celospolečenský význam vyhlášky je nesporný, zejména
v části § 6, kde je stanovena povinnost dodavatelských organizací dokumentovat geodetickými metodami skutečné provedení dokončených stavebních 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 dokumentace skutečného provedení celé stavby podle
podkladu dodavatele a podle výsledku vlastních
kontrolních
nebo doplňovacích
měření.
Vlastní
praktické provádění nese celou řadu problému zejména z duvodu, že k této problematice dosud nebyly vydány žádné podrobnější instrukce, návody,
resp. vzorová dokumentace, určující, jakým způsobem skutečné provedení zaměřovat, ale hlavně jakým způsobem měření číselně a graficky zpracovávat, využívat a archivovat. Vzorová dokumentace
nebyla zpracována snad z toho duvodu, že postihnout 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 dostatek 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 odpovědnými geodety, ale také dát podrobný návod kvalifikovaným pracovníkiim, zejména stavbyvedoucím
a technickým dozorům.
3. Využití dokumentace skutečného provedení podzemních vedení - zvláštnosti měření
Geodetická část dokumentace skutečného provedení podzemních vedení zpracovaná podle postupů 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 blízkých objektů, pro koordinaci stavby a pro číselné a grafické posouzení stavebních odchylek,
b) pro zpracování geodetických podkladů při projektování 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 dokumentace skutečného provedení podzemních vedení při KBV musí splňovat některé specifické požadavky jejich budoucích správců a provozovatelů.
Obecně známým požadavkem je především pasportní způsob zaměření podzemních vedení pomocí "záměr 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 nadzemních 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 časového předstihu budování podzemních vedení před
výstavbou nadzemních obytných objektů a objektů
technické a občanské vybavenosti.

Při zpracování dokumentace skutečného provedení 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. článku, 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 skutečného provedení obytných objektů a objektů technické a občanské vybavenosti v témže vytyčovacím
systému. Těchto podkladů využijí provozovatelé a
správci podzemních vedení k pasportizaci, tj. výpočtu záměr lomových bodů trasy a jednotlivých
objektů na vedení vzhlédem k trvalým nadzemním
objektům (obr. 1 c.).
Určením grafických, ale zejména číselných hodnot stavebních odchylek můžeme ověřit přesnost realizace projektu. Pokud došlo ke změnám je třeba zajistit jejich včasné podchycení a vyhodnocení pro správnou návaznost dalších projektů a jejich koordinaci. Překročí-li zjištěné odchylky stanovené meze, rozhodne generální projektant po dohodě s investorem o dalším postupu. Určením stavebních odchylek se posuzuje správnost umístění
objektů vzhledem k bodům vytyčovací sítě a okolním objektům (prostorové umístění objektu) a také
se posuzuje přesnost provedení z hlediska rozměru
a tvaru. Přitom se prostorové
umístění
objektu hodnotí odděleně v horizontální poloze a odděleně se hodnotí dodržení projektovaných
výšek.
Zprávu, jak odpovídá provedení prací schválené
projektové dokumentaci, je povinen připravit pro
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4. Zaměřování a zpracování dokumentace
ného provedení podzemních vedení

1
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Četnost a různorodost prací, které při projektování a realizaci výstavby je prováděno odpovědnými geodety i kvalifikovanými pracovníky, zejména při zaměřování a zpracování geodetické části
dokumentace skutečného provedení stavby, vyžaduje 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 podrobných bodů formou vypočtených souřadnic nebo
jen zápisu měřených hodnot. Zápis měřených hodnot 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 případech by měla být dokumentace skutečného pr-ovedení zpracována v souřadnicích. Grafický výstup
kresbou s potřebnými identifikačními
a formálními údaji bude mít informativní charakter.
Zásady zaměřování
a zpracování
geodetické
části dokumentace skutečného provedení by měly
rozlišovat:

-----.

03",08 .t. ~91'2 '--- •• _-

přejímací

řízení investor

skuteč-

(§ 44 vyhl. č. 104/1973

Sb.).

Stavební odchylky jsou zjišťovány porovnáním
projektovaných číselných hodnot s hodnotami získanými měřením po dokončení stavebního úseku,
za předpokladu
zpracování vytyčovacích výkresů a dokumentace skutečného provedení v souřadnicích 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 provedení mají svou problematiku měření, číselného a
grafického zpracování. Zaměřování podzemních vedení před jejich zakrytím nepříznivě ovlivňují tyto skutečnosti:
podzemní vedení při KBV jsou budována po kratších úsecích, často souběžně, ale v různých časových 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 počtem pracovníků
měřické skupiny. Pomocní
pracovníci se mění a nejsou obeznámeni s problematikou práce
měření je prováděno v náročných terénních podmínkách staveniště s hlubokými rýhami, nakupenou zeminou, skládkami
materiálů a často
v blátivém až bahnitém prostředí
v průběhu výstavby dochází k častému poškození nebo ničení bodů vytyčovací sítě a k narušení 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 kapacitě a fyzické zdatnosti pracovníků.

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 návaznosti na dosud souřadnicově neurčené PBPP
na stávajících technických objektech staré zástavby nebo na budovaných pevných nadzemních objektech nové zástavby.

Sídlištní síť PBPP by měla být vytvářena na
podkladě orientačního vytyčovacího plánu výstavby sídliště vypracovaného projektantem (odpovědným geodetem projektanta)
po dohodě s investorem (odpovědným
geodetem investora),
kteří
mají ucelenou představu o výstavbě všech objektů
na sídlišti, popř. po dohodě se střediskem geodézie, vzhledem k další využitelnosti PBPP pro účely
evidence nemovitostí. Měření těchto bodů by bylo
prováděno odpovědným geodetem dodavatele, geodetickými metodami s požadovanou přesností dle
směrnic pro technicko-hospodářské
mapování a muselo by být při projektování výstavby také finančně zajištěno. Vybudování této sítě by bylo prvořadým úkolem, jehož splnění by investor měl požadovat po dokončení výstavby trvalých nadzemních objektů na sídlišti. Nejde jen o vybudování
vytyčovací sítě, která naprosto neztrácí svůj význam, ale jde o vybudování takových pevných bodů na sídlišti, které zůstanou zachovány a budou
využity pro geodetické práce prováděné na sídlišti v současnosti i v budoucnosti.
Vytvořením sídlištní sítě PBPP bude vyřešen problém vyvstávající z požadavku, aby všechna měření prováděná v průběhu výstavby i v průběhu
dalšího užívání sídliště byla vztažena k jednotnému souřadnicovému systému.
Po dokončení výstavby se tedy za body sítě
PBPP volí vhodné rohy budov trvalých tech. objektů nebo se body stabilizují jednoduchým způsobem pomocí nástěnných značek, například železnými roubíky nebo šrouby [8-10 cm, 01-2 cm)
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zabudovanými pevně do technického objektu trvalého 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 přednost v tom, že jsou jednodušší, trvalejší a snadno
vyhledávatelné.
Neméně důležité než vlastní určení PBPP je vyhotovení geodetických údajů a přehledného náčrtu PBPP podle směrnic pro technicko-hospodářské mapování.

