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Kilberger, M.: Rozvoj iniciativy pracujícíCh v resortu Ces~
kého úřadu geodetického a kartografického

Rozvoj iniciativy pracujfcích v resortu
Českého úfadugeodetického
a kartografického

Ing. Miloslav Kilberger,
Český úl'ad geodetický a kartografický

Významným faktorem úspěchd geodézie a kartografle v uplynulém dvacetiletém obdobI byl rozvoj
iniciativy pracujIcIch. Dosažené výsledky byly také
v tomto obdobI oceněny podnikovými, resortnImi,
stranickými i státnImi vyznamenánImi. Po celé obdobI byla organizována
celoresortnI
socialistická
soutěž, jejIž výsledky byly každoročně hodnoceny
ústřednIm orgánem a ústřednIm výborem odborového svazu. Nejlepšl organizace resortu byla odměňována udělen lm Rudého praporu nebo Cestné standarty předsedy ústředního orgánu a Odborového
svazu. Pracovnl iniciativa byla u pi'Iležitosti významných výročí zaměřena na rozhodujIcl úkoly
resortu k zabezpečeni požadavků národnlho hospodářstvla na závažné úkoly rozvoje vědy a techniky.
Velmi 110brých výsledků dosahovaly zejména kolektivy goodetů a kartografů
v Jihočeském, Jihomoravském, i Severomoravském
kraji a Geodetického ústavu v Praze. V rámci jednotlivých krajů
byla oceněna pracovnl iniciativa řady středisek
geodézie, oddnd i dalšlch kolektivů. Diplom a čestná uznáni byly udUeny okresnImi orgány KSČ a
ROH kolektiVllm i řadě jednotlivcll. Vyznamenání
NejlepšI pracovník resortu bylo v CSR předáno více než 400 pracovnlkllm, kteřI se významnou měrou
zasloužili o dosažené výsledky a rozvoj geodézie
a kartografie
a kteří jsou přIkladem
ostatnlm
v tomoo úsilí.
O vysokém ocenění politické práce svědčí skutečnost, že stranické vyznamenánI k 50. výročí založeni KSC bylo uděleno 42 pracovnIkům. Nejlepší novátoři, zlepšovatelé
a zasloužilí pracovnIci o vědeckotechnický rozvoj byli odměněni zlatými a stříbrnými odznaky vědeckotechnické' společnosti. Pracovnici našeho resortu jsou nositeli řady státnIch
vyznamenáni:
- ~ád práce byl udělen 2 pracovnikllm
- ~ád rudé hvězdy práce 1 pracovniku
- vyznamenáni Za zásluhy o výstavbu 4 pracovnIkOm
- vyznamenáni Za vynikajIcl práci 12 pracovnlkOm.
Státnl vyznamenáni
byla udělena organizacím
našeho resortu za ukončeni geodetických a kartografických pracl mimořádného významu. Kolektiv
pracovnikO Kartografie, n. p., Praha spolu s' Histo-

rickým ústavem ČSAV obdržel Státní cenu Klementa Gottwalda za tvorbu a vydání Atlasu dějin CSSR.
Pracovnici Kartografie, n. p., Praha a Geografického ústavu ČSAV byli vyznamenáni Řádem práce za
vynlkaJícl komplexní kartografické dílo Atlas ČSSR.
Za vybudováni geodetických základů a spolupráci
při tvorbě základního
topografického
díla ČSSR
byl vyznamenán Geodetický ústav v Praze vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu. Za úspěchy v zabezpečování potřeb kraje a v rozvoji geodézie a
kartografie byly vyznamenánlm Za zásluhy o výstavbu oceněny kolektivy pracovníků Jihočeského,
Jihomoravského a Severomoravského kraje.
Významným podnětem k rozmji pracovní iniciativy a socialistické soutěže byly závěry XIV. sjezdu
KSČ rozpracované v podmínkách geodézie a kartografie. Při zabezpečování úkolů 5. pětiletého plánu
se zvýšilo tempo růstu produktivity prací, soustavně
je zabezpečován rozvoj vědy a techniky, především
postupná automatizace
geodetických
a kartografických pracl a komplexní socialistická racionalizace. V těc.hto směrech dosáhly geodetické a kartografické podniky významných úspěchů především
dlky zájmu a angažovanosti geodetů a kartografů
na plnění politickohospodářských
úkolů a rozvoje
vědy a techniky v geodézii a kartografii. Výsledky
dosažené v uplynulých 3 letech byly oceněny Čestnými diplomy vlády ČSR a Ústřední rady odborů.
V roce 1972 byla poprvé propůjčena putovní Čestná
standarta předsedy ČÚGK a pi'edsednictva
ČVOS
pracovI\íků státních orgánů, peněžnictví a zahraničnlho obchodu. Je to oceněni za pokrok dosažený
v politicko-hospodái'ské
konsolidaci podniku a za
významné úspěchy v zabezpečováni úkolů kraje ve
velmi obtížných podmínkách.
Rozvoj socialistické
iniciativy ve všech jejích
formách je základním
předpokladem
úspěšného
splněni společenských i hospodářských úkolů všech
organizaci našeho resortu. Vychovává člověka socialistické společnosti a dává mu možnost plně
a aktivně se v této společnosti uplatnit a přispět
k jejimu budováni. Proto je úsiH základních organizaci ROH a všech pracujlcích zaměřeno na uskutečňJOváni linie XIV. sjezdu KSČ a plnění úkolO, které
z něho pro náš resort vyplývají. Vedle socialistických závazkO jednotlivcO a kolektivů se uplatňují
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Kilberger,

i vyšší formy, jako jsou sdružené závazky, zakládání kolektivů soutěžících o titul brigáda socialistické práce a vytváření Kolektivů komplexní socialistické racionalizace.
Soutěž hospodářských
organizací 10 získání putovní Čestné standarty je provázena tématickými soutěžemi reprodukčních pracovišť
a připravovanou soutěží středisek geodézie.
Součástí celého procesu je prohlubování jednotlivých forem účasti pracujících na řízení: účast na
plánování,
Výrobní porady, kolektivní
smlouvy,
účast na komplexní socialistické
racionalizaci a
zlepšovatelském hnutí, členské schůze ROH a technicko-ekonomická
konference.
Socialistická iniciativa se stává stále více záležitostí všech pracujících a lrospodářských organizací resortu.
Celkové výsledky soutěže ci putovní Čestnou standartu předsedy ČÚGK a předsednictva ČVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního
obchodu za rok 1973 dokazují, že
- řídící a organizátorská činnost směřovala k prohloubení politicko-hospodářských
vztahů a k prohloubení spolupráce s orgány KSČ a ROH na všech
stupních
- se zlepšila politická i odborná úroveň kádnové
základny resortu
- byly úspěšně splněny úkoly prováděcích plánů
- se dále zlepšila pracovní kázeň, snížila se úrazovost a pokračovalo se ve zlepšování pracovního
prostředí a celkové péče o pracující.
Soutěže se zúčastnilo více než 85 % všech pracujících hospodářských
organizací.
Téměř 2 000
závazků, z toho 100 kolektivních,
představuje
ekonomický přínos více než 10 mil. Kčs. Sdružené
závazky byly uzavřeny mezi středisky geodézie a
orgány státních notářství a soudů na podporu bytové výstavby, dále na dodržování zákm'l:a o ochraně
zemědělského půdního fondu. Další sdružené závazky přispěly k zabezpečení úkolů na úseku evidence
nemovitostí, automatizace geodetických prací a při
zaměřování důležitých stavebníCh investic. Dia soutěže o titul Brigáda socialistické práce se zapojilo
119 kolektivů, titul získalo 47 kolektivů. Bylo podáno 254 zlepŠiOVacích námětů, z nichž bylo 93 přijato s ekonomickým přínosem 1,8 mil. Kčs.
Je třeba zdůraznit, že rozvoj socialistické iniciativy je dán politickým klimatem, které nastalo po
XIV. sjezdu KSČ. Konsolidace poměrů v resortu po
krizovém období, jasná a cílevědomá politika, konkrétní úkoly a náročnost kladená na práci kolektivů v hospodářských organizacích přispěly ke zvyšování aktivity.
Proces rozvoje pracovní aktivity a účasti pracujících na řízení bude dále rozvíjen a prohlubován
v příštích létech. Hlavním cílem bude splnit úkoly
dané reSlOrtu v 5. pětiletém plánu a vytvořit potřebné předpoklady
pro rozpracování 6. pětiletého
plánu.

M.: Rozvoj iniciativy
pracujících
v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického

Základním východiskem je výzva ústředního výboru KSČ, Ústřední rady odborů, vlády ČSSR a
ústředního výboru Socialistického
svazu mládeže
za další rozvoj iniciativy pracujících na počest 30.
výročí Slovenského národního povstání, Pražsk,ého
povstání a 30. výročí osvobození ČeskQslovenska
Sovětskou armádou. Prvořadým směrem rozvoje pracovní iniciativy našeho resortu v příštích dvou létech je zajištění rozhodujících úkolů:
- efektivní využití pmstředků státního rozpočtu,
především na zajištění souladu evidence nemovitostí se skutečností
- zkvalitnění služeb pro obyvatelstvo
- včasné zajištění geodetických a kartografických
prací na rozhodujících investičních akcích, bytové
výstavbě aj.
- další uplatňování a praktické zavádění mechanizace a automatizace, důsledné využívání poznatků vědy a výzkumu, využívání základních prostředků a nové techniky, rozvoj komplexní socialistické
raciJOnalizace
- hospodárnost ve spotřebě materiálu a snižování
celkových nákladů.
Plánovaný růst Výroby je zabezpečován v resortu
výhradně růstem pI'loduktivity práce. To vyžaduje
účinnější uplatňování nejnovějších vědeckotechnických poznatků ve výrobě i v řízení, odhalování a
využívání reserv a zdrojů růstu společenské produktivity práce při všech geodetických, kartografických a reprodukčních
činnostech.
Rozhodující
při tom bude realizace resortního a podnikových
plánů KSR.
Za přední politický úkol bude třeba považovat
spolupráci s místními, okresními i krajskými orgány lidJosprávy, např. též při ochraně zemědělského
půdního fondu. Zvláštní po~omost je nutné věno'
vat brigádám socialiStické práce i kolektivům, soutěžícím o tento titul, jakož i komplexním racLonalizačním brigádám.
Příležitostí pro rozvoj pracovní iniciativy je též
20. výročí g8Jodézie a kartografie. V dohodě s orgány Odborového svazu jsou připravovány v dubnu
1974 ve všech krajích aktivy pracovníků podniků
u příležitosti 20. výročí gelodézie a kartografie, které budOU časově navazovat na konference podnikových výborů ROH. Na těchto aktivech bude zhodnocena pracovní iniciativa, projednány hlavní směry
rozvoje podniků a tak budou vytvořeny podmínky
k uzavírání a vyhlášení
socialistických
závazků
v souladu s výzvou ÚV KSČ, ÚRO, vlády ČSSR a
ÚV SSM k dalšímu rozvoji iniciativy pracujících.
Po prvé budou uděleny tituly "Zasloužilý pracovník"
vybraným pracovníkům za zásluhy při budování a
l10zvíjení socialistické geodézie a kartografie.
Rozvinout a získat pro společnou věc nesmírnou
energii,: zkušénost, talent, vzdělání a um, 'které
jsou nashromážděny v kolektivech ge,odetů a kartografů je dnes hlavní podmínkou postupu vpřed.
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o probléme referenčnej výikovej
sústavy pre opakované nivelácie
na geodynamických polygónoch

Ooe. Ing. Peter Marčák, C Se.,
Výskumný ústav geodéz:ie a kartografie,
Bratislava

Pri matematickom
spracovaní výsledkov ,opakovaných nivelácií na geodynamických
polygónoch
vyskytujú sa niektoré problémy, ktoré sú v doterajšej literatúre nedostatočne riešené. Týka sa to
najma:
1. problému
referenčnej
výškovej
s úst a v y v tých prípadoch, v ktorých nie je
možné pripájať opakované nivelácie na strednú
hladinu mora, t. j. nie je možné získať absolútne
hodnoty pohybov zemskej kary a
2. o d had u p r e s n o s t i u r č o van Ý c h p oh y b o v a g e ode t i c k e j i n t e r p ret ác i e výsledkov.
V prípade opísanom v bode 1 sa zvislé pohyby
nivelačných bodov na geodynamických polygónoch
doteraz udávajú voči jedinému referenčnému
(východiskovému] bodu [2, 3, 9, 10, 11] (obr. 1). Jeho
výšková poloha sa považuje za stálu (nezmenenú]
a rýchlosť pohybu za nulovú. I napriek tomu, že
za referenčný bod sa volí kvalitne stabilizovaný
a v takých geologických
podmienkach
založený
bod, aby bolo možné očakávať, že bude zachovávať
nezmenenú polohu, nebýva - ako správne poznamenáva P. V Y s k o čil
[10] predpoklad nezmenenej polohy nikdy úplne splnený.

S volbou jediného referenčného
bodu je vždy
spojené určité riziko, pretože pripadnýjeho
10kálny posun skresli plnou hodnotou uroované pohyby všetkých sledovaných bodov.

Vážne námietky možno vzniesť proti nulovej
hodnote konfidenčného
intervalu (obr. 1) na referenčnom bode [1, 4, 9, 11]. Jeho ustavičné zvačŠlovanie (rozširovanie ] s narastaním
vzdialenosti
maže viesť k nerovnakým záverom pri geodetickej
interpretácii
výsledkov, a to najma vtedy, keď sa
zvolí nový refeDenčný bod. Ilustrácia je na obr.
1-3. Obr. 2 znázorňuje
hranice konfidenčných
intervalov pre razne východisk1ové body. K nerovnakým záverom by sa dospelo pri bodoch 2 a 3
(obr. 1 a 3].

2
lokm

Uvedené riziko sa maže významne znížit a podstatná časť námietok odpadne, keď miesto jediného referenčného bodu bude možné nájsť nejakú referenčnú výškovú sústavu apJ:loximovanú množinou
východiskových bodov, ktoré vzhladom na sústavu
zachovávajú nezmenenú polohu. VlQči nej budú sa
určova ť recentné pohyby bodov geodynamického
polygónu.
Vychádzajúc z tohoto principu vypracoval autor
novú metódu matematického
spraoovania výsledkov nivelačných merani, pre ktorú L. K u b á č e k
vyriešil .otázku zniženej hranice na rozlíšenie skutočného posunu. Metóda sa maže uplatniť aj na
niektorých goodynamických polygónoch. Teoretická stránka riešenia je v [6, 7].
Pri tejto metóde
miera využitia inflQrmácií z meraní je v porovnaní s doterajším postupom z nač n e vy šš i a, pretože sa nepoJ.'lOvnávajú len prevýšenia
medzi súsednými bodmi a ich zmeny, ale všetky
možné kombinácie prevýšení a ich zmien,
matematicky model pohybu výškových bodov je
definovaný pomooou zmien priamo meraných
veličin,
sa él priori nepredpokladá
nulová rýchll{)sť pohybu žiadneho z nivelačných bodov,
odpadá volba jediného referenčného bodu (s nuIoVlou rýchlosťl{)u pohybu') a znej vyplývajúce

1974/63

Geodetický a kartografický obzor
ročník 20/82, l!íslo 3/1974

Marčák, P.: O probMme referenčne; výško ve; sústavy pre
opakovan~ nivelácže na geodynamtckých
polyg6noch

64

i z i k o n e j e dno z nač n o s t i pri geodetickej interpretácii,
pohyby nivelačných
bodov možno vztiahnúť na
Jubovolný bod referenčnej
sústavy bez rizika,
že sa zakaždým
získajú
rozne hodnoty
pohybov,
sa v porovnaní s doterajším
postupům zmierni
vplyv lokálnych,
sezónnych
alebo nepravidelných pohybov na výsledky,
vzájomné vzťahy jednotlivých
výškových bodov
sa zachovávajú,
znížené hranice na rozlíšenie
skutočných
posunov (pod 20) umožňujú
odhaliť aj menšie
hodnoty skutočných
zvislých posunov,
získava sa pravdepodobnostná
charakteristika
presnosti a tým aj možnosť aplikovať poznatky
z teórie intervalových
odhadov,
využitím regresnej
analýzy je možné spoJahlivejšie odhadnúť hodnotu príp. náklonu územia,
ktorým prebieha nivelačná línia a jeho gradient.
I'

-

-

Rozdiel v odhade presnosti
medzi doterajším
postupom
a
predkladanou
metódou
ukazuje
obr. 4. Na ňom sú porovnané
k o n f i den č n é
in tel' val Ý pre jediný referenčný
bod s konfidenčnými
pásmami
dvoch referenčných
sústav
(pre 2 body a pre 5 bodov). Z grafu vidno, že hranice konfidenčného
pásma pre referenčnú
sústavu
sú značne užšie a nulový interval neexistuje. Teoretické
rlešenie
otázky
konfidenčných
intervalov podáva L. Kubáček
[5].

3. Matematický model
nivelačných bodov

výškových

zmien

polohy

Majme jednoduchý
geodynamický
polygón, vytvorený
výškovýmI
bodmi Fh F2, ••• , Fj, ••• F n
(obr. 5). Označme prevýšenla zo základného
(prvého) merania

Keby sa geodynamický
polygón skladal z jedného alebo viac uzavretých
nivelačných
polyg6nov, dosadili by sme do (1) vyrovnané
hodnoty.
Miesto separátnych
vyrovnaní
pri základnom
a
opakovanom
meraní možno podla met6dy najmenších štvorcov vyrovnať priamo zmeny prevýšení
(1).

