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528:330.41 ,,1976/1980"
KOUBA J. a kol.:
Zásady vecného plánu geodetických a kartografických
prací na léta 1976-1980 v resortu ČOGK
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 1, s. 1-3
Hlavní úkcly a cíle orgánů a organizací resortu při rea-
lizaci státní hospodářské politiky na úseku geodetických
a kartoglafických prací. Stanovení zásad pro hlavni dru-
hy prací.

528.1
KUBÁCKovA, L.
zAkon o hromadení chýb prl Integrálnej transformáci!
prlamomeraných funkclí
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 1, s. 4-6,
lit. 4

Odvození zákona o hromadení chýb pre spojit(i nepriamo-
merané funkcie viacerých parametr ov na základe Ulči·
tých predpokladov [homogenita náhodnej funkcie bez dal-
ších obmedzcní a použitie integrálnej transformácie). Od·
vodzení kovariančné funkcie chyby gravitačnej anomálie
a jej disperzita ako príklad na objasnenie všeobecného
postupu.

528.517.089.6
KRPAl'A, F.
Přispěvek ke kalibracl světelných dálkoměrů
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 1, s. 6,,-10,
6 obr., 2 tab., lil. 2

Část výzkumné práce, v níž se porovnává přesnost jednot-
livých typů světelných dálkoměrů. Základní údaje o pří-
stroji HP 3800 B. Nepřesné cHeni a jeho vliv na měřenou
délku. Určeni rozl'šovací meze dálkoměru. Chyba v určení
fázového rozdílu a zjištěni součtové konstanty. Odhad
střední systematické chyby měřené délky.

528.411:625.42
INGEDULD, M., KOCINA, F.
Povrchová síť pro praiské metro
Geodetický a kartografick}' ObZOI', 23, 1977, Č. 1, s. 10-16,
2 obr., 1. tab., lit. 6

Článek řeší aktuálni problémy při výstavbě metra v Pra-
ze. Koncepční řešení Místní podrobné polohové sítě praha
[MPPSP), její budování. Výpočetni postupy, připustné od-
chylky, charakteristiky přesnosti. Ukázky dosažených vý-
sledků.

528.486:625.724:628.2
HERDA, M.
Geometrie dráhy razlcích štítů malého průměru a teorie
obecné splrAlo\'é přechodnice
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. I, s. 16-19,
3 obr., lit. 7

Clánek se zabývá problematikou geometrických paramet·
rů dráhy štitu, zejména při křivočarých drahách, neboť
znalo sr optimálně vhodných (přirozených) křivek umož-
ňuje snadněji dodržovat projektovanou dráhu a sn'žuje
hodnoty odchylek od této dráhy.

347.235.11:054,,1976"
VLASAK, O.
Experimentální z.avádění racionálnho systému evidence ne-
movitosti v roce 1976
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 1, s. 19-25,
2 obr.

Hlavní cíle sledované experimentem a dosažené výsledky.
Návrh racionálního systému evidence nemovitosti a systému
podnikových evidenci půdy. Tvorba a údržba státnich ma-
pových děl, map podnikových evidencí půdy a tematíckých
map pro investični ví'stavbu.

NA POMOC GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRAXI
528.063:681.3.06
CHARAMZA, F.
Ovod k automatizaci geodetických výpočtů
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 1, př,loha,
5 obl'., 1 tab.

Pcjednání se zabývá problematikou univerzálnich číslico-
vých počítačů a jejich uplatněni v zeměměřické praxi. Je
určeno všem, kteří přicházeji s počítači do styku a kteři
chtějí získat všeobecnou představu o činnosti počítačů,
jejich programováni a geodetických aplikacích.

528:330.41 ,,1976/1980"
KOYBA, ll. n KOJl.
IlpHHIlHnlo1 lIeJlOBOrO nJlaHa reOlleSHqeCKHX H KapTorpa-
q,HqeCKlIX pa60T HlI 1976-80 rr. B BellOMCTBe qelllcKo-
ro ynpllBJl<eHHH reOlleSHH H KapTorpaq,HH
feolle3H'leCKHH H KapTorpa.pn'leCKHH 0630P, 23, 1977,
No 1, CTp. 1-3
f JlaBHhle SallaqH H IJ;eJln opraHOB H opraHH3aIJ;HH Be-
lIOMCTBa npH peaJlH3an;nH rocYlIapcTBeHHOH XOSHHCTBeH-
HOH llOJlHTHKH B 06.~acTIl: reolle3n'leCKHX H Kaprorpa4m-
qecKHX pa60T. OnpelleJleHll:e npHHIJ;HnOB lIJlH rJlaBHIoIX
BHlIOB pa6oT.

528.1
KYBA qKOBA, JI.
3aKoH o HllKOnJleHHH OlllH6oK npH HHTerpaJlI>HOM npe-
o6paSOBaHHH npHMO H3MepeHHWX q,YHKIlHH
feolle3H'lecKHH H Kaprorpa,pH'leCKHH 0630p, 23, 1977,
No 1, CTp. 4-6, JlHT. 4
BhlBOll SaK<JHa o HaKOnJleHHH omH6oK llJlH HenpepblBHoH
HerrpHMO H3MepeHHoH .pYHKIJ;HH HecKOJlbKHX napaMeTpoB
Ha OCHOBe OnpelleJleHHblX npellTIOJlOlKeHHH (I'OMOreH-
HOCTh CJlY'laHHOH .pYHKn;HH 6e3 lIPyrHx OrpaHH'leHHH H
rrpHMeHeHHe HHTerpaJlhHOrO npeoópa30BaHHH). BblBOll
KOBapHaHTHOH .pYHKIJ;HH omH6KH rpaBHTan;HOHHOH aHO-
MaJlHH H ee lIHcnepcHH Kal< npHMep lIJlH 06'hHCHeHHH
06In;eH nOCJlellOBaTeJlhHOCTH.

528.517.089.6
KPIIATA, <1>.
CTaTI>H K KaJlH6pHpOBaHHH 3J1eKTpOOIITHqeCKHX AaJII>HO-
MepOB
feolle3H'leCKHH H KapTOrpa,pH'lecKHH 0630p, 23, 1977,
No 1, CTp. 6-10, 6 pHC., 2 Ta6Jl., JlHT. 2
OrrHcblBaeTcH 'laCl'h HCCJlellOBaTeJlbCKHX pa6oT, rlle npo-
BelleHO cpaBHeHHe TO'lHOCTH OTlIeJlbHIoIX THnOB 3JleKTpo-
On'l'H'lecKHX lIaJlhHoMepoB. OCHOBHble lIaHHhle o npH60pe
HP 3800 B. Hero'lHoe HaBelleHHe Ha IJ;eJlh H ero BJrHJI-
HHe Ha 113MepJleMYlO lImmy. OnpelleJleHHe paspema-
lOIn;eH cnoc06HOCTH lIaJlbHoMepa. OmH6Ka B orrpelleJle-
HHH pa3HOCTH .pas H OnpelleJleHHeCYMMaplIDH rrOCTOH-
HOH. OIJ;eHKa cpellHeH CHCTeMaTH'leCKOll 01llH6KH H3Me-
peHHOH lIJlHHhl.

528.411:625.42
IfHfE.llYJI,ll, M. - KOLJ;IfHA, <1>.
HallseMHaJl CeTI> llJlJl npalKCKoro MeTpo
feolleSH'lecKHH H KapTorpaepH'leCKHH 0630p, 23, 1977,
No ], CTp. 10-16, 2 pnc., 1 Ta6Jl, JlHT 6
CTaTbH COllep>KHT pellleHlIe aKTyaJlhHblX npo5JleM
B03HHKalOll\HX npH cTpoHKe MeTpo B IIpare. KOHIJ;enIJ;HJI
pellleHHH MecTHoH Hall3eMHOll nJlaHOOOH ceTH IIpara
(MIIIICII); ee C0311aHHe. IIOPJlllOK Bhl'lHCJleHHH, lIO-
rrYCTHMhle OTKJlOHeHHJI, XapaKTepHCTHKa TO'lHOCTH. IIpH-
Mepbl lIOCTHrHYTblX pe3YJlbTaTOB.

528.486:625.724:628.2
fEP.llA, M.
feoMeTpHH nYTH npOXOllqeCKOrO In;HTa MaJlOrO llHaMeTpa
H TeOpHJI 06In;eH nepexollHoH cnHpaJleo6pa3HoH KpHBOH
feolle3H'lecKHH H KapTorpaepH'leCKHH 0630P, 23, 1977,
No 1, CTp. 16 -19, 3 pHC., JlHT. 7
CTaThJl nOCBJlIn;eHa np06JleMaTHKe reoMeTpH'leCKHX na-
paMeTpoB nYTH In;HTa, rJlaBHblM 06pa30M rrpH KPHBOJlH-
HellHblX nYTHX, TaK KaK SHaHHe OnTHMaJlbHO nOllXOll-
JlIn;HX ( eCTeCTBeHRhIX) KpHBHX n03BOJlHeT 60Jlee JlerKO
cOOJllOlIaTb npoeKTHpoBaHHYlO nYTh H CHHlKaer BeJlH'lH-
Hbl OTKJlOHeHHH 0'1' 3'1'01'0 nyni.

347.235.11:054,,1976"
BJIACAK, O.
3KcnepHMeHTllJll>HOe BHellpeHHe HOBOH cHCTeMIoI yqeTa
HellBHlKHMocTeH B 1976 r.
feoJJ;e3H'lecKHH H KapTorpaepH'leCKHH 0630p, 23, 1977,
No 1, CTP. 19-25, 2 pHC.
fJlllBHhle IJ;eJlH KOTophle HMeeTB BHlIY 3KcnepHMeHT H
llocTHrHYTble pe3YJlhTaTbl. IIpoeKT HOBOH CHCTeMbl Y'le-
Ta HellBHlKHMOCTen 'H cHCTeMbl Y'leTa He.ItBHlKHMOCTeH
B rrpellnpHHTHJlX. C0311aHHe H 06HOBJleHHe rocYlIapcTBeH-
HblX KapTorpa.pH'lecKHX lIeJl, KapT j"leTa 3eMeJlb npell-
npHHTHH 'II TeMaTH'leCKHX KapT llJlJl KarrHTaJlbHOrO
CTpoHTeJlbCTBa.

528.063:681.3.06
B nOMOIn; reOlle3HqeCKOH H KapTorpa.pHqeCKOH npaKTHKe
XAPAM3A, <1>.
BBelleHHe B aBTOMaTH3allHlO reOlle3HqeCKHX BIoI'lHCJleHHH
feOlle3H'lecKHll II KapTorpa.pH'lecKHn 0630p, 23, 1977,
!Ilo 1, nplIJlOJKeHHe, 5 pHC., 1 Ta6Jl.
MaTepHaJl cOlleplKHT npo6JleMaTHKy YHHBepcaJlbHhIX
I~H.ppoBhIX Bhi'lHCJIHTeJlhHhIX MalllHH II HX npHMeHeHHe
Ha reolle3H'leCKOH npaKTHKe. MaTepHaJl npellHa3Ha'leH
MH Tex, KTO BCTpe'laeTCJI C Bhl'lHCJlHTeJlbHhIMH Ma!llH-
HaMH H KTO XO'leT nOJlY'lHTb 06In;ee npellcraBJleHHe
o pa60Te Bbl'lHCJlHTeJlbHbIX MalllHH, HX nporpaMMHpo-
BaHlIH II lIX npHMelleHHH B reolle3HH.



KOUBA, j. u. Koll.
Grundsiitze des Sachplanes godiitischer und kartographl-
scher Arbelten auf die jahre 1976-1960 lm Bereich des
Tschechlschell Amtes ftir Geotiiisie nnd Kartoographie
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 1,
Seite 1-3

Hauptdlltganen und ZiBle der Organe und DrganisationF.!n
des Resorts bei der Realisierung der staatlichen Wirt-
schaftspolitik auf dem Abschnitt geodatischer und karto-
graphischer Arbeiten. Festlegung von Grundsiltzen fiir die
Hauptarten der Arbeiten.

528.1
KUBÁČKOVA, L.
Fehlerfortpflanznngsgesetz bel der Integralen Transforma-
tlon unmittelbar gemessener Funktlonen
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 1,
Seite 4-6, Lit. 4

Ableitung des Fehlerfortpflanzungsgesetzes fUr kontinuier-
liche undirekt gemessene Funktionen mehrerer Parameter
auf Grund bestimmter Voraussetzungen (Homogenitat einer
zufalligen Funktion ohne weiterer Beschrankungen und
Anwendug der integralen Transformatlon]. Ableitung der
kovarianten Funktion des Fehlers der Schwereanomalie
und ihre Dispersion als Beispiel zur Erliluterullg des all-
gemeinen Verfahrens.

528.486:625.724:628.2
HERDA, M.
Gcometrie der Bahn des Schlldes klelnen Durchmessers
und Theorle des allgemelnen splralen tlbergangsbogens
GeodetiCký a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 1,
Seite 16-19, 3 Abb., Lit. 7

Die Abhandlung befaBt sich mit der Problematik der geo-
metrischen parameter der Bahn des Schildes, insbesondere
bei krummlinlgen Bahnen, da die Kenntnis optimal ge-
eigneter [natUrlicherj Kurven eine leichtere Einhaltunl(
der projektieren Bahn ermaglicht und dle Werte der Ab-
weichungen von dieser Bahn vermindert.

528.411:625.42
lNGEDULD, M., KOCINA, F.
OberUlichennetz fiir dle Prager U-Bahn (Metro I
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 1,
Seite 10-16, 2 Abb., 1 Tab., Lit. 6

Die Abhandlung Wst aktuelle probleme belm Aufbau der
Prager U-Bahn (Metro), Konzeptlonelle Lasung des artli-
chen Lagedeteilnetzes Prag (OLDNP] und seinen Aufbau.
Rechenverfahren, zullisslge Abwelchungen, Genauigkeits-
charakteristiken. Belsplele erreichter Ergebnisse.

528.517.069.6
KRPATA, F.
Beltrag zur Kallbrlerung Iichtelektronlscher Entfernungs-
meBgerlite
Gcodetlcký a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. I,
Seite 6-10, 6 Abb., 2 Tab., Lit. 2

Ein Teil der Forschungsarbeit, in der die Genauigkeit ein-
zelner Typen Iichtelektronischer EntrernungsmeBgerate
verglichen wlrd. Grunddaten liber die Gerate HP 3800 B.
Ungenaue Zlehmg und ihr Elnflu& auf die gemessene Ent-
fernung. Bestlmmung der Unterscheidungsgrenze des Feru-
rohres. Fehler in der Bestlmmung des Phasenunterschie-
des und Bestimmung der Additlonskonstante. Abschlitzung
des mittleren systematischen Fehlers der gemessenen Ent-
fernung.

347.235.11:054,,1978"
VLASAK, O.
Experimentale Elnfiihrung des neuen Systems der L1egen-
schaftl'nevidenz im Jahre 1976
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 1,
Seite 19-25, 2 Abb.

Hauptziele, die das Experiment verfolgt und errelchte Er-
gcbnisse. Vorschlag eines neuen Systems der Licg6n-
schaftenevidenz und des Systems der Bodenevidenz der
Betriebe. Herstellung unej, Laufendhaltung der staatllchen
Kartenwerke, der Bodenevidenzkarten der Betlicbc und
thematischer Karten flir den lnvestitionsaufbau.

HILFE DER GEODATISCHEN UNO KARTOGRAPHlSCHEN
PRAXIS
528.063:681.3.08
CHARAMZA, F.
Elnleltung zur Automatlslerung geodltischer Rechenarbei-
ten
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 1, Beilage,
5 Abb., 1 Tab.

Die Abhandlung befaBt sich mit der Problematik der uni-
velsalen digitalen Rechenanlagen und lhrer Anwendung
in der Vermessungspraxls. Sie ist fiir alle bestimmt, die
mit Rechenanlagen in Kontakt kommen und dle eine all-
genn,;ne Vorstellung Uber die TatigkeH der Rechenanla-
gen, ihre Programmlerung und geodatische Appllkatlonen
crreichen wollen.

528:330.41 ,,1976/1%0"
KOUBA, J. and team
Principles of the plan of Geodetic and Cartographlc Acti-
vities ln the Years 1967-1980 for Organlzatlons ~f the
Gzech Offlce of Geodesy alId CartDgraphy
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 1,
pp. 1-3

Main tasks and aims of organs and organizations of the
Czech Office of Geodesy and Cartoglaphy in reallzatlDn
cf the state economic politics in the sphere of gcodetic
and caltographic aclivities. Determination of princip!es
for main sorts of activHies.

528.1
KUBÁČKOVA, L.
The Law of Error Cumulation in Integrol Transformation
of Linear Functions
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 1,
pp. 4-6, 4 ref.

Dcrivation of law of errol cumulation for continuous
non-linear functions of multiple parameters on basis of
certain preconditions [homogenity of random fllnction
without further llmitations and application of integral
transformation). Derlvation of covarlance function of
gravity anomaly crror and its disperslon as an example
to demonstrate the common procedure.

528.486:825.724:628.2
HERDA, M.
Geometry of Tunnelling Shleld Path Df SmaU Dlameter and
the Theory of Common Splral Transitiou Curve
Geodctický a kartografický obzor, 23, 1977, ND. 1,
pp. 16-19, 3 flg .. 7 ref.

Problem of geometric parameters of tunelling shield path,
especiaUy by non-linear paths, as the knowledge of opti-
mal suitable [n~tural) curves enables to keep up more
easily with theprojected path and cuts down the devia-
tions from this path.

528.411:625.42
INGEDULD, M., KOCINA, F.
Surfacl' Network for the Prague Underground Rallway
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 1,
pp. 10-16, 2 flg., 1 tab., 8 ref.

Present problems of the underground railway construction
in prague. Conception of the Local Detail Horizontal Con-
trol Network ln Prague and Hs establlshlng. Computatio-
nal methods, admisslble deviations, characteristics of
accuracy. Examples of achieved results.

528.517.089.6
KRPATA, F.
Contrlhutlon to Callbratlon of LIght DIstance Meters
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, ND. 1,
pp. 8-10, 8 fig., 2 tab., 2 ref.

Accuracy of different types of light distance meters is
com par ed, Basic technical datafo the distance meter
HP 3800 B. Errors ln pointing and their lnfluence on
measured distance. Error in determination of phase di'-
ference and determination of addition constant. Estimate
of m. s. systematic error of measured distance.

347.235.11:054 ,,1976"
VI,ASAK, O.
Experimental lntroduction of the New System of Real
Estate Reglstratlon ln the Year 1976
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. I,
pp. 19-25, 2 flg.