Vytyčovací síť tvoří prostorovou kostru výstavby. Na její přesnosti a využitelnosti bude záviset
nejen správné prostorové umístění objektů dané vytyčením 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 vyloučit možnost, aby stabiliz-ace znehodnotila přesnost měření. Sídlištní síť PBPP vybudovaná s dostatečnou měřickou kv,alitou je spojovacím článkem všech měření prováděných na sídlišti, zaručující jejich homogenitu. Uvedené je možno aplikovat i při výstavbě průmyslových závodů.
4.3 Dokumentace skutečného provedení
stavby v geodetické soustavě
Zásady zaměřování a zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v geodetické soustavě předpokládají,
že veškeré geodetické práce budou zajišťovány všemi účastníky výstavby ve smyslu příslušných ustanovení
vyhlášky Č. 10/1974 Sb.
Prvotním dokumentem je měřický náčrt a k němu vyhotovená technická zpráva (§ 9. vyhlášky
Č. 10/1974 Sb.). Dokumenty obsahují číselné a grafické vyznačení skutečného provedení prací a jsou
předány investorovi při odevzdání dodávky.
Měřický náčrt:
Na základě záznamu podrobného
měření jsou
předepsány všechny potřebné údaje pro děrování a výpočet na samočinném počítači. Výpočet u naší organizace provádíme na samočinném počítači
MINSK 22 pomocí programu pro zpracování polohopisných měření menšího rozsahu, zpracovaného
ve VÚGTK Praha ing. Zb. Součkem. Zpracování
menšího počtu měřených bodů je prováděno pomocí kapesních kalkulátorů, pro které jsme si upravili vhodné postupy výpočtu.
Měřickým náčrtem je v podstatě jedno paré vytyčovacího výkresu objektu podzemního vedení,
obvykle v měřítku 1: 200 až 1: 1000 se zakreslením skutečného průběhu vedení pomocí geometrických prvků, získaných při měření dokončené stavby. Geometrické prvky určující skutečné provedení
jsou získány buď přímo měřením v terénu, nebo dodatečně výpočtem ze souřadnic bodů měřeného objektu a souřadnic bodů vytyčovací sítě, ze kterých
byl objekt vytyčován. Uvedené výpočty jsou prováděny zejména z důvodů grafického a číselného po-

souzení stavebních odchylek. Tyto výpočty nebude
nutné provádět, určí-li projektant projekční souřadnice budovaných objektů přímo ve vytyčovacím výkresu. Posouzení dodržení
projektu z hlediska
prostorového
umístění se bude provádět porovnáním projekčních
souřadnic
a souřadnic
získaných ze zaměření skutečného
provedení. Mimo tyto číselné hodnoty jsou v měřickém náčrtu uvedeny všechny číselné údaje o bodech vytyčovací sítě, PBPP a podrobných bodech, v souladu 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 dokumentujícím svoji dodávku stavebních prací a zvlášť pro
příslušnou etapu: výstavby danou prováděcími projekty. Císla podrobných bodů. se přidělují průběžně v časovém sledu prováděného měření. V měřickém náčrtu se dále uvádějí konstrukční a oměrné míry, staničení objektů nacházejících se na vedení (hydranty, odvodňovače, šoupata, čichačky
a pod.), jednotná světlost potrubí, popř. druh materiálu 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, souřadnicové systémy, údaje o bodech vytyčovací sítě, případně
dalšíCh geodetických
bodech,
jejich přesnost, údaje o přístrojích a měřických pomůckách, potřebné identifikační
a formální náležitosti. Ve své příloze technická zpráva obsahuje seznamy souřadnic a výšek všech podrobných
bodů zaměřovaných objektů. U dokumentace skutečného provedení nadzemníCh objektů i seznam
souřadnic nově vytvořené sídlištní sítě PBPP s geodetickými údaji.
Měřický náčrt s technickou zprávou se vyhotovuje pro každé dokumentované
vedení zvlášť,
z důvodů využití této dokumentace
skutečného
provedení jednotlivými správci.
Uvedenou dokumentaci předává dodavatel protokolárně (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 promy", a to na základě skutečných výšek dna potrubí ve směrových a výškových lomech, výšek
dna přítokové a odtokové roury a poklopů šachet,
určených technickou nivelací a měřením oměrných.
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 souřadnicovém 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 výsledky měření mohly být i později připojeny do systému S-JTSK. Při měření v místním systému
zvolí se libovolný počátek na jednom z bodů vytyč 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 těchto bodech.
Uvedené doporučuji provádět na všech stavbách,
i na těch, kde se nepředpokládá,
že výsledky měření budou ihned využity. V pozdější době zpravidla dojde k tomu, že zaměřené objekty budou
pojaty do mapových děl, nebo do podkladů pro
další výstavbu a bude účelné vyhotovenou dokumentaci převést do geodetické soustavy.
Měření a zpracování
dokumentace
skutečného
provedení
bude obvykle
prováděno
kvalifikovanými pracovníky ortogonální metodou, výjimečně jinými metodami, a to jen tam, kde kvalifikovaným pracovníkem bude pracovník s geodetickým
vzděláním, vybavený potřebnými geodetickými přístroji a pomůckami. Na většině jednoduchých staveb bude geodetické práce jako kvalifikovaný pracovník provádět stavbyvedoucí a ten mívá z měřických přístrojů a pomůcek k dispozici obvykle pásmo, vytyčovací hranol a nivelační přístroj.
Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení se v těchto případech nebude lišit
od dokumentace popsané v předcházející kapitole, až na vypuštění technické zprávy se seznamem
souřadnic. Měřický náčrt bude tvořen vytyčovacím
výkresem objektů podzemních vedení, opraveném
dle měření skutečného provedení ortogonální metodou, s uvedením číselných hodnot ortogonálních
souřadnic od bodů vytYčovací sítě; PBPP, podle zásad platných pro měření ortogonální metodou. Skutečné výšky dna vedení, určené metodou technické nivelace se zakreslí do projektového výkresu
podélného profilu. Při nivelaci je nutno naměřené výšky uložení trubních vedení opravit o jednotnou světlost potrubí a sílu pláště, aby výškový údaj se vztahoval k jeho dnu.
4.5 Dokumentace skutečného
provedení
ních vedení ve staré zástavbě

podzem-

Poloha podzemních vedení ve staré zástavbě je
obvykle v projektové dokumentaci kotována od stávajících objektů. Měření skutečného provedení hlavních bodů trasy a objektů na vedení je prováděno buď měřením vyhovujícím pro pasport od stávajících objektů nebo v místním systému zvoleném
měřičem, obvykle ortogonální metodou, na měřickou přímku připojenou na PBPP, nacházející se na
stávajících objektech. Objekty staré zástavby, od
kterých provádíme měření prvním z uvedených způsobů, 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 pozzdější případné připojení do geodetického systému.
Měření vyhovující pro pasport, je zpracováno formou 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 vedení ve vytyčovacím výkresu a podélném profilu je
prováděno jednobarevně, barvou odlišnou od podkladu těchto dokumentů.
U dálkových i místních vedení se zaměřují
stavební objekty příslušné k vedení, všechna trvalá 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 kanalizačního potrubí
je dána spojnicemi středú dna
šachet.
K rozvodům tepla ze zdrojů nebo výměníkových stanic patří teplovody, horkovody a parovody, které bývají v zemí uzavřeny do stavebních
žlabů. Při zaměřování skutečného provedení rozvodů tepla zaměřujeme osu žlabu v lomových bodech včetně kompenzátorů a vyznačujeme jednotnou světlost žlabu. U odbočných jímek obrys, je-li
jímka přístupná (průleznál
vnitřní obrys a středy 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 třemi body, a to počátečním, koncovým a jedním bodem poblíž středu oblouku. U obecné křivky se zaměřují koncové a charakteristické
body křivky.
Hustota záměrných bodů na křivce musí být úměrnájejímu zakřivení a musí být plynulá.

Při posuzování přesnosti dokumentace skutečného provedení zpracovávané
dodavatelskými
organizacemi ve smyslu § 6 vyhlášky č. 10/1974 Sb.
je nutno přihlédnout k tomu, že kresba představuje jen informativní výstup a hlavním využitelným
výsledkem této dokumentace jsou číselné údaje.
Proto přesnost vyhotovení dokumentace skutečného provedení bude posuzována jen z hlediska měření a číselného zpracování.
Přesnost měření je dána přesností bodů vytyčovací sítě a přesností podrobných bodů bez ohledu na metodu měření. V tomto směru je nutné vycházet z norem stanovených
pro mapy velkých
měřítek.
Přesnost polohy bodů vytyčovací sítě a podrobných bodů zaměřovaných objektů v souladu s ČSN
se posuzuje tzv. střední souřadnicovou chybou podle vzorce:

Dalším parametrem přesnosti měření podrobných
bodů je rozdíl vzdáleností dvou podrobných bodů,
určených přímým měřením a výpočtem ze souřadnic. Tel).to parametr charakterizuje přesnost polohového měření nezávisle na přesnosti bodů vytyčovací sítě a přesnosti měřické metody a je vlastně 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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Třida
přesnosti

ObZ'IH'

8/1977

Přesnost bodů vytyčovaci
sitě, PBPP a hlavnich
výškových bodů

Odpovidajicí
měřitko

výšková.

poloh.

