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TaTbl CTaHJJ;llOHHbIXrrpoBepoK li peaYJlbTaTbl HHBeJlHpOBaHHJJ no MarHCTpaJlH. 3KOHOMli'leCKHH aHaJlH3 rrpHMeHeHHJJ npH6opa.

528:347.196:007
fAHYllI,
HHJIEK,

3.
B.

i1:.

CEHK,

HOBOTHhl,

COBpeMeHHocTb H JlaJlbHeHIIJH'e nepcneKTHBLI
reOlle3HH

528.089.6:528.541.2
VYSKOČIL, P., ZEMAN, A.
Výsledky ověřovacích
zkoušek s přístrojem
Zeiss Ni 002
Geodetický a kartografický
obzor, 21, 1975, Č. 5,
s. 127-132, 8 obr., 2 tab., lit, 2
Konstrukční
príncip přístroje
Zeíss Ní 002. Výsledky staničních zkoušek
a výsledky
pořadové
nivelace.
Ekonomický
rozbor použití přístroje.

528:347.196:007
HANUŠ, Z., SEl K, I" NOVOTNÝ, I., jÍLEK, V.
Současnost
a další perspektivy
střediska
geodézie
Geodetický a kartografický
obzor, 21, 1975, Č. 5,
s. 133-141, 2 schéma
Vedení a řízení střediska
geodézie
(SG). Organizace
nost geodetického
oddílu. Aktivizování
dokumentace
ganizační
struktura
SG.Mikrofilmovací
pracoviště.

feOne3HqeCKHH H KapTOrpa<!'HqeCKHH 0630p,
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JJ;eHTpoB

21, 1975,

BeneHlle H YnpaBJleHHe JJ;eHTpOBreone3HH (Uf).
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Rozhovor k 30. výročí osvobození ČSSR

Třicet let, které uplynuly od osvobození Československa Sovětskou armádou, jsou jen krátkou
etapou v životě národa. Pro naši zemi a její lid
má však tento časový úsek nesmírný význam, protože jarem 1945, porážkou fašismu a vytvořením
nové republiky, vznikly podmínky, ve kterých se
československý lid mohl svobodně rozhodnout pro
nov)\ spravedlivější společenský řád.
O novou socialistickou
společnost bylo však
třeba svádět ještě mnoho bojů jak na úseku politickém, tak i na úseku ekonomickém. Současná
situace potvrzuje, že na obou těchto úsecích byl
sveden boj vítězně. V žádném jiném tak krátkém období naší historie nebylo dosaženo takových významných výsledků v hospodářství, rozvoji
vědy a techniky i v růstu životní úrovně.
Umožnila to nová forma života naší společnosti,
socialistický společenský řád, ve kterém jsme se
rozhodli po vzoru sovětskýCh sondruhů žít. Umožnila to i ta skutečnost, že vůdčí silou v našem
státě se stala komunistická strana organizovaná
na zásadách marxisticko-Ieninského
učení. Bylo to
umožněno i tím, že jsme se při budování nové, socialistické společnosti mohli pevně opřít o SSSR

OTÁZKA Č. 1: V čem spatřujete,
sedo, výsledky
společnosti

30letého

v geodézii

vývoje

soudruhu
naši

před-

socialistické

a kartografii?

ODPOVĚĎ: Každý socialistický stát vytváří pro
rozvoj odvětví geodézie a kartografie kvalitativIlě
nové podmínky. Dekret V. I. Lenina, který byl vydán před 56 lety jako jedno z prvníCh jeho rozhodnutí v čele nového sovětského státu, o geodézii a kartografii našel i v Československu v uplyc
nulých 30 leteclJ nejpříznivější podmínky k upl~t-

i osta.tní státy, jejichž pracující se rovněž rozhodli pro socialistický způsob života. Jen proto, ~e
se nám v těžkých chvílích hospodářského i politického. ohrožení dostalo podpory států nové
světové socialistické soustavy, bylo možno dosáhnouttak
významných hospodářských výsledků.
Oslavy 30. výročí osvobození Československa
Sovětskou armádou jsou příležitostí, při které nejen vzpomínáme slavných dní porážky fašismu
a ukončení druhé světové války, ale současně
uvažujeme o dalších úkolech, které nás čekají
při budování socialistického státu.
Geodézie a kartografie
je odvětví, které se
účastní
při výst8\'bě
ČSSR řady
důležitých
úseků. Představitelé redakční rady a redakce časopisu Geodetický a kartografický
obzor ss. Delong a Dvořák navštívili proto předsedu Českého
úřadu geodetického a kartografického s. Ing. Františka Koubka, aby získali pro čtenáře časopisu
informace o některých příštích úkolech- resortu
a dalším rozvoji odvětví.
Položili mu něknlikotázek,
jejichž zodpovězení dokumentuje politický přístup resortu Českého
úřadu
geodetického
a kartografického
k úkolům odvětví.

nění. Geodézie a kartografie se může proto při
slavném výročí osvobození naší vlasti čestně přiřadit ke všem rozhodujícím odvětvím národního
hospodářství, jehož úkoly efektivně plní. Československá geodézie je právně, organizačně, kádrově i materiálně vybudována v rozsahu, který
odpovídá progresívnÍIp.u stupni rozvoje našeho národního hospodářství. Naše socialistická společnost oceňuje nejen úlohu geodézie a kartografie,
ale vytváří současns podmínky k tomu, aby výsledky práce celého odvětví se staly výrobní silou
další rozvojové etapy.
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OTAzKA Č. 2: Vrátil
do, nedávno
národní
třu;ete

;ste

ze Sovětského

vědeckotechnické
význam

geodézie

této

a kartografie

se, soudruhu

svazu z ;ednání
spolupráci.

spolupráce
v příští

pro

OTAzKA Č. 4: Co z toho vyplývá

předseo mezi-

V čem spaplnění

názoru

podle vašeho
základnu geodézie

pro vědeckovýzkumnou

a kartografie?

úkolů

pětiletce?

ODPOVED: Československá delegace si při jednání v Moskvě ověřila, že je reálně možné pro
další období v rámci celého socialistického· bloku
přijmout a realizovat úkoly, které doslovně představují nástup vědeckotechnické
revoluce vgeodézii a kartografii. Je to umožněno především tím,
že socialistické
země mají vybudovanou pevnou
základnu
s efektivním
státním vlivem a jsou
schopny s využitím značného vědeckého potenciálu a kvalitativně nové materiální základny prakticky řešit dalekosáhlé
úkoly vědeckotechnické
revoluce. Progresívní síly všech služeb se touto
cestou pod vedením Sovětského svazu integrují
a zkracují tak cestu procesu věda-vývoj-výroba-užití.
Násobí se možnosti úzké spolupráce
řady dalších vědních oborfi do dialektické jednoty, práce geodetfi a kartograffi dostává vážný vědecký a praktický význam při poznání a využití
hlubin Země a jejího bohatství, pomáhá zajišťovat dlouhodobý úkol řešení životního prostředí,
tak významný
pro celou lidskou
společnost
a v nových dimenzích řeší geodeti a kartografové
své úkoly nejen v zemské atmosféře, ale i ve vesmírném prostoru s cílem násobit ekonomický potenciál každé spolupracující země.

ODPOVĚĎ: Na tuto otázku rácf odpovím zcela
jednoznačně. Nikdy předtím neměla čs. vědeckovýzkumná základna takové podmínky pro svou
činnost a svfij další rozvoj, ale nikdy také neměla
tak náročné a odpovědné úkoly. Vědeckotechnický rozvoj je základním předpokladem naší cesty
vpřed. Globálnost úkolfi geodézie a kartografie
vyžaduje intenzívní,koordinovanou
a cílevědomou
mezinárodní
spolupráci v našem socialistickém
táboře, která umožňuje nejen vědeckou dělbu práce a skutečnou diferenciaci a koordinaci, ale především dosažení světové úrovně technologických
procesfi i kvality materiálně-technické
základny.
Vědeckotechnická
základna
není izolována ani
uvnitř státu, naopak se opírá o četné kolektivy,
komplexní racionalizační brigády a svým programem začleňuje špičkový potenciál vysokých škol,
a ostatních výzkumných ústavfi, včetně Československé akademie věd. Bez nadsázky mohu říci,
že slavné výročí 30 let osvobození je mezníkem
kvantitativního a kvalitativního rozvoje i naší vědeckovýzkumné základny.
OTAzKA Č. 5: Nakonec
nu otázku,

velmi

bychom

důležitou

pro

měZž ;eště ;ednáš časopis.

Tak

nám podle vašich zkušeností mohou pomoci ze;ména
vedoucí
pracovníci
resortu, aby všechna
opatření,

o kterých

včas a v konkrétní

se dostala

;sme zde hovořili,
podobě

na stránky

a ;ak náš časopis může přispět

k ;e;ich

časopisu
reaZžzaci?

OTAzKA Č. 3: Rok 1975 ;e rokem przprav dalšího pětiletého

plánu.

ly našeho resortu

V C!em spatřu;ete

v příští

hlavní

úko-

pětiletce?

ODPOVĚĎ: Řešení úkolfi příští pětiletky prlpravují široké kolektivy pracujících
již delší dobu
jednak vzhledem k náročnosti našeho národního
hospodářství, jednak proto, že od začátku příští
pětiletky bude organizována na podstatně vyšší
úrovni spolupráce geodetických a kartografických
služeb celého socialistického tabora. Každá spolupracující země nese vysokou mezinárodní odpovědnost za to, aby období dalších pěti let v podmínkách jednotlivých členských zemí znamenalo
pro odvětví geodézie a kartografie dfislednou realizaci všech Cílfi, které byly na jednání v Moskvě
formulovány. Parametry pětiletého plánu resortu
musí proto čestně obstát při plnění úkolfi stanovených celostátními ukazateli.

ODPOVĚĎ: Geodetický a kartografický
obzor
jako tribuna čs. geodetické vědy a techniky sehrál v uplynulém 30letém období významnou a nenahraditelnou úlohu. Jsem rád že při této příležitosti mohu ocenit přínos časopisu při rozvoji odvětví. Další etapa, jak věřím jistě úspěšná, závisí
na tom, jak autorský kolektiv bude reagovat především na vše nové, zejména jak cílevědomě pomfiže získat nejširší okruh čtenářfi v celé republice pro realizaci nejpokrokovějších
metod práce.
Jsem přesvědčen, že čs. geodézie má k dispozici
rozsáhlý kolektiv velice schopných a pro novou
věc zapálených
odborníků, kteří rádi pomohou
při plnění velmi odpovědných Cílfi, které si časopis vytyčil. Vaším prostřednictyím, vážení soudruzi,přeji
celé redakci ,i vašim spolupracovníkfim
upřímně mnoho úspěchfi.
DěkiL;eme vtim, souiJiuhu
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Analytické separátne určovanie
parametrov snímky v pozemnej
fotogrametri i

Ing. Joze( Čerňanský,
Katedra geodézie SVŠT Bratislava

1. Úvodné poznámky
Analytické metódy riešenia úloh pozemnej fotogrametrie umožňujú vyjadriť vzťahy medzi snímkovými a priestorovými súradnicami objektu vo forme
podmienkových rovníc s neznámymi prvkami vnútornej a vonkajšej orientácie. Avšak určenie prvkov vnútornej a vonkajšej orientácie z uvedených podmienkových rovníc nemusí byť vždy matematicky jednoznačná úloha ale značne závislá od konkrétnych numerických hodnot koeficientov podmienkových rovníc. V extrémnych prípadoch, keď determinant sústavy podmienkových rovníc bude blízky nule, malé zmeny koeficientov podmienkových rovníc možu sposobiť
vefké zmeny prvkov vnútornej a vonkajšej orientácie.
Hovoríme vtedy, že uvedená sústava podmienkových
rovníc je slabo podmienená a riešenie takejto sústavy
je na hranici stability. Prvky vnútornej a vonkajšej
orientácie snímky určené zo slabo podmienenej sústavy podmienkových rovníc sú zvyčajne nereálne a sú
dosledkem pomerne silnej lineárnej závislosti medzi
prvkami vnútornej a vonkajšej orientácie snímky.
Uvedený problém vystupuje do popredia hlavne
pri úlohách analytickej pozemnej fotogrametrie, kde
vzhfadom na značné relatívne hibkové rozdiely objektu
nemožno spravidla redukovať počet neznámych v podmienkových rovniciach len na prvky vonkajšej orientácie ako je to bežné pri úlohách analytickej aerotriangulácie.
Vzhfadom na špecifické podmienky pozemnej
fotogrametrie a síce:
- pevné stanovištia fotografovania,
- možnosť závislej centrácie medzi fotokomorou
a teodolitom,
- znalosť rotácií snímky s dobrým priblížením možno
uvádzané problémy riešiť ovefa jednoduchšie.
Uvedenou problematikou sa zaoberali napr.
Bychawski
- Mizerski [1] jej ďalšie rozvinutie je
spracované ako metóda analytického separátneho riešenia [2].
Pri navrhovanej metóde sa predpokladá približne
horizontálna os záberu fotokomory - snímky. Časť
prvkov vonkajšej orientácie snímky - súradnice projekčných centier - sa odvodia z priameho geodetického merania. Za tohoto predpokladu možno jednotlivé prvky vnútornej orientácie snímky a zvyšné prvky
vonkajšej orientácie snímky - rotácie snímky určovať postupne t. j. najprv sa určia prvky vnútornej
orientácie snímky potom sa určia rotácie snímky.
Nakofko predpokladané hodnoty rotácií snímky budú
dosahovať malé hodnoty možno jednotlivé rotácie
snímky dlp, dw, du určovať nezávisle na sebe t. j.
separátne.
Toto separátne určovanie rotácií je hlavným znakom navrhovanej metódy a podfa neho som
navrhovanú metódu nazval analytickým separátnym
riešením a označil skratkou A8R.

Prvky vnútornej orientácie snímky a rotácie
snímky sa pri metóde A8R :určujú z meraní uhlov na
tzv. kontrolné body zo stanovíšť fotografovania. Z hra.
diska presnosti určenia prvkov vnútornej a vonkajšej
orientácie okrem iného je doležité stanoviť presnosť
závislej centrácie medzi predným projekčným centrom
fotokomory a teodolitom.
2. Vyžadovaná presnosť závislej centrácie medzi rotokomorou a teodolitom
Na presnosť závislej centrácie vplývajú najma
mechanické tolerancie medzi podložkou a teodolitom
a tou istou podložkou a fotokomorou. Uvedené mechanické tolerancie možno charakterizovať aj ako
chyby súradníc projekčného centra, ktorých skutočné
hodnoty nepoznáme, ale existujú pre ne funkčné vzťahy vzhfadom na určitý priestorový systém. V konečnom dosledku chyby projekčného centra sú vlastne
diferenciálne posuny - translácie snímky - pre ktoré
napr. podfa [2] platí:

my

o

=

kde m",o'my., mzo -

y

x', z',

-

t

m",', mz,

-

y
±-m",'
x'

=

y

±-,
z

mz,

sú stredné chyby translácií snímky - vyžadovaná presnosť závislej centrácie
vzdialenosť fotografovania
snímkové súradnice a konštanta
fotokomory
stredné chyby merania snímkových súradníc.

Vzťahy (1) vyjadrujú vyžadovanú presnosť zá.
vislej centrácie v závislosti na konštante fotokomory f,
vzdialenosti fotografovania y a presnosti merania sním.
kových súradníc m",', mz,.
Pre potreby analytickej pozemnej fotogrametrie
a pre metódu A8R na základe rozsiahlych meraní
snímkových súradníc na jednosnímkovom komparátore Zeiss-Komess stanovila sa optimálna presnosť
merania snímkových súradníc v hodnote:
m",' = mz,

= ±2.um

Pre uvedenú presnosť sme zostavili tabufku vyžadovanej presnosti závislej centrácie fotokomor Zeiss
Photheo 19/1318 (P) a Zeiss UMK 10/1318 (U), (tab. 1).
Z tab. 1. vidieť, že požiadavky na presnosť zá.
vislej centrácie fotokomór možno splnit.
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Tab. 1. Presnosť

závisle;
centrácie
Photheo[Pj
a UMK[Uj

fotokomor
Y

x'.

{mj

[mm]
.X,

100

200

300

400

MY,

I
10

U

P

80 mm

60

40

20
P

mxoi myO, mzo
s teodolitom.

U

P

U

P

U
2

2

I

2

I

2

I

10

5

5

3

3

2

2

MZ,

I

2

I

2

I

2

I

2

MX,

2

4

2

4

2

4

2

4

7

5

5

4

2

4
6

MY,

20

20

10

10

7

MZo

2

4

2

4

2

·'0

3

6

3

6

3

6

3

MYo

30

30

15

15

10

10

8

8

·'0

3

6

3

6

3

6

3

6

4

8

4

. 8

4

8

4

8

·Yo

40

40

20

20

13

13

10

10

.zo

4

8

4

4

8

4

8

·'0

8

I
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Rotácie snímky určujeme opiiť samostatne pre každú
jednotlivú snímku a síce s využitím spresnených hodnot prvkov vnútornej orientácie /príslušnej snímky
a s využitím pomocného priestorového súradnicového
systému. Pre uvádzané typy fotokomOr Photheo
19/1318, UMK 10/1318 so zanedbatefným skreslením
alebo pre úlohy periodického sledovania je jednoduchšie ak určíme pre každú jednotlivú snímku "novú os
záberu snímky" (obr. 2) a netransformujeme - nestotožňujeme snímkovú roviÍms obrazovou rovinou
fotokomory.

\

H,

\

I
\ f,

I

f, \

I

\

I

Na určovanie okamžitého stavu snímkovej roviny, t. j. určovanie prvkov vnútornej orientácie snímky
možno využiť pretínanie nazad, pričom treba merať
snímkové sÚfadnice a im zodpovedajúce vodorovné
smery a výškové uhly na kontrolné body P1, P2, Pa
(obr. 1) zo stanovišťa fotografovania. Pritom sa využije závislá centrácia medzi fotokomorou a teodolitom s presnosťou podfatab. 1.

ZH;

určovanie parametrov snímky
v pozemnej fotogrametrii

Z uvedeného vyplýva, že pre metódu ASR možno
využiť len moderné fotokomory, ktorých skreslenie
možno zanedbať, alebo sa uvedená metóda využije
na petiodické merania, kde sa skreslenie fotokomory
vylúči.

Je všeobecne známe, že 1'10 zvyšovaním presnosti merania snímkových sÚfadníc stúpajú nároky na určenie
presnosti vnútornej orientácie snímky. Mechanické
riešenie totožnosti snímkovej roviny a obrazovej roviny fotokomory v tomto prípade nie je dostatočné
a preto je potrebné určovať okamžitý stav snímkovej
roviny v čase expozícic vzhfadom na určitý pevný
súradnicový systém.

. Kontrolné body v súlade s leteckou fotogrametriou sú vlastne vlícovacie body. V pozemnej fotogrametrii však majú inú funkciu. Slúžia na kontrolu
a výpočet prvkov vnútornej a vonkajšej orientácie
snímky a preto ieh v ďalšom budeme nazývať kontrolné body. Uvedený sposob určovania prvkóv vnútornej orientácie snímky je použitý napr. v [1]. V našom
prípade ho však dopÍňame a určujeme aj súradnicu

'"

'd~

Na určovanie rotácií snímky vyuŽijeme pomocný
priestorový súradnicový systém (obr. 1), ktorého osi
Xy sú vodorovné a zvislá rovina Z Y prechádza projekčným centrom fotokomory O akontrolným bodom
P2 v predmetovom·pri~store.
Pre takto definovaný pomocný súradnicový systém XYZ potom stačí určovať rotácie snímky v diferenciálnom tvare d!p, dw, <lx;pričom tzv. východiskové hodnoty rotácií snímky !Po, wo, ~o odvodzujeme pomocou orientačného zl:triadenia a libiel fotokomory
a udržujeme ich justážou v toleranciách, ktoré sú
obvyklé :pre bežné fotogrametdcké práce.

--
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snfmky

Pre premenlivú zložku dz; podfa vzťahov (7) a (8)
platí:
~.
Pomocný súradnicový systém a predpokladané malé
hodnoty rotácií snímky dovofujú, aby sa jednotlivé
rotácie snímky určovali separátne,
kedy jedna rotácia snímkyneovplyvňuje ďalšiu. V ďalšom ukážeme
za akých podmienok možno určovať diferenciálne
r'otácie snímky dlp, dm, d" bez vyjadrenia v podmien.
kových rovniciach priamo z geodetických meraní vodorovných smerov a výškových uhlov a im zodpove.
dajúcich snímkových súradníc meraných na kontrolné
body.
. Separátne
určovanie
rotácie
dlp. Za predpokladu malých hodnot rotácií dlp, dm, d", pre vplyv
jednotlivej rotácie dlp na snímkovú súradnicu dx'
napr. podfl;t [2] platí:
12

72/dlp

dx'=-,1+[

X

)

Rozborom vzťahu (2) zistíme, že obsahuje dve
zložky a to kOlištantnú, ktorú označme dx~ a premenlivú dx;. Obidve zložky dávajú spolu celkový vplyv
stočenia dlp na snímkovú súradnicu:

Z'2

dz; =-f-dm
Sklon snímky dm možno vzhTadom na pomocný
súradnicový systém XYZ

(obr. 1) určiť zo vzťahu (9):

dO) = dz~

f

(11)

Separátne
určovanie
rotácie
~. Hodnoty
pootočenia snímky d" možno určiť z meraní na kontrolných bodoch, ktoré sa zobrazia pri okrajoch hlavnej
horizontály alebo pri okrajoch hlavnej vertikály snímky. Na podmienky pozemnej fotogrametrie s horizontálnou osou záberu je výhodnejšie využiť kontrolné
body zobrazené pri okrajoch hlavnej horizontály snímky pričom uvažujeme známy vzťah:
dz' = -

x' d"

(12)

Pre separátne určenie rotácie d" zo vzťahu (12)
platí:
dz'

~=--

x'

Porovnaním vzťahov'(2) a (3) zistíme, že konštantná zložka dx~ je funkciou konštanty I a stočenia dlp:
dx~ =

o

-I dlp

(4)

Premenlivá zložka vzťahov (2) resp. (3) je funkciou konštanty foto~omory f, stočenia dlp a štvorca
snímkových súradníc X'2:

Hodnotu dz' možno získať z výsledkov určovania
vnútornej orientácie snímky pretínaním
nazad.
,.
4.2 Požiadavky
na optimálne
rozloženie
kontrolných
bodov v snímkovej
rovine

Zjednodušenie analytického riešenia pozemnej fotogrametrie metódou ASR je založené na vhodnej vofbe
dx; = --I-dlp
(5) kontrolných bodov. Separátne určovanie rotácH snímky dlp, dm, d" kladie osobitné požiadavky na zobrazeNa separátne určovanie stočenia snímky dlp vy.
nie kontrolných bodov v snímkovej rovine.
užijeme práve konštatnú zložku dx~ podla (4) s tým,
Na určovanie rotácH dlp, dm je výhodné voliť
že kontrolné body budeme voliť tak, aby sa zobrazili
kontrolné body tak, aby sa zobrazili v okolí hlavného
v okoli hlavného bodu snímky, kedy je vplyv premenbodu snímky. Na určovanie rotácie d" je výhodné volivej zložky podfa (5) nulový.
liť kontrolné body tak, aby sá zobrazili priokrajoch
Na určenie stočenia snímky dlp možno vzhfadom
hlavnej horizontály snímky. Pre okolia kontrolných
na os Y pomocného súradnicového systému (obr. 1) bodov v snímkovej rovine treba stanoviť tolerancie,
a podfa vzťahu (4) písať:
závislosti na geometrii fotogrametrického zvazku,
predpokladaných hodnotách rotácH dlp, dm, d" a pres.
dx~
dlp = - -1(6)
nosti merania snímkových súradníc m",', m.,.
Kontrolné
body na určovanie
rotácie
dlp
volime tak, aby sa zobrazili v okoli hlavného bodu
,Separátne
určovanie
rotácie
dm. Chyba
snímky v smere súradnice x'. Určovanie rotácie dlp
v sklone snímky dm má na snímkové súradnice z' rov·
naký vplyv ako chyba v stočení snímky dlp, lenže v ro- podfa vzťahu (6) predpokladá, že premenlivá zložka
dx; podfa (5) sa rovná nule. Prakticky to znamená, že
vine pootočenej o 90°. Pre vplyv jednotlivej rotácie
hodnota dx; má byť menšia,maximálne rovná strednej
dm na snímkovú súradnicu dz' platí:
chybe merania, snímkových súradníc m",·. Vzhfadom
na to odvodené vzťahy budú mať charakter maximáldz' = 1
Idm
nych tolerancií na zobrazenie kontrolných bodov
v snímkovej rovine vztiahnuté na hlavný bod snímky.
Vzťah (7) obsahuje opať dve zložky a to konštantPre uvedené tolerancie použijeme symboly: =Fx~max,
nú dz~ a premenlivú dz;, ktoré dávajú spolu celkový
=fz~max, =Fz~max'
vplyv sklonu dm na snímkovú súradnicu z':
Dosaďme do vzťahu (5) za dX'2hodnotu strednej
chyby merania snímkových súradníc m,,', za hodnotu
x' dosaďme toleranciu =Fx~ maxa vyjadrime hodnotu
tolerancie =Fx~ max:
Porovnaním vzťahov (7) a (8) možno pre konštantnú zložku písať:
.
I
=Fx'l'max:=
-Idlpl lm",' ,
dz~ =/ dO)
(9)
X'2

Z'2)
( +7

I
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kde Idg;Jje maximálna predpokladaná hodnota stočenia snimky.