Zo zmien prevýšení
(1) sa určia zmeny prevýšení všetkých
možných kombinácií
dvojíc bodov
Fj, Fk, ktoré sú zároveň výškovými
zmenami polohy C:::.kj' všetkých
bodov polygónu.
Pre každý
z nich dostaneme (n - 1) hOdnot podla vzťahu (2)
i
f'J.ki = ~ ,6,h(i.lli,
i = (k
KONFIDENČNÉ

INTERVALY
BOD

VZIILADOM

BOD

REFERENČNÚ
RENÚ BODMI
REFERENČNÚ
RENÚ

NA:

f,

BODMI

SUSTAVU
1 A 5
SÚSTAVU

+

(2)

1)

kde k = 1, 2, ... , U -1],
U + 1], ... , (n - 1).
Index kj udáva, že zmena polohy bodu Fj je určená
vzhfadom na bod Fk• Pre další postup je výhodné
vzťah (2) napísať v tvare sústavy rovníc zmien
polohy (pre k <

3

VYTVO-

n:

VYTVO-

1 AŽ 5

,6,li
,6,2i

= ,6,h12

+ ,6,h23 + ,6,h34 +
,6,h23 + ,6,h34 +
,6,h34

,6,3i

Treba však povedat, že anI predložená
met6da
nedáva absolútne hodnoty pohyb ov. Ale riziko nesprávneho
rozhodnutia
sa znlžuje a zvyšuje sa
s tup e ň i s to t y pri rozoodovaní.
Predpokladom jej úspešného
použitia je spoJahlivý
odhad
hodnoty strednej kvadratickej
odchýlky
a splnenla predpokladu,
že výsledky nlvelačných
meraní
sú zaťažené len chybami s oormálnym
rozdelením
pravdepodobnosti
[8].

o

Pretože met6da je zatlal určená pre menšie polygóny, ktorých zameranie
trvá niekolko dní alebo týždňov, neuvažujeme
v tejto práci časový faktor. Zavlesť redukciu
na ročnú rýchlosť pohybu
alebo na stredný
časový interval
nebude vŠak
v prípade potreby žiadnym problémom.

+

+ 2),

kde j = {(1c
1), (1c
(j
1), " " (n - I)}.

+

+

+ ,6,h(i'l)i
+ ,6,h(i-lli

(3")

,6,h(i-lli

(3"')

+

(3')

... , n} a 1c = {1,2, ... , (j-l),

Pretože platí C:::.kj = - C:::.jk' nie je potrebné
tať výšk:ové zmeny pre k>;
[rovnice (3"],
... ].

počí(3"'),

Ďalším krokom je porovnanie
abSlolútnych hodnot (C:::.kj)
so zodpovedajúciml
štandardnými
odch}rlkami o boki' resp. ich dvojnásobkami,
alebo so
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zníženými hranicami [7] (s kritériami skutočného
posunu). Výsledkom porovnania a s tým spojenej
analýzy je identifikácia
tých nivelačných bodov,
o ktorých možno s praktickou istobou tvrdiť, že
v danej etape zmenili svoju povodnú polohu.
O ostatných bodoch sa p10dfa definície [7] (nie
podfa fyzikálneho poňatia) predpokladá, že splňujú podmienku stáLosti. Nazývame ich v Ý c hod i sk l() v Ý m i bod m i. Ich počet sa može pri jednotlivých meraniach meniť. Z nich sa vytvára referenčná sústava (Hnia alebo plocha), voči ktorej
sa udávajú zvislé pohyby všetkých bodov polygónu. Treba poznamenať, že nezmenená poloha sa
chápe v relatívnom zmysle [8].

10 inej (nehorizontálneil
priamky, alebo okolo
krivky, nebude pre hlQfi~ontálnu priamku splnená
podmienka minima (4). V takom prípade riešime
pmblém referenčnej
sústavy pomocou regresnej
analýzy. Keď moožina bodov ampirického
polygónu aproximuje regresnú priamku, teda regresnou priamkou sa dá opísa ť vzťah medzi výškovými
zmenami a dlžkou nivelačného ťahu, možno túto
priamku použiť ako referenčný základ. Jej koeficienty sa určia tak, aby bola splnená podmienka
minima (4). Regresnú analýzu využijeme aj na
odhalenie systematických tendencií, napr. náklonu
bloku zemskej kory, ktorým vedie nivelačný polygón a jeho zmien (testovaním hypotézy o tom,
že teoretický koeficient regresie je nulový, príp.
hypotézy o rovnosti, dvoch teoretických regresných
koeficientov) .
Je známe, že podmienkou oostatočne spofahllvých výsledkov regresnej analýzy je oostatočný
počet prvkov (oostatočná
množina nivelačných
bodov). Ináč je taká analýza málo efektívna.

Posuny východiskových bodov ~lj (3') je vhodné znázornit graficky ak,o e m p i r i c k Ý p o I yg ó n. Názorlllosť grafu, v ktorom sa neskor vyznačí aj poloha referenčného základu s konfidenčným pásmom, sa využije pri riešení otázky referenčnej sústavy.
Hodnoty posunov východiskových bodov ~lj (3'J
potom aproximujú r e f e r e n č n ú výš k o v ú s ús t a v u. Obvykle to bude Hnia, pre ktorú platí

kde ~

-

odchýlky
(zvislé vzdialenostiJ·
bodov
empirického
polygónu od referenčnej
línie, t. j. výškové zmeny východiskových blodov vztiahnuté na referenčnú
líniu.

Úlohu ffiiOžnočasto riešiť velmi jednoducho, a to
pomocou horizontálnej priamky, prechádzajúcej ťažiskom, ktorú dostaneme, keď zvislé posuny ~lj redukujeme o priemernú bodnotu posunu východiskových bodov. Toutlo redukciou sa zmierni vplyv nepravidelných
alebo periodických
mikropohybov
a z hfadiska pravdepodobnostno-štatistického
opisu
sa zníži disperzia v určení polohy referenčnej
línie.
Keď body empirického polygónu neležia v dostatočnej blízkosti horizontálnej priamky, ale oko-

Predloženú, noVú metódu sme doteraz overili prt
riešení otázky referenčnej
výškovej sústavy na
niektorých velkých vodných dielach v ČSSR a na
výsledkoch opakovaných
nivelácií z B a s k u nč a k s k é h o geodynamického
polygánu (ZSSR).
Možnosti jej využitia na vHčších geodynamických
polygónoch, príp. Inde {napr. pri matematickom
spracovaní výsledkov opakovaných
nivelácií vHčších sietí) treba ešte preskúmať.
Na ilustráciu uvádzame na obr. 6 príklad z 10kálnej siete pevných výškových blodov na sled 0vanie sadania vodného diela Orlík. Z grafu vidno,
že výškové zmeny nie sú určené vzhfadom na jediný východiskový bod. Geodetická interpretácia
je nasledovná:
a) o posunoch vybočujúcich z konfidenčného pásma možno s praktickou
istotou (riziko 5 % J
tvrdiť, že sú skutočné,

••••••••••• F, •••••••••• Fg•••• Fg•••••••••••••
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b) mažeme byť istí (riziko 5 %), že skutočná
chyba v odhade zmenenej polohy výškových
bodov neprekročí polovičnú hodnotu konfidenčného intervalu.
Prísne vzaté by hranice konfidenčného
pásma
mali mať tDOchu iný priebeh [5]. Pre praktické
účely však plne stačí brať ich tak, ako sú vyznačené na obr. 6.
Vďaka tomu, že A. K. Pe v n e v vo svojej vermi zaujímavej monografii [9] publikoval podrobné výsledky nivelačných meraní, mohol autm overiť novú metódu aj na výsledkoch z Baskunčakského polygónu (ZSSR). Na ten účel prevzal aj
výsledky z [2].
Znázornenie pohybu bodov určených padla doterajšieho postupu je na obr. 7 a podla nového na
obr. 8. Vidíme, že pohyby na obr. 8 nie sú vztiahnuté na jediný referenčný bod a graf je doplnený
konfidenčným pásmom. lntepretácia
je taká istá
ako v predchádzajúcom prípade.
Rozdiel medzi výsledkami oboch metód sa najlepšie prejaví v grafickom znáZlOrnení časového

priebehu zvislých zmien polohy (obr. 9). Z obr. 9
vidno, že východiskový bod 2 pozvorne, ale velmi
plynule (s nepravidelnosťou v r. 1963) relatívne
(vzhradom na referenčnú sústavu) klesá. Jeho zmeny polohy zaťažili zvislé pohyby všetkých ostatných bodov plnou hodnotou. V grafe na obr. 9 si
možno ďalej všimnúť (čo je zrejmé aj z obr. 8),
že za celé ,obdobie meraní zachovali nezmenenú
VýŠkiOVúpolohu body 7, 8 a 13 (to, pravda, nie sú
jediné body, ktoré splňujú podmienku stálosti)
a lomené čiary 2 majú plynulejší priebeh ako čiary 1. Zvislice v jednotlivých bodoch znázorňujú
konfidenčné intervaly, ktmé s praktickou istotou
(rizik,o ex = 0,05) pakryjú skutočné hodnoty zmien
polohy nivelačných bodov.

mm
21
20
19
18

Položme si teraz otázku, či opísaná metóda
je vhodná na konkrétne
podmienky
na geo'
dynamických polygónoch. Na základe doterajších
výsledkov možno konštatovať, že s ú t a k é p r fp a d y, v ktorých sa s výhoqou použije. Meoovite
tam, kde sú predpoklady na to, aby množina nivelačných bodov geodynamického polygónu obsahovala podmoožinu (s dostatočn"ým pačtom nezávislých prvkov) bodov, z ktorých sa dá vytvoriť
taká výšková referenčná sústava, ktorá najlepšie
charakterizuje
pohyb výcnodiskových bodov ako
celku. Také prípady sa vyskytnú napr. pri sledovaní pohybu pod d o lov a n Ý c h úze m í vooči
okolitému, dolovaním neovplyvnenému terénu [11J
a iných technogenných pohybov, aleoo pri skúmaní
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lokálnych geologických
štruktúr VOCl uzemiu ležiacemu pri štruktúre [2, 9], pri sledovaní vzájQmného chovania 2 blokov zemskej kory (pri sledovaní aktivity tektonickéhiO zlomu) ai.
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Lektorova!:

Současná absolutní i relativní tíhová měření vyža.
dují již vyloučení slapových vlivů s přesností ± lil-Gal.
Slapové opravy mají přitom vyjadřovat skutečné
variace tíhového zrychlení. Vzorec pro jejich výpočet
musí tedy obsahovat i změny slapového účinku Měsíce
a Slunce způsobené pružnou deformací zemského
tělesa včetně regionálních vlivů a nepřímého efektu
mořských slapů. V [1] bylo ukázáno, že vhodný matematický základ pro slapové opravy dává pouze
.vzorec, odvozený z harmonického rozvoje slapového
potenciálu,

= - ~ b.A;

kde je

bg A,q:'i <5. Xi -

t -

•

cos [q:'i(t)

+ Xi],

2. Vzorce
Výchozími údaji pro určeni slapové opravy podle
vzorce (1) jsou zeměpisné souřadnice uvažovaného
bodu zaokrouhlené na obloukové minuty a světový
čas s přesností na 1 minutu.
Pro výpočet amplitud a fází jednotlivých vln je
použito Doodsonova rozvoje slapového potenciá.lu
[5].

Druhého řádu

1

Dlouhoperiod.
Denní
Polodenní
Třetinodenní

Vzorec (1) obsa.huje několik set vln, které se dělí na
dlouhoperiodické, denní, polodenní a třetinodenní.
Počet členů, které vezmeme v úvahu, můžeme volit
podle požadované přesnosti. Neuvažujeme však konstantní měsíční a sluneční vlnu [1, 2].
Parametry b a X převádějí teoretické sla,pové variace
tíhového zrychlení na skutečné. Jsou poněkud různé
pro jednotlivé vlny resp. jejich skupiny. Mění se
rovněž poněkud s polohou bodu a je třeba je určit
z dlouhodobých slapových měření. Na jejich přesnosti
závisí přesnost slapových oprav.
V dalším je vzorec (l) rozveden pro praktické použití a jsou uvedeny hodnoty parametrů <5a X odvozené z dosavadních měření na GO Pecný [3,4].

(1)

slapová. oprava,
teoretická amplituda i-té vlny,
teoretická fáze i-té vlny,
amplitudový faktor i-té vlny,
fázové zpoždění i-té vlny,
čas, pro který opravu počítáme.

Vlny

TfetíhořáduO)

O)

3

2

= 0,25
01 = 0,5
OB = 0,5

00

In,. Pavel Vyskol!i1, CSc.,
VÚGTK v Praze

In" Zdenik Simon, CSc.,
Výzkumný ústav ,eodetlcký, topo,rafický
a karto,rafický v Praze

Vzorce pro výpočet slapových oprav
gravimetrických měfení

bg(t)

došlo 6. 12. 1973

a (1 - 3 sin
a sin 2 lJ'
a COSi lJ'

l

-

lJ')

O~ =
O~ =
O~ =
O~ =

a
a
a

0,83852
sin lJ' (3-5 sinllJ')
0,54463
cos lJ' (1-5 sinl lJ')
1,94856
sin lJ'COSi lJ'
0,75 O cos8 lJ'

*) Vlny druhého resp. třetího řádu jsou odvozeny ze členů druhého resp. třetího řádu rozvoje slapového
potenciálu v řadu kulových funkcí ]5].
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arg. čislo
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3
4
5
6
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Šimon,

Fáze každé vlny je lineární kombinací těchto astronomických veličin:

šířky B podle přibližného vztahu
sin 2B.

70

7: 8

-

h P N'=
Ps =

= 15°t

+h-

8

výpočet

slapových
oprav gravimetrických
měřeni

"Po = ~ -

0,1932°

Hodnoty parametrů O a " jsou pouze předběžné.
Pro denní a polodenní '\;lny byly odvozeny zaokrouhlením z dosavadních výsledků slapové stanice na GO
Pecný [4]. U všech ostatních vln bylo položeno
O = 1,17 a " = O, pouze u prvé, konstantní vlny je

+ L,

0=0.

+ 481267°,8906 T + 0°0020 T2,
h = 280°, 1895 + 36000°, 7689 T + 0°,0003 T2,
P = 334°, 3853 + 4069°, 0340 T - 0°,0103 T2,
N' = 100°, 8432 + 1934°, 1420 T - 0°,0021 T2,
Ps = 281°, 2209 + 1°, 7192 T + 0°, 0005 T2.
8

VZOrce pro

V [1] je na příkladě pro GO Pecný ukázáno, že pro
přesnost ± 1 flGal prakticky stačí použít pouze 114
největších vln Doodsonova rozvoje, které jsou seřazeny
v tab. 2 podle argumentového čísla. Tab. 2 obsahuje
i všechny další údaje nutné pro výpočet.

místní střední měsíční čas,
střední délka Měsíce,
střední délka Slunce,
délka měsíčního perigea,
-N, kde N je délka výstupního uzlu Měsíce,
délka perihelia.

Uvedené veličiny jsou dány výrazy:
7:

Z.:

= 277°, 0248

(2)

Konečné řešení úkolu zpřesnění slapových oprav
bude možné až na základě znalosti přesných hodno~
parametrů O a " a jejich geografických změn. K tomv
je nutná mezinárodní spolupráce slapových stanic
Přitom bude již také použito nového rozvoje slapovéhó
potenciálu podle Cartwrighta a Taylera [7].

[q.

t -

světový čas,

L - východní zeměpisná délka uvažovaného bodu,
T -

čas od O h světového času 1.1.1900, vyjádřený
v juliánských staletích o 36525 středních slunečních dnech.

Fázi gJi pak vypočteme pomocí sedmiciferného argumentového čísla vlny: (ai, bi, Ci, di, ei, li, g;) podle
vzorce:
gJi = ai7: + (bi - 5)8 + (Ci - 5)h + (di - 5)p
(ei - 5)N'
(Ii - 5)ps
(gi - 5)~.

+

+

+

Zatím představují uvedené vzorce a konstanty pro
ČSSR maximální možné přiblížení k přesnému řešení
a byly již použity k sestavení programů pro výpočet
slapových oprav ve VÚGTK a GÚ' Praha. Protože
neznáme průběh skutečných hodnot O a ", lze o přesnosti oprav pouze odhadem říci, že je lepší než ± 10
flGal.

+
(3)

[1] PÍCHA,

Poslední člen rovnice (3) převádí jednotlivé členy
Doodsonova rozvoje tak, aby měly všechny tvar
-A cos gJ.
Amplituda i-té vlny je součinem absolutní hodnoty
Doodsonova koeficientu Hi a geodetického koeficientu Oi:

[2]
[3]

[4]

Geodetické koeficienty jsou funkcí geocentrické šířky
bodu "P a různí se pro jednotlivé typy vln (viz Tab. 1).
[5]

0=

e

3flM
C3

'

[5]

kde značí
fl -

gravitační konstantu,

[7]

M - hmotu Měsíce,

e -

radiusvektor bodu,

C

střední vzdálenost Měsíce od Země.