Main aims of the experiment and the results achleved.
Proposition of the new system of real estate registration
and of the enterprlse land reglstration. Production and
updating of national maps, of maps of enterprise land
registration and thematic maps for lnvestment construc-
tion.

AtD TO GEODETlC AND CARTOGRAPHIC PRACTICE

528.063:681.3.06
CHARAMZA, F.
Introductlon to Automalion of Geodetlc Calculations
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. I,
supplement, 5 flg., 1 tab.

Problems of universal digital computers and of their
applicatlon in surveylng practice. The artical is destl-
nated to all surveyors who use computers, and to every-
Dne who wants to get a common information on the
computers, programmlng and applications in surveying.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 23/65, číslo 1/1977 1

Zásady věcného plánu geodetických
a kartografických prací na léta
1976 • 1980 v resortu ČÚGK

Na základě rozpracování závěrů XV. sjezdu KSČ
a v souladu s celoresortní koncepcí 6. pětiletého
plánu stanovil ČÚGK hlavní úkoly a cile orgánů a
organizaci resortu při realizaci státní hospodářské
politiky na úseku geodetických a kartografických
pracÍ. Orgány a organizace ČÚGK jsou povinny
zabezpečit zejména

plynulé uspokojování potřeb zemědělství, pře-
devším pokud jde o podklady pro řízení a plá-
nování zemědělské velkovýroby a ochranu půd-
ního fondu a efektivní využití evidence nemo-
vitostí pro podnikovou evidenci půdy,

- geodetické a kartografické práce pro výstavbu,
přičemž prvořadou pozornost je třeba věnovat
budování, případně obnově mapového fondu
středisek oblastního nebo obvodního významu
a přednostně zabezpečovat požadavky pro cen-
rálně a krajsky sledované stavby,
koordinovaný rozvoj tematického mapování pro
potřebu jednotlivých odvětví národního hospo-
dářství,
zvýšení efektivnosti vědecko-výzkumných prací
a jejich realizaci ve výrobě, vyšší zapojení vě-
decko-výzkumné základny resortu do meziná-
rodní vědeckotechnické spolupráce geodetic-
kých služeb socialistických států,
zkvalitnění úrovně řízení a kontroly na všech
stupních a ve všech orgánech a organizacích
resortu a zlepšení řízení rozvoje pracovní ini-
ciativy k zabezpečení a realizaci úkolů XV. sjez-
du KSČ,
zkvalitnění kádrové práce, zejména výběr a pří-
pravu kádrových rezerv, přehodnocení kvalifi-
kační struktury v souladu s rozvojem automa-
tizace a zvýšení úrovně politicko-odborné vý-
chovy a péče zejména o mladé pracovníky,
vyšší efektivnost hospodaření na všech úsecích
činnosti, soustavné snižování celkových nákla-
dů, přísnou hospodárnost ve spotřebě materiálu,
především materiálu z dovozu.

Pro hlavní druhy prací byly stanoveny tyto zá-
sady:

1. Geodetické základy

Základní polohové bodové pole bude udržováno
v diferencovaných cyklech v souvislosti s mapo-
váním ve velkém měřítku v místech investiční vý-
stavby a v poddolovaných oblastech; údržba bude
meziresortně koordinována podle zpracovaného
projektu.

Opakované nivelace 1. a II. řádu budou řízeny
podle harmonogramu včetně nivelačních prací
v poddolovaných oblastech. Nivelační sítě budou
udržovány v diferencovaných cyklech v souvislosti
s mapováním ve velkém měřítku a zejména
s investiční výstavbou.

Gravimetrické práce budou realizovány podle
projektu mezinárodně a mezi resortně projednané-
ho.

Ing. Jaroslav Kouba
a kolektiv pracovniků techického odboru .

Českého úřadu geodetického a kartografického

Budou zabezpečeny geodetické práce pro hlavní
město Prahu ve prospěch a podle potřeb jeho vý-
stavby.

2. Tvorba a obnova státního mapového díla a té-
matických map velkého měřítka

2.1 Tvorba základní mapy velkého měřítka

V období 6. 5LP bude plněn základní úkol vy-
tvořit velkoměřítkové mapy v dekadickém měřítku
a S-JTSK na území důležitých měst v ČSR - tj.
v intravilánech sídelních regionálních aglomerací
a významných center osídlení a středisek obvod-
ního významu. Změna kvalitativního pojetí THM
na formu základní mapy velkého měřítka (ZMVM)
bude řešena po meziresortním projednání. Do té
doby bude vyhotovována THM. Mapování se omezí
výhradně na intravilány sídelních regionálních
aglomerací a významných center osídlení a na
střediska obvodního a místního významu.

Součástí prací bude nadále zakládání právních
vztahů k nemovitostem a místní šetření. V extra-
vilánech uvedených středisek bude obnovována
stávající aktualizovaná pozemková mapa. Její ob-
nova bude spojena s její modernizací. Pouze
v extravilánech s realizovaným souhrnným projek-
tem pozemkových úprav se nově zmapuje ustále-
ný stav užívacích vztahů v měřítku 1: 5000. Výsled-
né mapové dílo bude plně využíváno pro účely
EN. Na lokalitách s dokončeným mapováním v mě-
řítku 1 : 1000 a 1 : 2000 budou zpracovány a vydány
THMO 1: 5000 jako náhrada SMO-5. Mapové dílo
v měřítku 1: 5000 (THMO 1: 5000 a SMO-5) bude
tvořit i nadále souvislé mapové dilo velkého mě-
řítka na území ČSR. Ve vymezeném území Seve-
ročeského a Severomoravského kraje bude vydává-
na a udržována SMH-5 vzhledem k jejímu všeobec-
nému rozšíření a využívání resorty v dřívějších lé-
tech.

2.2 Tvorba tématických map velkého měřítka

Tematické mapy velkého měřítka budou vyhoto-
vovány tak, aby byly maximálně využitelné pro
základní státní mapové dílo velkého měřítka. Pro-
střednictvím KGKS (GKS) v rámci koordinační a
dohlédací činnosti bude odvětvově usměrňováno
racionální provádění těchto prací. Tématické mapy
velkého měřítka (technické mapy měst, ZMU, JŽP
apod.) budou vyhotovovány na vyžádání přísluš-
ných odběratelů přednostně na území středisek
oblastního významu, a to v souladu se zásadami
tvorby THM (ZMVM).

2.3 Obnova map velkého měfítka

Obnova pozemkových map bude prováděna ve
vazbě na zásady tvorby THM (ZMVM). Proces ob-
novy pozemkových map bude ovlivňován existu-
jícím rozsahem změn a přednostně spojován s úče-
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lovými pracemi pro různé objednatele. V prvé
řadě bude zajišťována obnova pozemkových map
ve střediscích oblastního a obvodního významu.
Obnovy pozemkových map v dekadickém měřítku
a S-JTSK se využije pro převod těchto map na
plastické fólie. Ve střediscích oblastního významu
bude obnovy pozemkových map využito i k postup-
nému přechodu na číselnou formu výstupu do pří-
slušné báze dat ISGK.

Pro obnovu pozemkových map v měřítku 1 :2880
bude přednostně využito postupů se současnou de-
kadizací měřítka pozemkových map, jejich převo-
dem do S-JTSK a na plastickou fólii.

K postupnému převodu pozemkových map 1 : 2880
na plastickou fólii reprodukcí, především ve vazbě
na požadavky různých orgánů a organizací, bude
využito aktualizovaných matric mapy souvislého
zobrazení.

Novým kartografickým zpracováním budou po-
zemkové mapy 1: 2880 v původním měřítku pře-
váděny na plastickou fólii pouze v nezbytných pří-
padech po jednotlivých mapových listech.

Po převodu na plastickou fólii bude nahrazen
tisk těchto map na sklad pohotOVým pořizováním
kopií na objednávku. Současně se plně uplatní
mikrofi1mová technika.

Obnova a aktualizace SMO-5 bude podstatně
urychlena i s přímým využitím zmenšenin pozem-
kových map především v prostorech, v nichž bude
docházet ke koncentraci, specializaci a kooperaci
zemědělské výroby.

Trvale v souladu se skutečností budou udržovány
jen pozemkové mapy. Údržba ostatních map (včet-
ně tematického obsahu) přísluší jednotliVým
správcům (objednatelům) a bude zabezpečována
podle kapacitních možností v rámci dodavatelsko-
-odběratelských vztahů.,
3. Inženýrská geodézie

Bude zabezpečeno kvalifikované plnění geodetic-
kých prací pro výstavbu v souladu s vyhláškou
č. 10/1974 Sb. K tomu bude pokračováno v pořá-
dání kursů pro odpovědné geodety, bude dále pro-
hloubena meziresortní koordinace geodetických ka-
pacit a upevněna disciplína v plánování geodetic-
kých prací ve výstavbě důsledným rozpočtováním
těchto prací v dokumentaci stavby.

K všestrannějšímu uspokojování potřeb společ-
nosti v oblasti speciálních geodetických prací bu-
de postupně posílena geodetická služba ve městech
oblastního a obvodního významu. Za tím účelem bu-
dou postupně kádrově a materiálově vybavena SG
ve střediscích oblastního významu k zabezpečení
kompletního servisu pro výstavbu a průmysl (po-
příp. i včetně údržby tech. mapy města nebo ZMZ)
a SG ve střediscích obvodního významu k servisní-
mu uspokojování potřeb bytové a občanské vý-
stavby v okrese.

Zakládání evidence právních vztahů k nemovi-
tostem bude vždy prováděno v nových lokalitách
mapování ve velkých měřítkách a postupně v územ-
ních sídelních regionálních algomerací, význam-
ných center osídlení, středisek osídlení obvodního
a místního významu. V předstihu bude založena
evidence právních vztahů k nemovitostem pro roz-
hodující stavby 6. 5LP celostátního a krajského

významu, a to v rozsahu investičním záměrem dot-
čených nemovitostí.

Pro zjišťování změn o předmětech evidence ne-
movitostí budou přednostně využívány informa-
ce ze správních rozhodnutí a leteckých snímků
s cílem údržet soulad evidence nemovitostí se
skutečným stavem v přírodě u povolených a rea-
lizovaných změn. Informace o změnách v nemovi-
tostech vyvolaných výstavbou všeho druhu se bu-
dou získávat zásadně ze správních rozhodnutí, po-
případě šetření u orgánu, který provedl kolaudač-
ní řízení. K tomu je třeba vytvořit všechny před-
poklady, tj. dobudovat komplexně racionální sy-
stém sběru informací o změnách v nemovitostech,
zajistit jeho funkci a plánovat cyklické letecké
sním kování.

Převod operátů evidence nemovitostí na počítač
EC 1030 bude proveden po ukončení změnového ří-
zení v roce 1977. Přistoupí se k průběžnému uklá-
dání informací o změnách v nemovitostech na pa-
měťová media počítačů, s cílem vytvořit před-
poklady pro pohotové poskytování informací o ne-
movitostech.

Sumarizační práce budou zabezpečeny v rozsahu
sektorových přehledů o plochách kultur, úhrnných
hodnot druhů pozemků (kultur) a údajů o orné
půdě pro soupisy ploch osevů. Připravenost změ-
nových souborů umožní v průběhu 6. 5LP postupné
provádění sumarizace údajů evidence nemovitostí
jako přímého výstupu z počítače po změnovém ří-
zení.

Podnikové evidence půdy jako evidence o zák-
kladním výrobním prostředku - půdě - budou
v souladu s harmonogramy, odsouhlasenými kraj-
skými zemědělskými správami, doplněny postupně
do konce roku 1977 u všech socialistických ze-
mědělských podniků na základě jejich požadavků,
v rozsahu soupisů parcel a evidenčních map (otis-
ků, popř. zmenšení pozemkových map evidence
nemovitostí). Tvorba podnikových evidencí vyšší-
ho typu, jako podkladů pro operativní plánování
a řízení zemědělské velkovýroby, bude zabezpečo-
vána podle závěrů experimentálního zavádění ra-
cionálního systému EN.

V souladu s novelizací zákona č. 53/1966 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, která sta-
novuje zásady zpřísněné ochrany úrodné půdy, bu-
dou do konce 6. pětiletky poskytovány orgánům
státní správy pro účely odnětí zemědělské půdy
zemědělské výrobě a pro územně plánovací čin-
nost údaje o bonitních třídách podle operátů po-
zemkového katastru. Bonitní třídy spolu se za-
řazením pozemků do stanovištních jednotek budou
rozhodujícími ukazateli pro stanovení výše od-
vodů za odnětí zemědělské půdy.

V souladu s novelizací prováděcí vyhlášky k zá-
konu o ochraně zemědělského půdního fondu bude
v pozemkových mapách evidence nemovitostí
zobrazena postupně do roku 1980 hranice intravi-
lánů všech sídelních jednotek, u kterých byla or-
gány územního plánování stanovena. Práce budou
zabezpečovány podle harmonogramu, přednostně
pro sídelní regionální aglomerace, významná centra
osídlení, střediska obvodního a místního významu
a v posledním období pro ostatní sídla nestředis-
kového významu. Hranice intravilánů budou zobra-
zovat průběh hranic zastavěných částí obcí k 1. 9.
1966.

V oblasti služeb socialistickým organizacím a
obyvatelstvu budou preferovány ty služby, které
podporují celospolečenské zájmy při zpřísněné
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ochraně zemědělského půdního fondu, ochraně so-
cialistického a osobního vlastnictví a při správě
národního majetku.

Geometrické plány, kopie a výpisy z operátů
evidence nemovitostí, identifikace parcel, nutné
pro bytovou a investiční výstavbu, pro majetko-
právní vypořádání a pro řešení darů půdy čs. státu
budou zabezpečovány přednostně.

Další vývoj prací na úseku evidence nemovitostí
bude řízen podle výsledků experimentálního za-
vádění racionálního systému evidence nemovitostí
pro potřeby zemědělství, výstavby i ostatních od-
větví národního hospodářství.

5. Tvorba a obnova map středních a malých měřítek

Budou vydávány základní mapy středních měří-
tek 1 : 10 000 až 1 : 200 000.

Cílovým řešením je pojetí systému základních
map, kde měřítko 1: 10 000 je výchozí, je pravi-
delně udržováno, ostatní mapy jsou odvozovány.

V souladu s vydáním základních map středních
a malých měřítek bude rozvinuta tvorba tématic-
kých map těchto měřítek pro národní hospodář-
ství. Vydávání tématických map bude realizováno
na základě dohod s příslušnými resorty. Budou vy-
dány ostatní mapy (silniční, sídelních jednotek,
okresů, administrativní a správní ČSSR) podle po-
žadavků, stavu zásob map a množství změn.

Bude rozvinuta tvorba Orientačních plánů měst,
mapy pro brannou výchovu na školách, mapy
okresů 1: 100 ODD, podkladová mapa 1: 200 000,
správní mapa 1: 200000, silniční mapa 1: 200000
a správní mapa 1 : 500000.

Byla zpracována koncepce dalšího vývoje a čin-
nosti dokumentaci v krajích a okresech na období
6. 5LP podle těchto zásad:

těžiště dokumentační činnosti v resortu bude
ve všeobecných dokumentacích,
technické dokumentace budou metodicko-tech-
nologickými pracovišti, která budou v této ob-
lasti vést všeobecné dokumentace v rámci pod-
niku,
převede se na mikrofilm pozemkový katastr
včetně mapy katastrální a mapy pozemkové nebo
jiná pozemková evidence, která se využívá pro
práci SG (např. přídělové plány).

Systémové uspořádání technických předpisů:
Tvorba a novelizace technických předpisů bude

řízena na základě každoročně zpracovávaných rea-
lizačních projektů jednotlivých gestorů.

7. Rozvoj automatizace geodetických
a kartografických prací v období 6. 5LP

Hlavním cílem automatizace geodetických a kar-
tografických prací je

- podstatnou měrou přispět ke zvýšení objemu vý-
roby v resortu ČÚGK,

- dosáhnout splnění plánovaných úkolů bez zvý-
šení počtu pracovních sil,

- soustavně omezovat objem živé práce, objem
terénních prací a objem rutinních a nekvalifi-
kovaných prací,
podstatným způsobem přispět ke splnění sta-
novených ekonomických ukazatelů plánu,

- zabezpečit optimální vícenásobné využívání in-
formačního fondu vytvářeného v resortu ČÚGK.

Rozvoj automatizace geodetických a kartogra-
fických prací bude v období 6. 5LP vycházet z vy-
užívání moderní výpočetní, zobrazovací a foto-
grammetrické techniky a pokrokových metod v sou-
ladu s celosvětovým trendem rozvoje geodézie a
kartografie.

Výzkumné a organizační zabezpečení rozvoje
automatizace geodetických a kartografických prací
je řešeno v rámci programů resortního plánu RVT.
Pro úspěšné vyřešení jednotlivých úkolů je nutné,
aby organizace ČÚGK cílevědomě zaměřovaly roz-
voj pracovní iniciativy a VZH na rozvoj automati-
zace.

Rozvoj pracovní iniciativy a socialistického sou-
těžení v resortu CÚGK, jako základní předpoklad
úspěšného splnění úkolů 6. 5LP, je orientován na
nejobtížnější úkoly věcného obsahu 6. 5LP a k rea-
lizaci úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, a to
zejména na

racionalizaci tvorby a obnovy map státního ma-
pového díla a tématických map velkých mě-
řítek ve střediscích oblastního a obvodního
významu,
zhospodárnění a zefektivnění prací na evidenci
nemovitostí a k efektivnímu VYUŽití evidence
nemovitostí pro potřeby řízení a plánování ze-
mědělské výroby a pro výstavbu,
rozvoj tvorby a vydání tématických map pro
potřebu jednotlivých odvětví národního hospo-
dářství,
realizaci rozhodujících úkolů plánu rozvoje vě-
dy a techniky, které povedou k úsporám živé
práce,
zlepšování kvalitativních stránek reprodukční·
ho procesu, zvyšování celkové efektivnosti hos-
podaření, využívání intenzifikačních faktorů
růstu, prosazování maximální hospodárnosti a
úspornosti při vynakládání materiálových, fi-
nančních a jiných zdrojů.

Jsme přesvědčeni, že kolektiv geodetů a karto-
grafů resortu Českého úřadu geodetického a kar-
tografického vynaloží veškeré své úsilí k tomu, aby
tyto náročné, avšak reálné úkoly a cíle 6. 5LP
byly v souladu se závěry XV. sjezdu KSČ úspěšně
splněny.
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Zákon o hromadení chýb pri integrálnej
transformácii priamomeraných funkcií RNDr. Ing. Ludmila Kubá~ková, CSc.,

Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava

Pravidlá na stanovenie vplyvu chýb v priamomera-
ných veličinách na lineárnu alebo linearizovateInú
funkciu de:finovanú na základe týchto priamo mera-
ných hodnot sú odvodené v [3]. rch zvláštnym prípa-
dom je klasický zákon o hromadení chýb, uvedený
napr. v [I, str. 69]. Tento určuje disperziu lineárnej
funkcie priamo meraných ale navzájom nekorelova-
ných veličín.