Analytické

separátne

určovanie
parametrov
snímky
v pozemnej totogrametrii

cie. Napr. pre maximálne hodnoty rotácH dg; = dw =
= 3' dostaneme tolerancie pre fotokomoru Photheo
v hodnotách:

Kontrolné
body na určovanie
rotácie
dw
volime tak, aby sa zobrazili v okoli hlavného bodu
snimky v smere súradnice z'. Určovanie rotácie dw
podra vzťahu (11) predpokladá, že premenlivá zložka
dz~ pod!a (10) sa rovná nule. Prakticky to znamená,
že hodnota dz~ má byť meušia, maximálne rovná
strednej chybe IP.erania snimkových súradnic m.'.
Dosaďme do vzťahu (10) za dz~ hodnotu strednej
chyby merania snimkových súradnic m.' za hodnotu z'
dosaďme hodnotu tolerancie =fz~ max a vyjadrime toleranciu ± z~ max.

=fx~ max= 21 mm
=fz~ max= 21 mm
Pre hodnotu rotácie du treba voliť prisnejšiu dovolenú maximálnu hodnotu pootočenia snimky a to
dl!=30". Na základe toho pre toleranciu =fz~maxdostaneme:
=fz~max= 12 mm
Grafické znázornenie tolerancH v snimkovej 1'0vine pre fotokomoru Photheo je znázornené na obr. 3.

Kontrolné
body na určovanie
rotácie
du
volime tak, aby sa zobrazili pri okrajoch snimky približne v horizonte. Na odvodenie tolerancie =fz~ max
využijeme známy vzťah:

pre ktorý položíme podmienku aby hodnota dx' bola
menšia maximálne rovná presnosti merania snimkových súradnic m",'; čiže za dx' dosadime m",', za hodnotu z' vzťahu (16) dosadime hfadanú toleranciu =fz~max'
Dosadenim uvedených hodnot do vzťahu (16) a vyjadrenim =fz~maxdostaneme:
,

=fzo"max=

mal

du

Obr. 3: Tolerancže

(17)

Na určovanie prvkov vonkajšej orientácie snimky
využivame tie isté kontrolné body, ktoré sme použili
na určovanie vnútornej orientácie snimky. Na fahšie
stanovenie tolerancH pri určovani polohy kontrolných
bodov v snimkovej rovine sme zostavili tabufku tolerancH =fx~ max,=fz~ max,=fz~ max(tab. 2) v závislosti na
konštante fotokomory a na absolútnych hodnotách
rotácií snimky dg;, dw, du. Pre presnosť merania snimkových súradnic v hodnote ±2 /-lm.
Tab. 2. Tolerancže
dav.
Rotácie

x'

,

boo

Pre fotokomoru UMK (U) pre tie isté hodnoty
rotácH snimky dostaneme nasledovné hodnoty tole.
ranci!:

=fx~ max= 15 mm
=fz~ max= 15 mm
=fz~ max= 12 mm

bo·

I

Na základe uvedených hodnot toleranci!, ako aj
z tab. 2 a obr. 3 vidieť, že pre zobrazenie kontrolných
bodov v snimkovej rovine máme dostatočne široké
hranice - tolerancie - ktoré pri praktických aplikáciách možno takmer vždy splniť.

z~mlK

"'max

4.3. Korekcia

P

u

P

u

P

U

[')

[mm)

[mm]

[mm)

[mm)

[mm)

[mm]

5

14

12

14

12

1

1

4

17

13

17

13

2

2

3

21

15

21

15

3

3

2

26

19

26

19

4

4

1

37

25

37

25

6

6

0,5

53

36

53

36

12

12

i

I

kontrolných

z'

"mu

dfl ,dw,dit

i

pre zobrazenže

pre zabrazenže kontralných
dav.

Z tab. 2 vyplýva, že na umiestňovanie kontrolných bodov možno vymedziť poroerne široké toleran.

vplyvu

rotácií

snimky

Vplyv rotácH snimky korigujeme opravou snimkových súradnic vzhradom na všetky rotácie snimky
dg;, dw, dl!. Prislušné vzťahy sú spresnené vzhfadom
na pomocný súradnicový systém (obr. 1). Pre korekciu snimkových súradnic plati:
dx' = -

X'2)
( 1 + f2

dz' = -

x'z'
-1-

dg;

x'z'
1 dg; + -I-dw
+ z'

Z'2)
+(1 +T

1dw -

du (18)

x' du

Spresnené snimkové súradnice určime podra symbolických vzťahov:
x' -"+ (x' + dx')
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Zo spresnených snímkových súradníc a spresnených hodnot prvkov vnútornej orientácie snímky odvodíme snímkové uhly a z nich fotogrametrické smerníky (1' a výškové uhly E' podfa vzťahov:
x'

(1'

=

(1

+ arc tg

t:

E'

=o

+ arc tg

.,--

z'
8

Uvedené fotogrametrické smerníky (1' a výškové
uhly E' sú výstupnými hodnotami, ktoré možno využiť ako pri úlohách jednosnímkovej tak aj pri {dohách dvojsnímkovej fotogrametrie.

Naznačený postup určovania prvkov vnútornej
a vonkajšej orientácie kaž dej jednotlivej snímky
a sposob korekcie uvedených vplyvov možno dobre
využiť pri týchto úlohách analytickej pozemnej fotogrametrie:
1. analytické riešenie úloh jednosnímkovej
fotogrametrie - tzv. metóda časovej základnice
2. analytické riešenie úloh dvojsnímkovej
fotogrametrie kde určíme prvky vnútornej a vonkajšej
orientácie oddelene pre každú snímku snímkovej
dvojice, pričom možno metódu A8R dobre aplikovať na:

a) normálny prípad stereofotogrametrie,
b) rovnobežne stočené osi záberu,
c) fubovofne stočené osi záberu.
Uvedený postup - metódu A8R - možno vy.
užiť v geodetickej praxi pri sledovaní periodických
javov, pri zameriavaní priestorových zosuvov území,
pri meraní na sypaných hrádzach, pri zameriavaní
priestorového tvaru a priestorových zmien staveBných konštrukcií, mostných konštrukcií, priemyslových hál, pri zameriavaní bodového pofa pre zamera·
nie fotoplánov fasád pamiatkových budov atd. Pritom možno dobre využiť bežné fotogrametrické a geodetické prístrojové vybavenie a komparátor, ktorým
možno dosiahnuť presnosť merania snímkových súradníc rádove ± 1 {tm.
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opracowanie
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stereogramu
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[2] CERŇANSKY,
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geodézie. SVŠT
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Počínaje rokem 1973 je ve VEB Carl Zeiss Jena sériově
vyráběn nivelační přístroj Ni 002, vybavený kompenzačním zařízením. Jde o přístroj určený pro nivelaci
I. řádu, tedy velmi přesnou nivelaci (VPN) nebo
zvlášť přesnou nivelaci (ZPN) podle čs. odborné terminologie. Jeho technické vlastnosti podle dostupné
firemní literatury, spolu s fotografickým vyobrazením
přístroje byly publikovány v 'GaKO [1]. Nebudeme
proto tyto údaje znovu uvádět, ale ukážeme zde vý-~
sledky řady ověřovacích měření zejména s různými
přístroji uvedeného typu, provedených během r. 1973
a 1974 v těsné součinnosti VÚGTK se střediskem nivelace Geodetického ústavu n. p. Praha. Při tom opravíme některé údaje o vlastnostech přístroje, uvedené
v [1], neboť jejich mechanická aplikace by snížila
kvalitu výsledků na úroveň nivelace technické. Nechceme tím při tom nijak snižovat dobré vlastnosti
přístroje, ale spíše ukázat na některá technologická
opatření, která je nutno při měření s přístrojem tohoto
typu bezpodmínečně dodržovat.
\

1. Konstrukční princip přístroje Zeiss Ni 002
Základním elementem přístroje Ni 002 je kompenzátor, tvořený v daném případě zavěšeným rovinným

zrcadlem (obr. 1). Závěsný systém kompenzátoru je
zřejmě výrobním tajemstvím závodu, avšak je možno
předpokládat, že nebude tak složitý jako u jiných
typů nivelačních přístrojů s kompenzátorem. Kompenzátor je jako obvykle vybaven tlumícím zařízením.
Zvláštností přístroje, která jej odlišuje od jiných přístrojů s kompenzátorem je možnost otáčení celého
systému kompenzátoru podél svislé osy, tj. kolmo
k optické ose objektivu. Otočením kompenzačního
systému o 180 vzniká možnost měření ve dvou pol~hách kompenzátoru, takže měření lze do jisté míily
přirovnat k měření s teodolitem. Měření v obou polohách kompenzátoru je však v daném případě nezbytně
nutné pro dosažení žádoucí přesnosti. Zjednodušeně
řečeno, kompenzační systém je řešen tak, že odchylka
záměrné přímky od vodorovné v první poloze kompenzátoru nabývá ve druhé poloze kompenzátoru
opačného znaménka a v pru.měru obou čtení se vylučuje. Toto průměrné čtení numericky charakterizuje
tzv. kvaziabsolutní horizont, jehož vlastnosti budou
podrobeny dále popsaným zkouškám.
0

Pokud jde o další konstrukční podrobnosti, lze
k [1] doplnit, že na horní části zrcadel kompenzačního
systému je nanesena nulová ryska čtecí soustavy
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přeostřování dalekohledu dochází ke kmitání obrazu
v důsledku kmitání zrcadel kompenzačního systému.
Do levé části okuláru je rovněž opticky sveden obraz
krabicové libely k hrubé horizontaci přístroje.
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P., Zeman, A.: Výsledky
ověřovacích
zkoušek
přístrojem
Zeiss Ni 002 s kompenzátorem
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Obr. 1: Schématický
nákres konstrukce
přístroje
Ni 002. Ok - systém okuláru,
K - systém kompenzátoru, Ob - systém objektivu.
Plnou slabou čarou
;e vyznačen průběh záměrného paprsku, čerchovaně průchod paprsku zobrazujícího
krabicovou
lžbelu, čárkovaně
průchod
paprsku
zobrazujícího
nulovou rysku mikrometru.
'-

mikrometru. Obraz této rysky, spolu s obrazem dělení
mikrometru je opticky převeden do pravé strany obra.
zu okuláru. Při správném urovnání přístroje a jeho
předpokládané funkci je obraz rysky ve střední části
okénka. Při špatné předběžné horizontaci přístroje
nebo váznutí kompenzátoru je posunuta do horní nebo
dolní části okénka (obr. 2).
Systém objektivu přístroje nese záměrný kHž
a slouží současně jako optická část e'tecího mikrometru. Zaostřování se děje pohybem kompenzačního
systému ve směru optické osy objektivu. Proto při

Okulár dalekohledu přístroje, umístěný na jeho
horní plciše je otočný, což dovoluje střídavé cílení na
o'bě latě bez přecházení pozorovatele kolem přístroje.
Toto zařízení, které má svůj význam i při obvyklém,
pěším způsobu nivelace, bylo konstruováno zvláště
s přihlédnutím k potřebám tzv. motorizované nivelace,
rozpracované kolektivem pracovníků Technické uni.
versity v Drážďanech pod vedením prof. Peschela.
Hrubý pohyb přístroje kolem svislé osy se uskutečňuje
překonáním kluzného odporu. Jemný pohyb je ovlá.
dán ustanovkou. Všechny ovládací prvky přístroje,
tj. bubínek zaostřování, pohybu optického mikrometru a jemného pohybu přístroje jsou umístěny po
obou stranách přístroje.
Pokud jde o polní justáž přístroje, omezuje se
pouze na rektifikaci krabicové libely k hrubé horizon·
taci. Justáž odklonu záměrné přímky od optické osy
dalekohledu (analogická justáži nerovnoběžnosti podélné osy nivelační libely a optické osy dalekohledu
u přístrojů s libelou), která se např. u přístroje Ni007
uskutečňuje pohybem záměrného kí-íže, není u daného
přístroje možná. Kromě zmíněné rektifikace krabicové
libely tedy všechny další justáže provádí pouze výrobce.

Počínaje již prvním př'ístrojem, který byl zapůjčen do
VÚGTK k vyzkoušení podnikem VEB Car! Zeiss Jena
v květnu 1973, byly všechny přístroje typu Zeiss Ni 002
zkoušeny na základně délky 60 m. Jde o tyto přístroje:
č. 423 108 č. 423 104 č. 423 150 č. 423207 č. 423 184 -

zapůjčený podnikem VEB Carl Zeiss
Jena, květen-červen
1973,
zapůjčený podnikem Metrostav, říjen
1973,
přístroj VÚGTK, počínaje březnem 1974,
přístroj zapůjčený Geodetickým ústavem,n. p., Bratislava
přístroj Institutu fyziky Země Akademie
věd SSSR, který byl podle čs. postupu
zkoušen na geodynamickém polygonu
Garm (Tadžická SSR) v červenci a srpnu
1974.

Kromě zkušební základny na polygonu Garm, jsou
základny užívané u nás budovány dočasně; tj. koncové
body jsou stabilizovány pouze přestavovými nivelačními hřeby. Tento způsob umožňuje zkoušet pHstroje
na libovolném místě během normálního polního mě·
ření.

4

5

6~

Z
8

Obr. 2: .Zorné pole přístroje
Ni 002. Z vlastní
zorné pole se záměrným křížem, L - obraz lžbely,
M· obraz stupnice optického
mtkrometru.

9

10'

11

12

Obr. 3: Schéma zkušební ták1adrw.
Císly je vyjádřeno pořadí v jakém se mění postavení přístroje. Šipkou je vyznačen "směr'(- nivelace.
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zkoušek

s přístro;em

Zkušební základna má - jak uvedeno - délku
60 m a na jejich koncích jsou po celou dobu měření
postaveny nivelační latě. Pro její umístění bývá volen
rovinný terén s přihlédnutím k tomu, aby po celé
délce byla základna ve stejných mikroklimatických
podmínkách (nejlépe ve stínu). V celém svém průběhu
je pak základna rozdělena na pětimetrové úseky,
jejichž koncové body jsou stanovisky přístroje (obr. 3).
Postup měření, tj. p~echázení přístroje z jednoho stanoviska na druhé je zřejmý z obr. 3, kde uvedená čísla
jsou pořadovými čísly postupu měřeni. Na každém
stanovisku je převýšeni.mezi koncovými body základny iněřeno následujícím postupem:

~ změny v poloze kvaziabsolutniho horizontu v zá·
vislosti na velikosti excentricity přístI'oje mezi oběma
latěmi,
~ stabilitu těchto parametrů v závislosti na teplotě
a čase,
- stabilitu, resp. změny uhlu mezi záměrnými
v I. a lI. poloze kompenzátoru v závislosti na teplotě
a čase.

a) II. poloha kompoozátoru -

zadní lať,
levá stupnice;
zadní lať,
pravá stupnice;
přední lať,
levá. stupnice;
přední lať,
pravá. stupnice;
b) 1. poloha kompenzátoru - přední lať,
levá stupnice;
přední lať,
pravá stupnice;
zadní lať,
levá stupnice;
zadní lať,
pravá stupnice;
c) 1. poloha kompenzátoru - zadní lať,
levá stupnice;
přední lať,
levá stupnice;
II. poloha kompenzátoru - přední lať,
pravá stupnice;
zadní lať,
pravá stupnice.

Obr. 4: Přesnost čtení na lati
v závislosti
na délce

Je zřejmé, že průměr z měření ad a)a b) má být roven
výsledku měření ad c), při čemž toto poslední měření
má nižší váhu! a slouží jen jako kontrolní. Uvedený
postup dovoluje sledovat:
- přesnost cílení s přístrojem v závislosti na délce
záměry,

Datum, přistroj
Zeiss Ni 002

24. 6. 1973
18°C

423 108

I
423104

I

-0,075
25. 3. 1974
17 oe

423150

423207

-0,057
I

29.5. 1974
22 oe

I

>.-0,033
1. 7. 1974.tj
20 oe

423184

-0,069

přístro;emNi
záměry D.

002

Přesnost v odečtení latě, charakterizovaná střední
chybou jednoho pozorování v závislosti na délce záměrné je vyjádřena graficky na obr. 4. Tato charakte·
ristika je vypočtena z pěti opakovaných měření na
zkušební základně s použitím přístroje VÚGTK č.
423150. Je zřejmé, že pro maximální dovolenou délku
záměli pro ZPN činí tato střední chyba ±0,06 mm.
Změny v poloze kvaziabs9lutniho horizontu, cha·
rakterizované změnou převýšení při excetricitě přístroje 5 m jsou pro jednotlivé přístroje ukázány
v tab. 1. Uvedené hodnoty jsou při tom vypočteny
jako průměr z pozorování na jednotlivých stanoviscích. Srovnání výsledných převýšení při různých
excentricitách přístroje totiž vytváří řadu, kterou je

7.6. 1973
18°C
-0,181

-0,082
1. 10. 1973
15,°0

s

I

I

11. 10. 1973
13 oe

---

-0,025
15. 6. 1974
19 oe
-0,037
4. 6. 1974
12 oe

25. 7. 1974
17 oe

18. 9. 1974
20 oe

-0,058

-0,124

6. 6. 1974
18 oe

-0,030

-:--0,036

20. 7. 1974
19 oe

13. 8. 1974
31°C

-0,048

-0,040
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6. 6. 1974
14 oe
I

20.9. 1974
14 oe
-0,062
13. 6. 1974
16 oe

18. 6. 1914
16 oe

-0,056

-0,050

-0,014

20. 8. 1974
33 oe

20.8. 1974
36 oe

21. 8. 1974
17 oe

-0,059

-0,055

-0,055
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možno aproximovat přímkou obecně nerovnoběžnou
s osou proměnné D (m). Příklad pro jedno měření na
základně je ukázán na obr. 5. Hodnoty uvedené
v tab. 1 lze proto také charakterizovat jako změnu
převýšení při změně excetricity přístroje o 5 m, tedy
v jednotkách mm/5m.

Obr. 6: Závislost velikosti úhlu Ci mezi záměrnými
v první. a druhé poloze kompenzátoru
na teplotě

t

D

Je zřejmé, že dejustáž všech přístrojů má systematické
znaménko a lze ji vyjádřit přibližnou průměrnou hodnotou (s uvážením pouze posledních tří přístrojů)
i

Obr. 5. Příklad vyhodnocení. výsledků ověřovacích
měření. na zkušební. základně.

Z podrobnějšího rozboru hodnot, uvedených
v tab. 1 vyplývá několik poznatků. V prvé řadě je to
nižší kvalita justáže prvních zkoušených přístrojů,
patrná zvláště u přístroje č. 423 108. Prokazatelný
skok o 0,1 mm!5 m v období mezi 24.5. a 7. 6. byl způsoben dejustáží přístroje během používání na zkušebním okruhu v Podbabě (obě měření na základně byla
při tom provedena za stejných mikroklimatických
podmínék, vylučujících případný vliv refrakce). Upřístroje č. 423 104 se projevovalo váznutí kompenzátoru, takže další zkušební měření po 11. 10. bylo nutno
zastavit. Obě uvedené závady nejsou typické, neboť
se u dalších pří~trojů již nevyskytují. Relativně velký
rozdíl v hodnotě pro přístroj č. 423 150 ze dne 18. 9.
byl prokazatelně způsoben přítomností vlivu refrakce.
Je zřejmé, že kolísání uvedených hodnot u přístrojů
č. 150, 207 a 184 je způsobeno spíše nahodilými vlivy
a že je prakticky nezávislé na teplotě. Na druhé straně
je však nutno zdůraznit, že velikost uvedených hodnot není zanedbatelná a nelze tedy s uvedeným typem
přístroje měřit při excentrickém postavení přístroje.
Jestliže označíme hodnoty uvedené v tab. 1 symbolem dB, lze stanovit úhel i odklonu kvaziabsolutního
horizontu každého jednotlivého přístroje od vodorovné
podle rovnice
.

~=

e "dB
-5-'

:M:eziznaménky dB a i při tom platí:
je-li dB kladné je i záporné
je-li dB záporné je i kladné
a vlastnosti uvedellých přístrojů lze tedy charakterizovat- také prostřednictvím úhlu i:
přístroj č. 423 108
.
423104
423150
423207
423184

+3,4";
+3,2";
+2,8"
+ 1,5"
+2,2"

+7,5"
+1,0"
(průměr)
(průměr)
(průměr).

oe.

= +2".