-
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Podle Lecolazeta [6] stačí brát O = 164,55 flGal.
Geocentrickou šířku '''P můžeme počítat ze zeměpisné
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Plánování přesnosti kontrolních měření
stavebních konstrukcí

Kontrolní měření rozměru a tvaru stavebních konstrukcí a dílů je důležitou součástí sledování kvality,
neboť geometrická kvalita je u montovaných konstrukcí
na prvním místě. Výsledky kontrolního měření ovlivňují dále i teorii lícování a tolerancí stavebních konstrukcí, neboť se jimi ověřují výchozí předpoklady.
Kontrolní měření má ve srovnání s vytyčováním polohy jednotlivých částí konstrukcí a měřením při montáži absolutní význam, neboť jedině jeho výsledek rozhoduje o geometrické kvalitě, zatímco při vytyčování
a měření při montáži se chyby měření podílejí společně
s ostatními nepřesnostmi; menší přesnost jedné složky
lze vyvážit větší přesností ostatních složek. Jako každé
měření není ani kontrolní měření bezchybné a je zde
tedy riziko, že jeho chyba způsobí nesprávné hodnocení
geometrických vlastností kontrolovaného dílu nebo
konstrukce. Pochopitelná snaha o co největší přesnost
kontrolních měření za účelem zamezení nesprávného
hodnocení je v technické praxi samozřejmě omezena
ekonomií a technickými možnostmi procesu kontroly.
Důležité je, aby přesnost kontrolního měření byla racionálně kalkulována a plánována, aby vliv nepřesností
byl uvážen všude tam, kde zasahuje a aby také byly
o přesnosti kontrolních měření zjišťovány a používány
spolehlivé údaje.
Jestliže se při hodnocení užije jen výběr tzv. vzorek,
vzniká další riziko. Teorie tohoto hodnocení je všeobecně známa, a není proto třeba se jí dále zabývat.
Přesnost kontrolního měření lze vyjadřovat i plánovat jednak absolutně pomocí obvyklých parametrů
přenosti měření a jednak ve vztahu k předepsaným
tolerancím.

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

P(-2m
P (-3m

< [u-u'] <+ 2m) =
< [U-Ul] < + 3m) =

95

%, (X=
%, =

99,7

(X

5%
0,3%

Při působení skryté systematické chyby je rozdělení chyb vyjádřeno Gaussovou křivkou, posunutou
o hodnotu této chyby a hladina spolehlivosti se sníží
o hodnotu, odpovídající prakticky ploše mimo použitý
násobek stř. chyby. Např. pro systematickou chybu
c = m, je hladina spolehlivosti pro 3 m pouze
P (-4m

< + 2 m) =

< [u-u']

97,7

%, (X =

2,3

Přesnost kontrolního měření se plánuje podle požadavku, s jakou přesností a hladinou spolehlivosti je třeba znát výrobní odchylku u.
Tento případ se vyskytuje
a) při montáži konstrukcí z vybraných dílů a to buď
z dílů s nejmenší odchylkou, nebo z dílů, jejichž odchylky mají být vzájemně v určitém vztahu,
b) při rektifikovatelných konstrukcích,
c) při vkládání dalších konstrukčních částí nebo technologických zařízení, jejichž rozměr a tvar je třeba
přizpůsobit rozměrům již dokončené konstrukce.
Ekonomie je zde jednoduchá, přesnost kontrolního měření je závislá na funkčních tolerancích konstrukcí, pro
něž se tato absolutní rozměrová nebo tvarová kontrola
provádí. Z požadované přesnosti vyplynou také náklady na kontrolní měření.
3. Hodnocení ve vztahu k výrobní tolerancí dílu nebo
konstrukce
Parametrem

přesnosti kontrolního

měření ve vztahu

k výrobní toleranci dílu nebo konstrukce je poměr
Přesnost kontrolního měření rozměru stavebního dílu
nebo konstrukce v absolutním pojetí, tj. bez vztahu
k předepsané toleranci, se plánuje buď pomocí hladiny
spolehlivosti, tj. pravděpodobnosti P, že rozdíl mezi
skutečnou výrobní odchylkou u a měřenou odchylkou
Ul je v mezích určitého násobku apriorní střední chyby
měření m, nebo pomocí hladiny významnosti, tj. rizika (x, že uvedený rozdíl je mimo tyto meze. Za předpokladu, že rozdělení chyb měření se blíží normálnímu
(Gaussovu) rozdělení a že se nevyskytuje systematická
chyba, je hladina spolehlivosti (popř. riziko) dána, jak
je všeobecně známo, funkcí eJ>(n), vyjadřující pravděpodobnost výskytu chyby v mezích n-násobku střední
u-u'
chybypro n= ----,
tabelovanénapř. v [3] tab. VI;
m
pro celistvé násobky střední chyby je hladina spolehlivosti (riziko), dána známými hodnotami:
P (-m<[u-u']<+

m)=68%,

(X=l-P=

=32%

%'

7

mezi střední chybou měření a tolerancí. Spolehlivost
kontrolního měření rozměru dílu nebo konstrukce ve
vztahu k výrobní toleranci se vyjadřuje buď hladinou
spolehlivosti, tj. pravděpodobnosti Pt = P(--Ud<U' <
<Uh), že naměřený rozměr Ul bude v toleranci, tj.
v mezích, daných mezními odchylkami Ud,Uhnebo hladinou významnosti, tj. rizikem (Xt = 1 - Pf, že padne
mimo toleranci. Obě pravděpodobnosti budou závislé
na velikosti výrobní odchylky u, tj. na její poloze
uvnitř tolerance, která je současně polohou osy Gaussovy křivky rozdělení měřických chyb e = u - u'
(obr. 1). Pravděpodobnost Pt se vyčíslí jako rozdíl distribuční funkce chyb e kontrolního měření

Pt= F(Uh

m

~)_F(--U~U)

(1)

tabelované např. v [3] tab. VIII. Je také vyjádřena
plochou mezi osou úseček a křivkou normálního rozdě·
lení chyb e = u - u' kontrolního měření omezenou
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pořadnicemi -ua,
Uh, podle obr. 1. Takto určená
spolehlivost se týká provedeného kontrolního měření
jednoho dílu nebo části konstrukce.

E.=u-u'

trolního měření v mezích od

(Přesnost vyjadřuje

poměr

kontrolního

7)

měření

c) rozdílu mezi předepsaným (jmenovitým, návrhovým, projektovaným) a skutečným rozměrem, tj.
na velikosti výrobní odchylky u.
Spolehlivost provedeného kontrolního

měření tedy

klesá s rostoucí hodnotou poměru ~ a se zmenšovát
ním rozdílu (Ud.h - u). Nejméně spolehlivé je kontrolní měření rozměrů, blízkých mezním hodnotám.

Tab. 1: Riziko ex nesprávného
nebo konstrukce

hodnocení v

%

kontrolních
měření stavebních konstrukcí

_L
30

do ~ jsou uvedeny
3

v tab. 1.
Z uvedené teorie a hodnot v tab. 1 vyplývá, že opti.
mální přesnost kontrolního měření v případě jednotli.
vých dílů nebo konstrukcí je závislá na výrobní od.
chylce a nelze tedy přesnost kontrolního měření plánovat, neboť s odchylkou blížící se k mezní hodnotě je
třeba měřit s rostoucí přesností. To je v praxi nesplnitelné. Částečné řešení představuje postup, podle něhož
se nejprve kontrolně měří všechny díly nebo části konstrukcí s nižší přesností a poté se kontrolní měření opa·
kuje s vyšší přesností u dílů nebo konstrukcí, jejichž
rozměr je blízký mezním hodnotám.
Úvahy v této kapitole jsou pak podstatně ovlivněny
důležitou okolností, která dále znemožňuje racionálně
plánovat přesnost kontrolních měření, a to v případě
neznalosti rozdělení výrobních odchylek dílů nebo konstrukcí. Předem nelze pak odhadnout, jaká část kontrolovaných dílů nebo konstrukcí byla vyrobena s výrobní odchylkou, např. v jedné třetině mezní odchylky
a obdobně v druhé a třetí třetině.

Riziko je závislé na:
a) velikosti mezních odchylek, tj. na toleranci výroby
dílů nebo montáže konstrukcí,
chyb

přesnosti

Takto formulované riziko kontrolního merení má
dvojí charakter podle toho, kde leží výrobní odchylka u
vzhledem k tolerančnímu poli. Leží-li skutečná odchylka u uvnitř tolerančního pole a naměřená odchylka
u' mimo toto pole, došlo k označení vyhovujícího dílu
nebo konstrukce jako nevyhovující a byl poškozen dodavatel (výrobce): toto riziko se označuje rizikem doda.
vatele. Leží-li skutečná odchylka u' mimo toleranční
pole a naměřená odchylka ú v tolerančním poli, došlo
k označení nevyhovujícího dílu nebo konstrukce jako
vyhovující a byl poškozen odběratel; toto riziko se
označuje rizikem odběratele.
Hodnoty obou rizik provedeného kontrolního mě.
ření pro různé hodnoty výrobní odchylky od nuly do
dvojnásobku mezní odchylky a pro stře9-ní chyby kon.

(új

b) přesnosti a rozdělení

M.: Plánování

podle provedeného kontrolního

měření ve vztahu k toleranci

Riziko odběratele
dodavatele

dílu

%

8tř. chyba m kontrolniho lUěření

o

O
13,4

O
O

O

O

O

10,0

18,1

O
2,3

O
16,0

O
21,2

O
24,2

O
31,5

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

O

2,3

15,9

30,9

O

21,2
O

24,2

O
O
O

O
O

O
O

O

50,0
50,0

O
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Plánování přesností kontrolního měření proto vyžaduje
přibližnou znalost typu rozdělení a velikosti výrobních
odchylek kontrolovaných dílů a konstrukcí. Pak bude
plánovaná přesnost hospodárná a obě rizika přiměřená.
I

Apriorní riziko odběratele z hlediska přesnosti kontrolního měření lze vyjádřit pravděpodobností, že
v kontrolovaném souboru stavebních dílů nebo konstrukcí je určitá část, vyjádřená v procentech, u níž jsou
nevyhovující výrobky hodnoceny jako vyhovující. Je
to tedy poměr počtu výrobků, které jsou ve skutečnosti rozměrově mimo toleranci, ale následkem chyby
kontrolního měření jsou hodnoceny v toleranci, k celkovému počtu. Střední riziko odběratele iXo je podle toho
dáno vzorcem (obr. 2)

. .
V, teto rOVnICImeze

nt
2'

nt.
d 'í
+""2
vYla rUJ
V

k

1[I,

+

(u)Ju. ~ ~/,

(,)

d']

(3)

2

kde nyní, součet ~Mu)Llu by dal relativní počet výrobních odchylek v mezích tolerance a integrál vyjadřuje
riziko iXd dodavatele při určité hodnotě výrobní od.
chylky u.
Riziko odběratele i dodavatele je dále vypočteno
v procentech pro hlavní typy rozdělení výrobních ochylek konstrukcí a dílů.

. í
raJn

hodnoty výrobních odchylek (výrobky mimo tyto meze
se v praxi nevyskytují). Funkce II(u) vyjadřuje rozdělení výrobních odchylek, Llu je jednotka, na kterou se
zaokrouhlují výsledky kontrolních měření (např. 1 mm)
takže součin II(u)Llu udává pravděpodobnost výskytu
číselné hodnoty výrobní odchylky u. Součet E/I(u)Llu
v mezích, uvedených v rovnici, by dal relativní (procentuální) počet dílů nebo konstrukcí mimo tolerance.
Funkce Me) vyjadřuje normální rozdělení chyb kontrolního měření a uvedený integrál této funkce (distribuční funkce) udává riziko odběratele iXo pro případ
určité hodnoty výrobní odchylky u (obr. 2). Rovnice
(2) udává pak střední riziko odběratele dané součtem
součinů rizik a relativních četností výrobních odchylek
(na doprovodných obrázcích je vyznačeno riziko pro
případ určité hodnoty výrobní odchylky u).

4.1 Normální rozdělení výrobních odchylek
V tab. 2 je uvedeno riziko odběratele a dodavatele v %
pro normální rozdělení skutečných odchylek vzhledem
k předepsané hodnotě při směrodatné odchylce (standardu) tJ. Funkce 11 ze vztahů (1) a (2) je dána výrazem

11

(u)

1

=
tJ

V--.
2n

[u-E(u)]'

~e

Případná nenulová střední hodnota výrobní odchylky
E(u) plyne buď ze systematické chyby při výrobě,
anebo je to posun při montáži.
V první části tab. 2 je uvedeno symetrické rozdělení
výrobních odchylek, v 2. části rozděleni posunuté
o hodnoty od t/6 do t/2. Dále jsou hodnoty rizika určeny
pro různou přesnost dílů a konstrukcí. od tJ = t/9 až
po t/3 a pro různou přesnost kontrolního měřeni, počínaje m = t/30 po m = t/3. Přesnost měření při m = t/30
odpovídá ustanovení CSN 730010. Z tabulky 2 je
zřejmé, že pro obvyklou přesnost dílů a konstrukcí
danou hodnotou tJ = t/6 a přesnost kontrolního měřeni
podle CSN 73 0010, tj. m = t/30, činí obě rizika dohromady 0,1 %, což je jistě vyhovující. S klesající přesností kontrolního měření riziko vzrůstá až po hodnoty
blízké 50 %, kdy kontrolní měření je zcela bezcenné.
Vliv posunu rozděleni odchylek dílů a konstrukcí je
značný, a v případě často se vyskytující jednostrannosti odchylek při posunu o t/2, tj. jestliže většina roz-
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přesnosti

Riziko odběratele iii,
dodavatele lid %

Rozděleni odchylek

Sti'. chyba m kontr. měření

Směrodatná
odchylka

Typ

t

a

I

30

t

I)
t

0,1
0,3

t

•

5

0,2
0,4

t

4

Normální

0,2
0,7

t

3
t

0,1
1,5

6

--

t

posunuté o
...

0,9
2,8

t

a-

6

--

t

5,6
5,6

2"
Rovnoměrné

O

t*

symetrické

t

I

12

Simpsonovo
..

t*

4;9

symetrické

t

**

* Šířka rozptylu odchylek (variační obor) je rovna
** Vzdálenost center je rovna toleranci t = 6 a.

Rovnoměrné (obdélníkové) rozdělení odchylek, vyskytující se nejčastěji při montáži, s použitím montážních
přípravků, kdy relativní četnosti odchylek jsou v urči.
tém rozsahu stejné, je dáno funkcí hustoty pravděpo.
dobnosti odchylek u

Ud.h,

a pak K

0,4
4,6

,

t

a-

I

---

-- -- --

--

--

-- -- --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2,2
7,1

4,4
14,1

13,9
13,9

27,9
27,9

--

5,1

13,9
13,9

--

°
°5,4
-11,3
--

--27,9
27,9

takže pro interval odchylek uvnitř tolerančního pole je
(obr. 5)
1
t

K>-

(J

> 0,58

Ud.h

a K

1

<t

pole je

.

Stř. chyby kontrolního měření jsou v tabulce uvedeny
opět v mezích od t/30 do t/3.

kde K je konstanta.
Císelné hodnoty rizik jsou uvedeny v tab. 2 opět v %,
a to pro šířku intervalu vyskytujících se odchylek rovnou toleranci. Šířka intervalu se vyjádří vztahem směrodatné odchylky (J k mezní odchylce Ud,h' Pro ideální
případ, kdy vyskytující se odchylky odpovídají stanoveným mezním odchylkám Ud.h (interval odchylek odpovídá šíři tolerančního pole), je směrodatná odchylka
(obr.4)
0,58

t

4

a pro interval odchylek přesahující toleranční
(obr. 6)

4;2 Rovnoměrné (obdélníkové) rozdělení výrobních
odchylek

=

I

toleranci.

měrů je v blízkosti jedné z mezí, přesnost kontrolního
měření podle CSN 730010 znamená riziko nesprávného
hodnocení v hodnotě 5,6 %.
Některé hodnoty v tab. 2 nebyly vypočteny, neboť
vypočtené hodnoty v praxi postačují.

(J

5,6
5,6

6

I

t
5"

0,5
0,5
7,3
10,3
-----1,3
1,4
0,8
1,5
6,5
2,2
8,5
12,7
--- --- -1,4
0,8
2,8
3,3
3,8
8,1
10,1 13,7 23,4
3,2
----- -0,8
0,4
7,2
3,6

°
0,7
° --1,9°

..

Dvojvrcholové

I
--

0,3
1,2

1,9

-3,5

symetrické

t

6"

--

--

I

I

0,1
° --°1,0 °1,9 --4,5
°
°° 0,1
0,1
0,1
0,1
5,2
8,7
°0,1 ---0,5 --3,2
---

--

6
symetrické

kontrolních
mi!ření stavebních konstrukcí

1

=T
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4.4 Dvojvrcholové rozdělení výrobních odchylek
I

Dvojvrcholové rozdělení odchylek se vyskytuje při
montáži v případě, kdy se při ukládání díly posnnlljí
a posun se ukončí při dosažení mezní polohy, tj. hra·
nice tolerančního pole. Při posunu s obou stran dochází
k dvojvrcholovému rozdělení, při posunu s jedné
strany dochází k jednostrannému rozdělení, které bylo
uvedeno již při normálním rozdělení pro posun t/2. Pro
výpočet rizika odběratele byla použita frekvenční
křivka, zkonstruovaná rozdělením křivky normálního
rozdělení na dvě části podél svislé osy a přesunem obou
těchto částí protisměrně o hodnotu, odpovídající trojnásobku směrodatné odchylky (obr. 8). Pro vyjádření
rizika dvojvrcholového rozdělení tato konstrukce postačuje. Riziko tohoto rozdělení je uvedeno v tab. 2.