(m)

(m)

I

výško
(mm)

±0,06

±20V:R

±0,14

I

±40V:R

±0,06

±20V:R

±0,25

I

±40V:R

polohová
(m)

*
**

1

1:500

2

1:1000

I

Přcsnost podrobných bodů

I

Mezni rozdil vzdálenosti
*(.M)

I

I

**(m)

±0,15

±0,28

±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 měření výškového uložení vedení provedeno minimálně s přesností stanovenou pro metodu technické nivelace.
Kritéria přesnosti dokumentace skutečného provedení dokončených objektů je možno stanovit dle
hodnot určených v tabulce I.

Je naprosto nesprávné, přebírá-li
investor od
dodavatele dodávku stavebních prací bez předepsané dokumentace
skutečného
provedení nebo
je-li pro investora postačující, když dodavatel odvodí dokumentaci skutečného provedení z hodnot
projektu. Záleží zejména na investorské organizaci, jakou pozornost věnuje těmto otázkám a dovede si zabezpečit doklady, které by byly využitelné pro upřesnění projektové dokumentace objektů budovaných v časové návaznosti, kontrolu
stavby, zpracování geometrického plánu pro dořešení 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 vyhovující kvalitu, co do obsahu, přesnosti, geometrického základu, potřebných identifikačních a formálních náležitostí.
Popsané způsoby měření a zpracování dokumentace skutečného provedení podzemních vedení vychází ze zkušeností naší dodavatelské
organizace a spolupráce s různými investorskými i projekčními organizacemi
při zpracovávání
této dokumentace. U jiných organizací se mohou metody
měření a zejména zpracování odlišovat. V podstatě jde o předání našich zkušeností při uplatňování vyhlášky č. 10/1974 Sb. odborné veřejnosti,
s cílem přispět k ujednocení metod měření i forem zpracování dokumentace skutečného provedení a její maximální využitelnosti.
LITERATURA:
KRUMPHANZL V., MICHALČÁK, O.: Inženýrská geodézie,
P,raha 1975.
Sborník refe'rátů z konference
Tvorba mapových podkladů, 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, Praha 1971.
Program pro zpracování
polohových měření menšího
rozsahu, VÚGTK, Praha 1974.
Zákony, vyhlášky a technické
normy platné pro výstavbu.

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

Do redakce

došlo 23. 12. 1976
Lektoroval:
Ing. Josef Žampach, ČÚGK

PŘEHLED ZEM~M~ŘICKfcH
ČASOPISŮ

PrzeglQd geodezyjny, č. 1/1977
P r z e w o :i: n i k, C.: Za další dynamický rozvoj geodézie a kartografie, s. 1-3.
Lip i ií. s k i, B.: Geodetická služba v železniční dopravě, s. 3-5.
Ty m o w s k i, S. J.: Předání praporu
v celostátním
WBGiTR v Rzeszově, s. 5-7.
Rz l! d o w s k i, J.: 25 let Státního podniku kartografických vydavatelství, s. 7-8.
C Ym e r m a n, R.: Ochrana zemědělské produktivní pťldy, S. 9-13.
r. a t o s, S.: Modelový výzkum některých typů podrobných geodetických
polohopisných
sítí, s. 13-17.
K o t o w s k i, R. - Pel d a, Z. S z e I a g, K.: výstavba Ústředního nádraží ve Varšavě a jeho okolí,
s. 18-21.
F e 11 m a n n, J.: Zkoumání převisů a klouzání ocelově
hliníkového venkovního vedení vysokého napětl metodou přímého geodetického
měření, s. 22-26.
Dym o w s k i, K.: Programový počítač Hewlett Packard
HP 25, S. 26-31.
J ach i m s k i, J.: Činnost VI. komise MFS během XIII.
kongresu
Mezinárodní
fotogrammetrické
společnosti
v Helslnkách, 11.-23. července 1976, s. 35-38.
S i por s k i, L.: Zásady budování a zpracování výškoplsných geodetických
základťl v oblastech pťlsoben!
technogenních
faktorfl, s. 39-40.
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II. symposium
a kartografi i