Zajímavou, ale z hlediska kvality výsledků mě.
ření ne tak důležitou charakteristikou je velikost úhlu
<X mezi I a II polohou kompenzátoru. Zpracování řady
pozorování s přístrojem č. 423207 vede k závěru, že
-velikost tohoto úhlu je dosti značná a že podstatně
závisí na teplotě. Výsledky jsou graficky znázorněny
na obr. 6 a vyplývá z nich průměrná změna

Při extrémních rozdílech mezi podmínkami uložení
přístroje v mimopracovní době (přes noc) a podmínkami na pracovišti se při temperování přístroje projevily změny dosahující až O,I"/min. Výsledky těchto
rozborů vedou K závěru, že je nutno dbát na dodržování vhodné doby nutné k přizpůsobení teploty přístroje
vnější teplotě vzduchu. Současně je třeba, s ohledem
na zachování stejnorodosti podmínek při pořadovém
měř'ení, používat slunečníku k ochraně přístroje Zeiss
Ni 002.
3. Výsledky pořadové nivelace s přístrojem

Ni 002

Některé z uvedených typů přístrojů byly kromě zkoušek na popsaných základnách použity také k obvyklému pořadovému nivelačnímu měření. Lze říci, že
tímto způsobem bylo na území ČSR s přístroji typu
Ni 002 naměřeno více jak 100 km nivelace, a to na lokalitách: geodynamický polygon Lišov (motorizovaná
nivelace), komparační polygon Podbaba, část speciální
sítě Kladno a úsek v horské oblasti Beskyd (Horní
Bečva - Pustevny - Trojanovice). V posledním
případě bylo k paralelnímu měření na tentýž pár latí
použito přístroje Wild N III. Přesnost jednotlivých
měření, charakterizovaná střední kilometrovou chybou

kde n - je počet oddílů,
R - je délka oddílu,
e - je rozdíl převýšení obousměrné nivelace v od- dílu,
.
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je uvedena v tab. 2, kde je pro srovnání uveden též
výsleďek měření s přístrojem Zeiss Ni 007 a Zeiss A
na bývalém komparačním polygonu Slivenec. Z tabulky 2 lze vyvodit, že reálná přesnost zkoumaného
přístroje, charakterizováno střední chybou m podle
rovnice (2) je

. LokaÍita
-

I

Rok

Lišov
Podbaba
K1adno
Beskydy

1972
1973
1973
1974

Slivenec

1963

I

Příst~oj

Ni 002
Ni 002
Ni 002
Ni 002
Wi1d N III
Ni 007
Zeiss A

číslo
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m

I

?
423108
423104
423207
?
139.559
?

±0,32
±0,44
±0,42
±0,35
±0,39
±0,6~
±O,46 .
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Uvedené přesnosti bylo dosaženo při tomto postupu
měř'ení:
I. poloha kompenzátoru -

zadní lať, levá stupnice,
přední lať, levá stupnice,
II. poloha kompenzátoru - přední lať, pravá stupnice,
zadní lať, pravá stupnice,
a to na lichém stanovisku oddílu. Na sudém stanovisku
bylo počáteční čtení při I. poloze kompenzátoru vedeno
na levou stupnici přední latě.
Srovnání výsledků motorizované nivelace na geo·
dynamickém polygónu Lišov je publikováno v [2].
Srovnání výsledků paralelního měření v qblasti Beskyd
s přístrojem Zeiss Ni 002 č. 207 a Wild N III je možno
charakterizovat grafem ~ e pro oba přístroje (obr. 7).
Je zřejmé, žfJpatrná systematická tendence je shodná
pro oba typy přístrojů a byla způsobena vlivy, ležícími
mimo použité přístroje (latě a re~rakce). Suma rozdílů
převýšení měřených oběma přístroji vykazuje mírnou
systematiku v tom smyslu, že výsledky měření přístrojem Zeiss Ni 002, co do absolutní hodnoty převýšení jsou převážně nižší. Tato okolnost se vysvětluje
tím, že při prokazatelně vyšším úhlu i u přístroje

:

.'
..............

.. ...~...

.

:

....r'
..•.
",

i

Obr. 7: Graf sčítaných -odchylek

(] oboustranné
kyd. Šipkou

nive lace s přistrojem
je vyznačen nejvyšší

Ni 002 a Wžld N III
bor trati.

v oblasti

Bes-

12

-1,0

[km]

-2,0

-3,0
Obr. 8: Graf sčítaných-

rozdílů

převýšení

měřených,

paralelně přístrojem
Beskyd, .
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Wild N III nedodržovali oba měřiči systematicky
centrické postavení přístroje v tom smyslu, že záměry
proti svahu byly vždy kratší (v důsledku podvědomé
snahy o dodržení minimální výšky záměry nad terénem). Problém však bude třeba ještě sledovat na
bohatším měřickém materiálu.

centrickém postavení přístroje mezi oběma latěmi,
- před započetím měření je třeba přístroj ponechat určitou dobu na volném vzduchu, aby se přizpůsobil teplotě prostředí. Délka aklimatizační doby se
řídí rozdílem teplot vzduchu a prostředí, v němž by
přístroj uložen. Před slunečními paprsky je nutné pří.
stroj chránit slunečníkem,
- pro kontrolu správné funkce přístroje a neměnnost jeho původní justáže v čase je možno všem uživatelům doporučit občasná zkušební měření na 60metro·
vé základně popsaným postupem. Zvláště v případech vysokých požadavků na přesnost je nutno tímto
způsobem přístroj kontrolovat, a to zejména po' delším transportu apod. Toto opatření se doporučuje
zvláště proto, že jde o nový typ přístroje, jehož skuteč.
nou kvalitu prověří teprve několikaleté používání,
- kontrolou nulové rysky optického mikrometru
je třeba prověřovat činnost kompenzátoru během
měření.
Při dodržení těchto zásad je možno očekávat
přesnost, charakterizovanou střední kilometrovou chybou podle rovnice (2) průměrné velikosti m = ± 0,4
mm/km. Přístroj je dosti citlivý na otřesy, způsobené
provozem na silnici nebo větrem.
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Zkušenosti získané během posledních dvou let v GÚ
n. p. Praha dovolují provést rámcový ekonomický
rozbor a odvodit tak výsledný efekt, vyplývající z použití přístroje s kompenzátorem zkoumanéhotypu.
Jde při tom o hodnoty průměrné, neboť rychlost měření s přístrojem Zeiss Ni 002 ovlivňuje řada vnějších
faktorů, jako je např. provoz na, silnici (přístroj dosti
citlivě reaguje na otřesy tak, že vibrace obrazu mnohdy
znemožňuje observaci), síla větru apod. Jestliže uvážíme, že při použití přístroje Ni 002 dochází:
k úspoře času na urovnání nivelační libely
na obcházení přístroje
ke ztrátě času na přepojení poloh kompenzá.
toru

5 vt.
3 vt.
3 vt.

lze pro jednu sestavu nalézt:
úspora:

4
2

X
X

ztráta:
a celková průměrná úspora tedy činí

5 vt.
3 vt.

= 20 vt.
=

6 vt.
3 vt.
23

vt.

Jestliže uvážíme, že průměrný čas nutný k zaměření
jedné sestavy s libelovým přístrojem činí v závislosti
na délce záměry 4-5 min., lze pro srovnání uvést
průměrné hodnoty odvozené z měření na polygonu
Podbaba, v oblasti Kladno a Beskydy dané rozpětím
3,7-4,5 min. Vlastní časovou úsporu je tedy možno
charakterizovat číslem 8 %'

Přístroj Zeiss Ni 002 s kompenzátorem svými základními parametry odpovídá požadavkům, kladeným na
přístroj pro nejpřesnější nivelační měření. Pro dosa·
žení výsledků odpovídající vysoké úrovně je však
třeba dodržovat tyto hlavní zásady:
- při měření dodržovat centrické postavení přístroje v tolerancích, platných pro přístroje libelové.
Tabulky korekcí z excentricity přístroje, dodávané
v poslední době k přístrojům, by mohly být sestaveny
k libovolnému jinému libelovému přístroji a mají proto
význam pouze v ojedinělých případech ke korekci
převýšení v jedné sestavě, _
- na každém stanovisku je bezpodmínečně nutné
měřit v obou polohách kompenzátoru, nejlépe postupem čtení levých stupnic obou latí v 1. poloze kompenzátoru a pravých stupnic latí ve II. poloze kompenzátoru. Při tomto postupu je však nemožné provádět
kontrolu správnosti čtení výpočtem konstant latí.
Jedinou kontrolou je srovnání převýšení sestavy,
vypočtených odděleně pro I. a II. polohu kompenzá.
toru. Tato kontrola je samozřejmě průkazná pouze při

P., Zeman,
s přístrojem

A.: Výsledky
ověřovacích
zkoušek
Zeiss Ni 002 s kompenzátorem

Pokud jde o ekonomickou stránku použití přístroje Ni 002 je časová úspora malá. Uvážíme·li nut·
nost výpočtu jednotlivých převýšení jako kontroly
namísto výpočtu konstant latí, dochází k určitému
zvýšení nároků na zapisovatele. Hlavním pozitivním
rysem použití přístroje Ni 002 je zlepšení kultury práce, zjednodušení měřických operací a tím podstatně
nižší únava observátora. Otočný okulár, dovolující
observaci na stanovisku bez přecházení pozorovatele
snižuje nebezpečí pohybu stativu. Mimoto tato okolnost přispívá ke zvýšení bezpečnosti práce, a to jak
subjektivně tak i objektivně. Observátor "chráněný"
a oddělený od provozu na silnici přístrojem se cítí
subjektivně bezpečněji a jeho postavení čelem k vozovce mu současně dovoluje sledovat projíždějící
zidla a lépe tak reagovat na nepředvídané situace.
Závěrem je možno dodat, že by nebylo správné
vlastnosti přístroje Zeiss Ni 002 přeceňovat ani podceňovat. Jeho ovládání je snadné a pohodlné. Svými
vlastnostmi se vyrovná přístrojům s libelou typu
Zeiss A, Wild N III nebo Zeiss Ni 004. Jel10 mechanismus je však složitější a citlivější a je proto třeba mu
věnovat zvýšenou péči. Snížení únavy observátora
a zvýšení bezpečnosti práce je podstatným kladným
rysem, který s sebou použití tohoto přístroje přináší.

vo-

[1] Mikšovská, M.: Kompenzační přístroj
VEB Carl
Zeiss JENA Ni 002 pro velmi přesnou nivelaci.
GaKO 19, 1973, s. 147.
[2] Vyskočil, P.: Symposium a kurs o přesné nivelaci v Hluboké nad Vltavou. GaKO 19, 1973, s. 19
až 20.
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Ing. Zdeněk Hanuš, Ing. Jan Seik,
Ing. Josef Novotný, Václav Jílek,
Geodézie, n. p., Praha

Současnost a dalši perspektivy
střediska geodézie

Dvacáté výročí vzniku resortu geodézie a kartografie v loňském roce a 30. výročí osvobození naší
vlasti Sovětskou armádou jsou podněty, které vedóu ke zvýšení pracovní aktivity, k hodnocení
dosažených výsledků a především k úsilí o další
rozvoj našeho oboru. Tato aktivita se v plné míře
projevuje i na střediskách
geodézie, která jsou
jednou z nejvýznamnějších složek resortu jak poč·
tem pracovníků, tak i proto, že jsou hlavními reprezentanty resortu před nejširší veřejností. Střediska geodézie si proto plně zaslouží popularizaci
své činnosti i rozšíření všeobecné informovanosti
o své prolblematice.
Cílem tohoto článku je ukázat současný stav
střediska geodézie (SG) - jak vypadá, čím žije
a jaké má perspektivy do budoucna. V posledních
šesti letech prodělala SG značný krok kupředu
v metodách práce, organizaci i ve vybavení. Ne
všude však byli pracovníci natolik vyspělí, aby
tento prudký rozvoj probíhal plynule, bez větších
nárazů. Vždyť i na těch SG, kde byl kádr zkušených, zapracovaných. a kvaliťikovanýé1i. pracovníků, museli napnout všechny síly, aby si nové metody práce osvojili' natolik, že poznali jejich výhodnost oproti zdánlivě jednodušším starým pracovním způsobům. Pozitivní přístup ke změnám,
vyplývajícím z technického rozvo;ea
současného
zvýšení odborné úrovně prací předpokládá dlouhodobou výchovu pracovníků, udržování trvalého
nadšení
pro zavádění progresivních
pracovních
metod a maximální využití iniciativy pracujících.
Činnost a organizaci
dnešních SG chceme
ukázat na příkladu Střediska geodézie Mladá Boleslav fSG MB), které se o rozvoj pracovních metod vždy aktivně zajímalo a vlastním příkladem
prosazovalo jejich realizaci. Dnes patří mezi ta
SG, která si doposud zavedené nové racionalizační pracovní postupy osvojila skutečně plně a i nadále se zabývá dalšími perspektivami vývoje činnosti. Článek je zpracován formou náhledů jednotlivých vedoucich pracovníků
SG MB na své
úseky činnosti.
Vedení a řízení střediska geodézie
Úvodem této kapitoly je vhodné uvést kádrový
stav a materiálové
vybavení SG MB, aby byla
dána představa o rozsahu úkolů při jeho vedení,
Středisko má celkem 60 pracovníků, z toho 46
ITP přímo výrobních 4 ITP nevýrobní, 3 řidiče,
3 PD a 4 POP (vrátní, uklízečky). K nevýrobním
ITP patří vedoucí SG, zástupce vedoucího, ekonomka SG a administrativní
pracovnice oddílu mikrofilmu. Mezi výrobními ITP jsou 3 vedoucí oddílů,
7 vedoucích pracovních
skupin a 36 řadových
pracovníků. Toto složení zhruba naznačuje organizační strukturu SG MB, o které !bude podrobněji
pojednáno v další kapitole.
Materiální,
zejména pří"trojové vybavení je
velmi dobré. V průběhu minulých let byla provedena modernizace
podle
předem vypracované.

koncepce, jejíž hlavní zásadou bylo vybavení SG
měřicími
přístroji, především
od firmy Zeiss.
V současné
době je SG vybaveno k provádění
všech pracovních úkolů, které připadají v úvahu
a má k dispozici 3 Redty, 2 telemetry BRT, 2 teodolity Zeiss 010 a 2 Zeiss 020, z nivelačních přístrojů 2 Zeiss 007,' Zeiss 025 a Zeiss 050, dále
dálnopis s možností děrování dat, 3 elektronické
kalkulátory,
svět1otiskový rozmnožovací
přístroj
OCÉ 212, cyklostyl a další drobné přístroje (sčítací, kalkulační
a psací stroje, koordinátografy
apod.). Kromě tohoto přístrojového vybavení, typického pro SG, je zde navíc speciální přístrojové vybavení oddílu mikrofilmu, které se skládá z 2 mikrosnímkovacích
kamer Zeiss DK 5, 2
kamer Zeiss DK 7, 1 speciální kamery Schaut
SMA O, 2 vyvolávacích automatů Copex, mikrografického přístroje Caps, 2 duplikačních přístrojů, 2 zvětšovacích přístrojů, 2 densitometrů a bubnové leštičky. Dále je SG MB vybaveno třemi
automobily, z toho 2 vozy M 47 jsou určeny pro
polní měřické práce a 1 vůz Škoda 1203 pro potřeby oddílu mikrofilmu a vedení SG. Oproti standardnímu SG lJIlá SG MB navíc specializovaný oddíl mikrofilmu, zabývající se atypickou pracovní
činností. Pro srovnání s běžnými SG je nutno brát
v úvahu pouzl:l kádrový stav 2 oddílů - geodetického a systému informací (SIGK). Tyto oddíly,
které za:bezpečují vlastní činnost SG mají 24 přímo výrobních ITP, což je stav o 3 ITP nižší než
v roce 1969. Skutečnost, že tento nižší počet pracovnfki'l -aokáže zvládnout
všechny
standardní
úkoly, je dOkladem o velmi dobré organizaci
a racionalizaci práce. Te to výsledek. který před
zavi:íděním racionalizace
výroby i řízení _nikdo
neočekával. noněvadž základní úkoly SG bez ohledu na skutečný stav pracovníků rok od roku nari'lstaií. Přes dosažené Výsledky však není možno
považovat tento kádrový stav za uspokojivý. K pokrvtí nárůstu základních úkolů a k zajištění dalších úkolfJ. které jsou v rámci okresu potřebné,
je nutné do budoucna no čítat pro oba uvedené
oddíly s oDtimálním celkovým stavem 32 přímo
výrohních ITP. Získání a udržování tak vysokého
stavu pracovníků není nikterak lehké a klade nárokv neien na kádrovou politiku vedení SG, ale též
na kmenové pracovníky, kteří musí stále zacvičovat nové síly. Vysoká feminisace a dosud existující fluktuace (dnes vesměs z dl"J.vodi\značné náročnosti nráce oDroti mimoresortním organizacím,
nikoliv iiž z di'lVOdůmzdových) způsobují, že SG musí přiiímat pracovníky bez odborné kvalifikace, kteří potřebují dlouholetý zácvik. Existuje sice ještě
velmi pohodlné l'ešení snížením stavu pracovníkl"J.
SG na počet stávajících kvalifikovaných
kádrl"J.,
ovšem toto řešení je zcela v protikladu k potřebám
rozvoje okresu i k perspektivě samotného SG.
Kádrová politika SG se musí provádět s pl'edstíhem několika let. SG MB stabillsovalo kmenový kádr nracovíků dosažením stavu deseti vysokoškoláků a patnácti nrůmvslovák1\. fúdaj>e včetně
prFtcovníků t. Č. na matel'ské dovolené a ve voienské službě), které během let získalo jednak cíle-
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vědomým náborem, jednak soustavnou péčí o zvyšování kvalifikace. K náboru pracovníků sloužilo
více prostředků, ku příkladu získání 4 bytů od
ONV, zakoupení šesti míst v mateřských školkách
apod.
Nemalou zásluhu na kádrové stabilisaci má
též ddbrý vztah mezi pracovníky, který se utužuje
především
společenskou
činností, při které je
možno neformálním a nenásilným způsobem upevňovat vědomí příslušnosti
ke 5G MB, podniku
i resortu. Vypěstovat u pracovníků toto vědomí
příslušnosti je důležité především proto, že největší nebezpečí pro kádrovoustabilitu
5G představuje
"lanaření" a přeplácení riíimoresortních podniků.
Hlavní hybnou silou při společenské
činnosti
a stmelování kolektivu na 5G MB jsou 2 brigády
socialistické práce, které mají plnou podporu vedení5G.
V souvislosti s požadavky na řízení je nutné
zmínit se o funkci a celkovém postavení vedoucího 5G. Odpovědnost a náročnost práce vedoucího
5G ve všech disciplinách, ať již se jedná o otázky kádrové, technicko-odborné,
hospodářské, politické i společenské, převyšují ve svém souhrnu
odpovědnost a náročnost -práce jednotlivých referentů podnikových
ředitelství i vedoucích speCiálních středisek a pracovišť. Činnost 5G je bezprostředně spjata s potřebami rozvoje okresů, zejména na úseku bytové, průmyslové, zemědělské
i dopravní výstavby. Dále se 5G přímo podílejí na
zabezpečování celospolečenských
úkolů politického významu, jako např. přestavba zemědělství a
ochrana zemědělského půdního fondu. Všechny tyto úkoly je nutno řešit za úzké spolupráce a stálého kontaktu se státními orgány i s orgány stranickými. Právě při tomto styku s orgány vyniká náročnost a význam funkce vedoucího SG, který je
fakticky hlavním představitelem a reprezentantem
resortu na okrese.
S obdobnými problémy souvisí i výběr pracovníků na vedoucí funkce dalších stupňů. Důvodů, pro které mnoho pracovníků nechce vykonávat odpovědnější funkce, je více. Například přetíženost prací ve staré mzdové soustavě, malý
finanční efekt oproti řadovým pracovníkům. Nejzávažnější důvod. je však ten, že u resortu geodézie a kartografie nebyl nikdo soustavně a do
hloubky k Ibudoucímu řídícímu postavení vychováván. SG MB v tomto směru získalo předstih, poněvadžtuto
výchovu provádí již několik let. Vychovává pracovníky pro vyšší funkce od vedoucího skupiny přes vedoucího oddílu až k funkci
vedoucího střediska. Tato výchova je zaměřena
nejenom na stránku odbornou, ale též hospodářskou, politickou
i společenskou. Důležitým výchovným prostředkem
je rotace kádrů, systém
velmi starý, ale stále aktuální a účinný. Každý
pracovník, zvláště kvalifikovaný odborník, se musí
~rakticky seznámit se všemi disciplinami, které
JSou pracovní náplní celého SG, než je zařazen na
stálé pracnvní místo. Znalost problematiky všech
ÚSeků je především nutná u vedoucích pracovníků
Všech stupňů, poněvadž je základním předpokladem dobré spolupráce a součinnosti oddílů a pracovních skupin. Dalším z řady výchovných způsobů je přidělování speciálních osobních úkolů
z'8jména s problematikou
hospodářskou,
politic~
kou .a společenskou. Prostředkem k dosažení výchovných cílů je i vhodný způsob mzdové politiky a odměňování, přihlížející k náročnosti procesu výchovy a nestandardnosti
úkolů pracovníků ve výchovném cyklu. Pokud se totiž prémie