I

•.
~

li

4.3 Simpsonovo (trojúhelnikové)
odchylek

rozdělení výrobních

Simpsonovo rozdělení výrobních odchylek vznikne
kombinací dvou rovnoměrných rozdělenÍ. Je definováno frekvenční funkcí (obr. 7)

f 1 (U ) =

k. Ua,h -

k2u2

a,h

k.Ua,h
(J=

V6

Juj

Typy rozdělení odchylek, pro něž je v předcházejících
statích vypočteno riziko nesprávného hodnocení,
i když nevyčerpávají všechny známé křivky, postačí
pro ilustraci i praktickou potřebu.
Na tomto místě je vhodné ještě dodat, že význam
teoretického rizika nesprávného hodnocení zvyšuje
často nízká úroveň techniky délkových měření ve stavebnictvÍ. Je způsobena někdy nedostatkem přiměřených pomůcek pro délkové měření a také i podceňo.
váním chyb délkových měřenÍ. Jednoduchým rozborem řady výsledků kontrolního měření, prováděného ve

koeficientem k je vyjádřen vztah
rozdělení k toleranci, pro k = 1 je
rozdělení v mezích tolerance, pro
k < 1 je uvnitř a k > 1 vně tolerančního pole.
Riziko odběratele i doda.
vatele pro Simpsonovo rozdělení
je uvedeno v tab. 2. Ve srovnání
s normálním rozdělením výrobních odchylek je zde riziko odběratele i dodavatele
podstatně
větší.
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výrobě i na staveništích pro montované objekty lze
prokázat, že střední chyba kontrolních měřeni je
značně nad hodnotou

t

m=30'
stanovenou v různých předpisech a také v ČSN 73 0010.
Pak riziko nesprávného hodnoceni neni zanedbatelné,
i když i značné nepřesnosti dílů i konstrukci se stále
nepovažuji za příliš důležité.

M.: Plánování

přesnosti

kontrolních
měření stavebních konstrukcí

montovaných konstrukcí. Studie č. 431 VÚGTK
Praha 1971
[2] HERDA, M.: Měření délek pásmy ve stavebnictví
a strojírenství. Edice Výzkumného ústavu geodetickéJlO, topografického a kartografického, Praha 1972.
[3] BOHM, J.: Vyrovnávací počet. SNTL, SVTL, Praha
1964.
[4] BaHM, J.: Statistische Analysen von Messergebnissen in der Ingenieurgeodii.sie. VI. Internationaler
Kurs fur Ingenieurmessungen hoher Prii.zision. Graz
1970.

Lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc., katedra vyšší geodézie
FSv ČVUT v Praze

Ing. Karel Maxmilián.
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografic!sý v Praze

činných počítačů využitelnost
s dosavadní funkcí EN.
Resort Českého úřadu geodetického a kartografického v ČSR a Slovenského úřadu geodézie a kartografie v SSR bude postupně realizovat podle usnesení vlády ČSSR z 24. 1. 1973 Č. 20, vlády ČSR z 11. 4.
1973 Č. 78 a vlády SSR Č. 120/73 o zdokonalování
a racionalizaci informačních soustava o perspektivách jejich integrace, Informační systém geodézie
a kartografie (ISGK). Jeho problematiku řeší v rámci státního výzkumného úkolu Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický
v Praze
(VÚGTK).
Předmětem dílčího výzkumného úkolu je registr
evidence nemovitostí (REN), který je podstatnou
součástí ISGK a jehož základem jsou údaje evidence nemovitostí (EN), ukládané na magnetické pásky při zpracování EN na středních počítačích podle dohody mezi ČÚGK, resp. SÚGK a podnikovým
ředitelstvím Podniku výpočetní techniky (PVT). Se
zásadami zpracování EN na středním počítači byli
čtenáři seznámeni v GaKO Č. 3/73, str. 63 až 70,
v pojednání Doc. Ing. Dr. Oldřicha Války, CSc.
VÚGTK se zabýval v r. 1970 a 1971 výzkumem
optimálního obsahu REN, který by vyhovoval jak
potřebám národního hospodářstVí, tak možnostem
budoucí integrace REN s ostatními částmi ISGK
i s připravovanými
mimoresortními
informačními
systémy. Výsledky výzkumu, dokumentované ve výzkumných zprávách [1], [2] a [3], byly předloženy v roce 1972 k široké diskusi formou dotazníkové akce, která v podstatě potvrdila vhodnost
navrženého obsahu REN.
Účelem tohoto pojednání je zhodnotit výsledek
dotazníkové akce, specifikovat nové prvky, o něž má
být rozšířen obsah dosavadní EN a naznačit předpoklady pro jejich doplnění do REN a běžnou
údržbu v souladu se skutečností.

Všechny navržené nové údaje sledují společný
cíl: zvýšit zdokonalením obsahu a za pomoci samo-

2.1 Dotazníková

REN ve srovnání

akce k obsahu a využití REN

Rozsáhlý dotazník obsahoval 7 základních otázek k obsahu REN a jeho využívání a byl zaslán
306 orgánům, organizacím
i jednotlivcům z širokého okruhu zainteresovaných
oborů společenské
činnosti. Stanovisko zaslalo rovných 100 dotázaných
(tj. 33 %), což je úměrné výsledkům obdobných
průzkumů u nás i v jiných zemích. Na podrobném
zhodnocení odpovědí se podíleli mimo VÚGTK i odborníci z katedry mapování a kartografie stavební
fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.
Navržený obsah REN tvoří především údaje současné EN, převáděné do paměti počítačů (včetně
kvality výměry) a pak další informace, buď ne·
zbytné k zajištění integrace REN s připravovanými
mimoresortními
informačními
systémy, nebo potřebné pro řízení národního hospodářství a pro státní správu. Navrhovanými novými údaji v REN jsou:
a) Souřadnice definičních bodů nemovitostí,
popř. i standardních
územních celků (obec, kat.
území, stálý statistický obvod).
b1 Čísla organizací podle Jednotného Číselníku
FSÚ a rodná čísla občanů.
c) Bližší specifikace nemovitostí z hlediska jejich skutečného využití.
d) Vyznačení příslušnosti nemovitostí k stálým
statistickým obvodům a k intravilánu obce.
e) Bonita zemědělského půdního fondu nebo obdobný hodnotový ukazatel.
. Z vyjádřených 100 stanovisek považuje 97 navržený obsah a pojetí REN v zásadě za vyhovující.
Podle zaměření vlastní činnosti jednotlivých orgánů a organizací se doporučuje určité údaje z REN
vypustit (jak z dosavadních údajů EN, tak z nově
navržených) nebo zařadit zcela nové. Ovšem tyto
úpravy sledují vesměs úzký. zájem a vyhovovaly by
vždy jen omezenému okruhu uživatelů REN, a proto
je nelze uskutečnit. Vyjádření k vhodnosti navrženého obsahu charakterizují údaje v tab. 1.
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Vyjádřeni (počet -

.>li

Druh informací ve skupině I. (standardní
přehledné údaje] v podstatě zabezpečuje automatizované zpracování EN podle současných výpočetních
programů v PVT. Aplikační programy REN bude
účelné zaměřit v prvé řadě na skupinu II. a též
k rozšíření vhodných sestav v podskupině 1.3. Podávání informací o jednotlivých
objektech REN
(skupina III] bude možno hospodárně zabezpečit
až po zavedení vyššího stupně výpočetní techniky.
Rozložení požadavků na REN z hlediska časových
lhůt vyhovuje možnostem současné techniky. Okamžité poskytování informací
(do 24 hod.] bude
možné jediné po zajištění přímé konverzace mezi
pracovišti resortu ČÚGK, resp. SÚGK (zejména
SG 1 a počítačem a po organizačním
zabezpečení
průběžné aktualizace údajů REN.

%)

CD

.~
<ll

Jsou nutné
všechny
navržené
údaje

""'o

~~
~~
90

L~!J34 %

Nejsou
nutné
1 až 2
údaje
I

Neni
nutných
3 až 5
údajú

Neni
nutných
vice údajů

14 [15 % 1 16 [18 %129

~

Velmi podstatný je názor na zavedení nově navržených prvků jak z hlediska výzkumu, tak pozdější realizace. Za prospěšné a využitelné je považuje v průměru více než 70 % stanovisek.
Pro
zavedení nových údajů podle výše uvedeného členění se vyjádřilo: a] 71 %, b] 68 %, c] 67 %, d] 76
procent, e] 77 %. Lze tedy považovat návrh obsahu
REN za společensky odůvodněný.
Způsob využívání údajů REN je různorodý. Druh
žádaných informací je možno rozdělit do základních skupin:
I. Standardní

přehledné

2.2. Nové údaje v REN
Informace v REN se vztahují ke třem hlavním
evidovaným objektům, a to k nemovitostem, k uživateli (vlastníku] nemovitostí a k standardní územní jednotce (obec, popř. katastrální
území nebo
i stálý statistický obvod]. Nové údaje v REN bud
prohlubují informace o těchto objektech, nebo umožňují integraci REN s jinými připravovanými informačními systémy, které toto prohloubení informovanosti podle potřeby zprostředkují.

údaje ve formě:

1. písemných operátů EN
2. statistické ročenky o půdním fondu
3. dalších přehledných údajů
11. Informace o skupinách nemovitostí v rámci:
1. správních jednotek
2. účelově vymezených území
III. Informace
tech, a to:

o jednotlivých

evidovaných

a] Souřadnice
v REN a jejich

objek-

definičních
využití

bodů

Podle předpokládané
lhůty podání žádané informace uvažujme interval:
1 rok
- nad 24 hodin
- do 24 hodin.

Jednou z nevýhod dosavadní EN i při jejím zpracování na samočinných počítačích je, že umožňuje
vytvářet výstupní sestavy jen v rámci standardních
územních celkil, jejichž kódy jsou označeny všechny příslušné parcely (kat. území, obec, bkres,
kraj] a dále, že lokalizuje jednotlivé nemovitosti,
popř. územní celky jen ve spojení s mapou EN. Není
možno automatizovaně vytřidovat nemovitosti v libovolně vymezené oblasti, ani pořizovat grafický
výstup znázorňující v žádaném měřítku symbolicky např. rozložení určitých vybraných nemovitostí
nebo jevů ve vymezeném území.

Představy uživatelů REN (vy já dřené ve stanoviskách k dotazníku] o zastoupení jednotlivých skupin žádaných informací jsou vyjádřeny v tabulce 2.

Tento nedostatek se odstraní zavedením nového
lokalizačního a třídícího prvku do REN, a to souřadnic definičních bodli nemovitostí a popřípadě

1. o nemovitostech
2. o uživatelích (vlastnících]
3. o obci

.
. (počet)
Druh žádaných mformaci
z REN podle skupm
---%I
1

I
I

32
17
34
14
7
8
73
14

I

2

42
23
19
8
4
5
65
13
181
35

I

I

3

22
12
16
7
5
6
43
8

I

1

\

Interval (lhůta)
poskytnuti informaci

III

II
2

15
20
11
8
30
30
13
13
6
6
7
7
56
51
I
10
11 I
107
21

I

1

14
8
37
15
24
27
75
15

I

2

I

I

i

18
10
39
16
22
25
79
15 I
226
44

3

23
12
34
14
15
17
72
14
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I
I

186
36*)
I
239
100
I 47*)
89
17*)
100
I
514
100
I 100*)
514
100

1 rok

100

Nad 24 hod.
Do 24 hod.
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i standardních územních celků, v celostátně jednotném souřadnicovém
systému S-JTSK. Každou nemovitost reprezentuje
pouze jeden definiční bod,
který se vztahuje vždy k jedinému místu uvnitř
parcely, resp. půdorysu budovy (popř. standardního územního celku], pokud možno poblíže jejich
těžiště a vyjadřuje svými pravoúhlými souřadnicemi polohu nemovitosti (územního celku) v prostoru. Necharakterizuje
její tvar, výměru ani bezprostřední prostorovou návaznost. Definiční body se
svými souřadnicemi nejsou určeny k řešení technických úloh, jako dělení pozemků, výpočet výměr
apod., ale umožňují jednak vytříďovat příslušné nemovitosti ze souborů údajů REN a současně na ně
navazující jevy v oblastech, vymezených libovolnou
hranicí vyjádřenou v souřadnicích a pak schematicky graficky znázornit jejich rozložení v území,
obvykle formou kartogramu. Je přitom třeba individuálně řešit příslušnost hraničních parcel (hlavně liniových) k vymezenému areálu. S touto problematikou byli čtenáři podrobněji seznámeni již
v čís. 3/73 GaKO [5].
b) Čísla
organizací
podle
Jednotného číselníku
FSÚ a rodná
čísla
občanů
V ČSSR se připravuje mimo ISGK řada dalších informačních systémů, mezi nimiž bude účelné v budoucnu zajistit integraci, tj. možnost vzájemného
přejímání vybraných informací nebo podávání informací o témž objektu agregací údajů z několika
informačních
systémů apod. Společným objektem
pro více informačních systémů je mimo jiné organizace a občan. Je proto třeba zajistit, aby ve všech
integrujících systémech byla táž organizace nebo
občan identifikován stejným označením (číslem).
Pro identifikaci organizací při sběru a vyhodnocování různých
sociálně-ekonomických
informací vydává FSÚ Jednotný číselník organizací
v ČSSR, který tvoří čtyři díly, jež obsahují:
organizace řízené ústředními orgány
organizace
řízené zemědělskými
územními
orgány
organizace řízené národními výbory
- společenské organizace.
Předpokládá se zavedení kódu z tohoto číselníku
i v REN.
Identifikace občana je celostátně zabezpečována
rodnym číslem. Jde o desetimístné číslo, obsahující
údaje o datu narození a pořadí zápisu. Bude účelné
zavést i v REN tento údaj náhradou za data narození uváděná u vlastníků nemovitostí a k případnému čerpání informací o změně bydliště uživatelů a vlastníků nemovitostí přímo z ústředního
rejstříku obyvatelstva.
c) Bližší
z hlediska

specifikace
nemovitostí
jejich
skutečného
využití

Základní třídění nemovitostí obsažených v EN je
stanoveno podle druhů pozemků (kultur) vyhláškou Ústřední správy geodézie a kartografie
č.
23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964
Sb., o EN následovně:
A. zemědělská půda:
orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady,
louky, pastviny
B. lesní půda, rybníky (potoky) s chovem ryb,
ostatní vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří,
ostatní plochy.