o automatizaci

v geodézii

V příjemném prostředí Kulturního domu v Neratovicích uspořádala
OS 1706 (automatizace)
Společnosti
geodézie a kartografie ČVTS ve dnech 13. a 14. dubna
t. r. II. symposium o automatizaci v geodézii a kartografii.
Cílem symposia bylo ukázat, jak současné
vyuŽ.ívání výpočetní techniky a jiných prostředku automatizace
přispívá k racionalizaci
a ke zvyšování produktivity
geodetických a kartografických
prací, ke zvyšování efektivnosti 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 náměty 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 desítky dalších účastníku symposia se aktivně zúčastnili
jednání. Byla zvolena forma panelové diskuse v 6 tematických okruzích (1. Automatizace v mapování, 2. Báze dat ZMVM a její využití, 3. Využití automatizovaného
systému EN, 4. Automatizace g. prací v investiční výstavbě a při využívání surovin, 5. Digitální model terénu
na území ČSR a jeho speciální využití, 6. Problematika
řízení a ekonomiky
při zavádění automatizace).
Referáty 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 zvládnutá), 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 kladem symposia.
Cestné předsednictvo
převzali významní představitelé
resortu CÚGK: předseda
ČÚGK Ing. F. Koubek, ředitel 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 projevu připomněl zásady stanovené XV. sjezdem KSČ k zvyšování efektivnosti,
produktivity a kvality práce a význam, který musí sehrát automatizace 1 v odvětví geodézie a kartografie.
Předseda COGK Ing. F. Koubek v zahajovacím projevu
označil automatizaci za jeden z hlavních úkolů resortu ČÚGK. Zduraznil veliký podíl SSSR a ostatních socialistických zemí na rozvoji automatizace ve všech odvětvích a informoval
o spolupráci
geodetických
služeb 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 zemích našeho tábora, který má vysokou vědeckou kapacitu 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 hodnotit jen podle okamžitého přínosu jedinému pracovišti nebo podniku, ale podle dlouhodobého významu pro
celou společnost a s ohledem na hodnotu živé síly, kterou 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 registračních tachymetru ve spojení s počítačem a automatizovanou zobrazovací technikou. O výsledcích takové automatizované linky informoval Ing. J. Pukl (Geodézie, Brno). 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 délce 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 zobrazovací technikou.
Ing. A. Kurz (Geodetický ústav) vysvětlil funkce programového 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 automatizovanou 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 (Geodézie C. Budějovice] potvrdili spolehlivost domácího kreslicího stolu Digigraf DC 3-1008 pro automatické
vynášení bodu (v r. 1976 vynesli 190000 bodů pro geometrické plány a účelové mapy). Digigraf je levnější než
švýcarský Coragraph a konstrukční práce snížil na polovinu. Za předpokladu
zkvalitnění kresby a možnosti
používat ke vstupu magnetickou
pásku a generátor
všech mapových značek se stane vhodným automatizačním prostředkem pro zobrazovací práce u všech pracovišť; 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 svěřena 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
geodetických 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 stavba programu,
automatizované
zobrazování
polohopisu
í mapových značek, registrace vstupních údaju na magnetické 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 etapě rozvoje a praktického zavádění automatizace v mapování je hledat a prosazovat
další prvky racionalizace postupu s cílem dosáhnout jejich dalšího pronikavého zefektivnění. K tomu doporučuje zaměřit se zejména na:
- spolupráci
s geodetickými
službami socialistických
státu při rozvíjení metod v oblasti
automatizace
mapování ve velkých měřítkách a při vývoji automatizační techniky,
stálé zlepšování organizace a řízení prací při prosazování optimálních kombinací geodetických,
fotogrammetrických
a kartometrických
metod ve Výrobní praxi,
další zlepšování a optimalizaci modulové stavby programii 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 uplatnění 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 využívání automatizace
a nové techniky, zejména elektronických dálkoměrů a kalkulátorů, a to nejen ve výrobních organizacích, ale i v odborném školství,
využívání elektronických
dálkoměrů
a elektronických registračních
tachymetrů,
doplnění dosavadních
technických
předpisů, technologií 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
(dokumentace výsledků byla vystavena na panelu). Bylo dosaženo propojení mezi BD a REN i mezi BD a digitální TMM,
ověřena přesnost kartometrické
metody (výsledky autor 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 aktualizační údaje BD. Náklady na založení BD a její desetiletou aktualizaci
podle ekonomické analýzy, kterou vypracoval Ing. A. Meissler (VÚGTK) kolísají mezi 0,8 %
a 1,6 % nového mapování. Autor analýzy vysvětli! použité 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 jednak na území celého kraje, jednak jen na území okresních měst. Podle ní bude pro podnik velmi prospěšné
využívat automaticky, víceúčelově všechny údaje jednou
zaměřené a uložené v BD; založení BD bude v dlouhodobém výhledu ekonomické.
Ing. M. Martinek. CSc., (ÚHA hl. m. Prahy) formuloval 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, vzájemně 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 skutečný stav. BD by se měla uplatnit i v podzemní urbanistice, v evidenci podzemních vedení a jako podklad
pro zobrazování
prostorových
struktur.
Doporučil vybudovat též bázi dat obsahu mapy 1: 10000 a věnovat
se urychleně
vyřešení existujících
problémů v propojení 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 problémů projektování
a k uspokojování různých požadavků 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 zaručena, a takový, aby na něj mohli uživatelé (a těch by
mělo být co nejvíce) navazovat. Doporučuje uzavřít dohody 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 digitální 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 informacemi, zlepší se podstatně
kvalita
územně
technických
podkladů pro investiční výstavbu. Kritizoval současný
neudržitelný
stav, kdy mnozí správcové sítí vedou dokumentaci v zastaralých
mapách (např. 1: 720), které
jsou jedinými podklady, z nichž lze závazně získat informace o prt1běhu sítí; ty však nikdo nepřenese
do
ZMVM (s redukovaným
obsahem THM). Základem informačního
systému by měla být digitální ZMVM (vycházející 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 průmyslových centrech typu A, ve kterých by se od 7. pětiletky
mohla stát základem pro založení BD evidence podzemních vedení). Na ostatním území má být zajištěna údržba ZMVM. Pokud na její obsah budou navazovat účel 0vé prvky jednotlivých
uživatelů (ve formě grafické či
digitální), jako součást jejich datových bází lze organizovat 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 digitálně (ročně nově zaměřených 700 tisíc bodů a 500 tisíc bodů číselné údržby), o programech
na zakládání a aktualizaci 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 udržována.
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 podtržen její celospolečenský
význam. Symposium také potvrdilo, že koncepce uplatnění báze dat ZMVM, jak je
předpokládána
směrnicí resortu ČÚGK na 6. 5LP, je reálná.
K tomu se doporučuje:
dokončit experimentální
ověření
funkce báze dat
ZMVM v podmínkách
měst, ověřit vzájemné propojení báze dat ZMVM, REN a digitální technické mapy města (DTMM), - zajistit integraci báze dat ZMVM
s mimoresortními
informačními
systémy, a to především s ISÚHA, LISPÚa IMIS,
dokončit průzkum
a vypracování
prognózy společenské potřeby báze dat ZMVM, vytvářet předpoklady pro racionalizaci
organizace geodetické služby ve
městech a její postupnou realizaci především v Praze, Brně a Ostravě,
vypracovat návrh kvalitativních
a dodacích podmínek pro nejžádanější výstupy z báze dat ZMVM a stanovit jejich cenové relace,
připravovat právní zabezpečení realizovaných
inovací.
Panelovou diskusi v .3. tematickém
okruhu řídil Ing.
M. Kotal (VÚGTK). Informovalo
zásadách ČÚGK k zavádění racionálního
systému EN: celostátní jednotnost
z hlediska
zpracování,
využívání a obsahu (celospolečensky
potřebné
informace);
integračním
klíčem
k propojení
REN s mimoresortními
informačními
systémy je kód katastrálního
území a parcelní číslo. Racionální systém EN se zavádí v 1 až 2 okresech každého kraje, po ověření se rozšíří do všech okresů.
Letos bude dokončeno nahrání základního
stavu EN
na magnetické pásky počítačů 2. generace (v PVT). Dosavadní používání 3 typů počítačů znemožňuje
efektivní zpracování globálních celostátních přehledů o údajích EN a prodražuje
programovou
přípravu pro pořizování standardních
i nestandardních
výstupních sestav
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ve všech krajích. Proto od roku 1978 má být převeden REN na počítač EC 1030 (ve všech krajích) a zracionalizována
aktualizace
báze dat REN využitím diskového operačního systému (DOS) počítače.
Ing. K. Maximilián (VOGTK) informoval
o využitelnosti REN ve vybraných aplikačních
sférách a o výhledu 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 odzkoušeny možnosti využití REN pro integrovaný městský 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 urbanistických obvodů, uličních bloků, nebo oblastí jednoúčelově vymezených kružnicí, čtvercovou sítí, osou a šířkou
pásu, uzavřeným polygonem.
Ozemní evidenční jednotky budou identifikovány
kódy
podle číselníku FSO. Identifikátorem
uživatelů a vlastníků nemovitostí budou čísla organizací podle číselníku
FSO a rodná čísla občanů.
Vytvářejí
se tak předpoklady pro dodržování zásady jediného záznamu konkrétních informací o objektech evidovaných v několika
informačních
soustavách a k pořizování souborů interdisciplinárních
informací o takových objektech přímo
v počítači na podkladě magnetického
záznamu příslušných údajů s vyloučením živé práce.
Tím se zvýší využitelnost globální souřadnicové
lokalizace 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 různé 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 informačních soustav a jejich soustřeďováním
do datové
báze ISO. Z REN bude ISO přebírat standardní
údaje
o úhrnných hodnotách druhů pozemků podle katastrálních území, zapisované v REN na magnetickou pásku.
Klíčovým faktorem využitelnosti údajů REN je neměnnost a obecná návaznost základních územních jednotek
(katastrálních
území) a jejich kódů. Nové očíslování katastrálních 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 bude zajištěna vytvořením registru parcel jako součásti
IMIS, k nimž budou vztaženy v IMIS všechny sledované informace. Integrací s REN a s bází dat ZMVM bude
zabezpečena lokalizace informací IMIS s možností poskytovat 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 navazující informace ve vymezeném prostoru, BD ZMVM
zprostředkuje
následné podrobné
řešení prostorových
vztahů (zobrazení polohopisu, průniky ploch s výpočtem
výměr apod.). Souřadnicový výběr objektů při posuzování vymezených částí města je z hlediska územního
plánování nezbytný a bez souřadnic definičních bodů

nemovitostí nemuze informační služba v městě uspokojivě plnit své úkoly. Doporučil k zabezpečení funkce
REN a BD ZMVM vytvořit v Praze kapacitně
a odborně 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 efektivní a hospodárné manipulaci se soubory a optimálnímu využívání údajů,
pro zajištění jednoznačné integrace EN s jinými informačními systémy na úrovni jednotlivých nemovitostí (parcel) používat jako jednotný integrační klíč
výhradně
úplné parcelní číslo složené ze znaku
územní evidenční jednotky a vlastního parcelního čísla,
při integraci na vyšších úrovních zajistit jednotnost
klíčů (číselníků) a zejména zabezpečit i jejich dlouhodobou neměnnost (např. pro označování územních
jednotek, organizací apod.).