rozdělují striktně podle rozepsaného plánu a dosažených objemových výkonů, !bez přihlédnutí
k aspektům Výchovy, nejsou pobídkou, ale brzdou
zájmu pracovníků o tuto výchovu.
Přístup k výchově pracovníků a použité metody výchovy se projeví velmi závažně při uskutečňování racionalizace
prací na 5G a inovací
budoucích úkolů SG na okresech.
Dobrá výchova a: dobrá práce s kádry se odrazí v reprezentaci resortu v okresích. Racionalizace práce a inovace úkolů, vytyčená vrcholnými orgány resortu nebude snadnou záležitDstí,
zejména tam, kde na ni nebudou dostatečně připraveni. Všestranná výchova kádrů by se proto měla
stát jedním z prvořadých úkolů SG.
Součástí výchovy pracovníků je i kontrolní
činnost. V posledních letech byla technická kontrola u řady podniků podceněna a- omezena; došlo ke stavu, kdy u většiny SG kontroluje každý
oddíl či- rajón svoji práci sám. SG MB odstrariilo
tento nedostačující stav centralizací výstupní kontroly do útvaru organizačně nezávislého na zpracovatelích. Kromě dokonalého systému kontroly
uvnitř SG je nutno zřídit technickou kontrolu
podnikovou i resortní v takovém pojetí, aby její
výsledky mohly sloužit jaká naprosto objektivní
podklad
pro souměřitelnost
jednotlivých
5G
v krajích i v celostátním rámci.
SG jsou útvary, které prodělaly dlouhodobý
a složitý vývoj. V oblasti řízení a organizace se
zavádělv a ověřovaly nejrůznější varianty, od přímého řízení všech pracovníků vedoucím SG přes
oddíly až k systému rajónů. V současné, době se
znovu zavádí systém oddílů a skupin s cílem dosažení co nejdokonalejš~ součinnosti všech článků. SG MB stálo vždy
popředí těchto zkoušek
a organizačních novinek. Zkušenosti, získané při
ověřování různých způsobů uspořádání vyústily
v úsilí o takovou organizaci SG, při které bude
veškerý tok informací a průběh zpracování pevně a detailně určen a bude automatickv probíhat
v přesně stanovených liniích. Cílem této vnitřní
organizační strukturv SG je odstranění chaotičnosti. duplicitv a překrvtu činnosti iednotlivých
článků SG a dosažení pevného systému a specializace. Při kádrové Dolitice, která zajistí kádrové rezervy nejenom Dro pracovníky na funkčních
místech. ale i ma další klíčové sDecialisty se dosáhne optimálního stavu. kdy veškeré pracovní
DOStUDVprobíhají bez neimenší nutnosti mimořádných organizačních
zásahů a ani jednotlivé
kádrové výnadkv nemohou plynulý chod SG narušit. SG MB si pro zavedení dokonalého systému
vytvořilo podmínkv iak v základním uspořádání
vnitřní strukturv. tak i kádrovým zajištěním. Soustavné zdokonalování
tohoto systému považuje
i nAdále za ieden z hlavních úkolů na úseku vedení a řízení.
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Geodetický oddíl SG MB zajišťuje činnost, kterou
Dři dřívějším organizačním uspořádání prováděly
iednak rajóny, jednak vyčleněná geodetická četa.
Oddíl provádí komnlexní zpracování zakázek tj.
neien měření. ale i následující práce výpočetní
a konstrukční, při využití samočinného počítače
k těmto praDem i přípravu dat.
Oddíl je členěn na 3 pracovní skupiny. skupinu údržby e v i den c e ne m o v i t o stí (ŮEN],
skupinu g e o m e t r ic k Ý c h P lán ů (GP), skupinu speciálních
prací
(SP). Každá z těch-
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to skupin je kádrově obsazena tak, aby mohla
úkoly svého úseku plnit zcela samostatně. Hlav"
ními důvody pro uvedené rozčlenění jsou: technologická odlišnost prací, SOUvisející s rozdílností
odborných
požadavků, odlišný charakter
práce
a zcela nesouměřitelné
ekonomické
podmínky
u jednotlivých skupin. V odborných požadavcích
vedle společné základní discipliny - zaměřování změn -'- klade práce ve skupině ÚEN nároky
na znalost šetření a na vedení užívacích vztahů
v EN, Ve skupině· GP na znalost problematiky
dvojího operátu (PK a EN) a vedení vlastnických
vztahů v EN, ve skupině SP na nejširší znalosti
všech geodetických disciplin. Rozdílný charakter
práce se projevuje především v nárocích na fyzickou vyspělost a zdravotní stav pracovníkú skupina SP pracuje celoročně téměř souo:;tavně
v terénu, skupina GP vyjíždí do terénu rovněž celoročně, avšak terénní práce je možno pravidelně
střídat s kancelářskými, skupina ÚEN v zimních
měsících v terénu nepracuje a všeobecně je zde
nejvyšší podíl prací v kanceláři. Z hlediska ekonomiky provádí skupina SP i GP práce pro vněiší odběratele: mezi oběma skupinami je však značný rozdíl v produktivitě práce, která je u skupiny
GP pro značnou roztříštěnost
a fakturační nevýhodnost malých zakázek zákonitě podstatně nižší. Skuoina ÚEN provádí výhradně práce hrazené GKS, při čemž fakturuje Dodle měrných iednotek, určovaných
příliš všeobecně;
problémy
isou zejmén'a s nedostatečným oceněním složitějších měřických prací.
Vytvoření geodetického oddílu se třemi specializovanými
pracovními
skupinami se v prúběhu necelých dvou let plně osvědčilo. Specializace Dracovních skuoin rozšířila cestu pro technický pokrok. uplatnění
nových metod práce
a zavádění automatizace. příznivě ovlivnila i kvalitu prací. Dále umožnila kvalitnější odborný výcvik mladých kádriL ukázalo se. že zácvik pracovníku v ÚžeH sDecializovaných
skuoinách
ie
podstatně detailnější a důsledněiší než u útvarťl
s univerzální pracovní náplní. Všestrannosti zácviku se Dři svstému sDecializovaných skUDin dosa hu ie rotací kádrů. Soecia lizace pracovních skuDin ie kromě toho persoektivním krokem. poněvaflž v budoucnu se Dři dalším technickém pokroku stane nutností. Při existenci 3 nracovních
skuDin s rozdílnou náDlní ie možné vhodným zařazením i starším pracovníkům a ženám zaručit
z hlediska fvzické náročnosti dobré pracovní podmínky. Siednocení určitých
druhú prací v jednotliVÝch skuninB.ch přineslo značné ziednodušení vÝkaznictví. dále vvtvořilo souměřitelné nodmínkv Dro osobní hodnocení a odměňování pracovníků ve skupinách.
Nová organizace geodetického oddílu přináší
leDší organi:;r,aci Dráce a dokonalejší přehled o DOstUDU iednotlivých zakázek i celkovém ulnění úkolů v rárrlci skuninv i na úrovni SG. U skuDin s celoroční oůsobností se automatickv vyrovnal v vÝkvvv v náběhu prací a tím i v intenzitě a produktivitě práce. a značně odlišné termíny znracování geometrických
plánů, které byly u iednotlivých územních rajónů. Zlepšila se součinnost jednotlivých skuDin. a to ne;enom vlastním
zdokonalením organizační struktury, ale i iejími
morálně-výchovnými
aspekty. Pracovníci
si po
zrušení rajónů odvykli považovat svůj rajón za
,.své autonomní středisko" a naučili se uvažovat,
přistuDovat k úkolům a vývíiet iniciativu v rámci
střediska jako celku. Součinnost především za-

mezuje duplicitě měřických prací, které se provádějí s ohledem na možnost dalšího využití pro
práci ostatních skupin. Dále přináší zlepšené využívání centralizovaného
fondu měřických přístrojů automobilů i ..dělníků. Při sestavování organizační struktury SG MB byla zvažována i možnost vytvoření
oddělených
útvarů
měřických
a konstrukčních. Takováto struktura však nebyla
shledána jako vhodná pro SG. Předávání
prací
mezi měřickými a konstrukčními
útvary při vysoké druhovosti
způsobuje
odborné potíže, při
objemové roztříštěnosti
vyvolává časové ztráty
a snižuje ekonomický efekt, kromě toho zejména
u malých prací, tj. vesměs u geometrických plánů
pro obyvatelstvo,
prodlužuje
lhůty zpracování.
Hlavním důvodem, pro kter)' není vhodné vytváření konstrukčních útvarů na SG, je však uplatnění samočinných počítačů ke geodetickým výpočtům i ke zobrazení, které výrazně omezuje klasické pojetí komtrukčních
prací. Rozdělování měřických a konstrukčních prací mezi různé pracovníky provádí SGMB v rámci jednotlivých pracovních skupin v plné šíři zejména u skupiny ÚEN,
ve skupině SP a GP se uulatňuje především důsledné oddělení prací kresličských.Průběžná
kontrola kvality. která by byla prováděna při přejímce mezi měřickými a konstrukčními útvary je nahrazena průběžnou kontrolou, prováděnou vedoucím geodetického oddílu při přípravě dat a především závěrečnou přejímkou, která je zcela nezávislá a obÍ'ektivní, poněvadž spadá do kompetence oddílu SIGK.
Při určovam
pracovní náplně
jednotlivých
pracovních skupin SG MB bylo vedle teoreticky
stanovených .zásad specializace
nutno přihlížet
i ke konkrétním provozním podmínkám, především
k požadavku celoročně stálého vytížení skupiny
bez výkyvů ve stavu pracovníkiL Tvto požadavky
ovlivnily pracovní náplň u skupiny ÚEN. Na rozdíl
od všech ostatních skupin obou oddílů, které v zájmu uspokojování požadavků občanů a vnějších odběratell1 musí provádět svou činnost plynule celý
rok, může skupina ÚEN plnění svých kmflnových
úk oli'! plánovitě přerušovat a celou kapacitou se
dočasně věnovat nárazovým pracem. Proto je do
programu této skupiny zařazeno provádění změn
do písemného i mapového
operátu EN, ačkoliv
svým charakterem spíše patří do činnOSti oddílu
SIGK.
Speciálním
úsekem
činnosti
geodetického
oddílu ie Dříprava dat. Příprava dat pro geodetické výpočtv a zobrazení je soustřeďována u vedoucího oddílu, děrování provádí útvar vedoucího
SG. Přípravu
dat pro automatizované
vedení
a údržbu oDerátu EN na samočinném počítači provádí jakožto nárazovou práci skupina ÚEN. Perspektivv dalšího rozvoje automatizace
směřují
k vytvoření samostatné pracovní skupiny pro přímavu dat, která by prováděla i děrování. Předpokladem mo vytvoření této skupiny ie však zrušení
nára'7.ovosti prací a plynulé provádění údržby EN
v průběhu celého roku. Takovýto způsob by umožnU i nřevedení údržbv mapového operátu ze skupiny ÚEN do oddílu SIGK (skupina dokumentace),
čímž by byl dovršen proces specializace. Uvedené
příklady předpokládaných
změn dokazují, že organizační struktura
geodetického oddílu SG MB
ie perspektivním základem, který má schopnost
bez nutnosti radikálních
zlomů se dále vyvíjet
v souladu s inovací pracovní náplně a technickým
pokrokem.
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Činnost geodetického oddílu
Charakteristickou
a jednotící částí
pracovní
náplně oddílu jsou měřické práce.
Při měřických pracech uplatňují všechny skupiny číselné metody, které SG MB provádí již od
roku 1968. Průměrný roční počet číselně určovaných ibodů přesahuje 10000. Vzhledem k tomu,
že na okrese Mladá Boleslav není nesoulad map
EN s realitou v terénu a zaměřují se pouze nově
nastalé změny, je počet určovaných bodů značně
vysoký. Pro urychlení výpočetních prací v PVT
provádí oddíl vlastními silami přípravu dat a děrování vstupních údajů na dálnopisném přístroji
Zbrojovky Brno T 100, vyráběném v licenci Siemens.
Ve snaze o maximální zkrácení cyklu výpočetního zpracování zkoušelo SG MB i nejoperativnější způsob - přímé dálnopisné sdílení dat. Tento experiment prokázal praktickou možnost takového spojení, trvale se však neujal, jednak pro
neochotu PVT, jednak proto, že v programu výpočtů není zařazeno děrování všech údajů o výpočtu, které SG potřebuje, na výstupní děrnou
pásku. Přesto však dálkovému přenosu dat patří
budoucnost, poněvadž
zasílání
děrných
pásek
poštou je na současném stupni technického rozvoje anachronismem.
Numerické zpracování měřených údajů počítačem a následné využití automatické zobrazovací techniky přináší vyšší kvalitu
a umožňuje víceúčelové využití jednoho originálního určení bodu při obnově map E N, vyhotovení
účelových mapových podkladů i státních mapových děl.
Skupina ÚEN provádí práce na zajišťování
EN v komplexním cyklu od šetření přes měření,
výpočetní a konstrukční práce až po údržbu písemného i mapového operátu EN, z dalších prací
především
sumarizaci. Z raCionalizačních
technických novinek je v této skupině věnována pozornost především převodu písemného operátu EN na
střední
počítač a další automatizované údržbě.
Převod základního souboru na magnetickou pásku počítače i tisk standardních
sestav probíhá
vcelku bez potíží. U aktualizace základního souboru však nevyhovují
zejména neúměrně -dlouhé
termíny zpracování výkazů změn, které ve Středočeském kraji značně převyšuií celostátní průměr. Příčinou tohoto stavu je zřejmě zpracování
ve stádiu zavádění nové technologie, při kterém
chybí propracovanost, optimalizace a dokonalá organizace práce. Po překonání těchto počátečních
obtíží bude nutné, aby se další vývoj automatizovaného vedení písemného operátu EN zaměřil
především na zlevnění zpracování, zeiména úsporu provozního času počítače, např. tiskem do částečně před tištěných formulářů, redukcí odvozených výstupních sestav nebo zavedením výstupu
na mikrofilmu (systém COM). Při příznivějších
cenových relacích bude možno lépe vyhovět provozním požadavkům SG a provádět řízení a tisk
nových operátů nejen v pravidelných periodách,
ale v případě potřeby u obcí s velkým pl\lčtem
změn navíc i v mimořádných termínech. Teprve
za této situace bude převodu operátu na počítač
jako důležitého racionalizačního
opatření, odstraňujícího stereotypní ruční práci, využito skutečně
v plné míře.
Skupina GP zajišťuje služby obyvatelstvu i organizacím na úseku notářsko-technických
prací.
Ustavením samostatné
skupiny se poskytování
techto služeb značně zlepšilo. Zpracování matric
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geometrických
plánů pro reprografické
rozmnožení provádí v rámci specializace výhradně kreslička. Tímto opatřením byla dosažena vysoká úroveň a jednotnost grafické úpravy. Vlastní reprografii zajišťuje oddíl SIGK. K racionalizaci prací
ve skupině GP přispěje připravované
zjednodušení úpravy a náležitostí geometrických
plánů.
Tato zjednodušená úprava umožní realizaci experimentu, který SG MB připravuje, a při kterém
se z procesu zpracování geom. plánů vyloučí vyhotovení světlotiskové matrice jakožto postradatelného meziproduktu. Rozmnožování plánů bude
při tomto experimentu prováděno mikrograficky přímo z technických originálů.
Činnost skupiny SP zahrnuje široký rejstřík
nejrůznějších
geodetických
prací. K nejdiHežitějším patří zhotovení
THM fotogrammetrická
údržba a obnova map (FÚO J, zpracování základní
mapy závodů a sídlišť, stavebně vyiyčovací práce na sídlištích i komunikacích
a průmyslové
měření. Kromě speciálních prací provádí i geometrické plány a zaměřování změn mimořádně
velkého rozsahu (sídliště, komunikace), které by
u skupin ÚEN nebo GP narušilo plynulost plnění
jejich. vlastních úkolů. Z pracovní náplně skupiny SP zasluhuje pozornost především modernizace a obnova mapového fondu, které SG MB věnuje soustavnou a cílevědomou pozornost. Bylo vyzkoušeno několik metod dekadizace od způsobu
technickomechanického
s nalícováním na pevné
body určené geodeticky až po fotogrammetrickou
údržbu a obnovu (FÚO), která se osvědčila nejlépe. FÚO byla na SG MB prováděna jako na prvním pracovišti tohoto druhu ještě ve stadiu výzkumného experimentu v r. 1970. V současné době jsou mapy obnovené touto metodou již v pěti
obcích okresu. Výsledkem jsou mapy v systému
SJTSK, dekadického
měřítka, které při aplikaci
koncepce číselného zaměřování změn mohou plynule přejít v digitální THM. Dalším pozitivním rysem metody je současná aktualizace obsahu a především fotogrammetrické
určení
geodetických
souřadnic PBPP. Další metodou inovace mapového fondu, použitou na SG MB, je využití účelo-vých měření většího rozsahu pro tvorbu dekadizovaných a digitálních příložných map EN. Po
dodatečném provedení místního šetření reambulaci obsahu a novém výpočetním kon~trukčním
zpracování s využitím samočinného počítače bylo
získáno mapové dílo, které plně vyhovuje nárokům nejnovějších technologií. SG MB získalo tímto způsobem příložné mapy místních tratí 3 střediskových obcí. Kromě uvedených netradičních
postupů provádí skupina SP i THM v klasickém
pojetí. Jedná se především o menší lokality které
se mapují proto, aby se odstranila nesyst~matično st dřívějšího THM prováděného specializovanými mapovacími pracovišti např. domapování
do současných hranic zájmového území. Svým postojem k modernizaci map SG MB dosáhlo toho
že vlastními silami účinně přispívá k rozšířenI
a ucelování územních obvodů s dekadickými a digitálními mapovými podklady. Při již dosažených
výsledcích má oddíl před sebou stále široké pole pro uplatňování odborné aktivity a rozšiřování
racionalizace prací. Vedle již zmíněné nové formy geometrických plánů patří k nejbližším 'úkolům např. dokončení převodu písemného operátu EN na střední počítač a vyřešení problematiky
změnového řízení, dále činnost spojená s novou
koncepcí vedení map EN v extravilánech (zaměřování .hranic intravllánůj
a systematické budování
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bodových polí. Řadu úkolů bude oddíl řešit ve spolupráci s jinými složkami, např. na úseku dokonalého využívání dokumentačních
fondů a přípravy
výroby úzce spolupracuje s oddílem SIGK, v oblasti
zkoušení a zavádění nové techniky spolupracuje
s katedrou vyšší geodézie ČVUT. V rámci této spolupráce byla již vyzkoušena např. metoda bodového pole polygonovými pořady o dlouhých stranách
a rajónováním s použitím hybridního tachymetru
Opton SM 11. Tento přístup považují pracovníci
oddílu za jediný možný a správný, poněvadž na
současné úrovni technického rozvoje jsou nejširší formy spolupráce jedním z předpokladů dalšího
pokroku.
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Vedle tohoto soustředěného
prostoru má doku·
mentace další potřebné pracovny - pracovnu vedoucího oddílu, pracovnu pro reprografii a Sklad
tiskopisů a materiálu.
Ve vlastních
archivních
prostorech
dokumentace SGMB jsou umístěny veškeré dokumen·
tační fondy, přitom plocha těchto prostor včetně
dlouhodobé rezervy pro nárůst fondíl je pouhých
45 m2• Tohoto úsporného uspořádání bylo dosa·
ženo především pomocí mikrofilmu. Zmikrofilmo·
ván je celý operát pozemkového katastru a všech·
ny vhodné části operátu evidence nemovitostí výkazy směn, listiny, výpočetní protokoly, prvotni
doklady, polní náčrty, geometrické plány, záznamy měření, sumarizace. Originály zmikrofilmova
ných elaborátů
jsou z dokumentace vyčleněny
Aktivizování dokumentace a organizační struktura
a používá se výhradně mikrofilmů. Po určité počáteční nedůvěře, projevující se především u žen,
SG.
ocenili postupně
všichni
pracovníci
přednosti
Dokumentace
středisek
geodézie je v současné
mikrofilmu - zejména vyšší kulturu práce a lepší
době v popředí zájmu při připravované a někde
přehlednost - a práce s mikrofilmem je pro ně
již částečně realizované
přestavbě
organizační
samozřejmostí. Podobná opatření by se v zájmu
struktury SG. Při této přestavbě j,e dokumentaci
racionálního využívání· mikrofilmu měla uskutečpřiřazena kvalitativně zcela nová funkční úloha.
nit všude, kde se mikrofilm zavádí. Řada pracovZásadní změna celkového pojetí dokumentace je
níků různých SG se totiž při neoficiálních rozvynucena tím, že při jinak značném technickém
hovorech nikterak netají s představou, že budou
pokroku SG v posledních letech zůstala dokumen- _i po mikrofilmování dále používat původní operátace stranou
a vývojově ustrnula. Nové pojetí
ty. SG MB naopak uvažuje o rozšiřování mikro
musí činnost dokumentace uvést do souladu s pofilmu na další časti operátu, v r. 1975 chce např.
třebami těch úseků činhosti, které plně uplatnily
mikrofilmovat katastrální mapy a používáním je·
racionalizaci. Namísto ryze pasivního archivu se
jich mikrosnímků
zabránit
dalšímu opotřebení
nová dokumentace
stane aktivním pracovištěm,
tohoto cenného mapového díla.
spojeným pevnými vazbami s přímo výrobními
Se soustředěním dokumentace musí být souútvary SG a bude zajišťovat nejen archivaci, ale
časně provedeno i vytřídění všech dokumentovapředevším
r a c i o n á 1 n í v y u ž í v á n í d o - ných materiálů a důsledná skartace s maximálkumentovaných
fondů
a
uložením využitím možností, daných skartačním řádem.
ných
informací.
V archivním prostoru aktivizované dokumentace
mají své místo jen ty materiály, které se skutečně
SG MB se problematikou
nové funkce dokupotřebují a používají.
mentace zabývá již od r. 1970, v r. 1974 bylo
SG MB mělo při aktivizaci dokumentace úloČÚGK vybráno k realizaci experimentální
aktivihu značně ztíženou současným prováděním všech
zované dokumentace. Má proto dnes vedle teoreúkonů - soustřeďování, navíc komplikované se
tických představ i řadu praktických
poznatků
stěhováním do jiné budovy i vlastním přechodem
a výsledků.
na nové formy pracovní náplně. Přesto se podaZákladním
předpokladem
aktivizace
dokuřilo v průběhu roku 1974 všechny nejdůležitější
mentace jsou nejenom podmínky kádrové, ale též
prvky nového pojetí dokumentace
póstupně zapodmínky pro potřebné prostorové
uspořádání,
vést. Současnou
pracovní' činnost dokumentace
které je nutno zajistit ještě před vlastní aktiviSG MB je možno shrnout do následujících bodů:
zací. Pokud dokumentace
není uspořádána jako
vlastní dokumentační činnost a výdej materiá'
uzavřený celek a dokumentační fondy jsou rozlu pracovníkům SG,
troušeny po jednotlivých
pracovnách,
chodbách
poskytování informací veřejnosti i zástupcům
nebo dokonce trvale delimitovány
na detašovaorganizací,
ných pracovištích,
nemůže úspěšně plnit svoji
příjem objednávek,
funkci ani v dosavadním pojetí. Na SG MB došlo
sběr informací
o změnách a vyhodnocování
k vyřešení tohoto problému
přestěhováním
do
realizačních opatření,
adaptované budovy v lednu 1974. Koncepce vnitřpříprava geodetických prací,
ních úprav této budovy nebyla ponechána na lipřejímka a technická kontrola veškerých pra·
bovůli projektanta-stavaře,
ale stanovena vedoucí,
cími pracovníky SG s ohledem na provozní povyhotovování kopií opisů a výpisů,
třeby jednotlivých
pracovních
skupin, přičemž
reprografie,
u dokumentace bylo počítáno s perspektivou aktipomocně technická
činnost (sklad tiskopisů,
vizace. Dokumentace SG MB má proto v adaptotechnická knihovna apod.).
vané budově lépe vyřešeny prostorové podmínky
Personální obsazení dokumentace SG MB v podnež u některých SG v novostavbách, při jejichž
statě
vychází z pokynů ČÚGK pro řízení experiprojekci byly specifické potřeby a perpektivy domentálních aktivizovaných
dokumentací, pro zakumentace
opomenuty. K hlavním požadavkům
jištění
všech
uvedených
úkonů
však muselo být
uspořádání je nutno počítat soustředění
do vyrozšířeno ze 4 na 5,5 pracovníka.
hrazených
prostor
s možností uzavření tohoto
komplexu a dále vnitřní rozčlenění na 3 navzájem
V e d o u c í d o k u m e n t a c e s vysokoškolským
Oddělené prostory: vlastní archivní prostor, prozeměměřickým vzděláním a praxí na všech úse- stor pro jednání s veřejností a zástupci organizp.cích činnosti SG je zařazen ve funkci vedoucího
cí, prostor pro výdej materiálů pracovníkům SG. oddílu systému informací geodézie a kartografie.
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Kromě řídící činnosti patří k jeho pracovní náplni
především přejímka a technická kontrola, technologická příprava, vyhodnocování sběru informací
a styk se státními orgány.
D o k u m e n tát o l' se středoškolským
zeměměřickým vzděláním je zařazen do funkce vedoucího pracovní skupiny dokumentace. K jeho hlavni
pracovní náplni patří vlastní dokumentační
činnost (ve smyslu dosavadního pojetí všeobecných
dokumentací),
příjem objednávek,
příprava obnovených vydání map a vedení utajovaných fondů.