Výsledkom merania, pokusu, nemusí byť však len
konečná množina údaj ov, ale aj spojitá alebo nespojitá
funkcia jednoho, dvoch alebo viacerých argumentov.
Príkladom takýchto pokusov je priebežné meranie
teploty, vlhkosti, tlaku vzduchu, výšky vodnej hladi-
ny, vefkosti prietoku vody, ktoré sa možu meniť v čase
alebo meranie hodnoty intenzity gravitačného pofa
Zeme alebo jej magnetického pofa, kedy ide nielen
o spojitú fu:nkciu polohy bodu, ale aj času. Meranie
v každom z uvedených príkladov je zaťažené chybovou
zložkou, ktorá je tiež funkciou jednoho, dvoch alebo
viacerých argumentov v závislosti na povahe meranej
veličiny. Vyšetrovanie vlastností takýchto chýb mera-
nia vyžaduje aplikáciu teórie náhodných funkcií.
P Základné údaje o tvare zemského telesa - výška
geoidu, zvislicové odchýlky - a údaje o hodnote
vonkajšieho anomálneho gravitačného pofa Zeme mož-
no získať integrálnymi transformáciami z hodnot
gravitačného zrýchlenia meraného na zemskom po-
vrchu a redukovaného na geoid. Výška geoidu je urče-
na Stokesovým integrálom, zložky zvislicovej odchýl-
ky ~ a 1] Vening-Meinezsovými integrálnymi vzťahmi;
hodnoty vonkajšieho gravitačného pofa Zeme sa
určujú pomocou Poissonovho integrálu.

Pretože vstupná funkcia (v uvedených príkla-
doch integrálnych transformácií je to gravitačná ano-
mália) sa získava meraním, existuje v každom bode
chyba Z merania (Mg. Chybová zložka vstupnej funkcie
generuje chybovú zložku výstupnej, integrálnou trans-
formáciou získanej funkcie, kovariančná funkcia chy-
bovej zložky vstupnej funkcie generuje kovariančnú
funkciu a teda aj disperziu transformovanej funkcie.

Úlohou teraz je určiť nielen priebeh chybovej
zložky transformovaného pofa v závislosti na priebehu
chybovej zložky vstupného pofa, ale hlavne určiť dis-
perziu resp. kovariančnú funkciu výstupného pofa na
základe kovariančnej funkcie chybovej zložky vstup-
ného pofa.

2. Vlastnosti chybovej zložky

Riešenie formulovanej úlohy v najjednoduchšej forme
vyžaduje aplikáciu korelačnej teórie náhodných homo-
génnych funkcií. V stručnom prehrade uvedieme teraz
základné pojmy potrebné v ďafšom.

Náhodnou funkciou sa nazýva funkcia, ktorá
v priebehu pokusu nadobúda niektorý konkrétny vo-

pred neznámy tvar. Tento konkrétny tvar, ktorý ná-
hodná funkcia nadobúda v priebehu pokusu, sa nazýva
realizáciou náhodnej funkcie [4, str. 334]. Každá reali-
zácia náhodnej funkcie je nenáhodná, determinovaná
funkcia. Budeme uvažovať náhodnú funkciu dvoch
premenných, teda náhodnú funkciu de:finovanú na
rovinnej oblasti 0"11' De:finičná oblasť 0ilJl/ je alebo celá
euklidovská rovina R2 alebo nejaký jej dvojrozmerný
interval. Jednotlivé realizácie náhodnej funkcie ~ bu-
deme označovať symbolmi Xl' x2, ••• X.., ••• V každom
konkrétnom bode (x, y) jej de:finičnej oblasti 0"1/
(tj. v reze náhodnej funkcie ~ vedenom bodom (x, y)
jej de:finičnej oblasti) sa náhodná funkcia stáva ná-
hodnou premennou ~(x, y) s množinou realizácií xl(x,y),
X2(X, y), '" x,,(x, y), ....

Základnými charakteristikami náhodných funk-
cií, postačujúcimi na riešenie zadanej úlohy, sú stred-
ná hodnota, disperzia a kovariančná funkcia. Stredná
hodnota a disperzia sú nenáhodné determinované
funkcie zadané na tej istej oblasti, na ktorej je zadaná
vyšetrovaná náhodná funkcia.
Stredná hodnota me

mE(x, y) = M[~(x, y)]

sa v každom bode (x, y) oblasti 0"11 rovná strednej
hodnote rezu náhodnej funkcie, vedeného týmto bo-
dom; analogicky disperzia

sa v každom bode (x, y) oblasti 0ilJl/ rovná disperzii
rezu náhodnej funkcie, vedeného týmto bodom.

Kovariančná funkcia KE náhodnej funkcie ~ je
opať determinovaná nenáhodná funkcia

(I) KE(x, y, x', y') =M[{~(x, y) -me(x, y)}{ ~(x', y')-
-mE(x', y')}],

ktorá vyjadruje kovarianciu medzi dvomi rezmi ná-
hodnej funkcie ~ vedenými bodmi (x, y) a (x', y') jej
de:finičnej oblasti. De:finičnou oblasťou kovariančnej
funkcie je teda oblasť daná karteziánskym súčinom
0"11 X 0,,1/' Okrem toho je evidentné, že

KE(x, y, x, y) = m(x, y).

Zvláštnym prípadom náhodných funkcií sú homo-
génne náhodné funkcie.

Náhodná funkcia sa nazýva homogénnou, ak
všetky jej pravdepodobnostné charakteristiky sú ne-
závislé na polohe toho bodu, v ktorom sa vYŠetrujú.
Ak sa v de:finícii homogenity náhodnej funkcie ob-
medzíme iba na základné pravdepodobnostné charak-
teristiky, tj. na strednú hodnotu, disperziu a kovarianč-
nú funkciu, hovoríme o náhodnej funkcii homogénnej
v širokom zmysle. Teda náhodná funkcia je homogén-
na v širokom zmysle, ak jej stredná hodnota me a dis-
perzia D~ sú konštantné na celom definičnom obore
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me (x, y) = me = konšt.
Di(x, y) = Di = konšt.

a kovariančná funkcia je funkciou len vektora posunu
(x - x', y - y') = (r, s), teda

Ke(x, y, x', y') = Re(x - x', y - y') = Ró(r, s),
(3)

Definičná oblasť OB kovariančnej funkcie homo-
génnej náhodnej funkcie je daná nasledovne

OB = {(r, s) = (x - x', y - y') : (x, y) e O"'1I'(X, y) e
e O"'1I}'

V prípade, že definičnou oblasťou homogénnej
náhodnej funkcie ~ je euklidovská rovina R2, potom
kovariančná funkcia Ró je definovaná v každom bode
(r, s) z R2• V prípade, že definičnou oblasťou homogén-
nej náhodnej funkcie je dvojrozmerný interval [a, b] X
X [c, d], potom definičnou oblasťou kovariančnej
funkcie je dvojrozmerný interval [-a + b, - c + d] X
X [a - b, c - d].

3. Vlastnosti integrálnej transformáeie a jej vplyv na
kovariančnú funkeiu

I

Budeme uvažovať integrálnu transformáciu typu kon-
volúcie

1J(x, y) = f f h(rl, Sl) ~(x - rl, Y - Sl) drl dsl,
B,

ktorej význačnou vlastnosťou je, že argument vstup-
nej funkcie ~ má tvar rozdielu argumentov výstupnej
funkcie a jadra transformácie h. Funkcia 11. zvaná
jadro transformácie je tým faktorom, ktorý určuje
vlastnosti použitej transformácie. V našom prípade
budeme predpokladať vellni všeobecne, že jadro trans-
formácie 11. je také, že transformáciou ohraničenej
vstupnej funkcie ~ vznikne opať ohraničená výstupná
funkcia 1J.

Nech teraz vstupná funkcia ~ transformácie (5)
je homogénna náhodná funkcia, charakterizovaná nu-
lovou strednou hodnotou a kovariančnou funkciou
R;. Potom je evidentné, že stredná hodnota výstup-
nej funkcie bude taktiež nulová na celej definičnej
oblasti. Pre kovariančnú funkciu K'1 výstupu 1J (po-
kým nedokážeme, že kovariančná funkcia výstupu je
funkciou iba vektora posunu (r, s) = (x - x', y - y')
medzi bodmi (x, y) a (x', y') tj., že je homogénna,
musíme ju vyšetrovať v jej všcobecnej forme danej
výrazom (1) ), teda platí

K'1(x, y, x', y') =MU fh(rl, 81,) E(x - rl,
B,

y - Sl) drl dSl f f h(r2, S2) ~(x' - r2, y' - S2) dr2 ds2] =
B,

= fff f h(rl> 81) h(r2, S2) Rf(x - x' - rl + r2, y-y'-
B.

pretože podfa predpokladu vstupná funkcia ~ je ho-
mogénna náhodná funkcia s nulovou strednou hodno-
tou a s kovariančnou funkciou Ró' Výmena poradili,
integrácie a vytvorenia momentu M v práve uvede-
nom vzťahu je prípustná. Teraz je už evidentné, že
integrálnou transformáciou typu konvolúcie (5) homo-
génnej náhodnej funkcie ~ dostaneme opať homogénnu
náhodnú funkciu 1J, ktorej kovariančná funkcia R'1 je
daná výrazom

R'1(r, s) = fff f h(rl, Sl) h(r2, S2) Rf(r - rl + r2,
B.

D~ = R'1(O,O)= f J f f h(rl, Sl) h(r2, S2) Re(r2 - rl,
B.

(7) S2 - Sl) drl dsl dr2 ds2

4. Zákon o hromadení ehýb

Predpokladajme teraz, že chybová zložka ~~ meraním
získanej funkcie ~ je homogénna náhodná funkcia,
charakterizovaná nulovou strednou hodnotou a zná-
mou kovariančnou funkciou Rdó' Ak sa funkcia 1J
získala integrálnou transformáciou (5) z priamo mera-
nej funkcie ~ potom jej disperzia D~'1je daná na zá-
klade (7) výrazom

D~'1= Rd'1(O,O)= fff f h(rl> Sl) h(r2, S2) Rd;(r2 - rl,
B.

ktorý vyjadruje zákon o hromadení chýb. Zaujímavé
je, že disperzia D~'1sa generuje z hodnot kovariančnej
funkcie Rdó v jednotlivých bodoch iiltegračnej oblasti
a nie výlučne iba z jej disperzie.

Navyše pomocou výrazu (6) možeme získať prie-
beh kovariančnej funkcie chybovej zložky ~1Jna zákla-
de známeho priebehu kovariančnej funkcie chybovej
zložky ~~.

Príklad: Predpokladajme, že zemský povrch je
rovina z = O (uvažujeme pravouhlý pravotočivý sú-
radnicový systém xyz). Poissonov integrál [2, str. 114]

udáva hodnoty gravitačnej anomálie v bodoch hor-
ného polpriestoru. Porovnaním Poissonovho integrálu
(9), ktorý predstavuje riešenie prvej vonkajšej okra-
jovej úlohy teórie potenciálu pre rovinné rozhranie,
s všeobecným výrazom (5) vidíme, že ide o integrálnu
transformáciu typu konvolúcie s jadrom tvaru

H
h(rl, ~) = 27t(ri + si + H2)3/2 •

H - výška do ktorej gravitačnú anomáliu prepočíta-
vame - je parameter, na ktorý sa integrácia Vovýraze
(9) nevzťahuje.

Na základe známej kovariančnej funkcie RMu,
chyby vstupnej anomálie na nulovej hladine dostáva,.
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me pre kovariančnú funkciu RMflH chyby gravitačnej
anomálie na hladine z = H

rát sa použije na štúdium vlastností chybovej zložky
priamo meranej aj transformáciou získanej funkcie.

V prípade, že svoje úva-
hy neobmedzíme predpokladom
homogenity a špeciálnym prípa.
dom integrálnej transformácie, do-
staneme všeobecnejšie výsledky
nepomerne zložitejšieho charak-
teru. Stačí, ak si uvedomíme, že
kovariančná funkcia náhodnej
funkcie, ak nepredpokladáme jej
homogenitu je funkciou dvojná-

sobného počtu argumentov. Metodický postup získa-
nia všeobecnejšieho modelu je analogický postupu
použitému v tejto práci.Uvedený zákon o hromadení chýb sme získali za

dvoch predpokladov, z ktorých oba sa týkajú homoge-
nity chybovej zložky. Na základe prvého predpokladu
sa chyba merania považuje za realizáciu homogénnej
(v širokom zmysle) náhodnej funkcie (bez akýchkoIvek
ďalších obmedzení ako je napr. normalita a pod.).
Druhý predpoklad sa týka použitej integrálnej trans-
formácie. Prednosť integrálnej transformácie typu
konvolúcie, ktorou sme sa zaoberali, a ktorá je jedným
špeciálnym avšak pomerne často sa vyskytujúcim
prípadom z triedy integrálnych transformácií, spočíva
v tom, že ak jej vstupom je homogénna náhodná
funkcia, potom aj výstup je homogénnou náhodnou
funkciou. Teda ten istý jednoduchý matematický apa·
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Příspěvek ke kalibraci světelných
dálkoměrů Ing. František Krpata,

katedra vyšší geodézie ČVUT, Praha

Předmětem úvah na výše uvedené téma byl světelný
dálkoměr Hewlett Packard 3800 B a soubor
délek měřených tímto přístrojem.

Světelný dálkoměr Hewlett Packard 3800 B (obr. 1)
je prvním dálkoměrem z USA, který prorazil do Evro-
py jako konkurent známých firem Zeiss, Wild, AGA,
Kern, OPTON. Pracuje na základě známých principů
užitých při konstrukci světelných dálkoměrů v oblasti
infrazáření. Čtyři měřicí frekvence vznikají dekadic-
kým dělením základní frekvence Ft = 14, 985 MHz
a představují při zvoleném středním indexu lomu
n = 1, 000 278 poloviční vlnové délky 10 m, 100 m,
I km a 10 km. Vzniklý fázový rozdíl pozorovatel
určuje ručně v pěti krocích pomocí fázovacího článku
s číselným výstupem. Novinkou je časové dělení svě.

telného toku umožňující průběžnou kalibraci, čímž
se měřický postup značně urychlí a upřesní. Další
příjemnou vlastností je možnost změny modulační
frekvence v závislosti na zjištěném indexu lomu vzdu-
chu. Korekční zařízení, na němž pozorovatel nasta·
vuje z nomogramu určený refrakční koeficient, je
umístěno mimo vlastní dálkoměr v napájecím bloku,
v němž je vestavěna 12V plynotěsná baterie a nabí.
ječka. Kapacita baterie postačí na 8 hodin práce.
Dálkoměr lze napájet i z vnějšího 12V zdroje přes
zvláštní konektor napájecího bloku. Rozlišovací schop-
nost registru je 1 mm a střední chyba jednou měřené
vzdálenosti udávaná výrobcem je

mD = ± (5 mm + 7.1O-6D)
pro teploty -10 oe do +40 oe

mD = ± (1 cm + 33.10-6 D)

pro teploty menší -10 oe a větší +40 oe.
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Dosah dálkoměru při použití 3 odrazných hranolů
je 3 km. Dálkoměr má hmotnost 7,7 kg, napájecí blok
5,9 kg.

Pro představu o způsobu určení délky uvedeme
co nejstručněji postup měření, vždy s odkazem na pří-
slušnou část panelu na obr. 2.

Po nastavení refrakčního koeficientu určeného
z nomogramu podle zjištěného tlaku a teploty hrubě
zacílíme pomocným dalekohledem (2), nalezneme ma-
ximální ozvěnový signál (3 + 7; 3 + 9), nastavíme
jeho požadovanou intenzitu (3 + 4) a provedeme ode-
čtení zlomku jednoho metru (5 + 13). Hrubou vzdá-
lenost určíme postupně (5 + 14), (5 + 15), (5 + 16),
(5 + 17); posuvný přepínač (10) je při těchto úkonech
vždy v poloze označené příslušným symbolem. vý-
sledná vzdálenost spolu s dalšími požadovanými údaji
se zapíše do formuláře, jehož ukázka je na obr. 4.

Datum. ti,lo I H' + - • DI
-ji,; I + - Z
8 I + - p

~~ On .H- • Retl.:

L-' I. F; Itr AtD
0-- On I. + -
::::.' Potn. [ ] IJ!!II!I ~ ,~,,:.Jt,,~,
Šl· a.

Přístrojem byly provedeny laboratorní zkoušky
na 20 m dlouhé základně v budově v Husově ulici, dále
zkoušky v terénu, jejichž smyslem bylo ověření para.
metrů přístroje.

2. Nepřesné cílení a jeho vliv na měřenou délku

U světelných dálkoměrů, zvláště pro krátké vzdále-
nosti, se nepříznivě projeví nepřesnost směrování
vysílacího systému na odrazný hranol. Dálkoměr HP
3800 B má souosé systémy (obr. 3) vysílací (20) a při-
jímací (21), takže při zacílení pomocným výškově
excentrickým dalekohledem (19) na odrazný hranol
umístěný ve vzdálenosti 1 m-90 m nedopadá svě-
telný paprsek na celou plochu hranolu, a proto se ve
vertikálním směru vyskytují dvě lokální maxima
přijatého signálu, z nichž jedno je silnější. Druhé
lokální maximum se ztrácí na vzdálenost 90 m. Roz-
díly zjištěné při měření vzdáleností 1 m-20 m na
těchto dvou maximech mají systematický charakter.
Největší rozdíl činil 6 mm, maximální odchylka od vy·
rovnávací přímky z výsledků prvního maxima činila
4mm.

Z uvedeného vyplývá, že u dálkoměrů s obdobně
konstruovaným vysílacím a přijímacím systémem je
třeba krátké vzdálenosti (pro náš přístroj do 90 m)
měřit na prvním silnějším maximu a elektronické
cílení provést co nejpečlivěji.

Rozlišovací mez dálkoměru můžeme definovat jako
schopnost fázovacího článku zaznamenat malou změnu
ve vzdálenosti odrazného hranolu od dálkoměru. Tato
zkouška byla prováděna v laboratoři pro vzdálenost
20 m a v terénu pro vzdálenosti 100 m a 400 m ve
dvou obdobích a za odlišných povětrnostních pod-
mínek.