Toto třídění je všeobecně respektováno při správních i hospodářských
činnostech
souvisících se
správou nebo využíváním pozemků (např. plánování a sledování zemědělské Výroby, ochrana zemědělského půdního fondu, územní plánování, majetkoprávní převody a dělení pozemků apod.).
Pro automatizované zpracování EN je stanoveno
číselné i slovní označení druhů pozemků (kultur)
předpisem
ČÚGK (Prozatímní
technologický
postup pro automatizované zakládání a údržbu EN čís. 5000/1972-4], a to způsobem vyhovujícím i pro
REN.
Podrobnější
specifikace
nemovitostí
je dosud
v EN praktikována
nesystematicky
vytvořenými
"poznámkami ke kulturám", které nevyhovují potřebám uživatelů údajů EN ani zásadám automatizace.
V r. 1973 byl vypracován ve VÚGTK návrh klasifikace nemovitostí v REN, která zabezpečuje ve
spojení s moderní výpočetní technikou tři základní
cíle:
- podpořit ochranu vybraných nemovitostí a
území v jejichž obvodU je v celospolečenském zájmu vyhlášeno omezení nežádoucích zásahů při hospodářské a investiční činnosti.
-specifikovat
skutečné
využití
nemovitostí
v rámci jednotlivých kultur, a to podle diferencovaných hledisek pro zastavěné části území (intravilány) a pro polní, resp. lesní tratě (extravilány),
- zabezpečit shodnost obsahu písemných operátů EN s obsahem základní technicko-hospodářské
mapy, resp. pozemkové mapy EN na úseku plošných polohopisných prvků, s výhledem využití charakteristik vybraných ploch i pro mapy středních
měřítek.
O zásadách
klasifikace
a možnostech
jejího
praktického využití je podrobně pojednáno ve výzkumné zprávě VÚGTK [6].
d) Příslušnost
nemovitostí
k stálým
statistickým
obvodům
a k intravilánu
obce
Stálé statistické obvody (SSO) byly vytvořeny
v r. 1970 v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů;
jsou to relativně pevné územní jednotky, v nichž se
sledují různé sociálně-ekonomické
jevy, využití
území apod. JSou respektovány i při tvorbě integrovaných městských informačních systémů i národních souborů informačního systému o území. Integrace REN i dalších složek ISGK s těmito informačními systémy je nezbytná na úseku plošných
prvků (qruhy a ,?yužití pozemků), a proto se počítá
i se specifikací údajů REN do SSO.
Otázka vymezení intravilánu ve všech obcích je
opět živá v souvislosti s novými opatřeními k dodržování zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Jde o usměrnění nové výstavby a zamezení nesprávností při oceňování pozemků. REN bude poskytovat prvotní podklady pro převody nemovitostí mezi občany i organizacemi, a proto vyznačení příslušnosti nemovitostí k intravilánu
bude nezbytné.
e)
Bonita
zemědělského
půdního
fondu
Na podkladě dříve provedeného komplexního průzkumu půd v ČSSR byly zahájeny podle usnesení
vlády ČSR č. 101/71 a vlády SSR č. 91/72 práce spojené s bonitací zemědělského půdního fondu. Koordinací těchto prací je pověřen Výzkumný ústav
ekonomiky zemědělství a výživy v Praze.
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Veškerá zemědělská půda v extravilánech se rozděluje do půdně-ekologických
jednotek, které se
vyznačují na "mapách bonitace zemědělského půdního fondu". Těmto územně vymezeným jednotkám
se přisuzuje dalších 5 charakteristik:
klimatický
region
(podle
průměrné
teploty
a srážek)
svaživost
skeletovitost
hloubka půdy
expozice (orientace
spádu k světovým stranám).
Každá jednotka je tedy celkem charakterizována
š~sti ukazateli a označena číselným kódem, rozděleným na 6 skupin (např. 47. 6. 2. O. O. 11·
Účelem vlastní bonitace je převést tyto technické ukazatele na společný hodnotový ukazatel, který' bude podkladem zejména pro řízení zemědělské
výroby, ocenění pozemků a úpravu pozemkové daně. Podstatou bonitace
(hodnocení)
zemědělské
půdy je dlouhodobé (čtyř- až šestileté) sledování
hektarových výnosů hlavních zemědělských plodin
a přímých nákladů na několika tisících honech
u vybraných zemědělských závodů. Po zhodnocení
dosažených výsledků bude provedena úprava vymezených půdně-ekologických
jednotek, a to sloučením těch jednotek, které se neliší v hodnotovém
vyjádření nad stanovenou mez. Tím vzniknou upravené územní celky, jejichž obvod bude tvořit hranici "bonitních tříd". Bonitní třídy budou vyjadřovat
jednotně v celé ČSSR hodnotu zemědělské půdy.
Bonitní třídy bude nezbytné přiřadit v REN ke
všem parcelám zemědělských kultur v extravilánu,
protože REN bude jediným prostředníkem k vyčíslení souhrnných výměr pozemků jednotlivých bonitních tříd jak pro správní územní celky, tak pro
zemědělské závody a sektory. Úkolem organizací
čQGK bude tedy v podstatě přenést hranice bonitních tř.íd z map bonitace zemědělského půdního
fondu (SMO-5) do map EN, vypočítat výměry případných dílů parcel rozdělených do různých bonitních tříd a vyhotovit
prvotní doklad
(soupis
změn a doplňků) pro doplnění kódů bonitních tříd
na MGP se souborem údajů o parcelách. Bonitní třídy budou pak předmětem běžné údržby EN a aktualizace údajů REN.
Bonitace má být využívána již od roku 1981. Doplnění bonitních tříd do REN bude tedy nutno
v plném rozsahu zajistit nejpozději do roku 1980.
Uvedený výhled obsahu a využití REN je v souladu s citovanými usneseními vlády ČSSR č. 20, vlády
ČSR Č, 78 a vlády SSR č. 120, protože představujB
nesporné zdokonalení dosavadní EN a splňuje předpoklady budoucí integrace s dalšími informačními
systémy budovanými
mimo resort ČÚGK, resp.
SÚGK.

3. P f e d p o k I a d y pro d o p I n ě n i n o v Ý c h
údajů
do REN
a pro
jejich
údržbu
Podmínky, vytvořené pro zakládání
a vedení
dosavadní EN podle zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, nebudou v mnohých směrech
dostačující pro realizaci funkce REN v jeho rozšířeném obsahu. V průběhu dalšího výzkumu REN
bude nutno se zabývat komplexně i otázkami ekonomickými a organizačně-právními.
V ucelených
etapách výzkumu, řešících zavádění jednotlivých
nových prvků do REN, bude třeba vždy posoudit

stávající, popř. navrhnout nové předpoklady
organizačně-právní,
technické, kapacitní a finanční.
a)

Organizačně-právní
předpoklady
Doplněný obsah REN není v rozporu s ustanoveními zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.
Předpokladem pro řádné vyšetření a vedení nových
údajů však bude nezbytná širší součinnost orgánů,
organizací a občanů (stanovená v § 4 zák. č. 22/
/1964 Sb.) než při vedení dosavadní EN. Dosud
není stanovena žádnou právní normou povinnost
organizací ve vztahu k EN např. uvádět na příslušných listinách týkajících se nemovitostí číslo organizace podle Jednotného číselníku FSÚ, dodávat
podklady a hlásit změny ve vymezení různých
ochranných pásem apod.
Bude tedy nezbytné precizovat vhodnou formou
součinnost· různých orgánll a organizací tak, aby
SG získala potřebné údaje pro REN i jinou formou
než vlastním šetřením.
Většina zápisů v EN se provádí na podkladě téměř dvaceti druhů listin, doplněných případně geometrickým plánem. Bude proto třeba především
zavázat vyhotovitele
těchto podkladů k uvádění
všech nových údajů potřebných pro REN. Tato záležitost se dotýká řady platných právních norem
a proto bude nutno zajistit plnou realizaci a funkci
REN též právní úpravou, kterou se hlavně vymezí:
pojem REN
obsah REN
funkce REN
vztah REN k vnitro systémovému i mimosystémovému okolí.
Právní norma musí mimo jiné dát gestoru REN (tj.
orgánům a organizacím ČÚGK, resp. SÚGK) potřebnou pravomoc na úseku součinnosti orgánů, organizací i občanů a stanovit závazné integrační
klíče pro styk jiných systémů s REN.
b)Technické

předpoklady

Výpočetní technika použitá pro automatizované
zpracování EN může zajistit doplnění i aktualizaci nových údajů v REN i jejich využití po zpracování
vhodných aplikačních programů.
V plném rozsahu bude však možno efektivně REN
využít pro operativní poskytování informací až při
použití vyššího stupně výpočetní techniky.
Pro pořízení souřadniC DBN jsou vytvořeny vyhovující předpoklady, jak je dokumentováno ve [4]
a využitím digitalizátorů,
jejichž nákup je plánován pro Geodetický ústav, n. p., popř. i další organizace ČÚGK,se situace ještě podstatně zlepší.
Možnost zavedení jednotných čísel organizací závisí na vydání zbývajících dílů Jednotného číselníku organizací FSÚ. Rodná čísla jsou určena pro všechny čs. občany, zaznamenána v občanských průkazech a evidována v ČSR v rejstříku obyvatelstva
u krajských oddělení Českého statistického úřadu.
Podkladem pro specifikaci nemovitostí z hlediska jejich využití bude po vyhlášení Klasifikace nemovitostí v REN, jež obsahuje číselné kódy jednotlivých charakteristik
a která nahradí dosavadní
"poznámky ke kulturám".
Pro vyznačení příslušnosti parcel k SSO, popř.
intravilánu se dá s výhodou využít souřadnic DBN.
Aplikační program je k tomuto účelu zpracován.
Vyznačení bonitních tříd v REN závisí na vypracování podkladů orgány zemědělství a na přenesení hranic bonitních tříd do map EN. Vlastní záznam
příslušných kódů na MGP není problémem.
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c) Kapacitní

20/82,

l!fslo

obzor
3/1974

předpoklady

Kapacita
živé práce u organizací
geodézie
a kartografie a zejména u SG je vzhledem k rozsahu neodkladných úkolů a vytváření podkladů pro
automatizované zpracování EN, pro číselnou údržbu
map a rozvíjející se mikrofilmovou
dokumentaci
sotva dostačující. Časová úspora se dostaví až p~
zavedení nových metod a při využívání nové techniky u zpracovaných dat.
Doplňování dalších údajů do REN si nezbytně vyžádá zvýšený podíl živé práce na pořízení podkladů, podle nichž se nahrají příslušná data do vět
na MGP u PVT, a to nejen u SG, ale i u správců
specifických informací (např. o ochranných pásmech, památkách apod.).
V nejbližším období bude tedy únosné doplňovat
REN novými údaji jen v omez'8né míře, a to při
plnění konkrétních
úkolů vyplývajících z potřeb
řídících státních orgánů nebo v souvislosti s nezbytnou integrací REN s vytvářenými mimoresortními informačními systémy.
Příznivější situace nastane po dokončení převodu údajů EN na samočinné počítače a využíváním
počítačů pro údržbu písemných operátorů EN při
úspoře živé práce. Se systematickým doplňováním
REN by se tedy dalo začít asi od r. 1978.
d) Finanční

předpoklady

Zakládání a vedení EN, včetně jejího automati~ovaného zpracování, je hrazeno prostřednictvím
CÚGK, resp. SÚGK ze státního rozpočtu. REN představuje jen kvalitativní změnu dosavadní EN, a proto práce a náklady spojené s doplněním obsahu
REN by měly být hrazeny stejným způsobem.
Jinou otázkou je způsob úhrady pořízení nezbytných technických pod kladlI před sepsáním prvotního dokladu pro děrování údajů (soupis změn,
resp. výkaz změn], jako např. souřadnic DBN, soupisu památek, vymezení ochranných
pásem, přisouzení bonitních tříd jednotlivým parcelám apod.).
Právě tyto práce si vyžadují kapacitu, která by pro
vedení dosavadní EN nebyla nezbytná, a proto
zvýší absolutně objem nákladů na REN proti dosavadní EN. Bude zřejmě nutno diferencovat podle
společenské potřeby nových údajů v REN, na jaké
úkoly !lárokovat finanční prostředky prostřednictvím ČUGK, resp. SÚGK přímo ze státního rozpočtu
nad dosavadní finanční limit a u kterých převést
finanční úhradu na orgány a organizace, které budou vyžadovat nové údaje REN formou aplikačních
programů a účelových sestav pro svou potřebu buď
na omezeném území nebo celostátně, ale s vyhraněným odborným zájmem na omezený okruh nových informací.
Rozsah finančních
prostředků
potřebných
pro
doplnění nových údajů do REN a jejich údržbu nelze dnes ještě zodpovědně stanovit. Podle hrubých
odhadů si vyžádá přebudování EN na REN jen v ČSR
téměř 50 mil. Kčs.
Změny nových údajů v REN budou obvykle souviset se změnou jiného, dosud již evidovaného údaje (např. změna uživatele podmiňuje změnu čísla
organizace, vznik nové parcely určení souřadnic jejího definičního
bodu a zjištění charakteristiky
apod.) a náklady na jejich údržbu by neměly přesáhnout asi 5 % dosavadních nákladů na údržbu
EN, hrazených podle platného ceníku, tj. v ČSR
cca 2,5 mil. Kčs ročně.
Vytvoření úplného REN není jednoduchou záležitostí a jde o úkol dlouhodobější.
K úspěšné

~un~9i REN a hos~~dárnosti jak pro pořízení nových
~daju, tak pro jeJIch údržbu, bude nutné vytvořit
r~d~ .~ho.?ných organizačně-právních
předpokladu, jejlchz návrh by měl být nedílnou součástí výzkumu složité problematiky REN.
4. P fe d p o k Já d a n á n á plň
zkumu
a realizace
REN

y

d a lš i h

o

v

t-

..

souladu se státním plánem RVT se předpokláda v období do r. 1975 vyřešit způsob doplňování
nových údajů (odst. 2.2) do REN, jejich údržbu
a. využívání na současně používané výpočetní techmce. Jen bonitace zemědělské půdy bude řešena
později (asi v r. 1977 a 1978).
V~zkum bude probíhat v ucelených etapách podle Jednotlivých nových prvků, o něž se rozšiřuje
obsah REN. Současně s problematikou technického
řešení úkolu budou zkoumány i otázky organizačně-právní a ekonomické. Asi v r. 1976 by měly být
~šechny Výsledky výzkumu shrnuty a promítnuty
jednak do technických předpisů a pak vypracovány pokyny pro postupnou realizaci REN a současně i návrh právní úpravy funkce REN.
V dalším období do r. 1980 bude výzkum na' úseku REN sledovat následující cíle:
a) Realizaci dokončených etap výzkumu a to zavedení nových prvků do REN (souřadnic~ definičních bodů nemovitostí a oblastí, nová klaSifikace
nen;ovito~tí,. bonit?ce, půdy, jednotná čísla organizaCI, popr. I rodna člsla občanů), jejich využívání
a podle požadavků a potřeby praxe další rozšíření
aplikability REN.
b) Vypracování návrhu zásad přímé integrace
REN s vybranými informačními systémy vytvářenými mimo resort ČÚGK a postupné vypracování
aplikačních integračních
programů v návaznosti
na konkrétní formu mimoresortních
informačních
systémů.
c) Metodicky zaj istit přechod REN na počítače
JSEP a, popNpadě jeho soustředění do jediného výpočetmho centra jako integrované
součásti Informačního sYstému geodézie a kartografie.
d) Stanovit zásady využití terminálů pro přímé
spojení středisek geodézie s výpočetním střediskem
na úseku REN.

Výsledek dotazníkové akce v r. 1972 potvrdil
vhodnost navrženého obsahu a funkce REN. Jednotlivé nové prvky doplňované do REN jsou předmětem podrobného výzkumu, jehož výsledkem budou ~im9 technic~é řešení. problematiky i aspekty
orgamzacně-právm
a ekonomické, aby mohlo být
zodpovědně rozhodnuto o postupu realizace výzkumu.
Problematika
REN bude řešena v. podmínkách
stávající _zpracovate~ské
techniky využívané resortem ČUGK,resp. SUGK u PVT.
V období šestého 5LP budou dosažené výsledky
výzkumu přizpůsobovány a dále rozvíjeny v souladu s vývojem výpočetní techniky a potřeb mimoresortních informačních
systémů. Současně bude
sledován cíl optimální lhtegrace REN s ostatními
složkami ISGK.
Realizace REN je poměrně nákladným úkolem,
a proto bude probíhat postupně, a to s ohledem na
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finanční možnosti a na celospolečensKou potřebu
pořizovaných informací.
Po realizaci REN se využití dosavadní EN podstatně zvýší a projeví se příznivě v řadě společensky nutných činností, souvisících s plánováním
a řízením národního hospodářství.

vztahu
na IDtegrovaný
informační
cystém ~ územ! a integrované městské
lDiormační
systémy.
- Výzkumná
zpráva
č 463
Praha 1971.
.
,
[4] MAXMILIÁN, K.: Souřadnice
definičních
bodů v registru
evidence nemovitostí
a jejich využití. - Výzkumná
zpráva VŮGTK
č. 499, Praha 1972.
[5] MAXMILIAN, K.: Souradnicová
lokalizace
nemovitostí
v registru
eVidence
nemovitostí
a její
využilí.
GaKO č. 3{73,
str. 71 až 75.
[6J MAXMILIÁN, K.: Klasifikace
nemovitostí
v registru
evidence
nemovitosti
Informačního
systému
geod8zie
a kartografie.
Výzkumná
zpráva VOGTK L 534, praha 1973.

[I] BOUD,\, K.: Stu dle o spojení
evidence
nemovitostí
s evidencí
obyvatelstva.
Výzkumná
zpráva
VŮGTK č. 418, Praha
1970.
[2] MICHAL, I.: Koncepce
registru
fwidence
nemovitostí
a návrh
jeho obsahu.
Výzkumná
zpráva
VŮGTK č. 452, Praha
1971.
[3] BOUDA, K.: studie
obsahu
registru
evidence
nemovitostí
ve

Do redakce

došlo

8. 1. 1974.

Lektoroval: Ing. Hynek Kohl,
Geodezie, n. p., v Praze

20 let práce geodézie a kartografie
ve slu:lbách socialistické společnosti

Ing. Miroslav Mlklovský, CSc.,
Kartografle, n. p., Praha

Pod tímto ústředním heslem bude otevřena dne
27. března 1974 v Národním technickém muzeu
v Praze na Letné výstava výsledků geodetických
a kartografických
prací za období 20 let od soustředění Čs. geodetické a kartografické služby.
Výstavu pořádá Český úřad geodetický a kartografický ve spolupráci s Národním technickým muzeem a KartografH, n. p., Praha, která. byla pověřena
přípravou a zajištěním této významné akce. Na
přlpravě libreta a scénáře výstavy se dále podílely: Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický v Praze, Geodézie, n. p., Praha, Geodetický ústav n. p., Praha i některé další resortní
organizace, které dodaly na výstavu vlastní exponáty.
Hlavním cílem výstavy je dokumentovat
celospolečenský
význam geodetické a kartografické
služby, pro jejíž rozvoj a plné uplatnění v socialistické společnosti vytvořilo soustředění v r. 1954
optimální podmínky. V období 20 let byly splněny
rozsáhlé úkoly vyplývající z řady stranických
a
vládních dokumentů. Bylo provedeno nové topografické mapování celého státního území v měřítku 1: 10000 a zčásti 1: 5000, byla založena Jednotná evidence půdy a později evidence nemovitostí, jíž byly řešeny vlastnické vztahy v souladu
s potřebami socialistické společnosti, byly dobudovány geodetické základy, vznikla nová kartografická dílJi, z nichž řada byla oceněna nejvyššími
státními vyznamenáními. Bez precí geodetů by nemohla probíhat socialistická výstavba, velké stavby ~ocialismu, stavby přehrad, elektráren, komunikacI ani bytová výstavba. Geodeti se významnou
měrou podHel1 i na procesu socializace a industrializace zemědělství.
Dosahované výsledky prací geodetů a kartografů by však nebyly dostatečně efektivní bez rozvoje
vědy a výzkumu, automatizace, komplexní socialist.ické racionalizace a spolupráce se státy Rady
vzájemné hospodářské pomoci, zejména se Sovětským svaZem a NDR. Nemalou měrou se na docí-

lených výsledcích podílí i iniciativa pracujících
resortu, výsledky vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí a socialistické soutěže, především brigád
a kolektivů socialistické práce.
Tyto všechny činitele zahrnuje výstava, která
podle tématiky je rozvržena do sedmi hlavnfch
částí:
-

-

věda a. výzkum,
geodetické základy,
fotogrammetrické
mapování,
kartografie,
evidence nemovitostí,
inženýrská geodézie,
dokumentace.