P o moc n í k d o k u m e n tát o l' a se středoškolským všeobecným vzděláním má jako hlavní
pracovní. náplň -stanoven výdej dokumentovaných
materiálů pracovníkům SG, evidenci tohoto výdeje a zpětný příjem, dále vedení přehledů o sběru
informací a pomocně technickou činnost.
Referent
pro
jednání
s veřejnost í se středoškolským vzděláním všeobecným a praxí ve skupině právních vztahů EN především poskytuje bezplatné informace a vyhotovuje opisy
a výpisy.
K l' e s 1i č se základním vzděláním a resortními
kursy kresličů a základů EN vyhofovuje převážně
kopie, opisy a výpisy a snímky map.
Po moc n Ý děl n í k pracující pro dokumentaci polovinou pracovního úvaz ku, má jako hlavní
pracovní náplň reprografii.
I když jsou praktické zkušenosti s činností akUvi:zované dokumentace na SG MB poměrně krátké,
ukazují se již nyní. kladné výsledky nové koncepce dokumentace
a její význam pro zlepšení
chodu celého střediska.
Soustředění
veškerého
jednání s veřejností do dokumentace vytváří pracovníkům ostatních
skupin nerušené
podmínky
pro vlastní práci a omezuje manipulaci se součástmi dokumentovaných
fondů mimo prostory
dokumentace na polovinu. Technologická příprava pozitivně ovlivňuje především využívání a budování bodových polí. Soustředění
kontroly do
dokumentace přináší zvýšení kvality i sjednocení
způsobu provádění
prací. Soustředění vyhotovování kopií, opisů a výpisů přineslo prokazatelný
nárůst produktivity při této činnosti. Stav dosažený v dokumentaci SG MB rozhodně není stavem
konečným. Jednak je nutno dosáhnout dokonalého
zaběhnutí nového systému činnosti, po kterém se
teprve objeví výsledný racionalizační
efekt, současně však je nutno uvažovat o dalším vývoji náplně činnosti dokumentace. K úkolům pro nejbližší období patří především rozšíření sběru informací a přípravy výroby.
Sběr informací má jako základní zdroje hlášení a rozhodnutí, šetření v terénu a letecké sním-ky. Úkolem nejbližšího údobí je zvyšování podílu
informací zjištěných z hlášení a rozhodnutí na
úlwr šetření v terénu. Ke splnění tohoto úkolu JE;
nutno nadále prohlubovat a rozšiřovat styk se
státními orgány, které jsou hlavními vydavateli
písemných podkladů pro sběr informací. SG ME
zaměřuje tuto spolupráci na vytipování těch podkladů, které maji pro sběr informací skutečný význam, a na jejich unifikaci. V této činnosti byly
již dosaženy konkrétní
kladné Výsledky, určité
problémy jsou především
se stavebními
úřady
nižších stupňů. Rozhodnutí státních orgánů dávají
přehled o změnách zpúsobených výstavbou všeho
druhu, vedle této kategorie změn však zůstávají
za současného stavu pro sběr informací nepodchytitelné
technické
zásahy do půdního fondu
neinvestičního
charakteru
.-0 pozemkové
úpravy,
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r'ekultivace,
meliorace,
regulace apod. V zájmu
nejrychlejšího
promítnutí
do půdních evidencí
u zemědělských závodů i u SG by bylo vhodné
zavést i u těchťo prací kolaudační řízení, k jehož rozhodnutí by byla přiložena i příslušná dokUmentace, dávající přehled o rozsahu a územní
poloze změny. Výsledky sběru informací slouží
k plánování i průběžnému
usměrľíování
měřických prací do těch lokalit, kde jsou změny zásadního charakteru nebo velká četnost změn. Návazným úkonem v pracovním cyklu SG je příprava prací.
Komplexní příprava geodetických prací spočívá
jednak ve stanovení technologických
požadavků,
jednak v přípravě podkladů. Při technologické
přípravě se stanoví především zásadní požadavky
na využití bodového pole, jeho rozšíření nebo volby nové soustavy PBPP, stupeň sítě, měřické metody a přesnost. SG MB ji provádí u všech prací.
Při přípravě podkladů provádí dokumentace výběr
potřebných
mapových
podkladů,
geodetických
údajů, předcházejících
mapových
prací, údajů
z operátu PK a EN. Při tom je vhodné předávat
měřičům v maximální míře reprograficky,
mikrograficky, případně i ručně vyhotovené kopie a výpisy namísto originálů. Tímto opatřením se zmenší opotřebení originálů a zlepší informační služba
dokumentace poskytovaná dalším zájemcům. K plnění zavedení přípravy podkladů bude nutné další kádrové rozšíření a vybavení mikrografickým
přístrojem, prozatím se dokumentace ?G MB zabývá touto činností alespoň v omezené
míře
a s výpomocí oddílu mikrofilmu na úseku mikrografie.
Změna funkce dokumentace i rozšíření jejího
personálního obsazení přináší nutnost nového začlenění v rámci organizační struktury SG. SG MB
vyřešilo touto otázkou společně s komplexní přestavbOu organizační
struktury.
Dřívější systém
rajónů s univerzální náplní v určitém územním
úseku přestal vyhovovat. Vědecký a technický pokrok v geodéz1i vyžadujl8 specializaci pracovních
skupin a niKoliv rajónovou univerzálnost,
rajóny
se stávaly brzdou racionálního využívání moderní •
techniky, byly zdrojem rozdílnosti pracovních postupů a nedostatečného využívání dokumentačních
fondů. SG MB se proto rozhodlo zavést systém
oddílů členěných dále na pracovní skupiny podle
druhovosti prací a tento záměr realizovalo jako
první ve Středočeském kraji v roce 1973. Organizační uspořádání SG MB je možno vyjádřit následujícím schematem 1.
Dokumentace se v tomto organizačním uspořádání stala samostatnou jednotkou. Toto postavení jí
umožňuje věnovat se výhradně vlastním úkolům
a současně znemožňuje zneužívání jejích pracovníků pro jiné druhy činnosti, dosti časté u dřívějšího pojetí. Spojení se skupinou právních vztahll
v jeden oddíl není zvoleno náhodně; v činnosti
obou skupin jsou shodné prvky a styčné plochy.
Skupina právních vztahů je s dokumentací např.
spojena neustálou potřebou podkladů z dokumentačních fondů, tato potřeba je mnohonásobně vyšší než u ostatních pracovních skupin SG. Jedním
ze společných prvků je ryze kancelářský charakter práce, který na rozdíl od skupin geodetického oddílu není kombinován s prací v terénu. Na
úseku poskytování informací a na úseku opisů
a výpisů dochází k překrytu kvalifikačních požadavků, který umožňuje
opl8rativním způsobem
v rámci oddílu řešit mimořádné situace. Organizační struktura
SG MB se plně osvědčila, zvýšila
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úroveň řízení, úroveň zácviku mladých pracovníků a přispěla k širšímu uplatnění racionalizace.
Obdobná struktura je vhodná pro SG v okresních
městech, která se vesměs při počtu 25-30 !TP
zabývají především svým hlavním úkolem - udržováním souladu EN se skutečností a službami
oibyvatelstvu. U SG, která mají kapacity na pro·
vádění speciálních prací ve větším měřítku, připadá v úvahu varianta, která povyšuje skupinu
speciálních prací na samostatný oddíl.

Mikrofilmovací pracoviště je atypickou součástí,
pro širší geodetickou veřejnost se však stalo vel·
mi charakteristickou
složkou SG MB, poněvadž
obvod jeho. působnosti značně přesahuje působnost vlastního SG a s výsledky jeho práce- se
setkávají pracovníci všech složek resortu i mimo-
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Schéma organizaoe
vyjadřuje
rozčlenění na VYSSl 1 nižší pracovní jednotky
a funkční
posloupnosti. Nemůže však vyjadřovat vzájemné vazby jednotlivých
oddílů a skupin, jejich součinnost, spolupráci, návaznosti. Pro
optimální propojení činnosti jednotlivých oddílů a skupin SG MB
byla vypracována podrobná schémata, z nichž jako příklad uvádíme
schéma
po zaměřování
změn, při kterém se činnost jednotlivých složek nejvíce pro líná
(schéma 2).
Uvedené schéma názorně ukazuje klíčovou úlohu aktivizované
dokumentace v činnosti SG, čímž
současně
vyjadřuje
závěr
celé
stati o dokumentaci. V aktivizované dokurnentaci
se veškerá
činnost zahajuje i zakončuje. Dokumentace tak výrazně ovlivňuje a usměrňuje chod celého SG
a úroveň jeho činnosti je proto
přímo závislá na úrovni dokumentace. Aktivizovaná dokumentace přináší db práce SG dokonalejší systém, vyšší kvalitu a lepší
využití
dokumentačních
fondíi.
Při správném pochopení jejího
významu a obsazení kvalitními
kádry se stává významným nástrojem racionalizace prací a její
přínos bude prospěšný pro resort
i pro celou naši společnost.
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resortních
organizací. Mikrofilmovací pracoviště
je do SG MB začleněno jako oddíl, v němž jsou
práce zajišťovány ve dvou směnách na úrovni
pracovních skupin.
Vzniku mikrofilmovacího
pracoviště
předcházela realizace výzkumného úkolu mikrofilmování
geodetických dokumentačních
fondů. Tento úkol
začalo SG MB provádět v úzké spolupráci s VÚGTK
jako první v ČSSR (v r. 1970). PrQ provádění přípravy operátů k mikrofilmování
nebyly ani dostatečně rozpracované technologické pokyny, ani
potřebné zkušenosti. Řada problémů se proto musela řešit v průběhu prací konzultacemi s pracovníky VÚGTK. Sním kování a následující chemické zpracování fotomateriálu
prováděla různá
mimoresortní
fotografická
družstva, což se neobešlo bez značných
problémů
organizačních
i problémů s kvalitou práce. Zakládání pracovního archivu, který SG MB provádělo vlastními silami, bylo vážně narušováno nedostatkem a poruchovostí čtecích přístrojů.
Přes veškeré potíže však byla realizace výzkumného úkolu úspěšně splněna a pro řešitelský tým
VOGTK byly získány cenné praktické poznatky,
které byly využity pro sestavení technologického
postupu pro mikrosnímkování.
Mikrofilmový archiv dokumentace
SG MB posloužil i jako významný exponát na mezinárodní poradě geodetických služeb států RVHP o využití mikrofilmu
v geodézii, uspořádané v r. 1973 v Mladé Boleslavi.
Umístění resortního mikrofilmacího
pracoviště
právě do Mladé Boleslavi bylo do značné míry
důsledkem celkového přístupu SG MB k zavádění
mikrofilmu. Jeho zřízením v r. 1974 vyvstaly četné problémy, pro geodety zcela netypické. Bylo
třeba zvládnout
odbornou
problematiku,
která
značně vybočuje z~ zeměměřické profese a souvisí především s chemií, optikou a jemnou mechanikou. Tyto problémy však byly vyřešeny společně se zácvikem pracovníků v náročné obsluze mikrosnímkovacích
kamer a dalších přístrojů
již po půlroční činnosti a oddíl se tak mohl věnovat nejen standardním
výrobním úkolům, ale
i experimentům sledujícím rozšíření racionálního
uplatnění mikrofilmu na další úseky geodetické
praxe.
Ke standardním výrobním úkolům patří mikrofilmování písemných
částí fondů všeobecných
dokumentací, především operátu pozemkového katastru a evidence nemovitostí. Tento způsob využití mikrofilmu je mezi pracovníky
všeobecně
znám, a jeho technologické otázky jsou vyřešeny.
Další zkvalitnění již není otázkou vlastního mikrofilmu, ale změny technologie vyhotovení geodetických prací jakožto snímkovaných předloh. Pro
zlepšení kvality mikrosnímků
je nutno přistoupit např. ke zvětšení rozměrů číselných kót, používání tužek se sytější kresbou čar, odstranění
použití barev nevhódných
pro mikrofilmování
(např. světle hnědá) a všeobecnému omezení vícebarevnosti písemných i grafických materiálů.
Archivní
mikrofilmování
sleduje
především
úsporu archivních prostor, perspektivně se počítá i s využitím mikrosnímků
k mikrografické
zpětné reprodukci.
Výsledný efekt archivního
mikrofilmovánípřináší
podle teoretických
předpokladů i prqktické ověření 90 % úspory a rovněž 90 % úspory váhy oproti originálům operátů.
Možnosti mikrofilmové techniky jsou však daleko širší, než je arcllivní snímkování. Mikrofilmové pracoviště SG MB bylo prozíravě vybaveno
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takovou technikou, která toto široké využití plně
uplatňuje. Ještě před nákupem přístrOjového vybavení byla provedena testace vhodných přístrojů
na mimoresormích mikrofilmovacích pracovištích.
Jejím pozitivním výsledkem byla změna koncepce
vybavení, z původních 4 kamer Zeiss DK 5, vhodných ke sním kování písemností, byly 2 nahrazeny
kamerami
Zeiss DK 7, umožňujícími
sním kovat
i grafické podklady. Kromě těchto kamer je pra·
coviště vybaVellf.l ještě speCiální kamerou SMA O,
uUl0žňující nejen snímkování,
ale též zpětnou
reprodukci s mimořádně vysokou přesnosti.
V současné době je úsilí oddílu o další způsoby
využívání mikrofilmové
techniky
zaměřeno na
mikrofilmování map a možnosti všestranného využití těchto mikrosnímků. Experimenty na tomto
úseku se provádějí jednak v rámci výzkumnéhO
úkolu, zpracovávaného
ve spolupráci s VÚGTK,
jednak i z vlastní iniciativy a přinesly již takové
výsledky, které znamenají vyřešení všech základních problémů a možnost širokého praktického
uplatněni.
Neutajovaných mikrosnímků map je možno využít k nahlížení pracovníků SG i veřejnosti. Tím
se výrazně zmenší počet manipulací s originálem,
což je důležité především u map katastrálních,
jejichž stav dnes již používání originálu téměř
vylučuje. Mikrosnímky map lze dále využít k aktivním pracovním úkonům, jakým je především
zpětná reprodukce. Z mikrosnímků lze zpětně~reprodukovat části map i celé mapové listy, a to
jak na zajištěný i nezajišt~ný papír, tak na průsvitnou fólii. Reprodukcí na' průsvitnou fólii vlastně vznikne nová aktualizovaná
matrice mapy,
ze které lze dále reprodukovat i nejjednodušší
způsoby, jako je např. diazotypie. Všechny tyto
možnosti lze využívat i v připravované technologií, která nahradí klasickou ruční údržbu pracovních i evidenčních map racionálnějším
způsobem. Zpětnou reprodukci z mikrosnímku lze provádět prakticky do libovolného' měřítka, mikrofilm tak poskytuje i možnost velmi racionální
transformace
mapových děl do jiných měřítek.
Kartometrická
přesnost
zpětné reprodukce
při
práci na nesrážlivé materiály je vynikající, při
pokusech, prováděných v rámci výzkumného úko·
lu bylo dosaženo vyhOVUjící přesnosti.
-Protazím bylo mikrofilmování map prakticky využito k vyhotovení zmenšenin pozemkových map
v měřítku 1:10000 pro mimo resortní projekční
organizace, k vyhotovení zmenšenin SMO 5 na
formát A 4 pro nový způsob evidence bodových
polí v technické dokumentaci n. p. Geodézie Praha a k vyhotovení zvětšenin pozemkových map
do měřítka 1:1000 a 1: 500 v rámci přípravy na
SG MB. V nejbližší době dojde k širokému využívání mikrofilmu map v resortu geodézi,e a mikkrofilmovací pracoviště je na tyto nové úkoly,
které se stanou důležitou součástí racionalizace,
.připraveno.

Článek přes svoji rozsáhlost nepokrývá veškerou problematiku SG, věnuje se především těm
úsekům činnosti, na kterých SG MB usilovalo a
usiluje o zavedení nového přístupu, nových pracovních postupů, technického pokroku a racionalizace práce. Zavádění popis(waných novinek se
neobešlo bez vysokého úsilí a značných obětí časových i ekonomických: všechny novinky byly zaváděny Za glného provozu bez nejmenších ekono-
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mických úlev, nutných pro zkušební poloprovoz.
Tyto obtíže byly překon4ny přístupem pracovního
kolektivu,
sdruženého
v brigádu
socialistické
práce, jehož členové považují zavádění technického pokroku nejen za pracovní povinnost, ale též
jako celespolečensky
prospěšnou
a ušlechtilou
osobní zálibu, nutnou k dovršení myšlenkové zralosti socialistického
člověka.

Závěrem je nutno vyslovit přání, aby článek
vyvolal účinky, směřující ke zvýšení zájmu o problematiku středisek geodézie a k publikaci dalších
zkušeností a podnětů z této oblasti.
Do redakce došlo 3. února 1975
Lektoroval:

Ing. Karel Čípa, ČÚGK

Ing. Jaroslav Jílek,
Geodézie, n. p., Plzeň

Mezi speciálními zeměměřickými
pracemi, prováděnými střediskem 312 Geodézie v Plini, zaujímá v· posledních letech stále významnější místo
zjišťování svislostí výškových budov a staveb.
Na prvním místě se jedná o výš k o v é ob Yt n é o b j e k ty,
převážně 14podlažní, tedy nad
40 m vysoké, na různých sídlišťích. Zde šlo převážně o odchylky od svislice, zaviněné výrobními
nepřesnostmi
panelů a nepřesností jejich montáže. O zjišťování deformací pozdějším působením
(tj. po ukončení hrubé stavby) různých činitelů
se· jednalo
jen výjimečně
např. odchylky
vzniklé nestejným sedáním rohů objektu vlivem
nehomogennosti
podloží z geologického 'hlediska,
vlivem většího zatížení po obydlení atd.
Druhé místo v tomto odvětví měření
patří
o celo v Ý m b u b n ů m s i I n a o b i I í, jež se
v Západočeském kraji
poslední době hodně stavějí. U těchto bubnů - o výšce cca 20 m a průměru 6 m - se jednalo o obojí: jak o montážní
odchylky, tj. stav před prvým plněním, tak o deformace, tj. jejich změny během plnění, po naplnění a při opětovném vyprázdnění.
Do třetí,
nepočetné
kategorie, patří některé
s pe c i á 1 n í s t a v b y jako tel-evizní a rozhlasové stožáry, retranslační
stanice a vysoké komíny.
AJ. U výškových obytných objektů bylpožadavek zadavatele (Pozemních staveb nebo Výzk. stavebních ústavů) zaměřovat odchylky od svislice
u vybraných nosných stěn. Tyto stěny jsou položeny kolmo na obvodové zdivo a jejich neomítnutý povrch přístupný zpravidla ve hloubce místnosti 50 až 150 cm. Poněvadž pochopitelně
ve
stropech jednotlivých podlaží nejsou žádné vhodné otvory, pod něž oy bylo možno postavit optický provažovač a měřit odchylky od svislice přímo, musela být zvolena metoda nepřímá~ Do vzdálenosti alespoň dvojnásobné, než byla výška nejvyššího podlaží, v té době zaměřovaného, byl postaven vteřinový theodoUt (Zeiss th 010) do prodloužené
roviny
právě
zaměřované
stěny
( ± 1 dm). P;ak se cílilo na terč, přikládaný 2 X
v každém podlaží na panel nosné stěny (nahoru
a ~dolů) do ko~_stantní vzdálenosti od stěny (10
az 30 cm),' odecltal se vodor. úhel ve vteřinách'.
!~rč ~~sel bý! př!kládán v jednotlivých
podlazlch teze nosne steny do téže svislice - z hlediska hloubky místnosti. Bylo lze snadno počet-

v
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ně vyvodit, že drobné nepřesnosti v umístění theodolitu do prodloužené
roviny, nebo v umístění
terče do hloubky místnosti
ovlivnily výsledné
hodnoty jen nepatrně (při vzdálenosti 40 m a shora uvedených nepřesnostech
20 cm a 10 cm jen
1/2 mm). Celý postup se opakoval ve druhé poloze dalekohledu.
Osnova byla zaiištěna orientací
na pevný bod. Terč byl konstruován tak, že prakticky nepřipouštěl,
él.by jej pomocník přiložil ke
stěně jinak než kolmo.
Vodorovná délka mezi theodolitem a body na
nosné
stěně
byla
zaměřena
tachymetricky
(± 2 dm), zápisník vystředěn a nulován k bodům
na spodku 1. nadzemního podlaží, pomocí délky
a úhlových odchylek vypočteny v mm odchylky
od svislic v jednotlivých podlažích (včetně znaménka) a v kombinovaném graficko-číselném záznamu předány objednavateli.
Výsledky sloužily
třem účelům:
a) jako doklad při předávání stavby investorovi nebo uživateli, že nebyly překročeny dopustné stavební odchylky, ve svislosti - jednotlivých panelů, ve vazbě panelů vyššího
podlaží na nižší a v celkové svislosti nosné
stěny.
b) pro výzkumné stavební účely
c) pro stavební opravy přímo během stavby.
U 14podlažních
objektů se měření určených
stěn totiž provádělo zpravidla ve 4 etapách (po
3., 7., 1p. a 14. podlaží) a vyhodnocovalo se rovněž po částech, takže stavbyvedoucí
například
při blokování 8. podlaží věděl, kam a o kolik mm
ze svisllce uhýbají podlaží 1. až 7. a mohl učinit
opatření, aby se odchylky zlepšily nebo alespoň
nezhoršily. Dalším důvodem měření po etapách
byla skutečnost, že často se zpožděním několika
podlaží byly čelní stěny odspodu zaSklívány a měřenívšech
podlaží najednou až po dokončení ce·
lého objektu bylo by za tohoto stavu velmi ztíženo nebo i znemožněno. Při měření ,.po částech
se vždy v další etapě opakovalo zaměření spodku 1. podlaží a celého podlaží v předchozí etapě nejvyššího (body červeně označeny), aby bylo zaruceno správné ztotožnění obou osnov.
Přesnost této metody byla určíma empiricky:
~ě~olik stěn bylo zaměřeno opakovaně - jindy,
Jmym strojem, jiným měřičem a s jinými pomocníky. Průměrný rozdíl mezi dvěma měřeními byl
.1,5 mm, což je pro uvedené účely dostačující.
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Uvedenou
metodou
bylo
zaměřeno:
a) Na sídlišti Plzeň- Jižní předměstí v době listopad 1969 až červenec 1973 celkem 56 nosných stěn na 8 výškových objqktech.
b) na sídlišti Plzeň-Skvrňany v době říjen 1971
až květen 1974 celkem 61 nosných stěn na
9 výškových objektech.
.
c) na sídlišti
Tachov-Pod nádražím v době
únor až listopad 1972 celkem 40 nosných
stěn na 5 výškových objektech.
Zpracováním
cca 3700 číselných údajů (odchylek v mm jednotlivých panelů od svislice, proložené spodkem 1. nadzemního podlaží) lze sestavit následující
tabulku 1 pro průměrné odchylky v mm v jednotlivých podlažích:

Sídli'<tě
Podlaží
Jížní

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

před.

I

Skvrňany

I

Tachov

1,0
4,3
6,9

1,5
5,8
7,7

1,2
5,8
7,5

8,6
10,0
11,5
12,9

9,8
11,7
12,8
13,4

9,8
11;2
11,7
12,2

14,1
13,6
13,0

14,1
14,9
15,0

12,4
12,3
13,5

13,0
12,7
12,8
14,0

13,9
14,7
13,9
14,0

14,2
14,7
15,4
16,3

Z odchylek spodní a horní části panelu v jed·
nom podlaží !byl vzat vždy aritmetický průměr,
u 1. podlaží průměr z nuly a odchylky horní části. Z tabulky vyplývá, že průměrná odchylka od
svislice se mezi jednotlivými sídlišti příliš neliší
(11 mm ± 0,5 mm), ač věžové objekty byly různých
typů a stavěny vždy jinými stavbyvedoucími,
mistry a jinou partou blokařů.
Zajímavý
je průběh
ky s jednotlivými

nárůstu
podlažími:

odchyl-

a) na
8.
ci
se

sídlišti Jižní předměstí vzrůstají až do
podlaží (přičemž diference mají tendenspíše sestupnou),
pak až do 14. podlaží
udržují zhruba na stejné úrovni, cca 13
až 14 mm.