Ve vzdálenosti D"f1 byl umístěn speciální jezdec
optické lavice umožňující pomocí pastorku a mili.
metrové stupnice realizovat milimetrové posuny hra-
nolu ve směru měřené délky. Byly změřeny 4 X vzdá-
lenosti D"n + R . i mm odpovídající posunům hranolu
R = 2 mm pro Xl = 20 m, X2 = 100 m, X3 = 400 m
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a í = O,1,2, '" 10, zprůměrovány a z těchto byly vy-
počteny jednotlivé rozdíly ri.i+! = [D",,, + 2(í + 1)] -
- [D",,, + 2í]. Rozdíly ei.i+! = R - ri.i+1 (obr. 5)
jsou skutečné chyby v určení milimetrového rozdílu
vzdáleností. Na jejich základě můžeme odhadnout
[1] výběrovou střední chybu čtyřikrát měřené vzdá-
lenosti

mD =V [ee]
2n

Nás zaJlma střední chyba jednoho měření, která je
dána výrazem mDO = 2 mD a můžeme ji pokládat za
rozlišovací mez fázoměru či dálkoměru.

Tento způsob zjištění rozlišovací meze má tu vý-
hodu, že není ovlivněn chybou v určení adiční kon-
stanty, neuplatní se chyba fázovacího článku, ani vliv
atmosféry.

Z naměřených hodnot a výše uvedených vztahů
byla určena rozlišovací mez dálkoměru (tabulka 1).

Vzdálenost
Rozlišovací mez mDo

[ml
[mm]

1. měřeni I 2. měřeni

20 1,8 -
100 1,3 1,4 I
400 0,6 0,8

Posuďme střední chyby mDO nejprve pro opakovaná
měření a dále pro různé vzdálenosti. Posouzení pro-
vedeme Fisherovým rozdělením pravděpodobnosti F'"
[1] pro rozsah výběrů n~= n~= 40, kritická hodnota
F",(~ = 1 %, n~= n~= 40) = 2,11; F,(~ = 5 %,
n~= n~= 40) = 1,69. Pro dvojí měření na vzdále-
nost 100 m je F = 1,16 a na vzdálenost 400 m je
F = 1,78.Můžeme proto přijmout hypotézu, že opako-
vaná měření pro příslušnou vzdálenost patří ke stej-
nému základnímu souboru. Posuďme dále výběrové
střední chyby různých vzdáleností, dostáváme pro
vzdálenosti:

20 m-100 m: F1 = 1,92
20 m-400 m : F1 = 9,00
100 m-400 m : F1 = 4,69

Fa = 2,64

F2 = 1,65
F2 = 5,06
F2 = 3,06
F4 = 5,44

Rozlišovací mez pro vzdálenost 20~100 patří do jed-
noho základního souboru, pro vzdálenosti 20-400 a
100-400 do různých základních souborů. Na základě

uvedených skutečností lze konstatovat, že rozlišo-
vací mez dálkoměru je funkcí vzdálenosti. Tu okol-
nost, že je pro délky kratší 100 m menší Ul3Ž pro délky
nad 100 m lze vysvětlit působením druhého maxima
(viz odst. 2) a nehomogenností vyslaného světelného
svazku.

4. Chyba v určení fázového rozdílu a zjištění součtové
konstanty

Chyba v určení fázového rozdílu je způsobena
vlastnostmi a nedokonalou stavbou fázovacího článku.
Byla zkoumána laboratorně na 20 m srovnávací zá-
kladně měřením při prvním maximu po 1m v interva-
lu 1-10 m a měřením vzdáleností po 0,25 m v inter-
valech 10 m-20 m. Každá délka byla měřena 4 X .
Naměřené hodnoty byly při zpracování přepočteny
na hodnotu součtové konstanty Ci = di zákJ. - di měř.
a vyneseny do grafu (obr. 6) jako skupinové průměry 4
čtveřic pozorování. Na tomto grafu vidíme, že empi-
rická bodová řada má mírně stoupající tendenci, což
nasvědčuje tomu, že fázovací článek měří s postupnou
chybou, která může vzniknout systematickou deforma-
cí odražené vlny v elektronických blocích. Nabízí se
také představa, že modulační frekvence neodpovídá
jmenovité, jinými slovy, že dálkoměr má rozladěnou
modulační frekvenci. Toto vysvětlení můžeme za-
mítnout, protože takovéto rozladění by odpovídalo
míře, která by se v kilometrové vzdálenosti projevila
řádově v dm, což proměřením srovnávací základny
ve Hvězdě nebylo prokázáno. Konkrétní průběh
postupné chyby zjistíme vyrovnáním empirické bo-
dové řady přímkou. To bylo provedeno a byly získány
tyto hodnoty koeficientů vyrovnávací přímkyy = A +
+ Bx včetně jejich středních chyb:

A = +30,04 mm B = +0,208

mA = ±0,3 mm tnB = ±0,05

Aproximující přímka je zakreslena na obr. 6.
Zjištěním, že IB I > 2 mB můžeme zamítnout

"nulovou hypotézu" [1] a učinit závěr, že dálkoměr
HP 3 800 B vykazuje postihnutelnou postupnou
chybu při určení fázového rozdílu a že určení součtové
konstanty je závislé na proměřované vzdálenosti. Ne-
lze tedy v rámci 20 m jednoznačně určit hodnotu
součtové konstanty platnou pro větší vzdálenosti.
Pro přesnější měření a pro vzdálenosti menší než
100 m (tam, kde jsou dvě maxima -odst. 2), zvláště
kratší než 20 m, je vhodné určit a dále zavádět sou-
čtovou konstantu jako funkci měřené vzdálenosti.

Zjištění součtové konstanty v terénu bylo prove-
deno na komparační základně Hvězda ve dvou obdo-
bích. Pro představu o její velikosti a stálosti jsou vý-
sledky spolu se středními chybami ze 4 měření po
sobě jdoucích uvedeny v tabulce 2.

ÚSEK

Datum 480,415 m I 480.459 m

součtová konstanta

11. 3.

I
+36 mm ± 0,3

I +34m:5.5. +36 mm ± 0,2 ± 0,3
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Výše uvedené střední chyby potvrzují velkou
citlivost přístroje, odpovídající vysoké rozlišovací
mezi dálkoměru a charakterizují také vnitřní přesnost
přístroje. Neříkají však nic o jeho reálné přesnosti.
Proto je třeba oHhalit proměnlivou systematickou
složku ovlivňující měřenou délku, o což se pokusíme
v následujícím odstavci.

5. Odhad střední systematické chyby měřené délky

Pro tento účel bylo ve třech ročních obdobích měřeno
9 délek v rozmezí 400-1600 m, každá z nich ve 4 sé.
riích, jdoucích bezprostředně za sebou. Etapová mě-
ření proběhla za odlišných povětrnostních podmínek
v teplotách + 1 °0 až +30 °0. Pro každou délku byla
v etapě vypočtena střední jednotková chyba mo
a střední chyba etapového průměru my ze 4 oprav
jednotlivých sérií k etapovému průměru X:

Protože opravy Vi neobsahují systematickou (etapo-
vou) chybu zatěžující stejnou hodnotou a v témže
smyslu celou čtveřici opakovaných měření i jejich
průměry, představují střední chyby mij a my vnitřní
přesnost jednoho měření anebo etapového průměru X.

Jejich spolehlivější hodnoty určíme až jako prů-
měrné hodnoty ze všech etap u všech devíti měřených
délek

2 }:m~
8- =---
o nx

}:my 8i8~=---=----"-
X nx 4

kde nx je počet etapových měření. Pro našich 9 délek
byly určeny

Střední chybu etapových průměrů můžeme určit
a posteriori z oprav Vi etapových průměrů Xi k celko.
vému průměru ze všech etap X jako střední jednotko-
vou chybu 1'nff.

Vi = X -Xi 'lrI! = [VV]: (n-l)
o

kde n je počet etap u dané délky. V každé etapě
mohla působit různá systematická chyba, která zvět-

součtoví konstanta Cj

y [mm]
35

sUJe disperzi etapových průměrů a je zachycena
v opravách Vi. Střední jednotková chyba 1'nff je proto
úplná střední chyba etapového průměru a charakteri-
zuje reálnou přesnost etapového průměru měřené
strany. Její spolehlivější hodnotu určíme jako průměr
z jejích hodnot u všech devíti stran.

}:~__ oM~= [vv]
li n",-9

Pomocí Fisherova testu budeme pátrat, zda rozdíl
střední chyby a priori a střední chyby a posteriori
je statisticky významný - jestli na měření během
etap působily systematické faktory [1].

M~
F = -l- F ,,((X, n~,n;)

8y

kde n~a n; jsou počty nadbytečných měření při určo-
vání obou středních chyb. V případě, že F > F '"
je se statistickou jistotou (1 - (X) prokázán vliv syste.
matické chyby. Střední systematickou chybu pak
odhadneme jako kvadratický rozdíl

82 =M~-~,. li x
V našem případě F = 17,7, F5% = 2,0. Kritická hra-
nice pro hladinu významnosti (X = 5 % byla značně
překročena, jsme proto přesvědčeni o působení syste-
matické chyby proměnlivé v různých etapách. Odhad
střední systematické chyby pro náš přístroj a naše
výsledky

8,. = 5,4 mm

Z výsledků opakovaných měření souboru 9 délek
jsme odhadli střední systematickou chybu 8,. = 5,4
mm. Výrobce udává 5 mm pro teplotní rozsah, v němž
naše měření probíhala.

Na základě provedených zkoušek můžeme říci, že
dálkoměr HP 3 800 B odpovídá parametrům, které
udává výrobce. Přístroj se hodí jak pro trilateraci
a ostatní délková měření, kde nepožadujeme vyšší
přesnost než nám udává mD, tak pro takové práce,

-. .
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kde vyuzIJeme jeho vysoké rozlišovací schopnosti.
Najde tedy uplatnění při průmyslových měřeních
a při některých pracích sloužících pro měření defor-
mací za předpokladu, že délku budeme uvažovat
jako rozdíl vzdáleností, kdy se nám neuplatní ne-
jistota v určení součtové konstanty. Takto určená
délka by neměla být větší než 300 m, protože při této
hodnotě se neuplatní chyba z nestálosti frekvence.
U tohoto přístroje stojí za zdůraznění princip průběž-
né kalibrace, nastavitelná změna frekvence vzhledem
k indexu lomu vzduchu, digitální výstup a velice
jednoduchá obsluha.

V poslední době přepracovala firma Hewlett
Packard tento přístroj na "univerzální stanici" HP
3810 A, která je hybridním tachymetrem. Ten má
vizuální odečítání vodorovného kruhu, digitální vý-

stup vodorovné vzdálenosti, převýšení, šikmé vzdále-
nosti a zenitové vzdálenosti při automatickém zave-
dení opravy z refrakce a zakřivení Země. Pro vytyčo-
vací práce přístroj kontinuálně zaznamenává vzdá.
lenost.

[I] BOHM, J.: Vyrovnávací počet - 8NTL 1964
[2] HAUF, M, KRPATA, F.: Základy elektronických

metody geodézii. Návody ke cvičení - Vydavatel-
ství CVUT 1975

Do redakce došlo 17. II. 1976

Lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,

ČVUT v Praze

Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.,
fakulta stavební ČVUT v Praze,

Ing. František Kocina,
Geodetický ústav, n. p., Praha

1. Úvod

V průběhu roku 1974 byl na území Prahy vybudován
pracovníky Geodetického ústavu v Praze místní "Sou-
řadnicový systém Praha" (dále jen S-Praha), jako
realizace výzkumného úkolu VÚGTK "Návrh kon-
cepce geodetických povrchových bodových polí pro
výstavbu metra v Praze" (výzkumná zpráva č. 529,
Praha 1973). Zodpovědným řešitelem tohoto výzkum-
ného úkolu, na kterém úzce spolupracovaly kolektivy
pracovníků GÚ a kateder vyšší geodézie a geodézie
a poz. úprav stavební fakulty ČVUT, byl ing. M.
Herda, CSc. Základem Souř'adnicového systému S-
Praha je Místní trigonometrická síť Praha (dále jen
MTSP) o délkách stran 6 až 13 km, jejíž přesnost je
charakterizována relativní střední chybou vyrovnané
délky strany 1 : 300 000. O vzniku této sítě pojednává
podrobněji ing. M. Cimbálník, CSc., v [6]. Zhuštěním
tohoto základu vzniká Místní podrobná polohová síť
Praha (dále jen MPPSP). Systém S-Praha byl zaveden
pro geodetické práce na metru rozhodnutím hlavního
geodeta pro metro (HGM) ing. F. Šilara, CSc., ze dne
5.3.1975 a uveden obecně v platnost výnosem ČÚGK
ze dne 14. 7. 1975 č. 4898/1975-22. Účelem tohoto
pojednání, které tematicky navazuje na přehledový
článek HGM ing. F. Šilara, CSc. [4], je seznámit geo-
detickou veřejnost podrobněji s koncepcí a dosavadní-
mi výsledky při budování MPPSP.

2. Koncepční řešení MPPSP

Koncepční řešení MPPSP bylo principiálně nazna-
čeno v dílčí výzkumné zprávě - příloha 4. výše uve-

dené výzkumné zprávy VÚGTK č. 529, a podrobně
řešeno ve výzkumné zprávě "Podrobná povrchová síť
pro metro" [2], zpracované v listopadu 1975 pro HGM
ing. F. Šilara, CSc.

Finálním výsledkem polohových povrchových sítí
pro metro je vybudování připojovacích bodů u šachet
a hloubených stanic, vyznačených schematicky na obr.
1 body A, B, a, D. Tyto body jsou základem k realiza-
ci vytyčovacích prací na povrchu a k rozvinutí zá-
kladní vytyčovací sítě v podzemí (dále jen ZVS).
Tímto opatřením je dosaženo záruky potřebné přes-
nosti v návaznosti povrchových a podzemních prací,
zvláště u vertikálních prostupů a eskalátorových tu-
nelů. Přesnost těchto připojovacích bodů, vyjádřená
střední relativní příčnou chybou dvou sousedních bodů,
byla s ohledem na přípustnou chybu v prorážce tunelů
stanovena hodnotou 1: 80 000, při předpokládané
průměrné vzdálenosti těchto bodů 800 m.

K dosažení plynulé návaznosti podzemních sítí
byl zvolen závislý způsob zhuštění MTSP tak, aby při-
pojovací body sousedních šachet (obr. 1 - body A, B,
a, D) byly odvozeny např. z téhož polygonového po-
řadu. Pro zachování konstantní relativní přesnosti
1 : 300000 souřadnic bodů MPPSP určených poly-
gonovými pořady či řetězci vzhledem ke koncovým
bodům těchto pořadů, lze připustit maximální počet
čtyř až pěti stran pořadu za předpokladu, že střední
chyby měřených vrcholových úhlů a délek stran ne-
přesáhnou hodnot mU) ;;:;; 6cc a m. ;;:;;.7 mm. S ohledem
na průměrnou vzdálenost sousedních bodů MTSP
okolo 6 km bylo navrženo vytvoření 2 kategorií
pořadů o délkách stran 1,5-2,0 km (1. kategorie)
a 0,6-1,0 km (2. kategorie), vedených zpravidla po
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střechách domů, z nichž lze krátkými odbočnými po-
řady určit připojovací body u šachet či hloubených
stanic. K nezávislé kontrole polohy připojovacích
bodů a k povrchovému vytyčování slouží pořady 3.
kategorie, vedené již v ulicích, o délkách stran 150 až
300 m, při celkové délce pořadu do 1 km.

Takto navržený systém zhuštění MTSP a tedy
budování MPPSP dává, jak bylo již výše uvedeno,
záruku závislého vytvoření bodového pole prakticky
s konstantní relativní přesností 1 : 300000 v souřadni-
cích nově určených bodů vzhledem k bodům připojo-
vacím, plní současně požadavek střední příčné rela-
tivní chyby 1 : 80000 mezi připojovací body soused-
ních šachet a umožňuje rozdělit trasu metra na uza-
vřené relativní chybové okruhy, v nichž dochází
k prorážkám tunelů. Na obr. 1 je schematicky nazna-
čen jeden z těchto chybových okruhů body A, R, S,
B, Bl, AI, A, přičemž místo prorážky je označeno
bodem P. Poněvadž k prorážce dochází zpravidla na
rozhraní traťových a staničních tunelů, a tedy v blíz-
kosti jedné z šachet, je vhodné např. při plánování
přesnosti rozdělit působení chyb geodetických sítí
na přesnost prorážky, na vliv povrchových sítí a krat-
šího pořadu ZVS v podzemí (A, R, S, B, Bl -+ P)
a vliv delšího pořadu ZVS v podzemí (A, AI -+ P),
přičemž lze z hlediska sčítání chyb rozložit obě části
okruhu na kvadratický součet středních chyb souřad-
nic?v'ých rozdílů jednotlivých úseků, jak bude dále
ukazano.

3.1 Projekt povrchové geodetické sítě

Projekt povrchové sítě se vyhotovuje samostatně pro
jednotlivé trasy metra. Je zpracován na podkladě
rekognoskace v terénu a v souladu s projektem základ-
ní vytyčovací sítě v podzemí. Obsahuje grafickou část,
zpravidla zákres trasy v situaci měřítka 1 : 5000 s na-
vrženou MPPSP, způsob stabilizace a signalizace

bodů, zaměření a výpočet polygonových pořadů, jako
i předběžnou kalkulaci nákladů geodetických prací.
Jeho samostatnou částí jsou rozbory přesnosti a aprior-
ní odhady středních chyb souřadnicových rozdílů mezi
připojovacími body sousedních šachet.