Vědeckovýzkumná základna resortu, představovaná především Výzkumným ústavem geodetickým,
topografickým a kartografickým
v Praze, se významnou měrou podílí na úspěších docílených ve
všech oblastech geodetické a kartografické
činnosti. Expozice prezentuje podíl VŮGTK na rozvoji
vědy v oblasti geodetické astronomie, gravimetrie,
fotogrammetrie
a kartografie. Významné úspěchy
dosáhl ústav na úseku aplikovaného výzkumu, zejména v oblasti racionalizace výrobní technologie
a při zavádění automatizace. Jde především o mapování ve velkých měřítkách s využitím aerotriangulace, číselné fotogrammetrické
metody, až po
zobrazení originálu mapy na automatickém koordinátografu a výpočet výměr parcel na samočinném
počítači. V oblasti evidence nemovitostí a při údržbě map velkých měřítek se rovněž podařilo využít
automatizace; jde o zpracování a údržbu operátů
evidence nemovitostí až po vazbu na informační
systém geodézie a kartografie.
Velký význam v oblasti vědy a výzkumu má mezinárodní spolupráce.
VÍJGTK Praha se účastní
prací na mezinárodních
družicových programech
ISAGEX a INTERKOSMOS a prací mezinárodní ča-
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sově a šířkové služby. Měření provádí
observatoř Pecný.

Geodetická

Pracovníci VÚGTK zajišťovali v uplynulém období i řadu špičkových geodetických prací, potřebných pro budování pražského metra, pro práce
v priimyslu i např. pro stavbu atomového reaktoru. Ústav zajišťuje
prostřednictvím
Oborového
střediska vzdělávání pracujících speciální přípravu
geodetů a kartograffl pro plnění úkolů; Oborové
vývojové středisko provádí vývoj a výrobu měřických pomůcek, z nichž řada dosahuje světových
parametrů.
Významné jsou i služby poskytované
Odvětvovým informačním střediskem VÚGTK.
Úsek geodetických základů spravuje Geodetický
ústav, n. p., Praha. Ústav obdržel za výsledky práce řadu vyznamenání; tak např. v r. 1958 "Vyznamenání za zásluhy o výstavbu", v r. 1970 čestný
titul "Ústav 25. výročí osvobození Československa
sovětskou armádou" a v r. 1971 čestný titul "Podnik 50. výročí vzniku KSČ". Ústav dokončil v roce
1957 vybudování čs. trigonometrické
sítě, která
patří mezi nejpřesnější na světě. V posledních letech zajišťuje ústav vybudování velmi přesně trigonometrické
sítě pro ražení pražského
metra,
práce pro Severojižní magistrálu a pro přestavbu
železničního uzlu Praha. Ústav je vybaven nejmodernější přístrojovou
technikou,
včetně elektrooptických a laserových dálkoměrů. K nejvýznamnějším pracem ústavu v posledních letech patřily
geodetické
práce pro výstavbu širokorozchodné
trati, na přivaděči pitné vody ze Želivky, ropovodu
Družba, tranzitním plynovodu, na dálnici, sledování deformací údolních přehrad apod.
V oblasti geodetické astronomie zajišťuje ústav
měření na Laplaceových
bodech. Výsledky jsou
využívány pro upřesňování tvaru Země, pro kosmickou geodézii apod. Při měření geodetických základen prodělal ústav za posledních 20 let vývoj
od měření invarovými dráty až po laserové dálkoměry, jimiž lze měřiť délky do 50 .km s přesností
± 1,3 mm na 1 km.
V r. 1960 bylo dokončeno vybudování Čs. státní
nivelační sítě, která splňuje i nejpřísnější mezinárodní měřítka; tato síť obsahuje více než 50000
výškových bodů. V oblastech aktivní důlní těžby
a velkých staveb socialismu
byly vybudovány
zvláštní nivelační sítě, jejichž smyslem je sledování posunů půdy. V r. 1967 byl vybudován geodynamický polygon Lišov pro slEidování vertikálních pohybů zemské kůry a zkoumány různé druhy stabilizací výškových bodů.
V letech 1959-1964 byla vybudována čs. státní
gravimetrická
síť, jejíž přesnost ± 0,026 mGal je
na světové úrovni. Znalost průběhu gravitačního
pole je dlJležitá pro určení tvaru Země, i pro speciální práce při vyhledávání
ložisek užitkových
nerostů.
Ústav spolupracuje v oblasti geodetických základů
s geodetickými a kartografickými
službami zemí
RVHP. Pracovníci ústavu se v uplynulých letech
podíleli na geodetických pracech v Albánii, Nepálu, Afghánistánu, Alžíru, Kubě a v Zambii.
Významnou oblastí činnosti resortu pro zabezpečování úkolů národního hospodářství je mapování
které zajišťují Geodézie, n. p., v krajích.
'
Základním
topografické

úkolem resortu v této oblasti bylo
mapování
celého
státního
území
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v měř. 1 : 10000, které probíhalo v letech 1956 až
1971. Výsledky tohoto mapování jsou v současné
době využívány v národním hospodářství, zejména
vydáváním základní mapy ČSSR v měř. 1: 10 000,
která je odvozena z topografické mapy po doplnění současného stavu zaměřeného v přírodě.
Dalším celostátním mapovým dílem je technicko-hospodářská
mapa, která je postupně vyhotovována pro vybrané lokality v měř. 1: 5000 až
1 : 500. Jde o moderní technické dílo s vysokou
přesností zobrazení polohopisu i výškopisu, vyhotovené nejmodernějšími
technologickými
postupy
s co nejvyšším využitím letecké fotogrammetrie
a
automatického zpracování dat. Číselné zpracování
údajů dává předpoklady pro využívání mapy v digitalizované formě pro řešení nejrůznějších úkolů
v národním hospodářství, především při plánování
a projektování výstavby.
Vydávání map a atlasů tvoří další tématickou
oblast expozice; tato činnost je v ČSR zajišťována
především Kartografií, n. p., Praha.
Expozice kartografické
produkce je podle tématiky rozdělena do tří částí:
-

mapy pro národní hospodářství,
mapy pro školy,
mapy pro veřejnost.

Mapy pro národní hospodářství představují ucelený soubor topografických,
administrativních
a
správních map středních a malých měřítek a na
jejich podkladě zpracovaných
map tématických.
Tyto mapy jsou využívány ve všech oblastech národního hospodářství, především v průmyslu, zemědělství, dopravě, vodním hospodářství, ve spojích, energetice atd.
Základní mapy ČSSR jsou zpracovány v měř.
1 : 10 000, 1: 25000, 1: 50000 a 1 : 200000. Základní mapy v měř. 1: 50 000 a 1: 200000 byly zpracovány a vydány pro celé státní území v r. 1971;
mapy v měř. 1: 10 000 a 1 : 25000 se zpracovávají
postupně v souladu s potřebami národního hospodářství v ucelených lokalitách stanovených po dohodě se zainteresovanými
resorty.
Podle administrativního
dělení jsou vydávány
mapy okresů 1: 50000 a krajů 1 : 200000, aktualizované podle nejnovějšího stavu a dále mapy správního rozdělení v sérii měřítek 1: 100 000 (okresy)
až 1: 2000000 (ČSSR).
Oblast tématických
map patří co do rozsahu
tvorby k nejrozsáhlejší
části edice a její význam
trvale vzrůstá v souladu s potřebami národního
hospodářství.
Ke stěžejním dílům v této oblasti
patří
mapy Státního
vodohospodářského
plá~
nu, předev~ím Základní vodohospodářská
mapa
1 : 50000. Spičkovým dílem čs. kartografie
jsou
geologické
mapy, především
Geologická
mapa
ČSSR 1: 200 000, která byla dokončena pro celé
státní území a vysoce oceněna na Mezinárodním
geologickém kongresu v r. 1968 v Indii. V současné
době jsou zpracovávány ve spolupráci s Ústředním
ústavem geologickým mapy 1 : 50000 (Krušné hory),
inženýrské geologické maoy apod. Ve spolupráci
s Geografickým ústavem ČSAV jsou postupně vydávány mapy geografického rozšíření půd 1 : 200000
a biogeografické mapv 1 :ZOO000; v roce 1973 byla
vydána pro potřeby České národní rady Mapa životního prostředí ČSR 1: 500000. Ve spolupráci
s, Botanickým ústavem ČSAV byla vydána pro ·území ČSR Geobotanická mapa 1 : 200 000 v české, německé a latinské verzi. Ve spolupráci s Geografic-
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kým ústavem Dionýza Štúra SAV byla v roce 1973
vydána Tektonická mapa Karpato-balkánského
horského systému v měřítku 1 : 1 000 000, která reprezentovala čs. geologii a kartografii na Mezinárodním geologickém kongresu v Kanadě; mapa byla
vydána pro UNESCO. Z ostatní produkce z uplynulých let je třeba uvést např. Klimatický atlas ČSSR,
meteorologické mapy, mezinárodní leteckou mapu
ICAO 1 : 1 000 000 atd.
Produkce školních kartografických
pomůcek je
v období posledních 20 let charakterizována
do
roku 1966 tvorbou nových školních zeměpisných
a historických atlasů a po roce 1966 vytvořením
Jednotné soustavy školních kartografických
pomůcek. Nová soustava, která je již z převážné části
realizována, vychází z nejnovějších výsledků výzkumů a didaktických a psychologických poznatků aplikovaných na oblast komunikace kartogra~
fické informace.
Základem Jednotné soustavy školních kartografických pomůcek je Atlas světa a Atlas ČSSR, a jim
odpovídající školní nástěnné mapy. Pro výuku děiepisu je vydáván Školní atlas světových dějin a
Školní atlas československých dějin a řada nástěnných historických map. K nové tvorbě patří vlastivědné mapy okresů, které jsou vydávány ve formě
map nástěnných a příručních. Ke speciálním pomůckám pro výuku patří obrysové mapy, plastické
mapy, glóby a v poslední době mapové transparenty, které umožňují zlepšit aktivní práci s mapou.
Tvorba a vydávání map pro veřejnost zahrnuje
plány měst, turistické mapy a automapy, geografické a speciální atlasy, politické a astronomické
mapy atd.
Ke stěžejním dílům uplynulého
období patří
Atlas ČSSR, [Národní atlas], jehož tvůrci byli vyznamenáni v roce 1968 ~ádem práce, a Atlas československých dějin, za jehož vydání byla kolektivu pracovníků udělena v roce 1966 Státní cena
Klementa Gottwalda s čestným titulem laureát
státní ceny KG. Uvedená díla patří nejen k vrcholům čs. kartografické tvorby, ale i tvorby světové.
K neiúspěšněiším
výrobkům uplynulého období
patří Kapesní atlas světa, který vyšel již v 31 vydáních, ve 14 iazykových mutacích v celkovém
nákladu 2500000 výtisků. Kapesní atlas světa je
rovněž neiúspěšnějším exportním titulem n. p. Kartografie, Praha.
Významnou část edice tvoří soubor map "Poznáváme svět", který je geograficko-'kartografickou
encyklopedií o 30 svazcích, obsahuiící podrobné
údaje o iednotlivých zemích světa. U příležitosti
25. výročí Vítězného února a 50. výročí vzniku
SSSR byly vydány v rámci tohoto souboru s rozšířenými politickými a historickými texty mapy Československo 1 : 750 000 a Sovětský svaz 1 : 10 000 000.
Rozvoji turistického a cestovního ruchu a automobilismu jsou určeny turistické mapy, automapy
vybraných území ČSSR v měřítku 1: 200000 Autoatlas ČSSR, automapy socialistických států' v měřítku 1: 1 500 000 a plány měst. Rozsáhlá paleta
těchto kartografických
výrobků je výsledkem práce čs. kartografů z období posledních dvou desetiletí. Speciální částí této edice jsou turistické orientační tabule, které jsou umísťovány v přírodě
v nejvýznamnějších turistických oblastech.
Politické mapy podávají jednak přehled o politickém rozdělení světa nebo kontinentů, jednak
bezprostředně reagují na současné politické dění

ve světě. K nejvýznamnějším kartografickým publikacím tohoto druhu z posledního období patřily
Mírové soutěžení mezi socialismem a kapitalismem,
KSČ - 50 let v čele lidu a 25. výročí osvobození
ČSSR.
Výsledkem mezinárodní spolupráce při výzkumu
vesmíru jsou astronomické mapy. Tyto mapy jsou
na výstavě prezentovány šestidílnou mapou Měsíce
1 : 10000000 a Hvězdnou mapou severní a jižní
oblohy. Astronomické
mapy čs. produkce měly
11 uplynulém období významný podíl na plnění úkolů v oblasti exportu.
Mezinárodní spolupráce sedmi států RVHP dala
v letech 1964-1974 vznik jedinečnému
dílu Mapě světa 1: 2 500 000. Tato mapa zobrazuje
v jednotném měřítku celý zemský povrch, to je
kontinenty, světové oceány i polární oblasti. Čs.
kartografická
služba se na vydání mapy podílela
zpracováním
oblasti -Austrálie, Nového Zélandu
a částí Jihovýchodní Asie; montáž listů zpracovaných v ČSSR tvoří jednu z dominant výstavy.
Čs. kartografové nejen zpracovávají mapy a atlasy pro export do zahraničí, ale účinně přispívají
k rozvoji kartografie jiných zemí. V současné době
zajišťuje Kartografie, n. p., Praha ve spolupráci se
Slovenskou kartografií, n. p., Bratislava a Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým v Praze výchovu kubánských kartografů. Prvním výsledkem této činnosti je fyzická
mapa Kuby 1: 600 000, která bude vydána v roce
1974 jako dar čs. geodetů a kartografů k 15. výročí Kubánské revoluce.
Další tematická oblast výstavy je věnována evidenci nemovitostí. Tato část dokumentuje především práci středisek geodézie, která jsou zřízena.
ve všech okresech ČSSR. Podle hlavních úkolů
středisek jsou exponáty rozděleny do tří tématických skupin. vývoj evidence nemovitostí od roku
1956 ie dokumentován vývojem mapového operátu
od původních map přes mapy souvislého zobrazení až po digitální technicko-hospodářské
mapy
a vývoiem písemného operátu od ručního zpracování až po zpracování na samočinných počítačích.
Pomoc socialistickému
zemědělství je vyjádřena
účastí geodetů na hospodářsko-technických
úpravách pozemků, prováděných v souvislosti s kolektivizací zemědělství a zpracováním účelových zemědělských hospodářských
map pro zajišťování
úkolů socialistické zemědělské velkovýroby. V souladu se závp.ry XIV. siezdu KSČ a dubnového usnesení ÚV KSČ z roku 1972 k zemědělským otázkám,
zpracovávají v současné době podniky Geodézie
v kraiích a jejich střediska v okresech technické
podklady pro generely hospodářsko-technických
úprav pozemků, jeiichž výsledkem bude další rozvoj specializace a koncentrace zemědělské výroby.
Geodézie dále poskytuje všem orgánům souhrnné úqaje o půdním fondu. Jsou pravidelně vydávány sektorově přehledy úhrnných údajů evidenčních listů, rozbory změn v půdním fondu, grafy
úbytků zemědělské a orné půdy· v krajích, statistická ročenka apod. Všechny tyto údaje slouží přp,
devším k plánování zemědělské výroby.
Pro socialistické organizace a obyvatelstvo poskytují střediska geodézie řadu služeb; jde o geometrické plány, výpisy a kopie operátů evidence
nemovitostí a o evidenci právních vztahů. Pro socialistický
sektor vyhotovují
střediska
mapové
podklady pro meliorace, pro bytovou a investiční
výstavbu, provádějí vytyčovací práce apod.
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Uvedené úkoly by nebylo možno plnit bez racionalizace a zavádění nové technologie. V činnosti středisek geodézie jde zejména o motorizaci,
racionální sběr informací o půdním fondu, využívání plastických fólií a mikrofilmu a samočinných
počítačů s výhledem na vybudování registru evidence nemovitostí jako součásti informačního systému geodézie a kartografie.
Další rozsáhlou a různorodou oblast geodetické
činnosti tvoří práce zařazované tématicky do oblasti inženýrské geodézie. Jde o souhrn geodetických
prací spojených s investiční výstavbou ve všech
oblastech národního
hospodářství
a o speciální
práce, zaručující vysokou polohovou a výškovou
přesnost při montáži a rekonstrukci
strojních zařízení, staveb, rekonstrukcI památek apod.
Základním dílem pro investiční výstavbu hlavního města Prahy je technická mapa 1 : 500, která
zobrazuje všechny nadzemní i podzemní inženýrské sítě. Tato mapa je postupně zpracovávána
i pro dalšf města ČSR.
Geodeti se významně podílejí na pracech při
stavbě dálnice, na pasportu silnic a mostů, na výstavbě sídlišť a při zpracování základních plánů
závodů. Zajišťují geodetickou
přípravu
velkých
staveb socialismu; výstava např. dokumentuje práci geodeti'l na mostě Klementa Gottwalda přes Nuselské údolí, na stavbě údolních přehrad, televizního vysílače Ještěd atd.
Pro výstavbu pražského metra vyhotovuje Geodézie, n. p., Praha, mapové podklady 1: 200 pro
projekty stanic, zajišťuje polohové a výškové vytýčení os kolejí a měřické práce spojené s pokládkou kolejí na pražce a sleduje pokles staveb vznikající v souvislosti se stavbou metra. Geodetické
zajištění přesnosti
prorážky se provádí pomocí
nejmodernější měřické techniky, tj. laserových dálkoměrů a gyroteodolitů.
Fotogrammetrické
metody dávají možnosti nových aplikací měřických
metod. Jednosnímková
fotogrammetrie
se používá pro fotoplány fasád,
pro zjišťování deformací a náklonu svislých objektů a pro měření tunelových profilů metodou světelných řezů. Stereofotogrammetrické
metody jsou
používány pro zaměřování kamenolomů a povrchových kubatur
v zásobnících,
měření deformací
údolních přehrad, zaměřování stropních konstrukcí památkových objektů. Do mnoha oborů, zejména v posledních letech, zasahuje blízká fotogrammetrie. Kromě využití ve veřejné bezpečnosti nachází blízká fotogrammetrie
uplatnění při sledování deformací na modelech staveb, v průmyslové
praxi, při měření památek, v zemědělství při sledování růstu a tvaru rostlin, v archeologii, v medicíně při plastických operacích apod.
Závěr výstavy, připravený Ústředním archivem
geodézie a kartografie Geodetického ústavu, n. p.,
Praha, dokumentuje péči čs. geodetů a kartografů
o kulturní mapové památky a jejich využívání pro
potřeby socialistické společnosti. V expozici jsou
vystavovány první mapy Čech, Moravy a Slezska
a vývoj mapování českých zemí ve velkých měřítkách od map stabilního katastru až po Státní mapu
1 : 5000 a technicko-hospodářské
mapování.Ústřední archiv v současné době uchovává v Praze a v depozi'tu na rokokovém zámku Libočanech asi 1 mil.
archiválH.
Výstava 20 let práce geodézie a kartografie ve
službách socialistické
společnosti
zobrazuje výsledky prací soustředěné
geodetické a kartogra-
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fické služby a její význam pro všechna odvětví národního hospodářství a rozvoj společnosti. Výstava
je největší souhrnnou expozicí geodetických a kartografických prací za uplynulých 20 let a je důstojným dokumentem plnění usnesení strany a vlády v oblasti geodézie a kartografie.
Výstava je
v době od 27. 3. do 14. 4. 1974 denně mimo pondělí
přístupna veřejnosti od 10 do 18 hod.