Panelovou diskusi ve 4. tematickém okruhu řídil Ing.
F. Novotný (Geodézie Liberec). Připomněl zvýšení objemu investic v 6. pětiletce o 40 % a tomu odpovídající
zvýšení geodetických prací. Řešení je nutno hledat jen
v racionalizaci a automatizaci; závislost na jiných profesích činí automatizaci v této oblasti obtíŽnější než při
mapování.
Ing. J. Luxa, CSc., [GŘ-SHD Most) uvedl údaje o mohutném růstu objemu těžeb v posledních letech, který
je umožněn jen vysokou těžební a dopravní mechanizací. To vyžaduje speciální vybavení měřicko-geologické služby, která musí operativně zajišťovat soulad mezi mapou a skutečností a veškeré změny a pohyby v krátkých intervalech graficky a číselně podchycovat
jako
vstupní údaje pro plánování, projektOVání a automatizovaný 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 popsána
funkce
geodetické
a geologických
data bank.
Ing. T. Leden [Báňské projekty Teplice) informaci doplnil a na názorných exponátech vysvětlil využití geodetické databanky. Zhodnotil společenskou
efektivnost
data bank a celého informačního systému, který se ukázal nejen jako možný, ale jako nezbytný.
Ing. V. Švagr [Ostav pro výzkum rud) ukázal na nové
možnosti automatizace měření při použití laserů čs. výroby metodami
vyvinutými
v OVR: přenášení
směru
úzkými svislými prostory a automatické snímání nerovnosti 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 komplexním zpracování geodetické
dokumentace
ve všech
fázích výstavby, která používá jediných informací pro
několik mapových děl různého měřítka s různým obsahem pro různé uživatele. V podstatě jde o 2 druhy vstupních 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 pomocných dělníků, 4 % nákladů). Navíc dochází ke zvýšení kvality projekčních prací a systém poskytuje pohotové informace pro kontrolu celé výstavby.

1977/205

Geodetický a kartografický
206 ročník 23/65, číslo

obzor
8/1977

Ing. dr. A. Jelínek (Geodézie Pardubice)
informoval
o organizaci geodetických
prací při výstavbě elektrárny v Chvaleticích. Zdůraznil, že u rozsáhlé a složité výstavby je rozhodující přesnost a včasnost geodetických
prací, nikoliv náklad na ně. Zaměření skutečného provedení 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 pracích při výstavbě Sjezdového paláce v Praze zdůraznil
nutnost ustavičné kontroly všech charakteristických
bodů mezi stavbou a projektem. Podmínkou je, aby všechny 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 okamžité pohotovosti, si nelze představit, že by geodet mohl
být kvalifikovaným
partnerem ostatním účastníkům výstavby.
Ing. M. Vondrák (OP hl. m. Prahy) hodnotil přínos malé
výpočetní techniky kapesních
elektronických
počítačů a stolních programovatelných
kalkulátorů
a jejich
výhodné uplatnění právě v oblasti inženýrské geodézie.
Jejich využití při stavbě pražského metra bylo dokumentováno názorným panelem. Vybavení všech měřických
čet geodetického odboru OP kapesní kalkulačkou HP 45
a centra HP 65 a stolním programovatelným
kalkulátorem 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
věr:

panelové

diskuse

byl přijat

následující

zá-

Automatizací geodeti.ckých a kartografických
prací v investiční výstavbě a při využívání surovin lze podstatnou
měrou přispět k zabezpečení náročných úkolů bez zvýšení počtu pracovníků,
omezit objem terénních
prací,
zajistit požadavky na rychlost, pohotovost a vysokou
přesnost a zabezpečit vícenásobné využívání informačního 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 vytvářely se automatizované
systémy a jejich integrace
s účelovými informačními systémy,
využijí zkušeností z automatizované
tvorby a údržby
map velkých měřítek a prostředků automatizace: samočinných počítačů, automatických
koordinátografů,
stolních elektronických
počítačů, programových kall{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 projektů rozvoje automatizace
geodetických
výkonů
li hospodářských
organizací,
budou věnovat pozornost tvorbě digitálních modelů
jako významného prostředku
automatizace
projekčních 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 veřejnost,
budou výchovně působit v okruhu své působnosti na
zvyšování kvalifikace pracovníků k ovládnutí automatizace,
účinnou spoluprací s investory, projektanty a dodavateli investiční výstavby zabezpečí vysokou celospolečenskou 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 varianty; to umožňuje jen automatické
zpracování výpočetní 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 investiční výstavby (omezení počtu a výšky vysílacích stanic)
a zkvalitnění provozu. Proto je třeba učinit vše pro realizaci výsledků výzkumu VÚGTK.
Ing. J. Uhlíř (VÚGTK) informoval o stavu výzkumu digitálního modelu terénu pro území Československa, na
kterém spolupracoval s ing. J. Neumannem, CSc. Navržený způsob odpovídá současnému trendu: reliéf zobrazený v mapě 1: 10000 se převede do číslicové formy; výsledkem bude báze dat uložená v diskové paměti počítače. Celkový systém bude mít asi 5 mil. bodů. Náklady
na výzkum a realizaci nepřekročí 5 mil. Kčs, roční úspory u jednoho uživatele (resort spojů) dosáhnou 4,5 mil.
Kčs. Tempo výstavby modelu závisí na kapacitách, které bude k jeho vytvoření možno uvolnit.
Ing. J. Bradáč, CSc. (Tesla Hloubětín) vysvětlil vliv terénu na šíření rádiových vln (refrakce, odrazy, difrakce) a nutnost vyhodnocovat terén v řezech (při hledání stanovišť televizních vysílačů a stanovišť vysílacích
a přijímacích spojů při projektování, revizích i reklamacích). Ruční prováděni je zcela nevyhovujíci; navíc působí četné potíže při přechodu řezu z jednoho mapového 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 VÚGTK je vhodné.
Ing. arch. F. Rej) (VÚVA Praha) uvedl, že urbanistům
narůstá stále více úloh vysloveně orientovaných na použití digitálního modelu terénu, z nichž nejaktuálnější
je oblast hodnocení funkční způsobilosti území. Moderní urbanistické
plánování potřebuje velké množství informací 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 měla mít i výškopis, neboť pro řadu urbanistických
Úloh
jsou výškové t1daje nepostradatelné.
Ing. Reil uvedl řadu
urbanistických
úloh (zejména rozborového a hodnotícího 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: 10 000 je model numerický, na rozdíl
od modelu terénu pro velká měřítka,
který byl ve
VúGTK vyřešen již dříve, spolu s automatickou
kresbou vrstevnic resp. isočar (včetně jejich průchodů singulárnimi
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 podrobnosti mapy 1: 10000 provedené z iniciativy
výzkumného ústavu spojů v Praze a Výzkumného ústavu 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 problematice 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 doporučují 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, efektivnosti
a potřeba
zdokonalování
řízení
prostupují
všechna témata symposia a že ryze technické pohledy
a přístupy patří minulosti. Každý věcně sevřený problémový okruh je systémově otevřený a nutí k hledání
optimálních cest k tvorbě automatizovaných
systémů řízení. Je třeba vytvářet principiální základy pro systémovou tvorbu ASŘ.
Ing. A. Vjačka (Geodézie Opava) upozornil na růst nároků 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 předpoklady efektivnosti
aplikace těchto metod. Je třeba
zavést pevnou normativní a termínovou kázeň, hledat
cesty ke kvantifikaci kvalitativních faktorů. Automatizace řídících a výrobních procesů přispívá k rovnoměrnosti vytížení jednotlivých složek systému; automatizace
izolovaných agend však nevyřeší problémy řízení, je třeba systémový přístup.
S. Ing. F. Kubala (VÚGTKj informovalo
výzkumu syntézy pozitivních výsledků dílčích experimentů na úseku
vnitropodnikového
řízení organizací
resortu
ČÚGK a
o návaznosti tvorby OASŘ s ASŘO.
Ing. R. Biick (Geodézie Plzeň) informovalo
automatizaci některých ekonomických úloh pomocí malého počítače DARO 1840. Zdůraznil rozdíly analytického a organizačně 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 systémů. Na konkrétním příkladu ilustroval možnosti aplikace exaktní matematické
metody pro tvorbu modelu
řízení procesů geodetické výroby.
Ing. J. Karnold
(VÚGTKj, promluvil
o ekonomické
efektivnosti inovací v oblasti automatizace. Zvýšené náklady ze zavádění automatizace musí být kompenzovány relativní úsporou pracovníků, růstem produktivity
práce a přírůstkem objemu výkonů. I zde však existují
meze růstu nákladů. Faktory ekonomické je nutno posuzovat diferencovaně s těžištěm hodnocení národohospodářských resp. celospolečenských efektů. V úvahu je třeba brát rovněž vlivy cenových mechanismů a správně
využívat zásad cenové tvorby. Dražší výsledky automatizace nesmí být mechanicky považovány za ekonomicky nežádoucí.
Ing. V. Pospíšil (ČÚGKj upozornil na nutnost respektovat při zavádění inovací s využitím automatizace plánované ukazatele, které představují závazné limity pro výrobní proces a rozlišovat inovace technických procesů,
jejichž výsledkem je stejný výkon nebo Výrobek, a inovace, které přinášejí nové dokonalejší výsledky nebo výrobky - nové kvality, a význam těchto výsledků posuzovat z celospolečenského hlediska.
Po skončení diskuse byl přijat následující závěr 6. tematického okruhu:
Účastníci symposia konstatují, že řízení a ekonomika
geodézie a kartografie
v podmínkách zavádění automatizace představuje
velmi složitý komplex technických, ekonomických
a organizačních
problémů. Pro
další úspěšný a efektivní rozvoj automatizace
v geodézii 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 součást systému obsahujícího automatizované i neautomatizované procesy,
experimentálně ověřovat vhodnost metod modelování.
Modelů systému řízení využívat jako praktického nástroje pro řízení na všech stupních,
vytvářet a postupně stabilizovat dynamický systém
norem a normativů spotřeby času, nákladů a materiálu. Pro dosažení ekonomicky zdůvodněného a vyváženého rozvrhování zdrojů více využívat ekonomicko-matematické
a statisticko-matematické
metody,
soustavně zdokonalovat informační systémy organi-