. b) na sídlišti
Skvrňany
vzrůstají
odchylky
o něco rychleji, až do 9.-10.
podlaží, a na
této úrovni cca 14-15 mm se udržují až do
14. podlaží.
c) na sídlišti Tachov rostou odchylky zpočátku obdolbně jako na obou plzeňských sídliš'
tích, ale mezi 5. až 9. podlažím se zastavují
a udržují se stále mezi 11-12 mm. Dále pak
vzrůstají opět až od podlaží 10.
Zvláště z rozboru odchylek u jednotlivých objektů je dobře patrná jejich závislost na předání
číselných výsledků odchylek předchozích podlaží
mistrovi (odchylky rostou pomaleji, nemění se
nebo dokonce i klesají, jak parta "nakláněla"
křivou stěnu na opačnou stranu).

B) Svislost ocelových bubnů na obilí se zamě'
řuje ve větším rozsahu 9d-června 1973, v Plešnici okres Plzeň-sever, v Toužimi, okres Karl. Vary,
v Radnicích okres Rokycany a v Přešticích okres
Plzeň-jih, celkem se dosud jednalo o 50 bubnů.
Svislost každého bubnu byla stanovena jako
svislost 4 povrchových přímek válce, vedených
svisle v koncových bodech dvou zhruba na sebe
kolmých průměrů kruhového půdorysu. Použito
bylo theodolitu Zeiss th 010, cíleno ze vzdálenosti 40 až 60 m na každou přímku v její tečné rovině dole a nahoře, v obou polohách dalekohledu.
Z naměřených úhlových rozdílů a z tacheometricky zjištěné délky vypočteny pak v mm odchylky jednotlivých povrchových přímek od svislice
a zprůměrovány
pravá s levou. Ze dvou takto
získaných složek na s~!be kolmých pak byla stanovena polohová odchylka ideálního středu bub·
nu nahoř,e proti středu dole a její směrník v grádech (zpravidla od delší strany základové desky). Stínem této metody je, že vlivem nestejného
průměru bubnu v různých výškách a vzhledem
k montážním nepřesnostem
vychází často sklon
dvou povrchových přímek na opačných koncích
téhož průměru rozdílný.
Účel

měření:

a) Zjištění, zda sklon svislé osy nepřesahuje
dopustnou stavební odchylku (měření před
uvedením do provozu).
b) Zjištění, zda se sklon osy nezměnil během
plnění, po naplnění a po opětovném vyprázdnění.
c) Zjištění, zda u bubnů, kde stave1bní odchylka byla překročena a prováděcí závod stavbu "narovnal", se odchylka dostala do povolených mezí.
K bodu a): Průměrné naměřené odchylky od
svislosti byly v mm:
Plešnice 35
Toužim 28
Radnice 25
Pře štice 21
K bodu b): K podstatným změnám za provozu
nedošlo, což svědčí o skutečnosti "jak byla stavba postavena, tak drží". Případné sedání patek
jednotlivých
bubnů je buď zanedbatelné,
nebo
stejnoměrné vzhledem ke všem 4 nohám, a tudíž
svislost neovlivňuje.
K bodu c): Prováděcí podnik narovnal celkem
6 bubnů, u nichž byly zjištěny tyto odchylky
(v mm): 54, 57, 65, 66, 69, 83. Po opravách a opětném zaměření klesly všechny tyto odchylky pod
požadovanou hodnotu 50 mm = v průměru dosáhly jen 60 % odchylek původních.
C) Ze speciálních

staveb stojí za zmínku:

a) Zaměření svislostí retranslační
televizní věže Haibartice-Barák v okrese Klatovy, provedené
před jejím uvedením do provozu
v listopadu
1972. Jde o betonovou
věž
s ochozy, nastavenou příhradovou
anténou,
.s celkovou výškou sice jen 50 m, ale vzhledem k porostu ve stísněných poměrech. Naměřená odchylka bet. věže (měření 4 povrchových přímek v 6 různých výškách) byla
43 mm, telev. antény 11 mm.
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b) Zaměření svislosti poškozeného televizního
stožáru KRAŠOV v září 1968, výška 306 m,
protínáním ze tří stanovisek, každé ze tří
ocelových
noh stavby
zvlášť, stanovena
shodně průměrná výchylka vrcholu o 16 cm
k jihu (vzhledem k výšce nevýznamná).
Do redakce

došlo 5. srpna

1974

Lektorova\: Doc. Ing. Zdeněk Novák, CSc., ČVUT
v Praze

Praxe, kterou uvádí autor článku, je určitým
druhem
částečného
vytyčování, nebo správněji
opravování stavební montáže při tzv. volné mon-

táži. Obdoibná přesnost byla zjištěna i na pražských sídlištích, kde zhruba od pátého podlaží
již málo roste chyba v usazení panelu do svislice, Pokud se kontrola montáže během stavby neprováděla, byly výsledky ve vyšších podlažích
zhruba o 40. % horší. V současnosti se pomalu
začíná přecházet na podrobná vytyčování (tj. vytyčení soustavy přímek modulové půdorysné osnovy) v každém podlaží. Experimentálně to bylo provedeno např. na objektu 01 v Praze-Bohnicích.
Přesnost usazení panelů !byla ve všech podlažích
zhruba stejná a střední chyby byly přibližně poloviční než uváděné v článku. S postupným přechodem od volné montáže na montáž kontaktní
(na šrouby) se bude stále více používat vytyčování v každém podlaží.

Vytyčovanie hraníc V teréne podfa máp
a iných meračských podkladov

1. Všeobecne o vytyčovaní hraníc a o hraniciach

Ing. jozef Blunár,
Geodézia, n. p., Bratislava
Ing. Marián Hyrošš,
Katedra mapovania a pozemkových úprav SVŠT,
Bratislava

v takomto prípade je písomné vyjadrenie na hranici zainteresovanýchužívaterov-vlastníkov,
že
Vbežnej geodetickej praxi sa stretávame s verbudú súhlasiť s vytýčenou hranic ou.
kým počtom požiadaviek na vytýčenie užívacích
Novovytýčená hranica všeobecne nemá pre zaa vlastníckych hraníc. lde o vytýčenie hranice pointeresované stránky právnu závaznosť, pokiar ju
lohove už urcenej na nejakom platnom meračskom,
stránky za takú neuznávajú, alebo o jej platnosti
grafickom
podklade,
teda o obnovenie doteraz
nerozhodol
kompetentný
orgán.
Na vytýčenú
platnej hranice v evidencii nevyhnuternosti
(EN),
hranicu
sa vyhotovuje geometrický plán alebo
ktorú treba z raznych davodov znovu vytýčiť
vytyčovací náčrt. Geometrický plá!!.. alebo vytyčoa vyznačiť v teréne. Nejde tu o vytýčenie novej
vací náčrt na novovytýčenú
hranic u v prírode
hranice pre účely EN. Nutnosť jej vytýčenia maže
vytvára podklad pre ďalšie konanie orgánóv, ktovzniknúť tým, že hranica
je ne z n a t e r n á ,
ré rozhodujú o právnych vzťahoch. SÚ to: súdy,
s por n á, na pád a n á, alebo jej vytýčenie je
národné výbory, arbitrážne
orgány, prokuratúry
len prianím jedného alebo oboch susedov.
a štátne notárstva. Tiež maže slúžiť ako podklad
Jednou z príčin, prečo vzniká potreba vytýčenia
na zamierovacie konanie podra §-u 67 Obč. súdnehranice, je nedostatok jej trvalého označenia v te
ho poriadku č. 162/73 Zb.
réne, buď jeho zničením alebo tým, že hranica
Pri vytyčovaní hranice je pracovník povinný
trvale označená nikdy nebola. Takáto hranica býkonať vermi obozretne, aby sa spor nevyostroval
va pohyiblivá následkom
neúmyselnej
alebo aj
a podra možnosti ukončil zmierom alebo dohoúmyselnej agresivity jedného zo susedov. V priedou.
behu dlhého času sa neoznačená hranic a v teréKaždá hranic a je spojnic a bodov, preto jej vyne maže posúvať v raznom zmysle, obyčajne nátýčenie pozostáva z vytýčenia týchto bodov. lde
sledkom zmeny uživaterov a ich starostlivosti
o úlohu v teréne podra daných alebo pripraveo hranicu. Z týchto davodov, pokiar hranice poných prvkov a mier vytýčiť lomové body hranice.
zem kov nebudú trvale označené, požiadavky na
Pri každom vytyčovanomlbode
sa podra možnosti
ich vytýčenie budú aktuálne ako pri pozemkoch
dodIjžuje zásada, aby jeho vytyčovacie
prvky
v osobnom užívaní, tak aj pri pozemkoch v soa miery boli na sebe kolmé.
cialistickom sektore.
Vytyčovanie hraníc na odborný znalecký posuVytyčujú sa obyčajne hraníce, ktoré sú. predmedok sa robí v zmysle ustanovení zák. č. 36/1967
tom konania národných výborov a súdov, prípadZb. o znalcoch a tlmočníkoch. Tieto práce maže
ne zmierovacích
komisií. Výsledok týchto prác
robiť len odborný pracovník zapísaný v zozname
má charakter odborného znaleckého posudku. Vyznalcov podra § -u 4 vyhl. č. 37/1967 Zb., alebo ortýčenie takej hranice vykoná spravidla znalec,
ganizácia SÚGK uvedená v zozname ústavo v, špealebo v SSR určitá organizácia rezortu Slovenskécializovaných na znaleckú činnosť vÚstrednom
ho úradu geodézie a kartografie
(SÚGK), prípad- . vestniku SSR 1972, čiastka 8. Podťa § -u 24 zák. Č.
ne osoba štátnym orgánom ustanovená. Okrem to36/27 Zb. štátny orgán maže ustanoviť za znalca
ho sa vykonáva vytÝČenie hraníc na objednávku
aj osobu nezapísanú v zozname znalcovo
a vtedy tým poverený pracovník nemusí byť súd·
Objednávky na vytyčovanie hraníc a pozemkov
nym znalcom. Podmienkouprijatia
objednávký
prijímajú a vybavujú oddiely EN n. p. Geodézia,
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ktoré sú v okresoch. Tieto práce maže vykonávat
aj skúsený pracovník podniku, ovládajúci
meranie a prácu na mapách a nemusí byt pritom zapísaný v zozname znalcov alebo ustanovený ako
znalec. Zúčastnené
strany m6žu novovytýčenú
hranic u uznat, ale ak s novovytýčenou hranicou
nie sú spokojné, m6žu sa obrátit na súd.
V ďalšom osobitne sa popisuje postup pri vytýčení jednej hranice a samostatne pri vytýčení
pozemku.

Ak na hranici je múr na pozemkoch oboch susedov, obyčajne s obojstrannou strieškou, hranica prebieha stredom prieniku múra s terénom. Hranica m6že íst aj odkvapom striešky
múra vtedy, ak múr aj jeho strieška sú na
jednom pozemku.
vlastník plotu
~o-'Y,(l/P7'6/\~9'7(OJ(/9;t9

!pw.m

sused

2. Vytýčenie jednej hranice
2.1 Vše o b e c n e o v y tyč e n e j hra

nic i

Pri prácach na vytyčovaní hraníc tre,ba brat do
úvahy miestne zvyklosti a pridfžat sa logiky. Na
ilustráciu sa uvádza niekofko prípadov miestnych
zvyklostí o priebehu hraníc:
V terasovitom teréne prebieha
užívacia hranic a piHou terasy mi a a b.

vlastnícka na obr. 1 bod-

Hranica na drevených plotoch prebieha prienikom plotu s terénom na strane suseda. Stípy plotu sú vždy na pozemku vlastníka plotu - obr. 2.
To platí aj pre ploty z pletiva so stípami osadenými v teréne, bez ohfadu na druh materiálu stípov.
stip

l-

vlastník plotu

qmm!TlZm!lWJ\1z",pmmrmlJ1J!l!lT!T!iknmzmZZl!Z=~

sused

Správne vytýčeIÍá hranica nem6že napr. pretínat vefmi starú budovu, nemaže byt nad obvyklú
mieru v obci o d s a den á od starej budovy, nemaže nesúhlasiť s priebehom starého hraničného
múra a pod. Preto pri zameriavaní
skutočného
stavu v teréne je nevyhnutné zistiť kvalitu hraníc,
vyznačit ju v meračskom náčrte a zohfadnit pri
zákrese do mapy a pri vytyčovaní.
Z v y k o v é právo ohfadom
od kvap ov n'ie je
jednotné. SÚ obce, v ktorých vlastnícku hranicu
podfa zvyku tvorí. stena a nie odkvap. To sa zistí
priamo v obci. Ďalej vytyčované hranic a nemá
menit skutočnú hranicu o malé rozdiely, ktorými m6že byt zatažené p6vodne meranie pri nariadenom zaokrúhfovaní mier na 0,1 siahy a odmerané miery z mapy. Vytýčená hranica musí byt
logická a súhlasiť polohou a priebehom s mapou,
pokiaf sa skutočne nezistí hrubá chyba v skorsom
meraní alebo \l kresbe mapy. Táto zásada je nutná aj pri vytyčovaní hraníc podfa meračských
náčrtov a geometrických plánov. Aj tam nie sú.
vylúčené chylby a nereálne miery. Vytýčenie hranice je vefmi náročné na odbornost, skúsenosti
a čas. Žiada sa ešte poznamenat, že vlastníci, prípadne trvalí užívatelia pozemkov, obyčajne poznajú správny polohový priebeh hranice a pri objektívnom a svedomitom vytýčení hranice bývajú
spokojní. Vzhfadom na možné následky nespráv-neho vytýčenia hranice musí byt táto práca vykonaná opatrne, obozretne a vefmi uvážene.
•
2.2 M e rač s k é
vanie
hraníc

-

Plot má pevný (murovaný, betónový) základ
(podmurovku)
vyčnievajúci nad terén. V základe sú osadené pevné stípy a celý základ je
na pozemku jedného vlastníka užívatefa.
Hranica pre'bieha prienikom pevného základu
s terénom na strane suseda - obr. 3. Ak pevný základ je na pozemku oboch susedov, potom hranic a prebieha pozdÍžnou osou pevného
základu.
vlastník plotu

....-;~OO;:::a;q"eďt?xč't<zč'?P!:ť,»z.'J"/j1Zo/

--;;a..

hraníca

sused

Oplotenie pozemku je z prefabrikátov,
ktoré
sa vkladajú do stípov s drážkou. Hranica prebieha prienikom stípov s terénom na strane
susedného pozemku - obr. 4. Ak však- stípy
s drážkou sú na pozemkoch oboch sused9v,
potom hranica prebieha pri:enikom zvislej osi
ytípov s terénom.

pod k I a d y

na

v y tyč o -

Meračské a mapové operáty, ktoré sa použili
na prípravu
vytýčenia a určenia vytyčovacích
prvkov (napr. originály katastrálnych
máp a ich
odtlačky, katastrálne mapy, pozemkové mapy EN,
meračské
náčrty,
geometrické
plány, prídelové
plány a iné mapové a grafické podklady). majú
podfa § -u 2 ods. 2 zák. Č. 22/1964 Zb., o evidencii
nehnutefností
charakter
technického
podkladu.
O tom, ktoré meračské a mapově podklady sa na
vytyčovacie práce použijú, rozhodne vykonávajúci pracovník podfa· povahy prípadu a technickej
i geometrickej hodnoty meračského a mapového
podkladu. Zásadne to musia byť meračské podklady naioavodnejšie a najpresnejšie, a to v poradí:
originálne meračské náčrty, náčrty z údržby, geometrické plány, originálne katastrálne
mapy, katastrálne mapy a pozemkové mapy.
Hranice možno vytyčovat len podfa technickohospodárskych máp, máp zo skoršieho mapovania
v S-JTSK a máp v zobrazovacích sústavách valcovei. stereograf1ckej a bezprojekčnej.
Meračské náčrty a geometrické plány zamerané
číselnými mapovacími metódami ako aj na správ~
ne zaistené a· !vonku bezpečne vytýčiteIné meračské priamky, prípadne aj kótované prídelové pIá-
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ny, sa použijú na vytýčenie hraníc aj v obciach
s nevyhovujúcimi mapami (s katastrálnymi
náčrtmi a náhradnými mapami).

Okrem toho v kancelárii nemožno sporahlivo určiť
identické body a hranice v teréne a na mape.
Pred vytýčením hranice podra mapy sa zameria
priebeh
hranice v teréne a predmety merania šir2.3 P l' í P l' a v a
a
vytÝ čenie
hra nic e
šieho okolia. Ak jHden z prHahlých pozemkov je
podla
meračského
náčrtu
alebo
velmi široký, zameria sa viac hraníc pozemkov
geometrického
plánu
na druhej strane. Zamerané skutočné hranice sa
Vytýčenie hranice
podla meračského
náčrtu
ešte v teréne podra mier porovajú na pracovnej
alebo geometrického
plánu jH možne len vtedy,
mape alebo sním)<H z podkladovej mapy, či sú
ak ~ú spolahlivo zamerané a vyhotovené a obsav teréne čo do polohy identické s hranicami na
hujú jednoznačné vytyčovacie a konštrukčné miemape. Ak niektorá hranic a nie je identická, merarya
prvky pre všetky polohové body vytyčovanie sa rozšíri tak, aby bola bezpečne zistená
nej hranice. Príprava sa vykoná vopred v kancea overená identita ďalších hraníc na mape a v telárii tak, že uVHdený podklad se preskúša so záréne, kedže vytýčenie musí nadvazovať na idenmerom, či
tické hranice.
vyhovuje na vytýčenie,
Pri meraní treba provizórnymi znakmi (kolíkobsahuje rozhodujúce miery a prvky na vymi) v teréne označiť body nájdenej vytyčovanej
týčenie,
hranice a aj iných nevytyčovaných hraníc, ako aj
miery a prvky na podklade sú v logickom súkoncové body použitých
meračských
priamok.
lade,
Zúčastnené strany sa upozornia, že sú to len znasa dá vykonať kontrolný výpočet omerných
ky na zameranie skutočného stavu a že k vlastnémiHl' a ich porovnanie s nameranými
a na
mu vytýčeniu m6že d6jsť až po porovnaní tohoto
podklade uvedenými: rozdiel musí byť v dovomerania s mapou. Ďalej sa zúčastnené strany polených odchýlkach.
žiadajú, aby provizórne znaky do vytýčenia hra·
nice nepoškodili, neprHmiestnili a uchovali na p6Ak je výsledok preskúšenia podkladu vyhovujúci, m6že sa hranic a v teréne vytýčiť.
~.. vodnom mieste.
Odporúča sa o zameraní skutočného stavu spíPred vlastným vytýčením hranice sa vopred na
sať krátku zápisnicu. Jej obsahom bude konštamieste mierami overí, či polohopisné čiary v tetovanie
že bol zameraný skutočný, vonku zisréne súhlasia s podkladom; Ak sa súhlas zístí,
tený stav a že provizórne znaky (kolíky) majú
takto overený a preskúšaný podklad sa použije
len orientačný význam merania a vlastného vyna definitívne vytýčenie hranice. Pritom sa odpotýčenia
hranice. Zápisnicu
podpíšu zúčastnené
rúča hranic u vytýčH zo siete meračských priastrany a pracovník, ktorý vymeriaval.
mok, použitých pri meraní pre meračský náčrt,
Pri zameriavaní skutočného stavu v teréne je
alebo gHometrický plán. Ak taká možnosť nie je,
potrebné zisťovať a do meračského
náčrtu vynahradí sa inou sieťou meračských priamok, ktoznačH kvalitu hraníc a ak možno aj ich vek.
rá je podla možnosti v jednoduchom geometricSÚ to napr. starý múr, od p6vodu nezmeneny
kom vzťahu k p6vodnej sieti. Vytýčenie sa vykodom, os stabilnej a nezmenenej cesty so stroná podfa mier skontrolovaných
na podklade
v rámci prípravy.
moradím
alebo priekopami,
os starého
jarku,
staré stromoradie
ap. Zákres do mapy, ktorý
by nebol zladený s takýmito zobrazenými pred2.4 P l' í P l' a v a
a
vytÝ čenie
hra nic e
metmi merania je takmer určite Chybný.
pod ta map y
Porovnanie
zameraného
skutočného
stavu
Pod fa mapy sa hranic a vytýči vtHdy, ak nie je
s mapou sa vykoná starostlivým ceruzkovym zák dispozícii meračský
náčrt alebo geometrický
kresom do mapy. Ak sa v teréne zbežne skonplán. Musí to byť mapa vyhovujúca a najpresnejtrolovala
identita
viacerých
hraníc, zákres do
šia, aká sa vyskytuje. Hranica sa nesmie vytyčomapy je skoro vždy spolahlivý, polohove istý a
vať podla nevyhovujúcich máp, a to katastrálnych
zladený s kvalitou hraníc. Takto sa v ma pe pre:
náčrtov náhradných máp a iných im podobných.
javia rozdiely medzi platnou kresbou a novým
Vytýčen,ie hraníc podla mapy by sa malo vyzákresom skutočného stavu. podra toho sa prakonať tou mapovacou metódou, ktorou bola vyhocovník pripraví na vytýčenie hranice v teréne.
tovená mapa, aby 'bola zachovaná homogenita
Spolahlivý
zákres
vytyčovanej
hranice
dáva
tvorby (merania) mapy a merania vytýčenia hraobraz o tom, či ju treba a v ktorom smere a
nice. Vytýčenie hranice podfa máp vyhotovených
zmysle posunúť. Príprava na konečné vytýčenie
stolovou mapovacou metódou sa vykoná spravidla
hranice je vtedy správna a úplná, ak pri zona zámerné priamky, nadvazujúce na vonku jest·
hfadnení
kvality hraníc v dovolených
odchýXvujúce a na mape zobrazené identické body. Je to
kach súhlasia pripravené
miery od vytyčovanej
možno vykonať aj ortogonálnou metódou, ak sa
hranice po hranioe identické v teréne a na matak vykonala príprava na vytýbenie a zameranie
pe. Identických
hraníc
býva spravidla
verká
skutočného stavu v teréne. Nemožno použiť rozvačšina. Až po tomto m6že dojsť k vytýčeniu
dieln.e- metódy na zistenie skutočného stavu v tehranice z pripravených
a overených
vytyčovaréne a na vytýčenie hranice.
cích mier a prvkov. Vykoná sa podra možnosti
Popís prípravy a vytýčenie hranice podla mapy
od zachovaných
znakov (kolíkov)
zo zamerasú uvedené v § -e 52 Inštrukcie B. Tam sa nenia skutočného stavu. Vytýčené hranice sa popredpokladá
pred vlastným
vytýčením
hranice
tom označia trvalými znakmi (kameňmi alebo žez a mel' a n i e s k u toč n é h o s t a v u. Vzladom
leznými rúrkami) a provizórne znaky sa odstrána verki:í zodpovednosť
a možné ďalekosiahle
nia. Ak by sa zameranie skutočného stavu a vynásledky nesprávneho vytýčenia hranice pre zú- . týčenie hranice nevykonalo na tie isté meraččastn:ené stránky a aj podra praxe, je zameranie
ské priamky a tou istou meračskou
metódou,
skutočného stavu v teréne potrebné. Predpokladá
dochádZalo by k nežiadúcim rozdielom a práce
to dokonalé preštudovanie podkladových materiáby neboli homogénne.
lov a d6kladnú prípravu na vytýčenie hranice.
PQ ukončení je účelné vytýčenú hranicu zaistiť
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mierami na viacerétrvalé
predmety merania.
V budúcnosti to, v prípade potreby, ufahčí nové
vytýčenie alebo overenie hranice.
3. Vytýěenie pozemku
lde o vytýčenie hraníc celého pozemku, ktorý
je už tvarom a polohou určený na meračskom náčrte, geometrickom
pláne alebo v podkladovej
mape. Vytýčenie pozemku podfa katastrálnych
náčrtov, náhradných máp a iných im podobných
podkladov n i e j e p r í p u s t n é.
Pozemok v teréne určujú jeho obvodové hranice, ktoré sú na mape vyznačené čiarami. Vytýčenie pozemku pozostáva z vytýčenia jeho obvodových hraníc.
Co sme napísali o príprave a vytýčení jednej
hranice, sa v tomto prípade rozšíri na všetky
hranice pozemku. V rámci prípravy sa skontrolujú rozmery pozemku a výmera podfa podkladov. Pritom rozmery pozemku musia v dovolených odchýfkach súhlasiť.
Vytýčenie pozemku sa vykoná v prvom rade
podfa meračského
náčrtu alebo geometrického
plánu, ak sú k dispozícii a ak sa v rámci prípravy ukázali na to vyhovujúce. Može sa vyskytnúť aj prípad, že pri vytyčovaní pozemku, hlavně
podfa originálneho náčrtu stolových máp, výmera nesúhlasí, ak napr. povodné výmery sa vypočítali graficky (planimetricky).
V ta kom prípade
rozmery pozemku sú prvotné a rozhoduj.úce na
vytýčenie. Pri vytyčovaní po zem kov podfa originálnych mier treba brať do úvahy skutočnosť, že
pre mierku máp 1:2880 sa namerané miery zaokrúhfovali na 0,1 siahy, čo je 19 cm.
Na vytýčeni,e pozemku podfa máp sa v rámci
prípravy zamerania jeho skutočný stav spolu so
susednými
pozemkami a ak treba, za účelom
bezpečného zistenia totožnosti hraníc v mape a
v teréne, meranie sa rozšíri. Meranie sa vykoná
tak, aby sa dala vypočítať v Ý m e r a vytyčovaného pozemku a aspoň oboch susedných pozemkov z priamych mier. Potom sa vykoná spofahlivý zákres do mapy a podfa toho sa usúdi, či
treba, kde a ako tú-ktorú hranicu vonku v teréne
meniť. Vypočítajú sa výmery pozemkov z priamych mier alebo súradníc (poradníc a úsečiek J
a porovnajú sa s výmerami podfa stavu evidencie nehnutefnosti
(EN). Toto porovnanie a správny zákres do mapy ukážu súhlasnú potrebu korekcií polohy, tvaru a rozmerov pozemkov alebo
súradníc bodov hraníc.
Príprava je vtedy úplná a správna, ak súhlasia v prvom rade poloha v teréne a na mape,
tvar, rozmery a výmera vytyčovaného pozemku,
a tiež susedných
pozemkov. Takto pripravené
prv}{y a miery bodov hraníc sa v teréne vytýčia
a trvale označia. Dovolené odchýfky v rozmeroch
a vo výmere sa posudzujú pre použitú podkladovú mapu. Keďže rozmery pozem kov sú prvotné
a výmery niekedy druhotné
(pri grafickom výpočte výmerj, nemusia
výmery vždy súhlasiť
bezpodmienečne.
Zostavajúce
hranice
pozemkov
susediacich
s vytyčovaným
pozemkom
nie sú
predmetom vytýčenia, aj keď v teréne a na podklade nesúhlasia.
Aj pri vytyčovaní pozem kov sa treba vždy riadiť logikou. Napr. neskoršie vzniknutý vytyčovaný pozemok nesmie presahovať uličnú čiaru, zabiehať do regulovaného
potoka, nesmie byť stočený voči susedným pozemkom a pod., ak na to
skutočne nebol zistený a overený dovod. Treba