K apriornímu rozboru přesnosti se využije grafické
části projektu, ve které se vždy pro dvojici sousedních
připojovacích bodů u šachet zavede pomocný sou-
řadnicový systém ;, 1] tak, že kladný směr osy; se
vloží do spojnice připojovacích bodů (A, B na obr. 1).
Z grafického zákresu MPPSP se odsunou v metrech
délky mezi připojovacími body pořadů 1. kategorie
(SPK na obr. 1) a 2. kategorie (SLM na obr. 1) počáteč-
ními body sousedních odbočných pořadů (SRS - obr.
1), souřadnicové rozdíly (Ll;RA, Ll1]RA, Ll;sB, Ll1]sB)
odbočných pořadů a jejich směrníky ve stupních
(qJRA, qJSB)' Při označení nI počtu bodů pořadu 1.
kategorie a n2 pro počet bodů pořadu 2. kategorie
včetně připojovacích, lze odhadnout střední chybu
souřadnicových rozdílů sousedních připojovacích bodů
výrazy (symbolika vztažena k obr. 1)

m3'1AB = m~ (sin2 qJRA + sin2 qJSB) +
2 m2

'IjJ A 2 A ~2 m2
'IjJ { 2 O 14 ++ '-- (LJ;RA + LJ!>SB) + -2- SRS' , n2p2 p

2,25 ( 2 2,25 2)} (1) (2)+ -2- SLM' 0,14 nI+ -2- SpK = 1]+ 1]
n2 nI

(1)

m3;AB = m~ (cos2 qJRA + cos2 qJSB) +
2 m~ A 2 A 2 2 { n2 - 2+ --2- (LJ1]RA + LJ1]SB) + mg 1 +p n2-

+ (n2~ 1)2} = (l)e + (2);

Pro předpokládanou přesnost měřených veličin,
charakterizovanou empiricky zjištěnými středními
chybami m'l' = 2,7cc mB = 7 mm pro pořady 1. a 2.
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kategorie a m. = 5 mm pro odbočné pořady, jsou
upraveny členy rovnic (1) na

(1)'1= 25 (sin2lpRA + sin2lpsB) +
+ 36 . 10-6 (L1;kA + L1;h)

(I); = 25 (COS2IpRA + COS2IpSB) +
+ 36 . 10-6 (L11]kA + L11]h)

(2)'1 = 18 . 10-6 {Sks . 0,14 . n2 +
2,25 ( 2 2,25 2 )}+ --2- SLM· 0,14.nl + --2-SPK
n2 nI

(2)~= 49 (:: ~ + (n
2
~ 1)2)

V případě určení připojovacích bodů u šachet přímo
z pořadu 1. kategorie (např. body O, Dobr.l)sezjedno-
duší výrazy (2) na

-6 {2 2,25 2}(2)'1 = 18.10 nI sMN.0,14 +~' sPK (4)

(2)~= 49

Při dosazení délek stran a souřadnicových roz-
dílů v metrech vycházejí střední chyby mLI;, mLl'l v mi-
limetrech. Hodnota obou středních chyb by neměla
přestoupit 15 mm.

S budováním bodů MPPSP podle uvedené koncepce
bylo započato v roce 1974. Do vybudované MTSP
byly navrženy a realizovány polygonové pořady 1. a 2.
kategorie, které byly dále podle požadavků výstavby
zhuštěny.

Do konce roku 1975 bylo v Praze pro potřeby
metra zřízeno a zaměřeno celkem 200 bodů všech ka·
tegorií. Z tohoto počtu bylo 15 bodů určeno polygo-
novými pořady 1. kategorie, 43 bodů polygonovými
pořady 2. kategorie, 112 bodů polygonovými pořady
3. kategorie. Dále pak bylo zřízeno 30 připojovacích
bodů u šachet pro spojení MPPSP se základní vyty-
čovací sítí v podzemí.

Body polygonových pořadů 1. a 2. kategorie v za-
stavěných částech města byly zpravidla voleny na
plochých střechách budov, o nichž bylo možné před-
pokládat, že nedochází k jejich deformacím. Současně
bylo při volbě bodů polygonových pořadů 2. kategorie
přihlíženo k tomu, aby přibližně sledovaly trasu metra
a zároveň byly umístěny v blízkosti šachet nebo
hloubených stanic.

Připojovací body jsou zřizovány ve dvojicích nebo
trojicích u každé šachty nebo hloubené stanice. Jejich
volba je prováděna na základě projektu geodetické
sítě a plánu zařízení staveniště. Jsou závisle připojeny
na body polygonových pořadů 2. kategorie, případně
1. kategorie (obr. 1) jednostrannými odbočnými po-
řady. Na každém připojovacím bodu se zaměřují tři
orientační směry vzdáléné nejméně 50 m.

Vzhledem ke stísněným podmínkám na stave-
ništích metra se jako orientační body osvědčily červe-
nobílé smaltované tabulky rozměrů 20 X 10 cm se

záměrným cílem, které se umísťují na zdiva budov nad
provozem městské dopravy.

3.3. StabiIizace

Pro body MPPSP jsou používány tyto způsoby stabili-
zace:

a) zvláštní kovový znak

Značkou bodu je střed jemně opracovaného křížku
na horní ploše kovového válce 0 40 mm a 75 mm vyso-
kého, pevně spojeného s trojúhelníkovou železnou
podložkou. Podrobný popis stabilizace je uveden v [3].
Používá se pro stabiIizaci bodů MPPSP 1. a 2. kate-
gorie v zastavěných částech města.

b) žulový hranol

Značkou bodu je střed otvoru 0 1,5 mm vy-
vrtaného v kovovém kónusu, který je zabetonován
do horní plochy žulového hranolu 16 X 16 X 80 cm
osazeného v úrovni terénu. Povrchová stabiIizace je
zajištěna jednou podzemní značkou.

c) nástěnná stabilizace

Bod je zajištěn dvěma mosaznými kónusy osaze-
nými do soklů domů. Centrum bodu není stabilizo-
váno a vytýčí se pomocí standardní vidlice, zasazené
do otvorů vyvrtaných v kónusech. Fiktivní centrum je
pak identické se středem otvoru 0 1,5 mm vyvrta-
ného v otočném čepu vidlice [3]. Tato stabilizace je
používána u bodů MPPSP 3. kategorie v ulicích města.

d) betonový blok

Značkou bodu je střed otvoru 0 1,5 mm, který
je vyvrtán v kónusu osazeném do horní plochy beto-
nového bloku 50 X 50 X 100 cm. Betonový blok je
zajištěn proti poškození ochranným železným rámem
se snímatelným poklopem. Tímto způsobem se provádí
stabiIizace připojovacích bodů u šachet.

3.4 Signalizace

Trvalá signalizace bodů MPPSP 1. a 2. kategorie s po-
zemní stabiIizací byla provedena měřickými věžemi
pouze ve dvou případech.

Na ostatních bodech umístěných převážně na
střechách budov je používáno dočasné signalizace
červenobílými tyčemi 1,5 m vysokými, nasunutými
na kovové stabiIizační znaky.

3.5 Měření vodorovných směrů

Vodorovné směry v polygonových pořadech 1. a 2.
kategorie jsou měřeny vteřinovými teodolity metodou
ve skupinách a řadách. Měření je prováděno v šesti
skupinách, převážně teodolity Wild T 3, čímž je za-
jištěn požadavek na přesnost úhlového měření, cha-
rakterizovaný základní střední chybou vrcholového
úhlu mw = 4,Occ. Osnovy směrů na počátečních a kon-
cových bodech polygonových pořadů jsou orientovány
nejméně na tři dané body stejné nebo vyšší kategorie.

Stejnou metodou jsou měřeny odbočné pořady,
kterými se určují připojovací body u šachet a stanic
metra.
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V polygonových pořadech, jimiž se určují body 3.
kategorie, se měří vodorovné směry ve třech skupinách.
Na počátečních a koncových bodech těchto polygono-
vých pořadů, tzn. na připojovacích bodech (obr. 1),
se k směrovému připojení využije orientačních směrů
na připojovacích bodech a také směrů na body polygo-
nových pořadů 2. kategorie, ze kterých jsou tyto
určovány.

. Přesnost úhlového měření na stanovisku se posu-
zUJe podle kvadratického středu středních chyb mip

řádkového průměru, který musí vyhovět rovnici

mwmax < 2,7cc

3.6 Měření délek

Délky v MPPSP jsou dosud měřeny světelným dálko.
měrem AGA 6A. Jedenkrát ročně jsou porovnávány
modulační frekvence a ověřována adiční konstanta
na geodetické základně.

Pro určení fyzikálních korekcí se vždy na obou
koncích měřených délek odečítá tlak a teplota vzdu-
chu. Všechny délky jsou měřeny ve dvou sériích, vý-
sledná délka je jejich průměrem.

Rozdíl dvojího (oboustranného) určení délky stra-
ny má splňovat podmínku

Id.ll <m•. 2,8

při čemž m. = 5 mm + s . 10-6

Polohová geodetická síť se buduje postupně, bude
dlouhodobě využívána, a proto je nezbytné zajistit
její řádnou ochranu a kontrolu.

Ochrana bodů MPPSP je zajišťována:

- oznámením o zřízení bodů a jejich stabilizačních
znaků příslušným majitelům nebo uživatelům
stavebních objektů a pozemků, na nichž jsou umí-
stěny,

- udržováním stabilizačních znaků a jiných zařízení
na bodech v řádném stavu,

- kontrolou a ověřováním bodů v plánovaných ter-
mínech,

- zvláštními opatřeními na ohrožených bodech (při-
pojovací body u šachet).

Kontrola polohového určení a stability připojo-
vacích bodů u šachet se periodicky ověřuje při každém
připojovacím měření ZVS v podzemí zaměřením:

- osnov směrů na připojovacích bodech u šachet
a bodech, ze kterých byly tyto určeny,

- délek z vrcholů polygonových pořadů 2. kategorie
na připojovací body u šachet a na sousední vrcholy
v těchto polygonových pořadech.

Vedle kontroly připojovacích bodů u šachet se
provádějí etapové kontroly polygonových pořadú 1.
a 2. kategorie v plánovaných časových intervalech
(12-18 měsícú) opakovaným zaměřením:

- vrcholových úhlů a osnov směrů v polygonových
pořadech 1. a 2. kategorie, včetně směrů na připo-
jovací body MTSP,

- délek v polygonových pořadech 1. a 2. kategorie,
včetně na připojovací body MTSP

Opakovaně měřené veličiny se statisticky sledují.
Pro rozdíly mezi nově určenou délkou strany či

vrcholového úhlu od jejich dříve určených hodnot
jsou stanovena kritéria

[dw j ~ II cc - 1. a 2. kategorie bodú; Ids2\ ~ 2 fli. - 1.
až 3. kategorie bodú

jdw I ~ 22cc - 3. kategorie bodů

Při překročení kritérií se provede hlubší analýza vý-
sledkú.

4. Výpoěetní postupy, přípustné odchylky,
charakteristiky přesnosti

K výpočtu pořadů 1. kategorie byl zvolen exaktní
způsob vyrovnání MNČ (metodou nejmenších čtverců)
v dále naznačené úpravě (obr. 2). Hlavními důvody
tohoto rozhodnutí bylo jednak využití metodicky
stejného zpúsobu vyrovnání těchto bodů do MTSP
a tím rozšíření této sítě s ohledem na její další využi-
telnost a dále zajištění vzájemného souladu vyrovna-
ných veličin a jejich funkcí (směrník, souřadnice)
a jednoznačností v určení potřebných charakteristik
přesnosti.

K dokonalejšímu směrovému navázání polygono-
vého pořadu do nadřazené sítě se zaměří na výchozích
bodech pořadu osnovy směrů nejméně na t = 3 body
MTSP a pomocí orientačních posunú se určí oriento-
vané směry lX první a koncové strany pořadu. Střední
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chybu těchto orientovaných směrů lze charakterizo-

h 2 2 t+I 2 t+Ivat vzta em m" = m",. -- = mw• -->. Pro vy-
t 2t

rovnání pořadu lze sestavit tři podmínkové rovnice

Yl + [(s + vs) sin (tp + vq>)]- Yn = O

Yl + [(s + vs) cos (tp + vq»] - Xn = O (5)

(<Xn-l•n+ v"n_l.n) - (<X12+ V"12)-

- [w + V,,];-l + k . 200g = O

S využitím úprav, používaných v obdobných řešeních
doc. Nevosádem, je výsledný tvar přetvořených pod-
mínkových rovnic

kde: x, y jsou souřadnice bodů pořadu vypočteného
z měřených veličin,

Ow Ow
Ul = -Ov + -xn_l, U2 = -O", - -Yn-l>

p p

Ua = -Ow,

Oy = L1Yl.n - [L1y], O'" = L1Xl.n - [L1x],

K zavedení vah pro vyrovnání se použije rovnic

_ k 2. _ k 2. _ kpw - -2- . P , p" - -2- . P , Ps - --2 (8)
mw m" ms

S ohledem na očekávané rozměry pořadu a praktické
plnění předpokladu stejné přesnosti vrcholových úhlů

1
lze zvolit k = m~ . 106 • - a určit tak reciproké hod-p2
noty vah (q = ~) jednotlivých měřených veličin

_ 1 10-6 _ 2 t -6. _ p2. m: -6qw -. , q" - --1- . 10 , qs - --2- . 10
t + mw

Jako aposteriorní charakteristiky přesnosti pořadu se
řeší: střední chyby měřených veličin po vyrovnání,
střední chyby vyrovnaných délek stran, směrníků
a souřadnicových rozdílů. Podrobný návod výpočtu
vyrovnání, jakož i výrazy pro výpočet charakteristik
přesnosti jsou uvedeny v [5].

K vyrovnání pořadů 2. a 3. kategorie je zvolen
přibližný způsob MNČ spočívající v odděleném řešení
podmínkových rovnic. Poněvadž se v podstatě jedná
o aplikaci podmínkových pozorování s daným součtem,

je dána obecně oprava měřené veličiny výrazem

Vi = qi [~ • Systém směrového navázání pořadů na

nejméně 3 dané body a tedy i výpočet orientovaných
směrů prvé a koncové strany a též tvar třetí podmín-
kové rovnice zůstává zachován. Samostatným řeše-
ním třetí podmínkové rovnice jsou dány opravy orien-
tovaných směrů <X a vrcholových úhlů w výrazy:

Ow Ow
V"12= q"12' [q]; v"n_l.n = - q"n-l.n [q];

Ow
vWi = Tg]
t + 1

q"=2T

Z vyrovnaných úhlů, směrníků a měřených délek
stran se vypočtou souřadnicové rozdíly a uzávěry
Ov, O'" (viz (7)). Považují-Ii se nyní souřadnicové
rozdíly za "měřené veličiny", změní se prvé dvě pod-
mínkové rovnice na

[L1y + VLly]-Ov = O

[L1x + VLI,,] - O'" = o.

Oy O'"
VLly= qy. [qy] ; VLlx= q", [q,,] .

K určení vah souřadnicových rozdílů lze použít např.
výrazu

Při použití elektronických dálkoměrů (ms = konst.)
a" = 1, plyne z výše uvedené rovnice qy = 1a podobně
též q", = 1. Splnění podmínky" = 1 je např. dáno do-
sažením střední chyby vrcholového úhlu mw v rozmezí
4cc_8cc pro relativní střední chyby měřených délek
ms : s v rozmezí 1 : 100000 až 1 : 50000.

Ke splnění požadované přesnosti kladené na po-
vrchové sítě, tj. k vytvoření záruky střední příčné
relativní chyby 1 : 80 000 mezi připojovacími body
u dvou sousedních šachet, byly v [2] odvozeny a jsou
v [5] uvedeny následující mezní odchylky pro pořady
jednotlivých kategorií.
Úhlové mezní odchylky (uzávěrů):

1. kategorie IL1Wll = 12cc IVnl - 11,3. kategorie

lL1wal = 2,OcC IVnal
2. kategorie lL1w21 = 12cc IVn2! (12)

kde nl' n2, na značí počet vrcholů pořadů jednotlivých
kategorií.
Pro souřadnicové mezní odchylky (symbolika upra-
vena v souladu s obr. 1) jsou odvozeny střední hodnoty
souřadnicových uzávěrů O"' Ov:

1. kategorie

m~ = sh .sin2 (JPK • 10 .10-6 +
1/(mm)
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2. kategorie

ma = m3 f + o 4 10-4 [x2 ]n. + 50[sin2 m]n2-111(mm) lILM ,. Ti 1 T 1

ma",(mm) = m3"'LM + 0,4. 10-4 [XTi]~2 + 50[sin2 cp]~2-1

(14)

kde mLlll', mLI",' jsou střední chyby příslušných vy-
rovnaných souřadnicových rozdílů pořadu 1. kategorie,
JiTi' YTi - redukované souřadnice bodů pořadu k tě-

žišti pořadu,

3. kategorie

mo2 = m3 + 1 10-4 [x2 ]n3 + 50[sin2 m]n3-111(mm) 11AB . Ti 1 T 1

m02 = m; + 1 10-4 [y2 ]n3 + 50[cos2 m]n3-1",(mm) ~"'AB • Ti 1 , 1

(15)

kde XTi, YTi jsou redukované Tabulka 1
souřadnice bodů pořadu k tě-
žišti pořadu,

odhady středních chyb sou
řadnicových rozdílů mezi body
sousedních šachet, řešené vý-
razy

1 2 2 tf 2 2+ 2 m tpLlXRA + m'SB'p

1+ -22m2 tp LtYiA +p

+ 2 2 + 1 2 2 tf 2 +02m'SB • cos tpSB -2 m tp LlYSB '"
P

vliv odbočných
pořadů

n2- 2
(n2 - 1)2--.--

vliv chyb sou-
řadnicových

rozdílů

K výpočtu uvedených středních hodnot mOll' mo", v mi-
limetrech se dosazují délky, souřadnicové rozdíly a sou-
řadnice v metrech.

Mezní odchylky souř'adnicových uzávěrů jRoU
stanoveny

a v případě překročení jedné z nich, musí být alespoň
splněna mezní polohová odchylka

[0,[ = IVO~ + 0;\ ~ 21Vm311 + mB",1
Výpočet odchylek v jednotlivých souřadnicích je za-
veden z důvodu vedlejší kontroly plnění předpoklá-
dané př'esnosti měřených veličin.

V následující tabulce jsou sestaveny hodnoty uzávěrů
polygonových pořadů 1. a 2. kategorie' sledující budo-
vané trasy metra s jejich mezními odchylkami vy-
počítanými podle (5).

Polygonové pořady 1. kategorie

Úhlový Souřadnicové uzávěry Mezní odchylky
Trasa Počet Délka pořadu uzávěr souř. uzávěrů
polyg. stran vkm 0'"

I
2m
Oll

I
2mo",poj'.