-

zací a resortů a jejich automatizaci. Vytvářet podmínky pro jejich racionální využívání tak, aby bylo možno postupně přecházet k automatizaci jednotlivých
řídících činností. K dosažení tohoto cíle věnovat
plnou pozornost sjednocování klasifikací, nomenklatur a číselníků a sjednocování ekonomických ukazatelů,
věnovat soustavnou péči růstu kvalifikace pracovníků všech funkcí a profesí též v oblasti řízení procesů geodetické a kartografické
činnosti a jejich automatizace.

V závěrečném
zhodnocení
symposia
označil ředitel
VŮGTK Ing. B. Delong, CSc., symposium jako bilanci
nástupu automatizace v geodézii a kartografii v posledních 5 letech a jako shrnutí námětů a doporučení pro
další vývoj automatizace. Cíl, vytčený v uvítacím projevu ing. Šilara, CSc., byl tedy splněn.
Zavedení automatizovaného
zpracování EN, automatizace 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 informací představují mohutný nástup automatizace,
který
však byl provázen celou řadou problémů:
zvětšení složitosti technologických
procesů, nároky na
vyšší kvalifikaci a specializaci pracovníků, vyšší závislost na kooperacích, požadavky na investiční prostředky
a v řadě případů růst nákladů.
Z hlediska dalšího vývoje automatizace je nutno pokládat za hlavní článek vědeckotechnického
rozvoje v příštím období další výraznou automatizaci výrobních procesů i složitých řídících procesů v g. a k., při společensky 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 analyzovat ekonomickou efektivnost automatizačních
opatření. Analýzy je třeba provádět i u racionalizačních
opatření, která všichni pokládají za nesporná, a přejít
od analýz jednotlivých izolovaných inovací ke komplexním analýzám ekonomické efektivnosti celých racionálních systémů. Úspora živé práce za každou cenu nemůže být naším cílem, nýbrž musí nás zajímat, za jaké
finanční prostředky v našem odvětví k úspoře 1 pracovní
síly dochází.
Hodnocení ukončil vytyčením hlavních
technického rozvoje v 6. pětiletce:

úkolů vědecko-

1. Racionalizace systému EN s jeho účelným propojením
se systémem podnikových evidencí půdy, s informačními 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 postupným sjednocením technické a technologické základny 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. náhradě plastických fólií dovážených z KS a na přípravě
automatizované tvorby map středních měřítek v období 7. pětiletky.
4. Inovace v inženýrské geodézii a fotogrammetrii, zaměřené na pohotovější a účinnější zabezpečování mapových podkladů a speciálních prací v investiční výstavbě.
5. Výzkum efektivnějšího
uplatnění geodézie a kartografie v dosavadních aplikačních oblastech a jeho
rozšíření do nových oblastí
společenské
aktivity,
včetně tvorby odvětvovýCh map.
Všechny uvedené úkoly jsou podmíněny především automatizací, kterou proto musíme dále rozvíjet.
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Mestská konferencia bratislavských
geodetov a kartografov

V súčasnosti sme svedkami, že viaceré organizácie sa
schádzajú na výročných schodzach prípadne konferenciách. Rovnako i bratislavskí geodeti a kartografi zvolali 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 organizácie za uplynulé funkčné obdobie. Pripomenul, že
mestský výbor metodicky riadi a odborne usmerňuje sedem pobočiek VTS, v ktorých je organizovaných .413 členov, 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 podtrhol skutočnosť, že najvi!čšia aktivita realizovaných podujatí 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 zameraná na plánované vykonané úlohy a akcie s nimi spojené v jednotlivých pobočkách. Zvlášť svojím obsahom zaujali prítomných príspevky, kde delegáti informovali
o konkrétnych výsledkoch, ako sú uzavretá dohoda o spolupráci najma s hospodárskym vedením [s. Ing. Horň 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 komplexnej 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 absolvovaných 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. Bratislava ),
Ing. Vladimír K u š n í r, podpredseda,
(SÚGK Bratislava),

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 tz o v á, p. g. (SK Bratislava), členovia.
Priebeh konferencie najmi! úroveň referátov a diskusných príspevkov ako i zvolené plénum Mestského výboru SGKS SVTS dávajú záruku, že práca na poli geodézie
a kartografie bude pokračovať vytýčenou cestou.
Slovenská