si tiež uvedomiť, že skutočnosť može byť rozne
zmenená voči podkladom.
O vytýčenej hranici alebo pozemku sa spIse
protokol, ktorého obsah a formu určuje príslušný predpis [2].
4. Záver
V článku sa autori snažili širšie rozviesť problematiku vytýčenia hranice a poukázať na stále aktuálnu a dosť častú potrebu obnovenia hraníc v teréne z roznych dovodov. Vyskytuje sa to
predovšetkým v zastavaných
častiach
obcí, kde
hranice nebývali vždy trvale označené, prípadne
keď stabilizačné znaky boli zničené. Vzhfadom na
vysoký stupeň socializácie extravilánov sa tu potreba nového vytýčenia hranice takmer nevyskytuje. V teréne trvale neoznačená hranica sa časom može roznym smerom a z .viacerých dovodov posúvať. Poukázalo sa na zásady, ktorými sa
treba riadit pri tejto úlohe. Správne vytýčenie
hranice závisí v prvom rade od úplnosti a dokladnosti prípravných prác.
Literatúra:
[1] INŠTRUKCIA B
[2] TECHNOLOGICKÝ POSTUP a geodetické práce menšieho
[3] ZÁKON Č. 36/1967 Zb.
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k a š o v s k ý, J., K u k u č a, J., B u k o v i n s k ý, E.:
príručka pre geodetov a topografov, Bratislava Alfa 1973, 572 str., 357 obr., 105 tab., 2. doplnené vydanie, Kčs 32,50

Far

GED-TDPD,

Prvé vydanie tejto praktickej príručky z r. 1963 bolo
vkTátkom čase I'ozobrané,čo
svedčí o potrebe tak,ejto
publikácie, bohatej po obsahovej stránke malého vreckO'vého formátu. V druhom vydaní autori aktuali:liOvali
len tie časti,ktoré
majú význam pre činnosť g,eodeta
na úsekoch, kde sa charakter práce nezmenil ani po
zavedení automatizácie. Príručka ]oe ,v prvom rade určená stredným technickým kádrom a v tomto smere
stále plní svoje porslanie.
Obsah príručky je rozdoelený na šesť kapitol. Prvé
štyri kapitoly obsahujú všeobecnú časť s matematickými a fyzikálnymi taburkami a predpisy o zlepšovaterskom hnutí, bezpečnosti
'práce, vzorce rovinnej
a sférick,ej trigonometrie,
opis pom6cok na výpočty,
opis prístrojov na meranie uhlov a prevýšení s ich
rektifikáciou.
V piatej kapitole sú opísané bežné geodetické práce
od budovania podl'Obnýc.h bodov situačných
a výškových až po merani,e 'plošných obsahov aj s úlohami
pri vytyčovaní trás s uvectenímprípustných
odchýliek
podra starých i nových inštrukcií.
V poslednej šiestej kapitole sa autori zaoberajú topografickým mapovaním v mierke 1:5000 a 1:10 000.
R,ecen:liOvaná prÍ'ručka Geo-topo kolektívu
autorov
takto zaplnila medzeru od vydania dnes už zastaralej
PraktžckeŤ
geometrie
prof. Sem e rád a, ktorá dlhé
roky bola jedinou 'Využívanou rukovaťou v odbornej
g,eodetickej literatúre.
Túto praktickú
pom6cku m6žem odporúčať nielen
stredným technickým kádl'Om, ale každému geodetovi,
ktorý vykonáva praktickúčinnosť.
Ing.
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Ze zprávy o činnosti ÚV ČVTS společnosti geodézie a kartografie
za rok 1974

Hlavní úkoly a zaměření ČVTS-společnosti geodézie
a kartografie v politicko-odbomé
činnosti vyplývají jak
ze spolupráce s orgány ,a organizacemi Českého úřadu
geodetického a kacrtografického, tak i ze začlenění geodézie a ,ka:rtografie do rámce celé řady dalších odvětví
a oborů jako např. zemědělství, stavebnictví, doprava,
národní obrana apod. Činnost CVTS-GKbylaz.aměN~na
na zabe21pečení hlavních
úkolů
programu
činnosti
ČSVTS po IV. sjec:zdu, II. sjezdu ČVTS, z.pracovanýoh na
základě závěrů XIV. sjezdu KSČ a na úkoly vycházející z usnesení a programového prohlášení přijatého na
VII. geodetické
ff
kartografické
konferenci
(Národním sjezdu ČVTS-GK].
Společnost geodézie a kartografie
byla orientována
na tyto 'vybrané úkoly odvětví a oborů:
součinnost inženýrské geodézie se stavebními profesemi
- modernizaci,
používání měřické techniky a metod
v inženýrské geodézii
- z·vyšování odborné úrovně pr.acovníků v inženýrské
geodézii
- výměna zkušeno·stí pr<acovníků z podniků různých
resortů
- odboDná příprava odpovědných geodetl1
- sjednocení a racionalizace zpr.acování předpisl1 souvisejících s inženýrskou geodézií
pomoc komplexní socialistické radonalizaci
- využívání progresivních materiálů a pracovních postupů
- výměna pracovních zkušeností
sledování a hodnocení kartogr·af.ické ediční činnosti
zvyšování intenzity a 'kvality spolupráce s fotogrammetriokými odborníky ze všech socialistických států
koordinaci všech odborných akcí českých a slovenských odborných skupin
podpora programu inovací v oblasti evidence nemo'vitostí s náv821ností na koncepční
záměry resortu COGK
zpracování oponentských posudků k řešení významných vědeckotechnických
problémů v oblasti geodézie (např. "Koncepce povrchových geodetických
bodových polí pro výstavbu met'ra v Praze", "Projekt
určování svahových defnrmací v ohlasti vodní nádrže Šance" apod.]
automatizované systémy řízenI,
ČVTS-GK n'a .svých zasedAních pmjed:nal úkoly
vyplývající z jednání pléna lOVKSČ z ·května 1974 a
závěry 7. plenárního zasedání rady ČVTS a rozpracoval je do. podmínek ČVTS-GK. Přijatá opatření byla zároveň projednána
s vedoucími představiteli
Českého
úřadu geodetického a kartografického.
Výsledkem jednání bylo vypracování
"Zaměření
poHticko-odborné
činnosti ČVTS-GK po květnovém plenu Ov KSČ", které
bylo publikováno v odborném časopise Geodetic,ký a
kartografický
obzor (dále jen GaKO] č. 10/1974.
Plán odborných akcí plánovaných CVTS-GKna r. 1974
byl v celém rozsahu splněn.
Zhodnocení každé akce s celostátní 'a republikovou
působností byln projednáno na zasedání předsednictva
Ov CVTS-GK a uvedeno v :příloze k zápisu ze zasedání
s úknlem pro garanta publikovat zhodnocení a závěry
akce v GaKO. .
Přehled uskutečněných
akcí s celostátní a 'republikovou pllsobností ČVTS-GK:
Akce celostátní se zahraniční účastí:
"Oborové geodetické
dny a XII. burza technických
zlepšení"
17.-19. 9. 1974, Brno

.ov

Ostatní akce:
"Využití mikrofilmu v geodézii"
2.-3. 4. 1974, Blansko
"Použití nesrážlivých plastických fólií a filmů v geodézii a kartografii"
15.-16. 5. 1974, Pardubice
"Problémy kvality obsahu registru
evidence nemovitostí"
5.-6. 11. 1974, Chrudim
"Konference odpovědných geodetů"
12.-13. 11. 1974, Brno
"vývojové tendence v geodetioké výpočetní technice
f];Tmy TEKTRONIX'·
12. 11. 1974 v Praze
14. 11. 1974 v Brně
"Možností využití gyroteodolitů v geodetické praxi"
19. 11. 1974, Brno
V oblasti zahraničních
sty'ků Ov ČVTS-GK vycházel
v r. 1974 z podepsaných protokolů porad zástupců VTS
ZSS a záv,azků vy·plývajících z členství ČSVTS v mezinárodních nevládních
o>rgahizacích FIG, ISP a ICA.
Zároveň bylo přihlíženo k finančníma
devizovým mo>žnostem VTS.
Při výjezdech na akce VTS ZSS bylo plně využíváno
reciproční výměny se sesterskými organizacemi.
Nejdůležitější akce, které byly obeslány:
"Konference o inženýrské geodézii"
11.-12. 4. 1974, Mostar (Jugoslávie]
,,!úloha geodézie v inventarizaci
městských
podzemních zařízení (vedení] a zasedání skupiny 06 ;komise
FIG"
17.-19. 5. 1974, Lodž (PLR]
"Konference o problémech výchovy a dalšího vzdělávání geodetů a kartografů"
22.-25. 5. 1974, Székesfehérvár
(MLR]
"Konference o katastnl evidence nemovitostí v BLR"
30.-31. 5. 1974, Sofie (BLR]
"Symposium o ortofotomapách"
19.-22. 9. 1974, Krakov (PLR]
"Okoly a problémy evidence nemovitostí"
8.-9.
11. 1974, Schweri!n (NDR]
"Konference o katastru budov"
14.-15. 11. 1974, Opatija (Jugoslávie]
"Konference o automatizacI v geodézii, fotogrammetrii,
kartografii a měření"
14.-15. 11. 1974, Sofie (BLR]
"Konference o otáz'kách tematické rka'rtografie"
22.-23. 11. 1974, Drážďany (NDR]
Cesta na zasedání mezinárodní
nevládní orgallizace
devizově klrytá CSVTS
"XIV. kongres Mezinárodní federace zeměměřičů"
7.-16. 9. 1974, Washington D. C. (USA]
Cestovní zprávy našich delegátů byly všechny řádně
odevzdány j,ak mezinárodnímu oddělení OR ČSVTS, tak
i sekretariátu lOVCVTS-GK.k využití v odborné činnosti
společnosti. Odevzdané zprávy v sekretariátu
Ov ČVTSGK potom rovněž slouží jako jeden z materiáll1 pro pří,pravu výjezdll delegátů v dalších letech.
Odpovědný výběr delegatů na zahraniční cesty přiSlPívá ke kvalifikovanému ;přístUlpu odborných pracovní'ků při seznamování se a udržení kontaktu s nejnovější problematikou v oblasti vědeckotechnického
rozvoje geodézie, fotogrammet·rie a kartogr1afie. Vystupování našich odborniků v zahraničí pomáhá k upevnění
dobrého jména čs. geodézie a ;kartografie ve světě a
především v ZSS.
S výsledky ;realizovaných cest je pravi!delně seznamována odborná veřejnost na 'zasedáních odb. orgánů
ČVTS-GK, vědeckotechnických
akcích ·a rovněž i na
stránkách odborného tisku.
V ·roce 1974 pořádala CVTS-GK, v souladu se schváleným plánem, jednu celostátní
akci se zahraniční
účastí. Jednalo se o "Oborové geodetické dny - Brno
19'74" (OGD] spojené s "XII. burzou technických zlepšení" [BTZ].
,Přínos výše uvedené již tradiční akce lze spatřovat
především v soustavném se21nainování se s novinkami
v oblasti racionalizace
geodetieké výroby, kdy předvedení "in natura" je mnohem účinnější,
než sebedetailnější popis či výkres. Součástí XII. BTZ a OGD
jsou setkání ,geodetl1 z celé republiky,' v tomto roce
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i zástupců geodetických
služeb některých
sousedních
států.
Tematika OGD, zaměřená na pracovní prostředí geodetických,kartografický.ch,
výpočetních a reprodukčních pracovišť, byla hodnocena jako velmi aktuální a
z hlediska péče o člověka jako velmi důležitá. Na doplnění byly promítnuty
filmy IZ oblasti životního prostředí.
V roce 1974 bylo vydáno k akcím pořádaným ČVTSGK celkem 9 sborníků. V časopise GaKO, číslech 1 až
12/74, bylo uveřejněno 15 článků, kromě jiných drobných oznámení o akcích.
V edici va geodetického, topografického a .kartografického je vydáván bulletin s názvem "Přehled informací",který
soustřeďuje soubor stručných informací
pro potřebu vedoucích pracovníků resortu ČÚGK. V Č. 2
to,hoto bulletinu byl uveřejněn článek tajemníka společnosti s názvem "Poslání a úkoly MV Praha a KV
ČVTS-GK".
Závěr

Úkoly ČVTS-GK stanovené v plánu politicko-odborné
činnosti byly splněny. Na základě ohlasu účastníků
nejrůznějších
akcí, tyto splnily svoje poslání a jsou
hodno'ceny jako všeobecně společensky prospěšné. Stále
stoupající
aktivita a zájem o informace z činnosti
ČVTS-GK t,olto konstatování
jen potvrzují. Ne,lze však
t·vrdit, že naše práce byli} bez chyb a nedostatků a že
ji již není možné zlepšovat. Zde právě záleží na aktivní
práci všech funkcio~ářů.
členů VTS, a to především
přímo v pobočkách CVTS.
.
_ _
tajeTTlmk UV ČVTS - společnosti

Ing. Vladimír
Kosek,
geodézie a kartografie

Dálková jízda vysokoškoláků na Duklu
DUKLA 1975
V Toce 1975 oslavujeme 30. výročí osvobození ČSSR.
Jednou z forem projevu vděčnosti a úcty ke všem kteří
svými životy vykoupili naši svobodu je i dálková jízda
vysukoškoláků na Duklu - hold mladých lidí tisícům
padlých, kteří svou smrtí otevřeli perspektivu nového
svobodného života.
Družstvo stavební fakulty, již tradičně utvořené ze
studentů zeměměřického smě·ru, si vytyčilo trasu jízdy
po severním pohraničí. Hory na naší severní hranici
byly nejen svědky hrdin.člého odpor.u našeho lidu proti
fašistické zvůli, a·le i dějištěm bojů, kterými přicházelo
naše
osvobození. Komplikovaná
situace,
nedostatek
sněhu a sUsněné časové m07Jnosti v důsledku posunu
_celého studijního harmonogramu
v roce Spartakiády
1975 si vynultily trochu jLné ře.šení staDtu, trasy ideuních úseků. Rozloučení s družstvem proběhlo u s. děkana za přítomnosti předsedy CZVKSC a ZV ROH. Srdečné ovzduší besedy vytvořil i proděkan s. prof. HOJovec
a- vedoucí KTV s. dr. Žalský.
Začátek letošní jízdy byl v Novém Městě had Metují
a trasa vedla po hřebenech hor, bez ohledu na to, zda
směr hřebenu odpovídá nebo neodpovídá
směru na
Duklu. Sněhové podmínky si vynutily tuto· opatření
i ·když nám tím vznikla řada těžko·stí. Chtěli jsme ale
co možná nejdelší část cestý jet na lyžích, tudíž jiná
možnost nebyla. Samo'zřejmě pěšímu pochodu jsme se
ne.vyhnuli, by.ly Úlseiky .zce:a beznadějně
černoze,letné
se stopami jinovatky, kde jsme ani nepomysleli na připnutí běžek. I když na druhé straně, musíme objektivně konstatovat, že s lyžemi na nohách se dají za
tohoto· po'chodu sjet stráně a místa, kde za normálních
okolno·stí by nastoupily ho linky a pahorky. Snad nejlépe by bylo připomenout nejbarvitější prnžitek tohoto
druhu - sjíždění z Paprsku do Starého Města. Stejně
je zajímavé, že trasa do Starého Města je vždy ně(~ím

wigi'nální. Každý Tok se tato etapa zaplse do naší paměti ně,čím neobvyklým - asi proto, že máme ke St.
Městu tak blízko. Sjezd z Paprsku, to je řada dlouhých,
rychle se svažujících plání, čas od času přerušených
pruhem leso. A na těchto pláních vyfoukané zbytky
sněhu ve tvaru dlouhých pruhů, 20 cm sněhu, 10 cm
hlína a to se neustále opakuje. Lyžař, jedna noha na
jednom pruhu sněhu, druhá noha na druhém, na tachometru 40 km/hod., na zádech ruksak a v očích
smrt a hrůzu z toho, jak zastavit.
Do trasy jsme letos vložili i vysokohorské prvky:
mimo výstup na Zbnjnickou chatu ve Vysokých Tatrách
ještě zimní přechod hřebenu Malé Fatry. Obojí jsme
aibsnlvovali za krásného počasí, což sice bylo příjemným zážitkem pro oči, zato nebezpečným úSkalím pro
stabilitu v běžeckých botách nebo v bot·askách na ledových plotnách, ve které se změnily nafoukané hřebenové plochy.
Celkově jsme letos více času věno·vali Slovensku.
Trochu méně zalidněné a méně pečlivě značené trasy
dávají daleko lepší příležito'st k bloudění než trasy
v historických zemích. Samozřejmě jsme i letos zabloudili na obligátním místě - posledních 10 km hřebenu
Spišské Magury. Kupodivu se nám to podařilo
ještě
dříve, než jsme to očekávali. A hned vzápětí v hlubo'ké
mlze se podařilo ně,kolika jedincům minout Lubovňanský hrad - výk.oil1skoro až neuvěřitelný,
leč· zřejmě
snadno uskutečnitelný. To nás neodradilo od zpestření,
zmínka 'O něm byla na začátku pochodu brána spíše
jako žertík vedouciho než budoucí program. Koupaliště
ve Vyšných Ružbachách lákalo, dokonce byl po ruce
i horký čaj s rumem a tak se odehrálo za asistence
kolemjdoucích zimní koupální. Přece jenom se projevilo,
že nejsme klub mrožů: 14 °C se nám zdála pro delší
ráchání příliš nízká teplo,ta vody a sušení na vzduchu
kolem 0° vyvolávalo pocity touhy po prohřátém Podolí.
Závěr byl ve Svidníku již beznadějně v bahně a bez
sněhu. Všude kolem stopy po ničivých záplavách, kterými byla celá oblast začátkem roku zasažena. V této
kuHse, pěšky, ale za dobré nálady a s vidinou brzkého
konce proběhla poslední etapa trasy Svidník-Dukla.
Na poslední trase se společně sešlo asi SO družstev
f.akult všech vysokých škol, aby každé uzavřelo svou,
různě dlcuhou a náročnou, trasu jízdy na Duklu. Památník na Dukle byl svědkem závěrečného nástupu,
vzpomínky, položení věnců a slibu zúč.astněných reprezentantů fakult. Minuta ticha - symbol úcty k památce padlých a hymny ukončily definitivně naši letošní dálkolvou jízdu na Duklu.
Každý si během jízdy prožil svou černou chvilku,
prověřil si své rezervy. Naše trasa - již tradičně jedna z nejdelších - byla náročná a všichni účastníci
byli jistě. rádi, že ji ve zdraví a ve vzájemné shodě
absolvovali. Úspěšný průběh pochodu kladl na každého
účastníka vysoké nároky, tím více musíme ocenit výkon
dívčí části družstva, posluchaček 5. ročníku ss. Kuldové
a Novotné, které nezůstaly za svými kolegy nikdy pozadu.
Naše vděčnost patř! všem, kteří se podíleli na přípravě jízdy a kieří nám svou podpo·rou a pochopením
umožnili tuto jízdu us'kutečnit.
#