°11 0'"(U) (m) (m) (m) (m)

lA I I
17-13 3 2,5 -0,2 +0,017 +0,004 0,026 0,022

lA
10-17 5 7,0 +8,1 -0,036 +0,001 0,048 0,032
nA
13-15 3 4,9 -1,8 +0,035 -0,012 0,040 0,026

-
no
12-7 2 8,4 +2,3 +0,014 -0,019 0,058 0,068

no
7-14 2 4,5 +2,7 0,000 -0,001 0,032 0,038

no
54-7 4 3,9 -2,1 +0,014 +0,009 0,038 0,038
lB
12-17 6 7,9 -0,9 -0,022 +0,008 0,096 0,060

Polygonové pořady 2. kategorie

lA
261-156 2 1,0 +4,8 -0,002 -0,016 0,010 0,020
lA
17-261 3 1,1 -1,7 +0,003 +0,003 0,016 0,022

---.-
nA
156-92 5 3,1 +3,2 +0,024 +0,024 0,036 0,044----_.
nA
13-119 3 3,4 -2,9 +0,010 +0,020 0,036 0,044
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Budování povrchových sítí pro metro přineslo řadu
obecně použitelných poznatků zvláště z hlediska vy-
užití moderní měřické techniky v zastavěných částech
území. Koncepční řešení geodetických prací na metru
a tedy i povrchových sítí v souladu s podzemními
sítěmi, založené na systému závislého způsobu zhuště-
ní a vytváření relativních chybových okruhů, bylo
umožněno zřízením funkce Hlavního geodeta metra
a jeho útvaru, jejichž hlavní náplní je tvorba techno-
logií. Plynulá realizace koncepčního řešení povrcho-
vých sítí byla však především umožněna bohatými,
praktickými i teoretickými zkušenostmi pracovníků
Geodetického ústavu v Praze. Dosavadní technolo-
gické postupy jsou však dále podrobovány rozborům
pomocí statistiky opakovaných měření, zvláště z hle-
diska přesnosti měřených veličin, objektivity charakte-
ristik přesnosti, hospodárnosti měřických i výpočet-
ních prací, s cílem jejich další optimalizace.

[1] HERDA, M. a kol.: Návrh koncepce geodetických
povrchových bodových polí ero výstavbu metra
v Praze (výzkumná zpráva VUGTK č. 529, Praha.
1973)

[2] INGEDULD, M.: Podrobná povrchová síť pro metro
(výzkumná zpráva, Praha 1975)

[3] STRNAD, J., WIEDNER, Z.: Obnova trigonome-
trické sítě na území hlavního města Prahy, GaKO
1969, Č. 9.

[4] ŠILAR, F.: Úloha geodetů při výstavbě a provozu
metra v Praze, GaKO 1975, Č. 2

[5] Metodický návod pro budování a údtžbu geodetic-
kých sítí metra na povrchu (Návrh), CUGK, HGM,
Praha 1976

[6] CIMBÁLNÍK, M.: Lokální síť Praha, GaKO 1976,
č.6

Lektoroval:
Ing. František Šilar, CSc.,

ČÚGK

Geometrie dráhy razicích štítů malého
průměru a teorie obecné spirálové
přechodnice

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

v Praze

Zvyšování mechanizace a automatizace ražení a vý-
stavby tunelů a štol pro železniční a silniční komunika-
ce, podzemní dráhy, pro hydrotechnické účely, pod-
zemní inženýrské sítě, kanalizační stoky apod. vedoucí
k automatickým razicím štítům, přináší řadu nových
technických problémů.

V oblasti geometrie pohybu štítu je to jednak
problematika vytyčování dráhy štítu a kontroly jejího
dodržování (určování odchylek od projektované drá-
hy), a jednak problematika geometrických parametrů
dráhy.

Problémy s vytyčováním dráhy a její kontrolou
byly úspěšně řešeny moderními geodetickými metoda-
mi s využitím elektrooptických dálkoměrů a gyroteo-
dolitů a dále využitím laserového paprsku, který
umožňuje kontinuálně sledovat a korigovat projekto-
vanou dráhu štítu. Zejména laserový paprsek se
osvědčil a zařízení pro vedení štítu laserovým papr-
skem je dnes zejména u mechanizovaných štítů běžné.

Problémy geometrických parametrů dráhy štítu,
kterým je věnováno toto pojednání, jsou rovněž vý-
znamné, zejména při křivočaré dráze, neboť znalost

optimálně vhodných (přirozených) křivek umožňuje
snadněji dodržovat projektovanou dráhu a SlllZUJe
hodnoty odchylek od této dráhy. Zde je třeba zdů-
raznit, že problematika geometrických parametrů kři-
vočarých drah se dále rozvíjí i u kolejových a silnič-
ních vozidel zejména v souvislosti s užitím počítačů,
které umožňují používat dříve prakticky nedostupná
řešení, jak o tom svědčí odborná literatura z poslední
doby, zejména práce Wanderleinovy [1], [2], Kickovy
[3], Nádeníkovy [4], Grabowskiho [5] a dalších.

U razicích štítů jsou momenty, podmiňující para-
metry dráhy, evidentně zcela jiné než u kolejových
nebo silničních vozidel. Zásadní význam zde má tzv.
ovladatelnost štítu, která se podle literatury [6], [7]
posuzuje podle velikosti poměru mezi průměrem ští-
tu a jeho délkou. Za dobře ovladatelné se podle [6]
pokládají štíty s poměrem větším než 1,3. Z hlediska
ovladatelnosti vystupuje důležitost optimální (přiro-
zené) dráhy u maloprůměrových štítů (o průměru
v mezích asi 1,5 až 2,5 m), neboť u nich se uvedený
poměr pohybuje kolem hodnoty 0,5, takže je lze označit
za hůře ovladatelné. Navíc se při jejich použití běžně
požaduje pohyb po křivočaré dráze o malých polomě-
rech křivosti, i méně než 100 m. Vliv odstředivé síly
se vzhledem k nepatrné rychlosti neuplatní.
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2. Vlivy působící na tvar dráhy štítu

Geometrie dráhy u maloprůměrových razicích štítů
je ovlivněna:
a) konstrukcí štítů tj. uspořádáním, rozměry, tvarem,

hmotností, způsobem rozrušování a odstraňování
horniny a dále systémem řízení štítu,

b) charakterem odporu horniny, který štít při ražení
překonává.

Dále uvedená geometrie pohybu se týká pohybu
po křivé dráze, u pohybu po přímé dráze lze tuto teorii
využít při vyrovnávání odchylek od přímky.

3. Pohyb po křivé dráze ve vodorovné rovině

V teorii pohybu štítu po křivé dráze jsou důležité dva
dílčí problémy. V první řadě to je maximální křivost
dráhy určitého typu štítu, tedy minimální poloměr
kružnicové dráhy (což je vlastně jeden ze základních
parametrů každého typu štítu) a dále pak přechodni-
cová křivka, po níž štít přechází z přímé dráhy na kruž-
nicovou a naopak, zejména pak křivka, umožňující
nejrychlejší přechody.

3.1 Maximální křivost dráhy ve vodorovné
rovině

Výpočet maximální křivosti dráhy ve vodorovné ro-
vině, tj. minimálního poloměru, je založen na dvou
způsobech zadání polohy štítu v tunelové rouře podle
obr. 1., které by měly poskytovat hodnoty, přibližně

• - 2300 lIDI

b - 1900 lIDI

c _ 2010 lIDI

"'-_ 10 30'
d - 15 IllIII

Hl- 215 II

dosažitelné ve skutečnosti. Přibližnost obou řešení
spočívá v tom, že obě úlohy jsou řešeny v rovině vodo-
rovného průměru tunelové roury i štítu, takže k doty-
ku dochází v této rovině a těleso štítu je při tom
zdviženo o polovinu rozdílu mezi průměrem tunelu
a štítu podle obr. 2. Hmotnost štítu snižuje toto zdvi-

o 00
II

teoret1ck' polohe li t:(tu
pf1 pf!"" d"'ze

teorot1cká poloha štítu
pf1 zakt1 vené dráze

žení, takže skutečné poloměry budou větší. Dále zde
působí také charakter horniny, neboť teoretický vý-
počet předpokládá hladkou stěnu tunelu, takže v méně
soudržných horninách dojde rovněž k zvětšení mini-
málního poloměru.

První hodnota minimálního poloměru je vypočtena
z polohy štítu podle obr. la), kdy se štít dotýká tune.
lové roury ve dvou bodech A, B na tečnách tI' t2,
třetí bod O je dán vnitřním okrajem řezného zařízení;
minimální kružnice je podle toho určena bodem O
a dvěma tečnami tI' t2 (poloha dotykových bodů A,
B se vypočte). Pro rozměry štítu a maximální úhel
natočení řezné části podle obr. 1 byl minimální polo-
měr R1 určen postupem, známým z výpočtů oblouků,
v hodnotě 215 m.

Druhá mezní hodnota je vypočtena z polohy
štítu podle obr. 2, kdy poloměr je určen dvěma sou-
střednými kružnicemi, z nichž vnitřní je určena bo-
dem O a tečnou tI s dotýkovým bodem A, vnější
kružnice dráhy druhým bodem B. Pro tytéž rozměry
jako na obr. 1 byl minimální poloměr R2 určen rovněž
známým postupem v hodnotě 120 m.

3.2 Přechodnice mezi přímkou a kružnicí

Ke změně křivosti dráhy štítu dochází natočením
jeho přední části, při čemž rychlost natáčení a rozměry
štítu určují tvar dráhy. Jestliže se změna křivosti
vyjádří v závislosti na délce dráhy, je dráha určena
přirozenou rovnicí

Ln
K=O.Ln=--,

A"+1

kde K je křivost v obecném bodě křivky, O je konstan-
ta určující velikost křivky, L je délka oblouku čili
dráha, n je exponent, jakýsi "stupeň" křivky (podle
[3]), A je parametr, určující velikost křivky. Tato
křivka je spirálou nového typu a lze ji nazvat obecnou
spirálou nebo obecnou spirálbvou přechodnicí. Jejími
zvláštními případy jsou pro n = 1 klotoida, pro n = O
kružnice, pro n = - ex) přímka a pro n = + ex) bod.
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Při určení pravoúhlých souřadnic bodů křivky se
vychází z parametrických rovnic křivky, známých z di-
ferenciální geometrie, v nichž parametrem je délka
oblouku. Umístí-li se počátek souřadnicové soustavy
do inflexního bodu křivky a kladný směr osy x se zto-
tožní s kladným směrem tečny v tomto bodě, vzniknou
rovnice

L (L Ln )
X = J cos J A n+l dL dL,

L (L L )
Y = J sin J A n+1 dL dL.

Po rozvoji funkcí v řadu a integraci se získají pravo-
úhlé souřadnice bodů obecné spirály k tečně v in-
flexním bodě

Ln+2

Yn = (n + 1) (n + 2) An+l

L3n+4

(3n + 4) (n + 1)3. 3! A3n+3 +
L6n+6

+ (5n + 6) (n + 1)6.51 A6n+6

L2n+3

xn = L- 2(2n + 3) (n + 1)2A2n+2 +
L4n+6

+ (4n + 5) (n + 1)4. 4! A4nH

úhel fP, který svírá tečna v obecném bodě křivky
s kladným směrem osy X, je určen rovnicí

Ln+1
fP = (n + 1) A n+1 .

Aby bylo možné křivku vytyčit, je třeba ještě
určit její hlavní prvky. Získají se opět ze známých
rovnic, např. pro střed oskulační kružnice

kde L1R je další hlavní prvek, odsazení oblouku kružni-
ce podle rovnice

Vzhledem k důležitosti co nejrychlejšího přechodu na
křivou dráhu jsou významné křivky pro n > 1, zejména
pro n = 3/2, 2 a 3. Pravoúhlé souřadnice bodů těchto
spirál k tečně v inflexnfm bodě budou

4L7/2
Y3/2 = 35 A 612

pro n = 3/2

8 Ll7/2 8 L27/2

6375A15/2 + 1265625 A2ó/2

L6 2Lll
X3/2 = L - 75 Aó + 20625 AIO

pro n = 2

L4 LIO Ll6

Y2 = 12 A3 - 1620 A9 + 466560 Aló

L7 Ll3
x2 = L - 126 A6 + 25272 Al2

pro n = 3

Ló Ll3 L21
Y3 = 20 A4 .- 4992 Al2 + 2580480 A20

L9 Ll7
Xs = L - 20 A4 + -104448 A16

I

: f= RU _
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L3 L7 Lll

YI = 6 A2 - -336 A6 + 42240 AIO

L5 L9
Xl = L - 40 A 4 + 3456 A 8

Číselné hodnoty souřadnic podle těchto vzorců
lze snadno i při použití dalších členů rozvoje vypočíst
kapesními kalkulátory, pokud dovolují výpočet moc-
niny s libovolným exponentem (např. Compucorp 324
G nebo 326 G apod.).

Tvar obecné spirály pro n = 3(2, 2 a 3 ve srov-
nání s klotoidou o témže parametru A a rychlejší
růst její křivosti ukazuje obr. 3.

Zakřivení nivelety tj. křivost dráhy ve svislé rovině
je převážně problém vyrovnávání odchylek. Přitom
vzhledem k větší důležitosti dodržení projektované
nivelety než směru by tyto odchylky měly být co
nejmenší. Uvedená teorip-dráhy ve vodorovné rovině

má proto význam jen zcela výjimečně, při větších
odchylkách. Projektovaný spád i změny spádu jsou
obvykle velmi malé, takže přechodnicovou křivku
ve svislé rovině vytvoří řízený štít automaticky.
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Lektoroval: Doc.lng. Zdeněk Novák, CSc.,
ČVUT v Praze

Experimentální zavádění racionálního
systému evidence nemovitostí
v roce 1976

V souladu s usnesením předsednictva ÚV KSC ze
dne 6. června 1975 uložil předseda vlády CSR před-
sedovi Ceského úřadu geodetického a kartografic-
kého (CÚGK) posoudit ve spolupráci s minister-
stvem zemědělství a výživy CSR dosavadní :systém
evidence nemovitostí a podnikových evidencí půdy
s přihlédnutím :k novému členění jednotlivých dru-
hů poze'mků (kultur) s cílem zajistit podklady pro
plné využití zemědělského pfidnnio fondu pro další
rozvoj zemědělské velkovýroby a přijmout potřeb-
ná opatření.
Návrh řešení tohoto úkolu předložil předseda

CÚGKvládě CSR, která na svém jednání dne 19. 11.
1975 vzala na vědomí předloženou zprávu "Ověře-
ní racional1začnich opatření a koncepce evIdence
nemovitostí" s tím, že v roce 1976 ve spolupráci se

Ing. Otto Vlasák,
Český úi'ad geodetický a kartografický

zúčastněný'ml resorty přistoupí Český úřad geode-
tický a kartografický k experimentálnímu zavádě-
ní racionálního systému evidence nemovitostí ve
vybraných okresech.
Experimenty byly provedeny ve všech krajích,

zpravidla v jednom okrese s následující náplní:
1. Písemná část podnikových evidencí půdy pro ze-
mědělské podniky v podmín:kách státního a druž-
stevního sektoru, s přihlédnutí'm K jejich organi-
zační struktuře a dalším specifickým provozním
podmínkám.

2. Registr evidence nemovitostí (REN) a Automati-
zovaný informační systém ze'mědělství v okrese
(AIS), zvláště jeho subsystémem "Půda" a po-
souzení jejIch vzájemných vztahů.
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3. Zemědělské hospodářské mapy pro operativní
řízení zemědělské výroby s přihlédnutím k orga-
nizačnímu uspořádání podniku a potřebám organi-
zaci poskytujících zemědělské služby.
4. Podnikové evidence půdy u neze'mědělských so-
cialistických organizací se zaměřením na největ-
ší uživatele půdy.
5. Údaje registru evidence nemovitostí pro řízení
národního hospodářství. Průzkum potřeb jednot-
livých orgánů v kvalitě a čase poskytovaných úda-
jů a jejich získávání informací přímým odvoze-
ním v počítači ze souborů uložených na paměťo-
vých mediích.
6. Kritériu'm velikosti parcely jako předmětu evi-
dence nemovitostí a posouzení možnosti redukce
počtu parcel.
7. Účelnost dosavadního členění druhů pozemků
s ohledem na progresivnější způsoby obdělávání
půdy, na velkovýrobní charakter zemědělské vý-
roby a dosavadní právní normy.
8. Údaje registru nemovitostí pro jednoúčelové
využití, zaměřené na charakteristiky nemovitostí.
9. Evidování zemědělského půdního fondu a jeho
členění do zájmových sfér zemědělské výroby (ex-
travilán) a výstavby (intravilán).
10. Bonitace pozemků prováděná organizacemi
MZVž. Ověření možnosti využití výsledků ke zkva-
litnění a zjednodušení evidence nemovitostí.
11. Účelné uspořádání operátů evidence nemovi-
tostí s ohledem na změny v oragnizačním členění
státní správy, organizaci zemědělské výroby a úro-
veň požadovaných informací z EN, uvnitř resortu
geodézie s ohledem na vnitřní oběh informací a
jejich d.okumentaci.
12. Posouzení dosavadního způsobu pořizování vý-
stupů z paměťových medií počítačů a návrh racio-
nalizace zejména využitím mikrofilmové techniky.
Projekt experimentálního zavádění byl zpracován

v lednu 1976 s vědomím, že bude dále upravován
a doplňován. Proto byla volena metoda staveb ni-
cových prvků, která umožňovala vyhodnotit vý-
sledky v mnoha variantách bez závažnějších zása-
hů do průběhu experimentů v okresech.
Dodatečně byl projekt doplněn podle diskuse

před XV. sjezdem KSČ a po přijatých závěrech.
Průběh experimentů byl ovlivněn také tím, že no-
vela zákona č. 53/1966 Sb. se připravovala a názory
na ochranu pildního fondu se teprve vyvíjely a
formovaly.
Pro získání podkladů pro rozhodování a správ-

nou volbu variant byla podniknuta šetř,ení zamě-
řená na:
13. Funkci získávání informací, jejich oběh, zpra-
cování a dokumentaci.
14. Kvantifikaci změn a jejich vliv na stabilitu pí-
semného a měřického operátu evidence nemovi-
tostí.
15. Souladu evidovaného a skutečného stavu dru-
hů pozem:ků.
16. Ověření kvality měřického operátu evidence
nemovitostí a zvláště aktuálnosti mapového fondu.
Evidence ne'movitostí tvoří složitý systém cca

195 mil. údajů o 11,5 mil. parcelách. Každoročně
přibližně 13 % inforamcí podléhá změnám někte-
rého údaje. Mapový fond evidence nemovitostí je
udržován v souladu se skutečným stavem na více

než 50 tis. mapových listech. Množství změn na
území státu je rozloženo nerovnoměrně v čase
i místě, 'Podle okamžitého stavu zahajování inves-
tiční výstavby, realizace pozemkových úprav, pro-
vádění rekultivačních prací a mnoha dalších vlivů.
Proto experimenty byly zaměřeny v jednotlivých
krajích diferencovaně na vybrané problémy. Exis-
tující zavedený systém evidence nemovitostí nelze
změnit najednou. Přechod do nového systému je
řešen postupným zkvalitňováním dosavadního sy-
stému a včleňováním nových prvků podle potřeb
produkčních oblastí, nejdůležitějších odvětví a po-
litických podmínek. Těžiště prací na experimentu
bylo zaměřeno na potřeby rozvoje zemědělské vel-
kovýroby a ochrany zemědělského půdního fondu.
Současně byly zahájeny práce na ověřování nové-
ho systému na území měst a průmyslových aglo-
merací. Pojetí experimentálních prací umožňuje
využít návrh racionálního systému jako vzor v ze-
mích RVHP.
Vstupní analýza problému ukázala, že vedle fun-

gujícího celostátního systému evidence nemovitos-
tí existují v jednotlivých resortech podnikové evi-
dence nemovitostí na různé úrovni. Úkolem expe-
rimentu proto bylo navrhnout jednotný systém
podnikových evidencí vycházející z celostátního
systému evidence nemovitostí.
Experimenty probíhaly jak v ČSR, tak i v SSR.