kartografia,

Ing. Albert Kelemen,
n. p., Bratislava

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

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 fakultu stavební a fakultu architektury a urbanismu, byla letošní konference SVOČ uspořádána oběma fakultami společně, 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 celkem 12 referátů zpracovaných šestnácti posluchači stavebních fakult ČVUT Praha, VUT Brno, SVŠT Bratislava
a Vojenské akademie A. Zápotockého v Brně.
Z přednesených příspěvků se na prvém místě s převahou 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 práce má významný teoretický přínos v oblasti geofyziky
a astrodynamiky a bude publikována v odborném tisku,
práce byla rovněž navržena na cenu ČSAV, kterou udělovala 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 geodetických mapovacích met6d" odborně vedenou a konzultovanou 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 řešitelů SVŠT Bratislava Zdenku M a c o š k o v i, Betě Brtk o v é a Pavlíně K vak o v é za příspěvek "Analýza problematiky
pozemkových
úprav vo vztahu k tvorbe
a ochrane životného prostredia".
Ostatní příspěvky
se zabývaly využitím fotogrammetrie 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 gyroteodolitem, transformací z elipsoidu na elipsoid a rozborem deformací geodetických sítí.
Značná část příspěvků se v souladu s moderním trendem zabývala využitím výpočetní techniky pro řešení
vybrané problematiky, včetně analýzy a algoritmizace
úloh a sestavení příslušných programů ve vyšších programových 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, konstatovala velmi dobrou úroveň letošního kola a vyslovila dík zpracovatelům a jejich vedoucím za vynaloženou námahu a přínos pro další rozvoj studentské vědecké činnosti v oboru geodézie a kartografie. Porota se
rovněž, vzhledem k nesourodé povaze příspěvků, rozhodla
do budoucnosti doporučit rozdělení příspěvků na teoretické a praktické, které by potom byly přednášeny ve
dvou sekcích a sice sekci tEOretické geodézie a technické 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 práce a proběhlo v dobré společenské i odborné atmosféře.
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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
soutěžení 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 různých formách socialistické iniciativy celkem 4784 pracovníků [82 %], z toho v 9 hospodářských organizacích celkem 4546 pracovníků. Bylo splněno celkem 3006 osobních, 1136 kolektivních a 127 sdružených závazků. V hnutí BSP [KSP] bylo zapojeno celkem 3476 pracovníků ve
234 kolektivech, z toho 129 kolektivů je nositelem titulu 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 prapor předsedy ČÚGK a předsednictva
ČVOS s novými
náročnými kritérii zaměřenými na nejnaléhavější
úkoly
resortu ČÚGK dodání podkladových
materiálů pro
budování podnikových evidencí pozemků [PEP] zemědělských socialistických
organizací
a služby [vyhotovování geometrických plánů] pro obyvatelstvo a socialistické organizace - a dále navazujícími vnitropodnikovými soutěžemi. Celková hodnota uzavřených závazků činila 14 833 tis. Kčs, plnění dosáhlo výše 21 512 tis. Kčs,
z toho splněné závazky uzavřené na překročení plánu výkonů 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 hospodářských organizacích 1528 tis. Kčs.
V rámci plnění programu komplexní socialistické racionalizace 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 využívání 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 zdokonalené zabezpečení investiční výstavby.
Na základě výzvy AZNP Mladá Boleslav se ve 2. pololetí roku 1976 uskutečnily v některých podnicích resortu ČÚGK přípravy, vytvářející podmínky pro aplikaci
zásad mladoboleslavského
hnutí, k tomu přispěl i celoresortní aktiv předsedů PV [ZV) ROH v říjnu 1976, kde
vystoupily se svými zkušenostmi a náměty, jakož i s novými 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, peněžnictví 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 zejména z těsné a účinné spolupráce vedení podniku s odborovou 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. Bezprostředně se to projevilo v míře efektivnosti a hospodárnosti plnění úkolů. Celoroční tvorbu zisku na 104,7 %
zajistil podnik především a v rozhodující míře [61,6 %)
snížením nákladů. Celoroční plánované náklady vykazují úsporu 2,5 %.
V plnění programu komplexní socialistické racionalizace 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 nových poznatků vědy a techniky. Iniciativně řeší závažné úkoly, které mají resortní význam, v 12 komplexních
racionalizačních brigádách bylo zapojeno celkem 112 pracovníků.
Celopodnikový
socialistický
závazek na počest XV.
sjezdu KSČ podnik splnil na 114,5 % a dosáhl tak ekonomického 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 prvním 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 desetibodové stupnici hodnocení kvality dosáhl podnik celkového průměru 8,4 bodu, tedy výsledek přesahující průměr.
Geodézie, n. p., České Budějovice dobře využíval výrobních zařízení. Zvýšil směnnost oproti celoresortně plánované 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 mimo jiné zaměřena též na šetření pohonných hmot. Již delší dobu jsou využívány progresívní materiály [plastické
fólie) s cílem nahradit z KS dovážené nedostatkové materiály 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 samočinný počítač a vytvořil tak dobré předpoklady pro zkvalitnění prací na tomto úseku v dalších obdobích. Splněním
úkolu experimentálníhCl ověření inovací na úseku evidence 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 termínem.
Podnik již delší dobu plní úkoly nejenom ve vlastním
kraji, ale podílí se i dodávkami geodetických prací pro
pražskou aglomeraci. Ve vlastním kraji operativně zajišťuje služby obyvatelstvu, kde každým rokem vyřizuje
podstatně vyšší počty objednávek než v létech předcházejících. Proti roku 1975 zvýšil počet vyřízených objednávek na geometrické plány o 11,3 %.
Výrazných úspěchů bylo dosaženo na úseku kádrové
a personální práce, zejména zvyšování kvalifikace pracovníků a jejich přípravy pro plnění plánovaných úkolů.
Podnik se nezastavil nad dosaženými dobrými výsledky. V ročním rozboru hospodaření kriticky rozebírá dosažené výsledky a snaží se o odhalení rezerv ke kvalitativně 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 efektivnost 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 celopodnikové konferenci ROH dne 24. 6. 1976. Všechny úkoly
jmenovitě uložené pro rok 1976 (v počtu 22] byly splněny.
V různých formách iniciativy pracujících,
na jejichž
rozvoji se významně podílela odborová organizace, bylo
zapojeno 82 % pracovníků podniku, došlo k rozvoji hnutí BSP (29 kolektivů s titulem] a bylo dosaženo vysokého společenského prospěchu z využití zlepšovacích
návrhů (340 tis. Kčs).
V podniku se pozitivně vyvíjela spotřeba přímého materiálu, především v důsledku nárůstu produktivity práce.
Kvalita výrobků a výkonů služeb byla na dobré úrovni
a přesahovala průměr, což potvrzuje mimo jiné i zanedbatelný počet reklamací v poměru k celému objemu výroby.
Využití výrobních zařízení bylo dobré, zejména u rozhodujících 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 problémy, zejména na mikrografii.
Geodézie, n. p., Brno operativně a iniciativně přistupoval k zajištování
požadavků zemědělství, zejména při
vyhotovování podnikových evidencí půdy. V úzké spolupráci s politickými a správními orgány pomohl podnik
ke zdokonalování evidence půdního fondu; dále zdokonaluje systém informací o změnách v evidenci nemovitostí s využitím aktivní účasti pracovníků středisek v poradních orgánech a pracovních aktivech ONV.
Podnik dobře uspokojoval
služby obyvatelstvu.
Proti
roku 1975 zVýšil počet vyřízených zakázek na geometrické plány o 3,5 % při současném snížení počtu nevyřízených zakázek ke konci roku proti začátku roku o 12 %.
V Jihomoravském
kraji plnil Geodézie, n. p., Brno
dobře dodávky geodetických prací pro socialistické organizace a služby obyvatelstvu a současně byl gestorem mapovacích prací v rámci výpomoci ve Slovenské socialistické republice.
Podnik je
běhu plnění
plnění plánu
tření sledují

si plně vědom některých nedostatků v průplánu v roce 1976, ke kterým v rozborech
kriticky přistupoval. Závěry a adresná opaefektivnost a hospodárnost plnění plánu ro-

ku 1977.

Dosažené hospodářské výsledky, rozvoj iniciativy pracujících 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 závazku 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 orgánov, 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. piHročnice". Tento dokument je podrobne rozpracovaný na
špecWcké podmienky rezortu, sú v ňom obsiahnuté formy, met6dy a zameranie účasti pracujúcich na tvorbe,
realizácii a kontrole plnenia hospodárskeho plánu, spoločenské ocenenie výsledkov rozvoj a pracovnej iniciatívy
a kontrola plnenia úloh, kolektívnych zmlúv a socialistických závitzkov. Dokument súčasne vyzýva všetkých
pracovníkov rezortu, aby sa ešte aktívnejšie angažovali
v účasti na riadení a rozvoji pracovnej iniciatívy v 6. pittročnici za úspešné plnenie jej úloh v zmysle rozpracovania záverov XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS.
Na roky 1976-1980
na ocenenie zásluh organizácií,
ktoré dosiahli mimoriadne pracovné výsledky pri rozvíjaní 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 závitzkov na počest XV. zjazdu KSČ.
Všetky organizácie rezortu sa so svojimi celopodnikovými závitzkami prihlásili
do socialistickej
sútaže
o získanie uvedených vyznamenaní.
V roku 1976 na plnení socialistických
závll.zkov sa
podielalo 2557 stálych pracovníkov rezortu z celkového počtu 2841, t. j. 90 % s 3273 individuálnymi, 342 kolektívnymi 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 týchto 74 kolektivov je 65 kolektívov, ktorých 930 členovia
majú právo nosit odznak I. stupňa (bronzový) a 9 kolektívov s 85 členmi, ktorí majú právo nosit odznak
II. stupňa [strieborný).
Celková hodnota prijatých celorezortných
socialistických závll.zkov po ich spresnení a rozšírení z príležitosti rozpracovania záverov XV. zjazdu KSČ a z príležitosti konania volieb do zastupitelských
orgánov dosiahla
4524 tisíc Kčs. Závitzok bol splnený na 120,4 % v hodnote 5451 tisíc Kčs.
Po vyhodnotení socialistickej
súťaže v rámci celého
rezortu geodézie a kartografie a po schválení v Predsedníctve 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 vyhodnotení 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 roku 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.zkové hnutie na počest XV. zjazdu KSČ a 55. výročia založenia KSČ. Táto výzva našla na podnikových pracoviskách priaznivú odozvu a bola vyjadrená v povodne prijatých 78 kolektívnych a 1166 individuálnych závll.zkoch
v hodnote 698 tisíc Kčs. Tento celopodnikový závitzok
bol spresnený a rozšírený na základe výzvy pracovníkov AZ n. p., Mladá Boleslav a to na zabezpečenie základného ciela 6. pll.tročnice - vysokej efektivnosti spoločenskej 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 záverov XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS na podmienky podniku. K dobrým výsledkom v hospodárení podniku prispela okrem kvalitnej riadiacej, organizačnej a kontrolnej práce aj rozvinutá pracovná iniciatíva a závll.zkové
hnutie na počest XV. zjazdu KSČ. Celopodnikový závitzok na prekročenie úloh v objeme Výroby a na znižovanie nákladov bol splnený. Podiel socialistických
závll.z-
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kov na prekročení
objemu geodetických a kartografických 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 politicko-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 kontrol, skvalitnili sa výsledky preberania geodetických prác
na úseku BOMF. Zostavený harmonogram
zadávania a
preberania výsledkov prác je podkladom
pre účinné
opatrenia zabezpečujúce plánovité dobudovanie mapového fondu v Stredoslovenskom kraji.
Ťažisko závazkového
hnutia bolo v skvalitňovaní
operátov EN va všeobecných dokumentáciách
a vykonávanie prác bezplatne pre orgány štátnej správy. Bali to
práce najma:
na dobudovaní a vybavení všeobecných dokumentácií,
na príprave zbierky právnych listín a častí operátov na zápis do listov vlastníctva na knižnú vazbu,
na obnove mapových listov pozemkových máp,
na komplexnej
obciach,