Seminár zememeračských pracovníkov
P6dohospodárskeho projektového ústavu
o automatizácii výpočtových a zobrazovacích prác

Dňa 12. 10. 1973 konal sa v Bratislave seminár o automatizácl1 výpočtových a zobrazovacích prác zememeračov Példohospodárskeho
projektového
ústavu zo Slovenska.
Na tomto podujatí PPÚ informovali pracavlllcl n. p.
Geodetický
ústav Bratislava
Ing. S p i II e r a Ing.
Ma rek účastníkovo
najnovšej:
geodetickej
meračskej
technike
iAGA Geodimeter
700) a s ňou spojené palné práce o nadvaznosti na
automatické a výpočtové zobrazovacie práce,
.-- výpočtovej technike [ODRA 1013, CORA II),
- zobrazovacej technike [automatický
koordinátograf).
-

O činnosti a organizácli výpočtových a zobrazovacích
prác sa mohli účastníci seminára presvedčif priamo na
pracovisku pri exkurzii na výpočtovom stredisku n. p.
Geodetický ústav.
P6dohospodársky

Ing. Tán Michalko,
pro;ektový llstav
v Bratislave

UPOZORN:ĚNI
Byli jsme upozorněni
Prof. Ing. Dr. Josefem
Bohmem, DrSc., autorem článku Přesnost měření
a tolerance v dynamickém pojetí, že v 1. čísle GaKO
1974
-

na str. 3, levý sloupec,
vzorec

8. řádek

je nesprávně

B

Ci

= (~<5i);
1

na str. 4, pravý sloupec, 2. řádek je nesprávně
<5Of.,

0'Of.'

Prosíme čtenáře, aby si chyby podle tohoto upozornění laskavě upravili.
Děkujeme.
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Sdružené socialistické závazky na pomoc
občanské bytové výstavbě

Ing. Karel Čipa,
Český úi'ad geodetický
a kartografický

V resortu Ceského úřadu geodetického a kartografického bylo v roce 1973 přistoupeno k nové formě socialistické soutěže. Mimo dosavadních socialistických závazků, zaměřených
převážně na zhospodárnění
a zefektivnění výrobního procesu, byla zavedena forma sdružených socialistických
závazkl1 přesahujících
rámec
vlastní činnosti resortu.
Sdružené závazky byly zaměřeny na úsek služeb pro
obyvatelstvo, a to na pomoc při individuální výstavbě
rodinných domků. Pracovníci středisek geodézie [dále
SG) při vyřizování požadavku jednotlivých stavebníkl1
si mohli v minulosti udělat dobrou představu o tom,
kolik úsilí a námahy vynaloží každý stavebník, než
získá všechna potřebná povolení a finanční prosti'edky
ve formě půjček pro uskutečnění
výstavby rodinného
domku. Tato skutečnost vedla pracovníky SG ve Východočeském kraji k zamyšlení, jehož výsledkem bylo vyvolání sdruženého socialistického závazku na pomoc individuální bytové výstavbě. Ke spolupráci byly vyzvány
všechny orgány a organIzace, se kterými přichází stavebník do styku ještě před zahájením vlastní stavby
[odbory výstavby a územního plánu nár. výborl1, odbory
'zemědělství, lesního a vodního hospodállství NV, Ceské
státní spořitelny, Ceské státní pojišťovny, soudů - státních notářství - apod.).
Cílem této iniciativy bylo jednak sjednocení, zkoordinování a urychlení administrativně-správních
a technických úkonů těchto orgánů a organizací, jednak usnadnění orientace stavebníka
občana -- v celkovém
postupu od záměru až po realizaci stavby.
Tento iniciativní sdružený závazek byl rozšířen do
všech kraji) CSR. Celkem uzavi'elo v r. 1973 sdruž. závazky 54 SG z celkového počtu 76 SG.'
Organizacemi resortu CÚGK byly v jednotlivých krajích vypracovány a vydány brožury a informační letáky,
ve kterých byl uveden celkový postup včetně časové
posloupnosti a všech formálních a věcných náležitostí,
potřebných k vyřízení a k uskutečnění stavby. O tyto
informační materiály byl velký zájem; v řadě krajů
byly v krátké době rozebrány a bude nutno uskutečnit
dotisk.
Sdružené soc. závazky na pomoc individuální bytové
výstavbě jsou dl1kazem toho, že neformální přístup k socialistické soutěži může se uplatnit a přinést dobré výsledky.
Vedle přímé pomoci stavebníkům
[kteří tuto pomoc
přivítali)
přinesly sdružené
závazky dobré výsledky
i v koordinaci činnosti zúčastněn5'ch orgánů a organizací, bylo dosaženo určité unifikace formálních a věcných náležitostí u jednotlivých agend. Tak např. v Jihomoravském kraji věnují odbory výstavby a územního
plánování zvýšenou pozornost technické části územních
rozhodnutí, uváděním konstrukčních
prvků usnadňujících rychlejší a operativnější umístění a vytyčení investičního záměru do terénu. Ve Východočeském kraji provádějí SG i vlastní vytyčení stavby a stávají se tak garantem, že stavba je umístěna v souladu s příslušným
správním rozhodnutím.
Vzájemným osobním stykem a seznámením s problematikou na sebe navazujících agend jednotlivých orgánů
a organizací dochází ke vzájemnému pochopení a k hledání racionalizačních
prvků, které pomáhají celý proces
zkvalitnit a urychlit.

Vlastní práce SG spočívá ve vyhotovování identifikací
parcel, výpisů "l listů vlastnictví, zápisů právních listin,
pořizování snímkú a kopií z pozemkových map, ve vyhotovování geometrických plánů potřebných k majetkoprávnímu převodu a k promítnutí změny do operátu
evidence nemovitostí. Práce na SG byly organizovány
tak, aby opisy (výpisy) z listů vlastnických, identifikace parcel a pořizování snímj<ů [kopií) z pozemkové
mapy byly prováděny na počkání, u složitějších případů
do 3 dnů. U vyhotovování geometrických
plánů bylo
urychleno vyřízení objednávky; např. v Jihočeském kraji
byly původní termíny zpracování zkráceny o 20 - 25 %.
V knize zakázek jsou objednávky související s individuální bytovou výstavbou výrazně odlišeny a při zařazování do výroby preferovány. Výstavba rodinných domků
je odrazem růstu životní úrovně obyvatel a vzrl1stající počet objednávek je toho důkazem.
Úkolem roku 1974 bude rozšířit tuto formu sdružených
socialistických
závazků na pomoc individuální bytové
výstavbě na zbývající okresy a zam}'lslet se nad aplikací
této formy soutěže i na jiné činnosti prováděné na SG.
Jsou zde již dobré zkušenosti z Jihočeského kraje, kdy
SG Ceské Budějovice, Ceský Krumlov a Prachatice uzavřela sdružený závazek s oborovým podnikem státních
statků SUMAVA, a to na úseku spolupráce při zabezpečování řádného využívání zemědělského pl1dního fondu
a jeho evidence. Význam tohoto sdruženého soc. závazku spočívá především v tom, že se zabývá řádným využíváním zemědělského
půdního fondu základního
výrobního prostředku v zemědělství. V souvislosti s koncentrací, kooperací a specializací
zemědělské výroby
a s vytvářením velkých soc. zemědělských podniků dále
poroste význam evidence základdího výrobního prostředku - půdy - a kontroly jejího intenzívního využívání.
Orgány resortu Ceského úřadu geodetického a kartografického zpracovávají údaje o půdním fondu, provádějí rozbory změn v půdním fondu a vydávají statistickou ročenku o pl1dním fondu podle údajů evidence
nemovitostí. Tyto údaje jsou závazné pro plánování a řízení zemědělské výroby. Jejich kvalita je však závislá na
včasném nahlašování realizovaných a schválených změn.
S dosavadním stavem hlášení těchto změn nemůžeme
být spokojeni.
Zde se naskýtá velká možnost uplatnění formy sdruženého soc. závazku orgánů a organizací, zabývajících
se plánováním a řízením zemědělské výroby a kontrolou
využívání zemědělského
půdního
fondu. Koordinace
uvedených činností těchto zúčastněných orgánů a organizací se stredisky geodézie, její promítnutí až do zemědělských závodu, by přispělo k lepší evidenci a využívání zemědělské půdy, tolik cenné pro zabezpečování
výživy národa.
Z uvedeného je zřejmé, že forma sdružených soc. závazků může najít uplatnění i na jiných úsecích činnosti.
O prospěšnosti svědčí dosavadní zkušenosti a výsledky
sdružených soc. závazků na pomoc individuální bytové
výstavbě.
Zárukou úspěchu zústává nadále iniciativní, angažovaný přístup k socialistické soutěži, oproštěný od všech
formálních prvků, zaměřený na skutečnou pomoc našemu národnímu hospodářství.
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Plán .politicko-odborné činnosti
ČVTS - společnosti geodézie a kartografie
v roce 1974

V roce 1974 bude politicko-odborná
činnost ČVTS společnosti geodézie a kartografie zaměřena na zabe,zpečení hlavních ú~olů programu činnosti ČSVTS po
IV. sjezdu, II. sjezdu ČVTS, zpracovaných na základě
závěrů XIV. sje,zdu KSČ a VII. geodetické a kartografické konference.
1. V oblasti

politicko-odborné

činnosti

bude CVTS-GK:

uplatI'íovat politiku strany v řadách vědeckotechnické inteUgence, předních dělníků, zlepšovatelů,
vynálezců a novátorů a získávat vědeckotechnickou inteligenci pro politiku KSČ, formulovanou
v závěrech XIV. sjezdu KSČ, ÚV KSČ a OV NF
ČSSR,
zabezpečovat
účast poboček ČVTS na přípravě
a rozpracování úkolů hospodářského plánu organizací, zejména na úseku racionalizace a technického rozvoje,
pokračovat v plnění usnesení a programového prohlášení ze VII. geodetické a kartografické
konference,
získávat pracující pro důsledné plnění úkolů vyplývajících z usnesení ÚV KSČ, OV NF ČSSR, vlády ČSSR, ČSR, Federálního shromáždění a České
nár'odní rady.

Ing. V)adimir Kosek
tajemnik UV ČVTS-GK

A. Akce s mezinárodní

O bor o v é g e o d 6 t i c k é dny
IX I I. b u l' z a tec hni ck Ý c h
zlepšení)
Místo konání: Brno
Datum konání: září 1974
Trvání akce: 3 dny
Anotace: Tradiční vědeckotechnická akce podporující
rozvoj zlep'šovatelského hnutí a komplexní
socialistickou racicnalizaci svojí vazbou na
mezinárodní veletrh v Brně. Akce je určena nejširší odborné veřejnosti.
B. Akce s celostátní

hlavních

dkolii

zabezpečování účasti poboček' ČVTS při realizaci
vyřešených úkolů vědy a techniky na podnicích,
usměrňování spolupráce s představiteli škol, podniků a poboček ČVTS při organiwvání prázdninových praxí studentfi se zřetelem k jejich pozdějšímu zařazení do výrobního procesu,
přebírání patronátů nad odbO'rně techniclkou výchovou mládeže v dohodě s organizacemi SSM na
školách a podnicích,
organizování setkání mladých členů ČVTS v dohodě s ČÚGK k posouzení prognóz a dlouhodobých koncepcí geodézie a kartografie,
podporování
zavádění Mezinárodní měrové soustavy - SI v československém
národním hospodářství,
napomáhání
při realizaci informačního
systému
geodézie akartografie
v praxi,
napomáhání
při využívání
výpočetní
techniky
a sledování možností mezinárodní spolupráce v této oblasti,
napomáhání při zavádění integrované
fotogrammetrické metody,
napomáhání ph zavádění automatizace prací v geodézii a kartografii.

odpovědných

Anotace: Geodetické práce v investiční Výstavbě
se pl'ovádějí v jednotlivých krajích a podnicích různě. Vyhl. o gp-odHt. pracích
v investiční výstavě bude v platnosti od
roku 1974 jako náhrada za Směrnice,
,které jsou již překonané. Konference záveň navazuje na kUI1syodpovědných geodetů, pořádané ČVTS OS 1701. Na konferenci budou zároveň prodiskutovány veškeré 'změny proti směrnicím a závěry budou předány přes CÚGK k další případné rHalizaci. Konference je nutná, ne bot
již tři roky nebylo setkání odpovědných
geodetů uskutečněno a poslední kurs DG
dokladuje oprávněnost této akce.