K vyhodnocení výsledků v ČSR, které provedl
ČÚGK byli 'Přizváni představitelé resortu SÚGK.
Závěry experimentů byly projednány ve všech
krajích ČSR na aktivech za účasti zástupců KV
KSČ, KNV, ČÚGK, krajských orgánů a organizací
zemědělství. Dosažené výsledky byly kladně hod-
noceny a je doporučována jejich urychlená reali-
zace. Společná opatření k realizaci závěrů experi-
mentu byla dohodnuta se zúčastněnými resorty
v rámci přípravy závěrečné zprávy pro vládu ČSR
v průběhu 4. čtvrtletí m.r.

I. Hlavní cíle sledované experimentem a dosažené
výsledky

Pro experimenty byly vytýčeny následující hlav-
ní cíle:
zajištění podkladů pro plné využití zemědělské-
ho půdního fondu a řízení a plánování zeměděl-
ské velkovýroby zejména v podmínkách kon-
centrace a specializace.
zabezpečení pohotového, kvalitního a efektiv-
ního poskytování informací o údajích evidence
nemovitostí, při současné'm snížení spotřeby ži-
vé práce, odstranění duplicit v práci všech
zúčastněných resortů a zabezpečení účelné děl-
by práce při využití a ochraně zemědělského
půdního fondu a lesního fondu.
posouzení společenské prospěšnosti a ekono-
mického přínosu zaváděných inovací.
Výsledkem experimentu je návrh racionálního

systému evidence nemovitostí, racionálního jednot-
ného systému podnikových evidencí půdy a racio-
nálního systému tvorby a údržby státních mapo-
vých děl a tématických map pro podnikové eviden-
ce půdy.

1. Návrh racionálního systému evidence nemovi-
tostí

Racionální systém evidence nemovitostí a vztahy
k jeho uživatelům jsou graficky znázorněny na obr. 1.
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1.1 Optimalizace množství informací byla odzkou-
šena v šesti okresech v experimentech:

1.11 Nové čl'enění kultur. Výs'led'elk ověření pro-
kázal možnost l'edUlkovat poč,et dosavadnklh kul-
tur, a to sloučení luk a pastvin, zahrad a ovoc-
nýoh sadů, rybntků s chOlVemryb a ostatních tVOO-
ních pIoch. S roealizací je počítáno perSIPoslktivně
po odstranění některých ustanOtVení dosatVadníclh
prátVních nor'em. Po př.echodnou dobu je možno
stávající kultury rozliš'H :poZ'nám'kou ke -kultuře a
potř'elbné informace poskytovat na úrovni parcea,
tVyjímečně na úrotVll'isUlIDárníc'h úd,ajů.

1.12 PořizOtVání námětolVých sestav pordl'e stá'vaji-
cích poznámek ke kulturám se u'káza10 jako pro-
spěšné a rozšíNlo podstatně možnost pOSlkytOtVání
sp-ecifických iIllformací z e'vid-enoe nemovitos1:í for-
mou výlběrových sestav. Využití tVwracovaného
obecného výlběrové'ho pr-ogramu je daleko širší a
neomezí se jen na 'vý'běry podlle poznáme'k ,ke kul-
turám.
1.13 Bonity poz,emků byly zavedeny experimootál-
ně do operátu evIdence nemOtVitostí na lokalitě
MOr'kotVice v okroese Kroměříž. Voe SiPolupráci
s MZVž ČSR, tkteré dodalo podikIady Ipro vyhodno-
cení bonitních tříd pro ochranu z-eměldělslkélho
půdního fondu, byly posouzeny výsl.edné tVýstupní
s'estavy. Posurdky JZ:DMOl'kov-ic'ea orgánů Jihomo-
ravs'kého 'kraje b}'lly 'kladné. Prot,ože tVšalknení ido-
posud tVyjasněna otáZka, 'které Ibonitní třídy cha-
ra'k1:erizující Tůzné vlastnosti půdního fondu Ibu-
dou předmětem celostátního zájmu. Doporučuje
se reaHz'aci odložit do slkonč,ení prad na tVyhodno-
cení bonitace v roezortu MZVž.

1.14 Vyznač,ení příslušnosti 'parcell ,k intrwvllánu
a Ik zeměd'ělskému půidnímu 'fonidu voperátech
e'videnc:e nemovitostí. Analýza Ivýsledků olCl.'zlkouše-
ní v·edla 'k následujícím ,zátVěrfiJm.
Vzlhled,em 'k tomu, že hranioe intr'a'vHánu defino-
tVaná prováděcí tVyhlá'škouk zálkonu na oc'hranu
půdního fondu zachycuje stav za'statVěného území
'k 1. 9. 1966 a nebud,e iPřiZlpůsobována roztVoji tVý-
stavby, !postačí 'k posikytování nutných informaci
joejízo1brazení 'v poz'em'kovýc'h mapác,h. S realizací
zálkr·esů se zap.očne tV rOce 1977 a !bUlde!dále, po-
'kračovat v soullwdu s tVyšetřováním hranic z,a-sta-
věných úz'emí obcí u orgánů odhrany zemělděls'ké-
'ho půdního fondu a územního p,lánování.
Příslušnost 'pa-mel 'k zemědělskému ,půdnímu fon-
du ne'buld'e v operá1:ech evid,enc,e nemOtV'Ítosti tVy-
znaoo'vána. Defini'ce2'Jemědě'}ského půdního /fondu
neumožňuje j,ednoznačně zjistit přislušnost parcel
k němu. U značné části parcel }e zařa·zení pOldmí-
něno rozhodnutím oI1gánů ochrany z,eměldělského
IPůdní/ho fondu a 'v současné dábě není možno stát-
ní ,administl.'ativu ta;i{-otVOUIpracízatěžovat.

1.15 Stanov,ení nové minimální tVým.ěryparcel ve-
denýc'h a zobrazovaných 'v operát,ec'h etVidence ne-
movitostí se prokázalo la'ko neolprátVněné a e/ko-
nomic1ky nevýhodné. Zamítavé stanov'isikok tomuto
záměruzau'jal>a tVětšin>a'krajs'kýciha okresních or-
gánů a proto sle nooopol.'učuje 'eXlperiment re'alizo-
vat.

1.2 Optimální skladba ,operátů etVi:dence nemOtVi-
tostí ibylla z'koušen>a v o'krese Tábor. Výsledky ex-
perimen1:u nejsouzc'e,la ustpokojitVé. V roce 1977 se
pNlkročí 'k částečné rea'Uzaci v·e tVybraných 10ti
o'k'r,esech ČSR.

1.21 Změna v uspořádání operátů 'evidence nemo-
iVÍ'tOStípodl'e technic'kýdh územníc'h j'ednotek je
z víc.e zátVažných příčin nutná. V součél'Sné době
jsou tVytvářeny Ipředpo'k,lady pro re,ali7iaci přesootV-
by operátu. 1'e toze,jména sestatV1ení či'selní!ku
ú2Jemníc'h ,evildenčních j'ed.notek u -F'oo'erálního sta-
tisUctkého úřadu. Zá.měr bude realizován v roce
1977 tVe,tVybr,aných okresech.

1.3 Zpracování evio/ence nemovitostí na počítačíc'h
a pořizování IvstupŮ.

1.31 Dosavadní operáty ,evidence nemovHosti jsou
IV100enyna počí/téllčidh druhé g,enerace, jen nepatr-
ná část je udržována ručně. Výstupem jsou sesta-
vy pořizované tiskem. Záznam vš,ech úd'ajů na 'Pa-
měťová moo'ia Ibude do1končen tVe všech 'krajích
v IP'růibě'huroku 1977. Soubor údajů bude ve třeUm
č1:vrtletí r,oIku 1977 převeden na počítač třetí gene-
race EC 1030. Další Zipracování 'evid'8nce nemovi-
tostí na jeldiném typu IPOčítJwč,eodstraní některé
Ikra1jové odcihyl1ky, tVytvoří srovnatJelnou základnu
IPro IposuzováJní ef'8'ktitVnosti a je oče'ká'váno poo-
st·a1:nésnížení ná'kladů.
V Iletošním r·oc'e je přiIPravováno odzkouš,eni no-
tVýc'h typů prvotních (lo'k,laldů 'VIhodných pro Olptic-
iké snímání ručně psaného písma.
1.32 Pořizování výstupů tz počí!tače. Dosavadní tVý-
st~py, ta:be'logramy !pořizované tiskárnou řízenou
pO'čítač'8m, nalVrhuje se na'hradit přímým zázna-
mem z tisikotVépásky na mi'krof'ilm (systém COM).
T<ento záměr Ipi'edlpoikládá vybatVit všeohna praco-
tViště tVhodným č1:ecím zaří'zenÍlIll ,pro :mi'krofiama
mikrofiše. Efektivnost t.ohoto 'krOku je významná
pro resort Igeodézie, ale i miomo resort se kladně
'projeví úsporou tabelačního pa'píl'u a úsporou stro-
jového času. S l'ealizací záměru se započne lVetVy-
branýc.h olkresec'h v roce 1977, tVnásledujícím ro-
ce v d,alšich 14H okresec'h a 'v roce 1979 celostát-
ně.

1.4 výstupy z '8<videnc,enemovitostí pro IPotřeby ná-
rodního rhOSlpodářství.

1.41 Stěž·ejním úikolem evid'enoe nemotVitostí je po-
SlkytOlVáníúdajů pro říz'8ní náro(lního hospodář-
ství. Doposud jsou 'sumární údaj.e pos'kytOtVányjed-
nou ročně v rO'Zlmezíod 1.1 do 31.5 na úrovni od
okr,esu až po oelostátní údaj.e. Navrrený systénl
umožní dodání výsled'ků pro tVš'echny úrovně 'k 5. 2
'každ~ho rolku. Tento postup lz'e v průbě'hu rotku
opa'kov>at. SUlmární lVýsled'ky ,budou od raku 19<79
poskytotVány v dohodnutých termínech.

1.42 Využití úd,ajů ,evidence nemovitostí pro podni-
kové ev-id'enc1epůdy.
Podnikové ,evid,ence IPůdy budou tVycházet ze zá-
Iva'znýcihúdajů ev'iid·ence nemovitostí 'k.e k1:erým bu-
dou přilpojovány u zemědě<lských podniiků da'lší
údaj'e. Písemný operát bud1e :pořizován tVýběrovýlffi
progrwmem ze souboru ,evidenoe nemov'Ítostí. Se-
stavy 'podnikových etViidencí budou tVyhotOlVotVány,
po roce 1977 a budou jilmi postupně nahr,azOtVány
dosavadní provizoria.

1.5 Int.egraoe evidence nemOtVÍtostí s jinými 'infor-
mačními systémy. ElVid'enc,enemOlVitostí jaJko jeden
z nejstaršíc'h informačních sy,stémů pokTýv'ající
celé státní území b}'lla nucena Ivy1:vořitsi pro ozna-
čování objektů tVlastní způsob IkódovánI. Romojem
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výpočetní tHchniiky I\7znikly požadlllv'ky na IProlPoje-
ní různých informačních systémů a potřelba ozna-
čovat totožné Oibje'kty j'ednotný!mi kódy. !Evidence
nemOlVUostí je 'Ve stávající pooobě u~'Vřeným in-
formačním systémem, jehož integrační možnosti
jsou omez'ené. Experimentálně ibyla OIVěřenamož-
nost zaj\nedení ta\lwvýclh 'kUčový'ch údajů do evilden-
ce nemovitostí, aby Iplnila úlohu coelostátní!ho sy-
stému. Výsloo'ky j'ednoznaoně p'roká'zaly qprá'Vně-
nost tohoto záměru. Proto se navrhuje započít ce-
lostátně 'Vroce 1977 se zal\7áděním IkHč'OIVýchúdajů
do evidence nemovitos'tí 'Vespolupráci se zúča,stně-
nými resorty.

2. "Návrh racionálního systému podnikových evi-
dencí piidy"

Podnikové evidence půdy existují u různých re-
sortů ve více či méně dokonalé formě. Jako dobré
lze označit podnikové evidence státních lesů,
ČSD a složek ministerstva národní obrany. Jed-
notný systém podnikových evidencí byl odzkou-
šen v devíti okresech, a to u rozhodujících uživa-
telů půdy resortů MZVž a MLVH. Výsledky expe-
rimentů. byly přijaty jednoznačně kladně.
2.1 Vyhotovení sestav podnikové evidence půdy.
Navržené sestavy podnikových evidencí půdy plní
následující funkce:
- soupisu zá'kladního výrobního prostřed'ku -

půdy
- podkladu pro sepisování smluv o převodu uží-

vání resp. o převodu základního výrobního
prostředku

- podkladu pro plánování meZise.ktorových pře-
sunů

- soupisu půdních rezerv
- sestavení celoročních výrobně-finančních plá-

nů podniků
- podkladů. pro statistické výkazy a hlášení
Protože s plněním úkolu bylo započato již v mi-

nulém roce a v současné době je více než polo-
vina zemědělských podniků vybavena podnikovou
evidencí půdy, doporučujeme dokončit za'kládání
v současné podobě a po roce 1977 v souvislosti
s údržbou PEP nahrazovat dosavadní součásti no-
vými sestavami PEP 1 - PEP 3.

2.2 Propojení REN se subsystémem "Půda".
Návrh propojení obou systé'mů byl experimento-
ván na třech okresech. Výsledky prokázaly, že
integrace je možná.
V současné době probíhá intenzívní jednání
o způsobech označování pozemků. a plodné dělbě
práce mezi oběma informačními systémy.
2.3 Podnikové evidence půdy u nezemědělských
socialistických organtzací byly experimentovány
na okrese Benešov ve velmi dobré spolupráci
s MLVH. Výsledky potvrdily oprávněnost postupu,
který je též v souladu s připravenou novelou les-
ního zákona. S realizací doporučuje se započít od
roku 1978.

3. "Tvorba a údržba státních mapových děl, map
podnikových evidencí piidy a tematických map
pro investiění výstavbu'"

Úkol zajistit kvalitní mapy pro podnikové evi-
dence půdy v reálném ter'mínu namísto dosavad-
ních provizórH si vynutil širší pohled na tvorbu
a údržbu státních mapových děl. Mapa jako ča-

sově nejnáročnější a nejnákladnější dílo musí být
maximálně využívána a z. tohoto hlediska je vý-
hodnější pro zemědělské 1Íčely přednostně využít
státní mapová díla.
3.1 Mapy pro operativní řízení zemědělské Výroby
v zeměděls:kých organizacích byly vyzkoušeny
v široké škále podkladových map a odborné ná-
plně. Výsledek byl přijat jednoznačně kladně, při-
pomínky se týkaly pouze odborného obsahu.
S realizací liž bylo započato v roce 1975. Proto
se doporučuje dokončit dílo v dosavadní jedno-
duché formě do konce roku 1978 a s dodáváním
náročnějších map započít od roku 1979 v sou-
vislosti s jejich aktualizací.
E. Přes počáteční potíže se získáváním podklado-
vých map byl problé'm uspokojivě vyřešen a byly
navrženy dva postupy k zajištění úkolu.
První řešení vychází z aktualizovaných pozem-

kových map, vytváří jako meziprodukt SMO-5
a poskytuje potřebné údaje pro aktualizaci dal-
ších mapových děl. Řeší současně i problematiku
zkvalitnění map evidence nemovitostí (obr. 2).
Druhé řešení navrhuje vytvoření prozatimní

ZM-l0 zvětšením ZM-25. Je časově méně nároč-
né a vzhledem k dodacím lhůtám a v současných
podmínkách výhodnější. Umožní již v první fázi
do roku 1978 dodat ze'mědělským podnikům defi-
nitivní vydání zemědělské hospodářské mapy, kde
pro to budou vhodné podmínky.
3.2 Experimentální ověření systému evidence ne-
movitostí a základní mapy ve velkém měřítku
(ZMVM) v oblasti měst a průmyslových aglome-
rací.
V úzké spolupráci s orgány a organizacemi

FMTIR a MVT ČSR bylo přistoupeno k ověřování
inovačních záměrů ve vztahu 'k potřebám in-
vestiční činnosti v oblasti měst a průmyslových
aglomerací. Společný experiment byl zahájen na
území hl. m. Prahy. Cílem experimentu je ověřit
a dopracovat koncepci zkvalitnění evidence nemo-
vitostí v úzké vazbě na lokalizační údaje mapo-
vého fondu ve specifických podmínkách intravi-
lánů. Vytvořit kvalitativně nové podmínky pro
tvorbu ISGK v intravilánu, který by se měl stát
ve smyslu usnesení vlády ČSR Č. 78/73 ze dne
11. dubna 1973 o zdokonalování a racionalizaci
informačních soustav a o perspektivách jejich
integrace, integračním prvkem informačních sou-
stav ostatních oborů národního hospodářství jak
v oblasti sématických infol\mací (Registr eviden-
ce půdy - REN), tak i lokalizačních údajů. (báze
dat ZMVM). Současně s tím společné práce ově-
řující systém práce orgánů a organizací resortů
ČÚGK při zakládání, vedení a využívání REN
a báze dat ZMVM a návaznost jejich práce na
práce ostatních orgánů a organizací na území
s rozvojem investiční výstavby.

Navržené systémy evidence nemovitostí, podniko-
vých evidencl půdy a tvorby a údržby státních
mapových děl tvoří jediný složitý celek, 'který
může plnit zvýšené požadavky na uspokojení po-
třeb národního hospodářství. Jeho návrh nejenom
dosahuje stanovené cíle, ale nad rámec vytváří
předpoklady pro zařazení evidence nemovitostí
do budovaných celostátních informačních systé-
mů. Úpravou vnitřní struktury omezuje vliv hro-
madných změn a tím přináší podstatné úspory
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materiálových nákladů i živé práce a uvolňuje
kapacity na plnění zvýšených úkolů resortu geo-
dézie. Zpracováním na moderní výpočetní a zo-
brazovací technice se urychluje cyklus údržby
evidence nemovitostí, obnovy map a mzdové ná--
klady se přesunuje do sféry materiálových ná-
kladů.