Ing. Jozef Horička na zaslúženom
odpočinku

Na osobitnom zasadnutí Katedry geodézie Stavebnej
fakulty SVŠT v Bratislave dňa 2a. 12. 1974 sa stretol
s Ing. Jozefom H 0 r i č k o m pred jeho odchodom zo
sluŽieb školy široký aktív spolupracovníkov a kolego·v.
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Dlhoročnú pedagogickú a odbornú činnosť Ing. H 0Činnost do·c. J. Tlustého v oboru jeho p,rofese je tak
r i č k u zhodnotil
a vysoko ocenil prárektor
SVŠT
bohatá a všestranná
že není snadné provést její výčet.
prof. Ing. Anton S uch á n tJ k, CSc., ktorý mu s:účasne . Připomeňme si, že ~ roce 1957 byl vyslán s českoslo=
odovzdal medailu SVŠT a list rektora p!ro.f. Ing. Antona
venskou geodetickou expedicí do Albánie na mapovaCl
B 1a ž e j a, DrSc.
práce pro zaměř,ení rudných
ložisek u Podgradce.
Ing. H o'r i čk a j~ jeden z mála pracovníkov š:\<oly, V r. 1962 se zúčastnil II. expedice česko'slovenského
kto'rí pósobia na SVST takme,r od jej za),o,žem:ia.Ped·agoegyptolo.gic,kého ústavu v Praze do SAR. Podařilo se
gicky začal posobiť r. 1941 a s výnimkami niekolkých 1'0mu ve spolupráci s doc. Vosikou na základě 120 let
kov, .keiď ·p,omálhal prj budovaní Vysolke'jšk'o,lylljlSnIckej a
st,aréhn fotografického
snímku zjistit pplohu jižního
ctrevárs,kej v Košiciach (1946-52),
bol činný na SVŠT
chrámu v Tafě a za obtížných podmínek provést geodoteraz nepretržite
ako odborný asistent.
deticko-fotogrammetrickou
dokumentaci pevnosti Kertasi,
Ing. Jozef Hor i čk a sa narodil 20. 7. 1909 v Rovne,
pohřebiště v Abusiru a zbytkťl. sloupťl. v Káhirském mU:l,:eu.
kde vyrástol v ťažkých Sociálnych pomeroch. VysoNa Stavební fakultě přednáší
doc. Tlustý geodézii
koškols'ké štúdium započal vo I'.vove a ukončil na SVŠT
posluchačům směru Ekonomika a řízení stavebnictví a
ako jeden z prvých jej inžinierov. Na .SVŠT posobil
předmět ekonomika a teorie systémťl. v geodézii stuod roku 1952. jeauto'rom
skript z kartografického
dentům 5. ročníku směru geodézie a kartografie. V tomkreslenia a spoluauťorom Náv-odov pre' cvičenie z gento oboru soustavně sleduje nové teoretické i aplLkační
dézie pre poslucháčov zememeračského inžinierstva;
poznatky a progresivní z nich zavádí do výuky. Tak již
Odborná verejnosť si zaiste spomína na publikácie
v r. 1964/65 seznamoval posluchače s metodami síťO'vé
Ing. Hor i č k u vydané v Slo'Venskom vydavatelstve
analýzy, krátce po tom, co se tyto metody prvně obj~=
technickej literatúry.
ktoré zostavil na pomoc praxi
vily v ČSSR. Postupně byla výuka obohacena o dalsl
v čase, keď sa používali mechanické počítacie stroje.
disci'plíny korelační
a operační
analýzy,
lineárního
SÚ to Tachymetrické tabulky z r. 1963 a Tabulky na
programování, teorie front 'apod.
výpočet polygónových ťahov z r. 1961.
. Ing. Hor i č k a okrem pedagogickej
práce, ktorú
Soudruh docent
Tlustý nezapomíná
ani na styk
robil velmi .svedcimite a až s otcovským prístupom
s praxí. Byl o'ponentem řady vý:z:'kumných úkolťl., zprak študentom, má tiež bohatú odbo!rnú a expertíznu geocovaných v rámci reso>rtu ČÚGK jednak Výzkumným
detickú činnosť pre úlohy v polnohospodárstve,
stavebústavem geodetickým, topografickým
a 'kartografickým,
níctve a priemysle. Velmi ocho,tne a s plnou zodpovedjednak racionalizační
skupínou
Geodetického
ústavu
nosťou se podujímalna
organizovanie
ale aj na výv Praze.
ko'nnú činnosť pri vyhotovovaní podkladov .pre výstavbu
Z činností na Stavební fakultě je třeba připomenout
vysokoškolských objektov a inte'rnáto'v 'v Bratislave.
jeho členství
ve vědecké
radě, v%onávání
funkce
Na spomenutom zasadnutí prodekan odboru geodi§zie
místopředsedy
státní zkušební komise a v.e?-ení posta kartografie
Stavebnej fakulty SVŠT doc. Ing. Michal
graduálního studia pr.D vedoucí pracoV1níky GUGK,předO a 'n i š, CSc., o'do~,d'al Ing. H DIr i č k o 'v i Hst delkasedy stipendijní komise aj.
na Stavebnej falmlty.
Soudruh doc. Tlustý publikoval řadu původníchčlánSlovenský úrad geodézie akartoglr.afie ocenil zásluhy
ků, přednášel na symposiích s mezinárodní účastí i na
Ing. Hor i č 'k u na výchove niekol1kých stovák prazahraničních
konferencích.
Vydar sk,ripta Ekonomika,
covníkov rezortu listom jeho predsedu
Ing. Ondreja
organizace '8 plánnvání v geodézii a kartografii, skripta
M i c hal ,k u.
pro postgraduální studium ř~dících pracovnÍJkťl. a spoluSlová uznania a vďaky predniesli tiež ..-Čelní zástupp'racoval na skri,ptech z optiky a z metronomie s prof.
·colvia FV ROH a ZP ZČSSP, 'zástupcovia se,ste,rs'kých kaNussbergrem, aj.
tedier i vlastnej katedry. Všetky prejavya
príhovory
Vědecky se zabývá využitím laserťl. v geodézii, stasprevádzali kytice kvetov, upomienkové dary a úprimné
vebnictví a v důlním měřictví. Výsledky vědecké práce
stisky rúk oficiálnych
činitelov,
súdruhov, kolegov,
jsou publikovány a byly předneseny na řadě sympO'síí
priatelov a spolupraco'vníkov, u ktorých bol obIúbený
a kongresťl.. V rámci státních výzkumných úkolťl. řeší
p're svOju Hchú a .priater,skú povahu, priamos,ť a čestse' svými spolupracovní-ky různé 'aplikace laserťl. II geonosť v konaní. Ing. Jozef Hor i č 'k a za slová uznania
dézii a v důlním mě:řictví, zabývá se výzkumem šíření
poďako'val v úpr4mnDlm dojatí.
laserového záření v horizontálním i 'VerUkálním směru
v dťl.lních podmínM.ch a . .otázkami řízení dnbývacích
a razících strojů. Doc. Tlustý má cel'kem 10 patentů,
z nichž většina je z oblasti aplikace laserťl..
Soudruh do'c. Tlustý je příkladem odborníka, který
do'vede skloubit pedagogické povinnosti a vědecké zájmy s aspekty politickými. Je příkladem pedagoga a
vědeckého pracoV'níka, o němž není známo, ,že by dokázal být stranou pol:tíckého dění. Za nacistické okupace byl členem i,legální skupiny "Předvoj" a po válce
již 1. června 1945 se stal členem KSČ. Byl členem Revoluční závodní rady ZeměměřiC'kého úřadu a později
Dne 12. dubna se dožívá 60 let soudruh do'c. Ing.
vykonával i řadu dalších odbo,rářských funkcí. V KSČ
J. Tlus!ý, člen katfldry speci!11ní geodézie Stavební fapracoval zejména na úseku
prop.agandy,
dodnes je
kulty CVUT v Praze.
školitelem kandidátů strany. Zastával i jiné významné
Rodák z Děčína, absolvoval všechny stupně vzdělání
stranické funkce, byl předsedou
ZD KSČ na vysoké
v Praze. Jeho vysvědčení o 2. státní zkoušce na Vysoké
škole.
ško'le speciálních
nauk, odd. zeměměřického
inžený,rVýznačná je spolupráce doc. Tlustého s Hornickým
ství je datováno 1. prosince 1939.
ústavem ČSAV na státním výzkumném fr'kolu,praktické
Za války pracoval Ing. Tlustý nejdříve jako praktiměření laserovými přístroji u n. p. Vodní stavby, u Kakant v civilní geodetické kanceláři, pak u" Katastrálmenouhelných
dolů, Kladno a spolupráce
s Ústavem
ního měřic'kého úřadu a od r. 1942 v triangulační kanpro 'výzkum rud.
celáři Ministerstva financí. V r. 1950 přešel do zeměZa svoji iniciatívníčinnost,
obětavou práci a poliměřického družst'va Geoplan a v r. 1954 se stal zaměsttickou aktivitu byl soudruh doc. Tlustý několikrát vynancem
Oblastního
ústavu
geodézie
a ,ka,rtografie
znamerá'n. Při příležito'sti jeho životního jubilea mu
v Praze. Praco'val v různých řídících funkcích od vebyla udělena Felberova medaile II. stupně.
doucího oddílu po vedoucího prďovozu a úse'ku.
iPře,jeme. upřímně
jubilantovi do dalších le,t pevné
V prosinci 1962 byl jmenován a ustanoven docentem
zdraví, udržení jeho životního optimismu, nezdolného
a pověřen vedením katedry speciální geodézie Stavební
.pracovního elánu a mnoho úspěchťl. v jeho oblfbené
fakulty ČVUT v Praze. V září 1973 byl na vlastní žádost
výzkumné činnosti.
z této funkce uvolněn a působí jako pedagogickn'vědecký pracoyní'k katedry dodnes.
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Dne 25. května 1975 se dožívá v plném pracovním
elánu padesáti let Ing. Josef B a u d y š, ř,editel ekonomického odboru Českého úřadu geodetického a kartografického.

Za svoji obětavou práCI obdržel odznak "Nejlepší pracovník resortu" v roce 1965, "Nejlepší pracovník" Ústavu geodézie a kartografie Praha, vyznamenání "Za obětavou práci pro rozvoj vědy a techniky" od ÚV ČSVTS
v roce 1969 a "Za pracovní zásluhy" v roce 1970 od
n. p. Inženýrská geodézie Praha.
Svými dobrými osobními vlastnostmi
a zásadovostí
v jednání je oblíben u všech spolupracovníků.
Do příštích let přejeme soudruhu Ing. Žampachovi
pevné zdraví, další pracovní úspěchy i osobní pohodu.
Redakční

rada

Po absolvování obchodní akademie nastoupil do zaměstnání, které po 1'oce přerušil a vstoupil na Vysokou obchodní školu v Praze, kterou absolvoval v roce
1952. Postgraduálně
studoval na Institutu řízení.
V oboru geodézie a kartografie pracuje od roku 1959,
kdy byl jmenován do funkce ekonomického náměstka
Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Hradci Králové. V této funkci prokázal ',odborné znalosti a zkušenostipři
řízení ekonomického úseku a dosáhl zlepšení hospodářských výsledků ústavu zaváděním vyšších
forem organizace a řízenI.
V roce 1967 byl povolán do bývalé Ústřední správy
geodézie a kartografie jako vedoucí odboru, nyní pracuje v Č'eském úřadě geodetickém
a kartografickém
ve funkci ředitele ekonomického odboru. Ve své činnosti 'se cílevědomě opírá o své bohaté praktické zkušenosti a značné teoretické znalosti s velmi dobrou
orientací v celostátní i resortní .ekonomice. Pod jeho
vedením
resortní
ekonomika
zabezpečuje
celostátní
úkoly i požadavky a vytváří spolehlivou základnu pro
uplatňDvání racionalizačních
a automatizačních
procesů i další perspektivu ekonomiky 1'esortu Českého úřadu geodetického a kartografického.
Za úspěšnou a obětavou práci v resortu obdržel ,v roce
vyznamenání
"Nejlepší pracovník".
členem KSČ, pracoval na různých úsecích, stranické i odborové práce.

1965 resortní
]oe aktivním

K jeho životnímu jubileu mu upřímně blaho'přejeme
a do dalších let mu 'přejeme pevné zdraví a další
úspěchy 'v práci i osobním životě.

Dne 18. března 1975 zemřel, v,e věku 82 let, ušlechtilý člověk ing. Jaroslav Payer, jeden ze seniorů zeměměřického ohoru. Jako major vojenské stavební správy se zúčastnil rozsáhlých geod,etických prací, zejména
při budování našeho opevnění. Ve válečných letech přecházíke
Generálnímu ředitelství výstavby dálnic, kde
vedl až do odchodu z činné služby zeměměřické oddělení. Jeho bohatá praxe našla své uplatnění v pedagogické činnosti na vysoké škole.
Jako extelrní učitel přednášel "Základy dopravního
stavitelství" a "Výstavbu komunikací" pro zeměměřické
inže.nýry. Zavedl první praktická cvičení z trasování
a pvo studenty, které ,vedl vždy ,k odpovědné a svědomité práci, vydal společně s ing. Jiřincem
skripta
z těchto oborů. Dlouhá léta byl členem zkušební komise pro státní zkoušky.
Veřejně byl činným v zeměměřických spolcích, NTM
a v Komisi geodézie a kartografie Společnosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV. Na Výsledky jeho práce,
věnované cele ,oboru geodézie a kartografie,
budeme
vděčně vz'pomínat.

Ing. Josef Žampach

- padesátilety

Dne 19. dubna 1975 se dožil padesáti let Ing. Josef
Ž a m p ach, vedoucí odborný referent-specialista
technického odboru Českého úřadu geodetického a kartografického.
V resortu geodézie a kartografiepracuje
od roku 1961,
'od této doby pracoval zejinéna na úseku inženýrské
geodézie. Byl jedním z průkopníků společenského i oborového uplatnění funkce odpovědného geodeta. Vyřešil
řadu tematických
úkolů, některé celostátního
rozsahu. V jeho činnosti se projevuje iniciativa ve sféře technologií a aktivita při účasti na technickém
rozvoji
v úseku inženýrské geodézie. Soudruh Ing. Žampach je
znám jako vynikající odborník s rozsáhlými odbornými
znalostmi a zkušenostmi.
Na Českém úřadě geodetickém a kartografickém
nastoupil 1. ledna 1974 na úsek inženýrské geodézie, kde
uplatňuje své dlouholeté zkušenosti a poznatky z činnosti ve výrobní sféře.
Soudruh Ing. Žampach pracuje dlouhá léta jako funkcionář ČVTS, v současné době jako vědecký tajemník
KV ČVTS, člen výboru pobočky VTS při Českém úřadě
geodetickém a kartografickém
i v dalších masových
organizacích.
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K o w a 1 c z Yk, Z. - Les n i o k, H.: Základní geodetické sítě v Polsku, s. 5-8.
K l' i n s k i, S.: Institut geodézie a kartografie v 30. roce vzniku Polské lidové republiky, s. 9-11.
A dam c z e w s k i, Z.: Geodetické školství v předvečer
30. výročí založení Polské lidové republiky, s. 12-14.
S z i m a ií s k i, M.: Činnost svazu polských geodetů ke
30. výročí Polské lidové republiky, s. 15-17.
K 1 o pot o w s k i, J.: Třicet let geodézie v zemědělství,
s. 18-19.
Žen d o w s k i, J.: Vydavatelská činnost Státního kartografického nakladatelství
za 30 let trvání Polské
lidové republiky, s. 20-23.
G a z d z i c k i, J.: vývoj geodetické a kartogratické
inform'atiky v Polsku, s. 24-26.
Ni e p o k, Ó 1 c z Yc k i, M.: Účast polské fotogrammetrie
na výzkumu staré kultury na Blízkém východě, s. 27
až 31.
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Pa c h u t a, S.: Nové směry vývoje geodetických přE
strojů, s. 32-36.
Jan u s z, W .: Použití metody konstantní přímky při
Z a k, M.: Geodetické úkoly v oblasti tepelné energevyužití přemísťovaných stanovisek přístroje, s. 413 až
tiky, s. 36-39.
415.
K I ap, A.: Aktuální úkoly geodézie v oblasti bytové
Go cal,
E. - G o cal
J.: Přehled měřických zavýstavby v Polsku, s. 40-46.
.
, řízení a přístrojů používaných při směrové 'metodě,
B u c z e w i c, B.: Geodézie v pozemním a podzemní~ .
s. 416-420.
M i g n a val ,_ P .: Teodolit jako laseI'ový přístroj, s.
stavitelství ve městech, s. 46-48.
421-422.
.
Br a mor s k i, K. '- No w i c k i, J.: Měření a kontroladélky
cyklistické dráhy, s. 422-425
W i lk o W3 k i, W.: Hospodářská mapa státních lesů
jako výohozí materiál k pracím z oblasti lesního hospodářství, s. 425-428.
Vermessuligstecbnik,
Č. 9/74
Boj ar,
}.: Úloha scelování pozemků upravených do
Cesta, kterou nám ukazuje 6. kongres Technické kobloků, s. 428-429.
mory, s. 321-322.
Lip i ň s k i.. B.: Poznámky k návrhu stavebního zákona, s. 431.
Alb e r t, K. H.: Aktuální otázky výchovy a dalšího
M i s z a I s k i , J.: Dynamika eolitických procesů ve
vzdělávání odborných kádrů v geodézii a kartografii,
světle fotogrammetrických
měření a inter-pretace les. 323-328.
teckých snímků, s. 436-440.
D e u mli c h, F.: Připomínky
k ro?:sahu elektroopticG r y g o r e n k o, W .: Deset let automatizace v kartokých dálkoměrů krátkého dosahu, s. 329-332.
grafii, s. 441-445.
Fr a n k e, A. St e i nic h, A.: Prověrka digitaliM u s i a 1, ' E. - R Ym a r o w i c z, A.: Technologie
zátoÍ'u Digitron z hlediska jeho využitelnosti 'v geovyhotovení pomocí fotogrammetrických
metod doku-..
dézii a kartografii, s. 333-336.
mentace pro zpracování t,echnických projektů silnic
a dálnic, 2. část, s. 447-448.
K 1 u g e, W.: Problematika
vyhotovení a údržby map
měst, s. 336-339.
S t e i nic h, L.: Pojem Geodetických a kartografických
informací, s. 340-342.
Ha r n i s c h, M. - S ta n g e, A.: Pracovní tezaurus
Les Í1 i o k , H .: O vzdělání
geodetů,
kartografů
"Vyšší geodézie" - pomůcka při provádění literára báňských geodetll. v Polské lidové republice, s.
ních rešerší, s. 342-345.
449-451.
J a k o b, G.: Teplotní profiloměr
měřicí přístroj
J a b Ion s k i, W.: Analýza stavu deformací suchých
k určení teplotního pole vnějších stěn, s. 345-348.
'plynojemů typu MAN ve funkci času a základů, s.
Nes t I e r, B.: Problémy obnovy registrů evidence ne452-457.
movitostí, s. 348-350.
H o I e' j k o , K. M i c ha I i k , A.:
Elektronický
optický dálkorriěr Telemetr DLS s číslicovým čtením,
T h e i I i g, W.: Zkoušky geodetických
délkových m~
s. 458-462.
řítek, s. 351-352.
B 1 ach a c z e k, K. aj.: Použití nivelačního
přístroje Ni 002 Zeiss ve strojírenství, s. 463-464.
S z u m s k i, Z.: O nadbytečných pozor-ováních v polygonizaci, s. 465-467.
Przegll!d geodezyjny, č. 9/74
Ja r o s z o w i c z, J,: Vzorec pro analytický výpočet
dé[ky odkrývky důlního prostoru, s. 468-470.
D i m i t r o·v, R. : Organizace geodetické služby v BulK u c k i e w i c z, W.: Polygonizace -kniha
pro inharské lidové republice, s. 357-359.
ženýry a techniky, s. 470-472.
M a r i n o v,
M.: Bulharská vědeckotechnická
geodeC z a j k o w s k i, J.: Rychlá metoda stabilizaoe geodetická společnost, s. 360-361.
tických značek, s. 472-473.
H a'j d u s z k i,
I.: Rozvoj fotogrammetrie
v BulharS i t e k, Z.: Poznámky k zpracování leteckých snímků
ské lidové republice, s. 362-364.
na top.okartu a k připojení ortofotu, s. 482-486.
D j u I g e r o v, S.: Rozvoj bulharské kartografie a její
O. Schmausová
úspěchy, s. 365-367.
Z 1 a t a n o v, G.: Využití elektronické
výpočetní techniky 'v geodézii, s. 367-368.
P e t r o v, P.: Základní geometrická měření v Bulharské lidové republice, s. 369-370.
Z 1 ft t a n o v, N.: Podrobná topografická
mapa BuL,
harské lidové republiky, s. 371-373.
J o n č ev, V.: Plánování a výstavba sídlišť v Bulharské lidové republice, s. 373-377.
M i č ev,
M. :
Socialistická
hospodářskotechnická
úprava půdy v Bulharské lidové republice, s. 378-380.
S t a ne v I.: Ochrana zemědělské půdy v Bulharsku
ABELOVIČ, J., VALIŠ, J.: Poznatky z výpočtu hlava boj s půdní erozí, s. 380-382.
ních geodetických úloh na počítacích
D a k o v s k a, 1.
M i c haj lov,
M.: Re'kreační
střediska
v Bulharsku a geodetické práce spo'jené
VYSKOČIL, P.: Mikroklíma a vnitřní teplota invas jejich výstavbou, s. 383-388.
K a car s k i, I.: Bulharské dálnioe a podíl fotogramrových nivelačních latí
metrie při jejich projektování, s. 388-392.
BENEŠ,
F., ZEMAN, A.: Vliv změn prostředí na
K u rte v,
V.: Projektování objektfi a hydrotechnických zařízení v Bulh'arské lidové republice, s. 393 až
nivelační latě
394.
V u č k o v, P.: Výchova geodetických kádrů v BulharHOROV Á, M.: Příspěvek k řešení racionalizace
s'ké lidové republice, s. 394-396.
zpracování tematických map a kartogramů,
K o s s a k o w s k i , M.: Použití fotogrammetrie a geodézie při projektování dálnic v Itálii, s. 401-403.
HERDA, M.: Tvorba digitálních účelových map velS a k 1a vvsk a,
B.: Bezrastrový tisk půltónů, s. 404
kého měřítka a hlavní oblasti, jejich využití
až 406.
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A N G LI C K 0- C ES K Y
TECHNICKY
SLOVNIK
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Slovník obsahuje asi 78000 hesel ze všech technických
oborů. Byl sestaven kolektivem autorů na základě excerpce moderních britských a amerických knižních a časopiseckých pramenů.
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CESKO-ANGLICKY
TECHNICKY
SLOVNIK
I'

I'

Obsahuje 64000 hesel ze všech technických oborů. Hesla
byla excerpována z moderní britské a americké odborné
literatury .•Heslář byl při tomto 2. vydání revidován a doplněn nově vzniklými termíny, takže představuje rovnocenný protějšek k Ang,licko-českému technickému slovníku vydanému v roce 1969.

Oba slovníky jsou určeny technikům, inženýrům, výzkumným a vědeckým pracovníkům, posluchačům vysokých
škol technického
směru, překladatelům,
pracovníkům
v exportu techni'ckých výrobkú a zařízení.

Literaturu pro všechny obory
vydává SNTL . Nakladatelství technické literatury.
Knížky SNTL dostanete ve všech knihkupectvích.

---------------Zde odstřihněte

a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství
technické
113 02 Praha 1, Spálená 51
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........ výtisků Česko-anglický

technický

slovník

literatury,
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