identifikácii

miestnej

trate

v troch

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
pracovného a životného prostredia, na pomoc pri zberových pornohospodárskych
prácach a pod. Celkove svoje socialistické 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 zabezpečovaní 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 pOVěřen 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

před 100 lety se narodí! v Červených Janovicích na akr. Kutná Hora, Ing. Rudolf Schuster, měř. rada, zástupce přednosty Archívu map katastrálních. Byl jedním z mála zeměměřičil, který se věnoval básnické tvorbě. Pod pseudonymem Jaroslav Vladislav Janovický vydal několik sbírek básní s vlasteneckou tematikou. (Zemřel 26. srpna 1965 v Praze).
1877 -

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 moderním duchu. PodUel se význačnou měrou na nové organizaci přednášek
oboru inženýrského
stavitelství a
učebního běhu pro zeměměřiče. (Zemřel 4. srpna 1909
v Brně).

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, vyšší geodézie a vyrovnávacího počtu. Je členem řady vědeckých 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 celostátní učebnice "Vyrovnávací počet". Mezi přáteli a studenty je znám též, jako výkonný sportovec a vysokohorský turista.
26. srpna 1947 - před 30 lety zemřel v Praze Ing. Jan
Kavalír, první přednosta Reprodukčního ústavu min. financí, který vedl s velkým rOZhledem a porozuměním
pro potřeby praxe. Působí! též, jako honorovaný docent
na ČVUT v Praze. Z oboru kartoreprodukce
uveřejní! řadu článků, zejména v našem časopise. Byl též veřejně
činný jako odborový pracovník. (Narodí! se 13. listopadu 1879 v Hradci Králové J.

1. září 1907 - před 70 lety se narodí! v Praze Ing. Zdeněk 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. Působí! 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 zřízení dvouletého učebního běhu pro zeměměřiče a ještě
v tomtéž roce byl na České vysoké škole technické zřízen "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. Frantiiek 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 věnována problémům kartografie.
Jeho odborná, pedagogická
a veřejná činnost - jako aktivního stranického a odborového funkcionáře, člena ÚV ČVTS pro geodézii a kartografii, 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 počátek 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 schwarzenberský zeměměřič a třeboňský archivář Petr Kaipar Světecký "Návrh na nové vyměřování veškeré půdy odbornými 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 zrcadlový stereoskop. Rozšířením pozorovací základny a použitím okulárů s větším zvětšením bylo dosaženo zvýšení
stereoskopického
vjemu, s možností pozorování větších
obrazů.
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Ing. Ondřej leřábek, CSC.,
CVUT u Praze
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Ma rek w a r d t, W.: Vyhotovování stereoortofotosnímků přístrojovým systémem Topocart-Orthophot C n. p.
Carl Zeiss Jena, s. 469-472.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Vermessungstechnik,
Geodezija i kartografija,

č. 11/1976

Dr i ž n j u k, A. A.: Stimuly zvýšení kvality, s. 1-7.
A g 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 vertikální 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.

We i s e, H.: Mezinárodní systém jednotek SI, s. 1-5.
Ma rek w a r d t. W.: Digitální řídící jednotka a korektor příčního sklonu - dvě doplňující zařízení pro diferenciální systém Topocart-Orthophot, s. 5-8.
Z ach e r, G.: Výpočetní program při přípravě podlažního 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 programu PL/I, s. 23-24.
Hes s e, R. W i n d i s c h, W.: Požadavky na rozbor absolutních a relativních základů normativní potřeby pohonných hmot a výsledky strojového zpracování, s. 24-26.

'

Mi ť k o v e c, N. N.:: Zlepšení stálosti úhlu i nivelačního 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 budovy 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 topografických 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 Smluvené značky pro topografickou
mapu v ~ěřítku
1:10000", s. 44-46.
O v čin n i k o v, L. V. - P o s t n ik o v, A. V.: 8. mezinárodní kartografická
konference a 5. valné shromáždění 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 ir o š n i k o v, I. M.: Otázky automatizace kartografických 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 kartografie na základě zobecněného modelu kategorií obsahu listin, s. 62-68.
Ne j ma n, B. N. Č e r n i, Je. Je.: Zvyšovat efektivnost 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 výrobního traumatismu, s. 75-78.
Vermessungstechnik,

i!. 1/1977

i!. 12/1976

Br ii c k n e r, E. H e n n ing,
A.: Spolupráce zeměměřických odborníků při ochraně zemědělského a
lesního půdního fondu, s. 441-445.
M a k o v n i k, D.: Nivelační přístroj Ni 007 při určování
specifických malých dopravních změn provozních staveb, 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 elektrooptických 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 holografické 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 funkcionární části při predikci tíhových anomálií, s. 466-469.

Geodezija, kartografija,

zemeustrojstvo,

i!. 1/77

K u rte v, V.: Přesnost vytyčovacích sítí ve stavebnictví, 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 zenitových úhlů, s. 13-15.
Pen ev, P.: Hodnocení přesnosti sítí s měřenými délkami 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 fotogrammetrické metody k tvorbě katastrálních map obcí v měřítku
1 : 1000, s. 21-22.
Baj k o v, Ž.: Složky geometrických
figurálních
plošných a objemových značek map, s. 23-24.
D o j čin o v, L.: Vybudování podrobných trigonometrických 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
geodetických 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 pozorování 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.

L u k á c s, T.: Modernizace geodetické informační služby, 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 Geodézia és kartográfia za roky 1949-1968, s. 149-156.
H o v á n y i, L.: Promoce čestných doktorů na Technické 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 maďarských 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 techniky v období 1966-1976, s. 42-46.
D q 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 generování 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 přesné geodetické sítě pro vodní elektrárnu v Maďarsku,
s. 54-56.
G r a I a k, A. - Haj t o, I.: Měření posunů památkové
obranné zdi v Dobrzycích, s. 57-60.
W a 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.
W i s n i e w s k i, T.: Průběh hranic evidenčních jednotek 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 měřítkách, s. 79.
PrzeglQd geodezyjny,

č. 3177

C a 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-HeerbruggContraves 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 oblasti přeměny krásné zříceniny na zříceninu uprave ..
nou na příkladu zámku v Sachačově, s. 91-94.
K o w a I e w s k a, I.: Určování posunů a deformaci základů vysoké pece během její stavby, s. 95-99.
B a 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.
M a 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.
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Příručka je věnována základům diferenciální geometrie v euklidovských prostorech a aplikacím této disciplíny v plochách inženýrské praxe v mechanice a kartografii. Je psána z moderního
hlediska a přitom velmi přístupně.
Absolventům průmyslových škol zeměměřických a strojních a posluchačům i absolventům vysokých škol technických i univerzit,
především z fakult stavební, strojního inženýrství a fakulty přírodovědecké jako přehledná pomůcka ke studiu.
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