Ve vztahu k jiným resortům je návrh systému
nejefektivnějším způsobem získá-vá-ní dat eviden-
ce nemovitostí pro jejich potřeby. Umožňuje po-
skytování sumárních údajů pro plá-nování a říze-
ní národního hospodářství na všech úrovních
v libovolných termínech a vytvá-ří předpoklady
pro rozpis zemědělské půdy ja'ko orientačního
ukazatele plá-nu. Sjednocení výchozích údajů pro
statistic;ké výkazy kladně ovlivní jejich úroveň.
Rozdělení území na extravilán a intravilán· se
projeví snadným zjištěním možnosti získává-ní
dalších ploch pro výstavbu, ale i účinnější ochra-
nou půdního fondu.

V průběhu dosavadních prací se orgány a or-
ganizace resortu ČÚGK opírají o rozhodnutí spo-
lečných orgánů geodetických služeb socialistic-
kých států (GSSS) v oblasti ZMVM a o těsnou
spolupráci s těmito službami, zejména pak
o úzkou vědeckotechnickou spolupráci se Sovět-
ským svazem, především v oblasti automatizace
tvorby ZMVM. Dosaženými výsledky na tomto úse-
ku se čs. geodetická služba stala vzorem pro
ostatní socialistické země a na X. konferenci
GSSS byla ustanovena koordiná.torem těchto pra-
cí v rá-mci zemí socialistického tá-bora.

O výsledcích experimentálního zavádění nové-
ho systému evidence nemovitostí podal předseda
Českého úřadu geodetického a kartografiCkého
ve IV. čtvrtletí 1976 vlá-dě ČSR zprávu s doporuče-
ním, aby výsledky byly realizovány komplexně
v roce 1977 v 1-2 okresech v každém kraji a ce-
lostátně v průběhu 6.PLP.
Do redakce došlo 22. 11. 1976

Zaslúžilí a najlepší pracovníci rezortu

Slovenský úrad. geodézie a kartografie spolu 50 Slo-
venským výborom Odborového zvlizu 'pracovníkov štát-
nych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu vy-
hodnotili podla "Zásad účasti pracujúcich na riadení
a rozvoji pracovnej iniciativy v rezorte Slovenského
úradu geodézie a kartografie na obdobie 6. pliťročnice"
3 pracov!Ilíkov a padla Zásad na udefovanie vyznamena-
ní v rezorte geodézie a kartografie 11 pracovníkov re-
zortu -geo1dézie a kartografie. Dňa 5. 11. 1976 predseda
SÚGK a predsedníč'ka SV OZpracovníkov štátnych 01'-

gánov, peňažníctva a zahranič·ného obchodu odovzdali
rezortné vyznamooanie

"Z a 's 1 ú žil Ý p r a c o v n í k rez o I' t u S Ú G KU
pri príležitosti 30 rokov nepretržitého pracovného po-
meru v rezorte a za zásluhy o rozvoj geodézie a kar-
tografie nasledovným pracovníkom:

Ing. Daniel Len k o -- námestník proosedu SÚGK

Ing. }ozef F a I' k a š o v s k Ý - riaditel, Geodetický
ústav, n. p., Bratislava

Ing. Stefan F e k i a č - riaditel, Geodézia, n. p., Bra-
tislava

"N a i 1 e p šíp r a c o v n í k I' e z o rtu S Ú G KU
ZIél mimoriadne pracovné Výsledky nasledovným pra-

covníkom:
Ing. Michal Va r g o v i č - ved. meračského oddielu,

Geodézia, n. p., Bratislava
Alojz. Pal á k - ved. útvaru prekádr. apers. prá-

cu, Geodézia, n. p., Bratislava
Florián J o p č í k - ved. geoďet, Geodézia, n. p., Zi-

lina
Štefan R a p a v Ý .- ved. ge'Odet, Geodézia, n. p., Zilina
Ján Pal š a - ved. meračského oddielu, Geodézia, n. p.,

Prešov
Helena Ho mol i a k o v á - ved. skupiny EN, Geodé-

zia, n. p., Prešov
Vi,ktor K u d I' í k - zástupca ved. meračského oddielu,

Geodézia, n. p., Prešov
Ing. Zdeněk Při byl - ved. útvaru riad. a kontr.

akosti, Geodetický ústav, n. p., Bratislava
Hedviga A dam í k o·v á - robotníčka, Slovenská kar-

tografia, n. p., Bratislava
Ing. Boris B e ť k o - ved strediska geodézie, KSGK

Banská Bystrica
Ing. František Z i f č á k - ved. strediska geodézie,

KSGK Prešov
Srdečne blahoželáme!

Ing. Gabriela Pavlíková,
SÚGK Bratislava
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Z geodetického kalendáře
(leden, únor, březen)

1. ledna 1972 - před 5 lety zemřel náhle Ing. Vojtech
Molnár, výzlllamný pracovník-geodet, 8 jehož jménem
je spojeno budování trigonometrické sítě na Slovensku.
4. ledna 1967 - před 10 lety zemřel akademik Josef
Ryšavý, profesor nižší a vyšší geodézie na ČVUT v Praze,
zalkládající čleln Čs. akademioe věd. Významný předsta-
vitel. čs. geodézie a vynik1ající pedagog. Za svoji celo-
životní práci byl vyzlllamenán Řádem práce. Jeho učeb-
nice "G€ndézie" jsou stále vyhledávanou pomůekou.
(Narodil se 6. 1. 1884 ve Stráži n. Nežár!kou).

6. ledna 1807 -před 170 lety se v podtatranské Spišské
Belé narodil J. M. Petzval, profesor matematiky na ví-
deňské univerzHě. Jim 'vypočteny a konstruovaný objek-
tiv v r. 1840 se 8t'al vzorem ,pro konst,rukci mod€lr1ních
fotografiokých objeiktiJvů. (Zemřel v r. 1891 ve Vídni).

11. ledna 1967 - přoed 10 lety byla ustavena samostatná
Sekce geodézie a kartografie CSVTS, na podlkladě dobré
práce Komise pro gendézii a Ikartog'rafii. Bylo tím spLně-
no někoUlkaleté úsilí o vytvoření dobrých organizačních
předpokladů p,ro dobrovolnou práci geodetů a 'karto-
grafů ve vědecko-technidké spole,čnosti. Oceněním toho-
to úsiHa cel,kové práce sekce bylo pak v r. 1968 zřízení
Vědecko-tec'hniciké společnosti pro geodézii a kartografií.

19. ledna 1912 - před 65 lety se narodil Ing. Dr. RNDr.
Karel Svoboda, býv. náměstek ředitele Keramoprojektu,
významný geodet praktik i tenreUk, jehož literál1ní tvor-
ba je velmi bohatá.

27. ledna 1972 - před 5 lety zemřel Ing. Dr. František
Boguszak, topograf "par excellence", zmamenitý peda-
gog, ,který svým elánem dovedl nadchnout ve'Iké řady
posluchačů jak na ČVUT, taik na průmyslové škole země-
měřické i v nesčetnýchkursech. (Narodil se 23. kvěbna
1897 v Plzni.)

6. února 1912 - před f)5 lety se narodil Ing. Bedřich
Bartík, býv. vedoucí technicko-správního odboru ÚSGK,
Irterý pracoval řadu let v oboru evidence nemovitostí.

12. úno,ra 1787 - před 190 Iety zemřel v Miláně R. J.
Boškovic (Boscovich], jugoslávs,ký geodet - filozof. J8Ilw
profesor matematiky se zabýval astronomií, fyzikou
a geodézií. V těchto oborech uskutečnil někohk význam-
ných ubjevů. (Narodil se 18. května 1711 v Dubrovní<ku).

2. bře2ma 1862 - před 115 lety se narodil Ing. Dr. h. c.
Eduard Doležal, profesolr la mktor vysoké školy techni-
cké ve Vídni. Známý geodet a fotogrammetr, zakladatel
Mezinárodní fotogrammetrické společnosti. (zemřel 17.
července 1955 v Badenu).

í. březlna 1857 - před 120 lety se nBlrodil Dr. h. c.
Charles Lallemend, člen a prezident francouzské akade-
mie, řiditel nivelační služby, býv. prezident Meziná,rodní
unie geodetické a geofyzikál,ní. Měl přátelské styky
s čes'koslovens,kými geodety a byl čestl1ým doiktorem
brněns1ké techniky. (ZemřelI. února 1938).

15. březma 1887 - před 90 lety se narodil v Kunštátě na
Moravě Ing. Dr. Josef Ri'tžička, dlouholetý redaktor Země-
měřického věsnníku. Má velkou zásluhu na rozšíření
zeměměřického studia. Byl velikým propagátorem toto-
g,rammetrie ,a její prvním docentem na Vyso,ké škole
zeměděls,ké v Hrně. (Zemřel 5. června 1970 v Bmě).

Ing. O. Teřábek, CSc.,
ČVUT v Praze

Nad čerstvým hrobom
Ing. Ladislava Šinku

V súčasnosti berieme
ako samozrejmosť, že
v odbore geodézie a kar-
tografie máme aj na Slo-
vensku odborníkov, ktorí
pomáhajú tvoriť a nap!-
ň:at koncepciu rozvoja to-
ho ktorého odboru. O čo
ťažšie sa začínali budo-
vat základy modemej
geodézie tej generácii,
ktorá v dnešných dňoch
odchádza do zaslúženého
délchodku. V období jej
nástupu do praxe počet
odborníkov bol v pomere
k súčasnosti ve!mi malý
a tým aj možnosti kolek-

tívneho riešenia odborných problematík, či už kon-
cepčných, alebo realizačných, značne zúžené. Medzi
tých, ktorí neúnavne pomáhali dvíhať odbornosť v ob-
lasti evidencie nehnute!ností a mapovania '10 ve!-
kých mierkach na Slovensku na stále vyššiu úroveň,
patril aj Ing. Ladislav Š i n k a, technický námestník
riaditel'a n. p. Geodézia, Bratislava. O to vačšmi poci-
ťujeme jeho neprítomnosť medzi nami, keď po krátkej
a ť:ažkej chorobe nás 10. 12. ]976 navždy opustil.

Ing. S i nk a, nar. 15. 4. 1915 v Leviciach, po absol-
vování ČVUT Praha v r. 1939 celý život pracoval v na-
šom rezorte. Prešiel rélznymi funkciami: v rokoch
1939 - 194H ako prednosta oddelenia Katastrálneho
meračského úradu v Bratislave, 'v obdobi 1948-1953
na Povereníctve financií SNR. v rokoch 1954 -- 1960 ako
vedúci odboru na Správe geodézie a kartografie na Slo-
vensku, pričom v r. 1959 IlJakrátko zastával funkciu ria-
dite!a Geodetického ústavu v Bratislave, v rokoch 1960
až 1965 ako námestník riadite!a Geodetického ústavu
v Bratislave, v období 1966-1967 ako vedúci prevádzky
Ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, v období
1968-1972 ako námestník riadite!a Oblastného ústavu
geodézie v Bratislave a od r. 1973 do svojej smrti ako
technický námestník riadite!a n. p. Geodézia Bratislava.

Popri svojich pracovných povinnostiach Sil neúnavne
a s nezvyča jnou ochotou zúóastňoval na celospoločen-
skom dian! 'v rezortoch geodéziea kartografie. V teljto
súvislosti treba spomenúť, že bol dlhoročným členom
redakčnej rady GaKO, predsedom redakčného krúžku
podnikového Spravodaja, dlhoročným Iunkcionárom a od
r. 1973 predsedom Závodnej pobočky SVTS pri n. p.
Geodézia. Dlhšie obdobie p6sobil ako člen ÚV CSVTS a
ako predseda OdbCl'rnej skupiny mapovania a evidencie
nehnutefností Slov. geodeticko-kartografickej spoloč-
nosti.

Či už prootredníctvom svojho pracovného zadelenia,
alebo z funkcií v rozličných komisiách, plnSem priehrš-
tím rozdával svoje bohaté dlhoročné skúsenosti. Umne
a uvážlivo koordinoval a prispieval svojmi radami a prí-
spevkami k činnosti uvedených organizácií. Priamo, ako
predseda podnikovej komisie vynálezcovského a zlep-
šovatefSlkého hnutia, ale aj nepriarno, '10 svojom pra-
covnom zadelení, s,a podiefal na rozširovaní pokl1oko-
vých metód a najnovších poznatkov v radoch svojich
spolupracovníkov - vrstovníkov a mladšej generácie
ako ,aj širokej geodeticko-kartografickej verejnosti.

S úctou a vďačnosťou budeme spom!nať na činnosť
Ing. S i n k u a v diele, ktoré s takou vervou budoval,
pokračovať.
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528:330.41 ,,1976/1geo"
KOUBA I. r't collectif
Principes dn plan réel de travallx géodésiques et carto-
graphiques pour la période de 1976-1980 dans le cadre
du ressort du Bureau Tchéque de Géodésie et Cartographie
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 1.

pages 1-3
Taches principales et buts suivis par les organes et orga-
nisations du ressort émanant de la réalisation de la poli-
tique d'Etat économique dans le secteur des travaux geo-
désiques et cartographiques. Détermination des principes
pour catégolies de travaux essentiels.

528.1
KUBAčKOvA, L.
Loi d'accumulation d'erreurs durant la transformat1on in-
tegeale des [Qnctiolls mesurées dire~temef!t
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No I,
pages 4-6, bibliograph. 4

Déduction pe la loi d'accumulation d'erreurs pour Jonc-
tions continues mesurées indiI ectement či paramétres mul-
tiples a la base de certaines conditions préalables. [homo-
généité de la fonction fortuite sans limitations antérieu-
res et usage de la transformation intégraleJ. Déduction
de la fonction co-variable d'une erreur d'anomalie de la
pE:san ~eur et sa dispersion CQffim8 exemple servant d 'ox-
plicatlOn du procédé génére.1.

528.517.089.6
KRPATA, F.
Contrlb11tion 311 calibrage des télémetres électrooptiqucs
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No I,
pages 6-10, 6 il1ustr., 2 tabl., 2 bibl.

partie du travaH de recherches, dans laquelle eet com-
parée la précision de types particuliers de télěmétI es
electrooptiques. Donněes de base de l'apparei! HP 3800 B.
pointage Imprécis et son inflnence sur la longueur mesu-
rée. Détermination de la limite diacritique du télémétre.
Erreur de dét8rmination de la différence de ['hase et
constatation de la constante tota1e. Estimation d'une eI-
reur moyenne systómatique de la longueur mesurée.

528.411:625.42
INGEDULD, M., KOCINA, F.
Résl!au super!lcicI ponr le métro dl! Prague
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 1.
pages 10-16. 2 mustr., 1 tabl., 6 bibliographies

L'article résoud les probléme s actuels de la construction
du métro ii Prague. Conception de rěalisation du réseau
de situation local détaillé prague [MPPSPJ, de son <'dili-
cation. Procédés de calcul, déviations admissibles, caracté-
ristiques de précision. Spécimen des I ésllltats obtenus.

528.486:625.724:628.2
HERDA, M.
Géometrie de la trajcctolre de boucUers a petU diametre
et théorle de la courbe de raccordement spiroidale géné·
rale
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No I,
pages 16-19, 3 il1ustr., 7 bibliograph.

L'artieie traite le probléme des paramétres géométriques
de la trajectoire d'un bouclleI' pour travaux souterrains.
surtout pour trajectoires eurvllignes, car la connaissance
des courbes naturelles permet de respecter plus facilement
le par cour s du projet d'écarts de ce parcours.

347.235.11:054 ,,1976"
VLASÁK, O.
Introduetlon expérlmentale du nouveau systéme relatH
au registre des blens·fonds en 1976
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No I,
pages 19-25, 2 mustr.

Prineipaux buts suivits par l'expérimentation et résultats
obtenus. Proposition du nouveau systéme pOUI registre
des biens-íonds et du systéme des registres des bien.-
-fonds d'entreprise. Création et ma;ntien d'ouvrages carto:
graphiques d'Etat, de cartes pour registres des biens-
-fonds d'entreprise et eartes spéciales pour constructions
d' investissement.

AIDE APPORTÉE Á LA PRATIQUE GÉODÉSIQUE
ET CARTOGRAPHIQUF
528.063:681.3.06
CHARAMZA, F.
Introdnetion ii. l'automation des ealeul> géodésiques
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 1,
annexe, 5 il1ustrations, 1 planche .

L'article traite le probléme des calculateurs digitaux uni-
versels et leur application dans I'arpentage pratique. II
Gst destiné a tous ceux, qui entrent e11 contact avec les
ordinateurs et qui désirent obtenir une idée générale SUl
le travail des ordinateurs sur la programmation et les
applications géodésiques.
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Výbíráme pro vás z literatury SNTL

Základy diferenciální geometrie
s technickými aplikacemi

Příručka je věnována základům diferenciální geometrie v eukli-
dovském pros.toru a np.likacím této disciplíny v plochách inženýr-
ské praxe v mechanice a kartografii. Je psána z moderního hledis-
ka ff přitom velmi .přístupně; k j.ejímu studiu postačí znalost Hav-
líčkova Diferenciálního a Integrálního počtu pro začáteěníky.

• ZÁKLADY VEKTOROVÉHO POČTU
Pojem vektoru
Znázornění vektoru
Základy vektorové algebry
Vektorové funkce
Použití vektorového počtu v analytické geometrii

• ZÁKLADY TEORIE KŘIVEK
Vyjádření křivky, dél'ka oblouku křivky
Tečna a oskulační rovina křivky
Frenetovy vzorce
Styk křive.k, oskulační kružnice
Některé důležité druhy křivek
Rovřnné křivky

• ZÁKLADY TEORIE PLOCH
Vyjádření plochy
Tečné vlastnosti ploch
Vektory na ploše
Tenzory na ploše
První zá:kladní forma plochy
Druhá základní forma plochy
Soustavy křivek na ploše
Pseudoparalelní přenos vektorů na ploše a geodetické
křivky plochy

• APLIKACE
Mechanika hmotného bodu
Plochy stavebně inženýrské praxe
Kartografické sítě

Absolventům průmyslových škol zeměměřických a strojních a po-
sluchačům i absolventům vysokých škol technických i univerzit,
především z fakult stavební, geodetického inženýrství a fakulty
přírodovědecké j<lko přehledná pomůcka ke studiu.

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

.... výtisků Budins.ký - Kepr: Základy diferenciální geometrie
s t·echnickými aplikacemi