Úsilí vědeckotechnické
inteligence,
předních dělníků, zlepšovatelů, vynálezců a novátorů bude usměrňováno na hlavní úkoly rozvoje, a řízení nár'Odního
hospodářství podle jejich odborného zájmu, a. to především na:
-

piisobnosU

1. Název akce: Konference
geodetů
Mí'sto konání: Brno
Datum konání: IV/74
Trvání akce: 2 dny

Zaměření politicko-odborné
činnosti ČVTS-GK vyplývá
též z úzké v!llZbygeodézi'e a 'kal'togr'afie na i\llJdudalšíc'h
odvětví a oborů.
2. Plán akcí a opatřeni k zabezpečení
politicko-odborné činnosti:

dčasti

NázHv akce:

2. Název akce,: P o u žit i nes l' á ž I i v Ý c h p I a st i c k Ý chf ó I ií a f i I m ů v g e 0dézii
a kartografii
Místo konání: Pardubice
Datum konáni: květen 1974
Trvání akce: 2 dny
AnotaCH: Určeno plraxi, výzkumu a školám v oboru ka'1'tografiie a kartografické
,polygrafie.
Plastické fólie,:
- druhovost plastických fólií z filmů na
nesrážlivýc'h ,pOldlo~kách,
- možnost využití různých d:ruhů technic:kých pomůcp-k pro práci s těmito
materiály,
- praktické zkušl?nosti s těmito materiály v organizacích resortu ČÚGK.
Možnost zpracDiVání filmů vč. p,raktickýclh ukázek.
3. Název akce: T e s t o v á n i f o to g
kých
strojQ

Plán akcí prakticky zahrnuje veškeré formy technicImvýchovných akcí a je schválen v této podobě:

1974/86

Mí'sto konání: Praha
Datum konání: 1/74
Trvání akce: 2 dny

l'

a m m e t l' 1c-

Geodetický a kartografický obzor
roěník 20/62, číslo 3/1974
87

Anotace: D\"oudenní technický sBminář. Seznámení se standardními testy fotogramme1trických strojů, vypracovaných ISP. Způsob
testování,
modifikovaný
v ČSSR pro
zkoušky
fotogrammetrických
strojů.
Praktický výcvik a provádění testů.
4. Název

akce:

Pro b 1é m y k val i t Y o b s a h u
registru
nemovitostí

Místo konání: Pardubice
Datum konání: IV/74
Trvání akce: 2 dny
Anotace: Problémy spojené s budováním regi1stru
evidence
nemovitostí,
zejména kvality
jejího obsahu. Určeno pro pracovníky
středisek geodézie a uživatele, informací
poskytovaných středisky geodézie.
5. Název alkcel: M i k l' o f i 1m o vád
ce v geodézii

6. Název akce:

M o ž n o s t i v Yu žit í g Yrot e 0dolitů
v geodetické
praxi
Místo konání: Brno
Datum konání: IV/74
Trvání akce: 2 dny
Anotace: Přesnost astronomických
azimutů, určených gyroteodolity byla donedávna poměrně nízká, takže S" tyto přístroje
uplatňovaly převážně jen v důlním měření a ve vojenské praxi. V poslední době vyráběné gyrote,odolity (např. závovodem MOM v Budapešti) dosahují takové přesnosti, že jejich aplikace v geodetické praxi muže v řadě úkolů přinést značné časové a finanční úspory.
Cflem semináře je seznámit odborníky
v ČSSR s dosavadními zkušenostmi při
použití gyroteodolitů
u nás, se stavem
ve světě a s možnostmi, ktelré tyto moderní přístroje dávají v současné době
pro geodetickou praxi.
N o v é g e ode t i c k é pří
zahraniční
výroby

str

oj e

(periodická
akce, naposled
17. 4.
1973)
Místo konání: Praha, Brno
Datum konání: podle sjednaných možností zahraničních firem
Trv,ání akce: zpravidla 1 den
Anotace,: Cílem (.kursu, semináře) je seznámit naše odborníky s nejnovějšími geodetickými přístroji zahraniční výroby, které ,se
teprve začínají vyrábět, a s možnostmi
jejich uplatnění v naší geodetické praxi.
Získané znalosti jsou nutným p,ředpokladem pro plánování nákupu těchto přístrojů.
3. Plán zahraničních

4. Plán ediční činnosti a spolupráce s odborným tiskem:

Plán ediční činnOSti ČVTS-GK, který byl předán oddělení odborné činnosti rady ČVTS, zahrnuje sborníky k odborným akcím.
1. V tiskové základně
Název sborníku:

styků:

Plán zahraničních
styků je zaměřen na rozvoj me,zinárodní spolupráce ve vědě a technice s cílem podporovat úsilí hospodářské a vědeckotechnické
spolupráce v rámci RVHP a vychází z výsledků koordinlace činnosti VTS-GK ZSS provedené na poradě předsedfi a tajemnlkfi
Vědeckotechniokých
společností
geoďéz.ie a ,kartografie socialistických státfi, ktHrá se

ČVTS bude vydána publikace:
Ko n f e r e n c e
od p o v ě dných
geodetů

Počet stran: do 250 stran
Termín vydání: IV/7'1
Počet výtisků: 150 kusů
Tiskne: Dfim te,chniky Praha

o k u m e n t a-

Místo konání: Blansko
Datum konání: II/74
Trvání akce: 2 dny
Anotace: Současný stav v zavádění mikrofHmové
dokumentace a možnosti jejího využití na
SG a pro veřejnost. Akce je určena p,ro
pracovníky středisek geodézie a uživatele informací
poskytovaných
středisky
geodézie.

7. Název akce:

konala 20.-23. 9. 1973 v Sopotech (PLR) a povinností vyplývajících z členství ČSVTS v mezinárodních
nevládních organizacích
FlG (Fédération
International des Geométres), ISP (International
Society for
Photogrammetry)
a ICA (InternatIonal
Cartographir
Associat.ion) .

(Brno)

2. Mimo základnu ČVTS bude vydáno:
Název sborníku:
G Hod e t i c k é P r á cep
výstavbě
metra

ři

Po'čet st'Mn: 330 stran
Počet výUsků: 300 kusů
Termín vydání: 1/74
Tiskne: Geodézie, n. p., Praha
Společnost geodézie a kartografie bude, nadále, prohlubovat spolupráci s odborným časopisem Geodetický a kartografický
obzor (GaKO ) a Přehled informací.
5. Plán propagace a informací:
V plánu propagace ČVTS-GK se bude vycházet z dohody Ov ČVTS-GK s redakcí Geodetického a kartografického obzoru, kde byla ustavena rubrika "Z činnosti VTS". V této rubrice je Qdbo1'!ná veřejnos,t pravidelně Informována o záměrech a vý'sledcích činnosti ČVTS-GK. K informování vedoucích pracovníkfi
resortu ČOGK bude využíván periodiC'ký bulletin "Přehled informací", který vydává Výzkumný Ústav geodetický, topografický akartogl'lafioký
v Praze. Publikace oms VÚGTK pravidelně odebírají nejrfiznější
podni'ky podle svých 'potřeb. Publi.k,ace jSJOUpro členy ČVTSk di'Spozici v jednotlivých knihovnách pod'
niků. I nadále budou pobočky ČVTS využfv,at závodníoh časopisů
("Zpravodaj"),
kde propagují
svoji
činnost.
Na výročních poradách hospodářských středisHk využijí jednotliví předsedové
odborných
skupin, MV
a KV možnosti k informování o novinkách v oblasti
nových pracovních postupů a metod používaných jak
u ná1s, tak i v zahraničí.
6. Plán

politickoorganizačnícll

opatření:

V rámci vnitřní politickoorganizační
činnosti Společnosti geodézie a kartografie bude i nadále zabezpe,čována účast zástupců Ov ČVTS-GK na jedno1tlivých
zasedáních KV, MV a OS.
Zvýšená pozornost bude věnována pobočkám ČVTS
při zabezpečování přesné členské evidence a uskutečňování výměny členských průkazů ČSVTS, kdy dojde k zhodnocení dosavadní evidence členů ČVTS
v pobočkách, kontrole správnosti údajů na členských
přihláškách,
provedení kontroly dosavadních
členských průkazů a úhrady členských příspěvků.
7. Plán rozlmování
ček CVTS:

členské

základny a výstavby pobo-

V souladu s rozpracovaným usnesením a programovým prohlášením ze VII. geodetické a kartografické
konference na úrovni ÚV, KV, MV a OS se bude
Ov ČVTS-GK podílet na politickoorganizačních
opatřeních směřujících k rozšíření clenské základny ČVTS
a zakládání nových poboček ČVTS.
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niersko-geodetickej
praxe. Autor pri spracovaní príručky využil svoje bohaté praktic!{é, publlkačné skúseností
a poznatky. Príručka je spracovaná v súlade s požladavkami technických noriem a Inštrukclí platných v NDR.
Určená ja tec hni c 11:Ý m p r a c o vn í k o m v oblasti
inžinierskej geodézie.

Seminár "Nová technika v geodézii"
v Bratislave

Dňa 29. novembra 1973 uskutočnil sa v Bratislave semlnár "N o v li tec h D i k a v g e o d é z i i". Por'ladatelml boll Mestský výbor Slovenskej geodeticko-kartograflckej spoločnosti SVTS v Bratlslave a pobočka SVTS
prl Geodézil, n. p., Bratislava. Cielom semlnára bolo
oboznámiť geodetickú verejnosť s nie,ktorými novinkami meračskej, zobrazovace,j a výpočtovej techniky.
O elektronických
dialkomaroch a táchymetroch prednášal doc. Ing. Svlltopluk Ml c h A. U: á k, CSc., z Katedry geodézle
Slovenskej
vysokej školy technlckej
v Brati'slave. Poukázal najma na t::l, že až rozvoj elektroniky v posledných rokoch umožnil skonštruovat
výkonné elektronické
dialkomery, ktoré na rozdiel od optiCkých dlalkomerov a tachymetrov sú nepomerne p r e sne j š I e, r Ý c h I e j š i e, a majú podstatne
v li č š í
d o s a h merania
dIžok. V súvisl{)fil1:.i.
s predpokladaným l'ozšírením elektronických
dlaťkome,rov v budúcnost! poukázal na velkoprlestorovú
tachymetriu, kde sa
p o I o h a a výš k a bodov určí polárnym meraním,
spojeným s trigonometrickým
určením výšky.
O doterajších skúsenostiach
zo zobrazovacích prác na
C O R A G R A P H E a o dalších perspektívach
využitia
tohto a u to mat i c k é h o k o o rdi n á t o g r a f u hovorU Ing. Kvetoslav S P'i I I e r, vedúci výpočtového
stredi'Ska Geodetického ústavu, n. p., Bratislava. Obaznámi! prítomných s technickými
parameltrami
Ooragraphu, s jeho programovou vybaVfJl10sťoU.ako aj s prácami, ktoré vykonáva výpočtové stredisko GÚ, n p., Bratislava a s pe:l'Spektí~ami dalšle,ho využltIa COl'lagraphu.
Z oblasti výpočtovej techniky doc. Ing. Juraj S o I c,
CSc., z Katedry geodézie SVŠT v Bratislava
hovorH
o stolných
a vreckových
elektronic,kých
počítačoch
a kalkulátoroch,
ktorých uplatnenie: v geodézil bude
z roka na rok šlršie. Malé rozmery a vysoký výkon
predurčujú
tieto počítače
využívať na d e,ta š o v an Ý c h a p o ln Ý c h geodetických pracoviskách.
K uvedeným referátom odznell dva koreferáty, ktoré
predniesli Ing. Karol B a dlí k a Ing. Kazimír P a vI í k z Geodézle, n. p., Bratislava. Ing. Ba dlí k hovmil o sŤoll1lOm počítači HEWLETT-Pi\CKARD 9810 A
a o výpočtových prácach, vykonávaných
už nlekolko
mesiacov na tomto počítači v Geodézil, n. p., Bratislava. Ing. P a v I í k refe,roval o skúsenostiach
z využívania elektl'o-'optického
dialkomeru
EOK 2000. Účastníci
seminára sa zoznámili s prístrojmi EOK 2000 a HewlettPackard 9810, mohli vidleť aj iné ellektronickékalkulačky [napr. OKU 101, vreckový ATLAS-RANDj, ako aj
ukáž'ky prác z automatického
koordinátografu
Coragraph.
Na seminárl sa zúčastnilo viac ako 100 geodetov z rozličných rezortných i mimorezortných
organizáclí a podnikov.
Ing. Karol Badlík,
Geodi?zia, n. p., Bratislava

DRAKE J.: TascheDbuch fiir VermessuDgsiDgenieure
[Príručka Inžlnlerskej
geodézie).
Vydávatel:
VEB Verlag
fiir Bauwesen. Berlín 1973, formát 125 X 195 mm, 352
strán.
V NDR vyšla v roku 1973 už v 6. vydaní geodetická
príručka, vreckového formátu, venovaná problematike
illžiniel'skej geodézie. Autor J. Dr a ke rozdelil rozslahlu látku príručky do 10 kapitol, v ktorých velmi
vecným, stručným a prehladným spOsobom uvádza celý
rád poučiek, vzorcov a príkladov rlešených úloh inži-

V prvých d voe h k a pit o I á c h sú uvedené základné fyztkálne a m'atematlcké údaje - jednOtky, konš,tanty, Ich definícle, názvy a označenla,
dalej základné
vzorce analytickej
geOmr:ltrle, geodetické
názvy a Ich
označeuia a konvencionalné
značky pre kartografické
zobrazenle predmetov mernnla z hladlska p<>žiadaviek
Inžlnlersko-geodetickej
dokumentácle.
V k a pit o I e 3 sú u vedené zásady pre optimálne
sposoby kresby polohopisných a Výškopisných podkladov a zásady pre obsahovú a grafickú úpravu geodetickej dokumentácie.
V k a pit o I e 4 sa pí>;e I) polohových a výškoVých
meraniach. SÚ tu uvedené sposoby rektifikácie najčastejšie používaných geodetických
prístrojov, zásady merania a vyhodnotenia
výsledkov dIžkových a výškových
meraní s uvažovaním potrebných atmosférických a iných
korekcií prl výpočte najpravdepodobnejšej
hodnoty meranej veličiny.
K a pit o I a 5 obsahuje návody a vzorce pre základné počtárske úlohy vyskytujúce sa v geodetlckej praxi.
K a pit o I a 6 sa za:oberá otázkami výpočtu vytyč 0vacích prvkov a sposobami vytyčovania oblúkov rozne'j
krivosti pri lIniových stavbiich.
V 7 k a pit o I e sú uvedené podklady prípravy a reallzácie celého radu úloh inžlnlerskej geodézle. CHatel
tu nájde informácle o analj1ze presnosti výsledkov geodetických meraní, údaje o d o s i a hnu tel n e j p r e sn o s t i jednotlivými typmi Zeissových geodetických prístrojov a údaje o v,yžadovanej presnosti ako i postupe
geodetických prác pri rn.zllčných stavebných objektoch.
N a j r o z s a h I e jš i a k a pit o I a 8 obsahuje informácie o vybavení stavebných výkresov, o toleranclách
v stavebníctve, výtah z nemeckého stavebného porladku. Ďalej požiadavky na obsah, predmety merania a
presnost
inžiniersko-geodetlckých
prác
v železnlčnom stavitelstve, pI'l mestských železnlciach,
dialniciach,
cestách a mestských
komunikáciach,
pri
vodohospodárskych
stavbách, pri výstavbe elektrických
vedení a spojovacej techniky. Prl jednotliVých skupinách stavi~b sú uvedené hlavně technické podmlenky
a paJ.'am!lltre ,p.re projektovanJie
a vytyčoWlJl1e objektov.
Kapitola je bohate doplnená obrázkovým materlálom,
tabulkami a vZOlroami na určenle porojekčnÝ'dh a vytyčovacích prvkov.
V závere príručky túra a vecný reglster.

k a p. 9 a ID, je uvedená

lItera-

Príručka
je po
m et odick ej a obsa h ove j
s t I' á n k e velmi hodnotná. Výber matérie príručky je
velmi dobre premyslený a logicky zostavený. Obsahuje
v stručnom, ale ucelenom prehlade všetko, čo maže potrebovat praktik v oblasti Inžlni'~rsko-geodetických prác.
je d op lne n á velmiúčelne
tooreltlckými a pfla,ktlckýml postupami pI'l rie5ení konkrétnych
úloh, uvádza
velmi vela číselných údajo\", grafických schém a obrázkového materiálu. M o ž n o j u od P o I' Ú Č a t pracovníkom, ktorí posobia v oblasti inžinierskej geodézle. Po
vydavatelskej
stránke
má príručka
dobrú úpravu a
tlač; trochu vadí hrubý obal, ktorý pridáva na objeme
príručky.
Príručka je využivaterná aj v našej praxi a možno ju
odporúčat
ako d o plň o k ku geodetickej
príručke
GEO-TOPO, [autori: Fa rk a Š o v s k ý-K u k u č a-B uk o v i n s k ý, SVTL Biflatlslava 1963), ktorá obsaihuje
problematiku
bežných geodeotlckých prác. Vydaná príručka inžlnierskej
geodézle Imamená obohatenle
geode:tickej lIteratúry v oblasti inžlnierskej geodézle.
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Vedecká konferencia pri prílefitosti
35-ročného trvania Itúdia geodézie
a kartografie na SVŠT v Bratislave

Odbor
zememeračského
inžinlerstva
bol
jedným
z prvých na Slovenskej vysokej škole technlckej [SVŠT],
založenej v r. 1938 v Košlclach. Škola krátko po jej zriadenl v jeseni 1938 v dOsledku známych politických udalosU po Vledenskej arbltrážl, ako dOsledku mníchovskej
dohody sa presťahovala najprv do Prešova, neskOr do
Martina, až napokon našla sldlo v Bratislave. V Bratislave sa postup ne vytvorlll dalšle odbory, ktorýml sa
doslahol jej polytechnický charakter. Vl:ičšl rozvoj vysokej školy sme zaznamenali až po oslobodení r. 1945.
Zároveň však nasleduje aj prechod niektorých odborov
do iných mlest Slovenska, v ktorých postupne vznlkajú.
vysoké školy technického smeru užšieho alebo širšleho
zameranla, ako Ich poznáme dnes [VŠT v Košlclach,
VŠ lesnfcka a drevárska vo Zvolene, VŠ polnohospodárska v Nltre; VŠ dopravná v ZllIne sa presťahovala
z Prahy]. Doslova bú.rHvý rozvoj SVŠT so štyrmi dnešnými fakultami - elektrotechnická,
chemlckotechnologická, strojnicka a stavebná - však nastal až po r. 1948.
Škola postup ne rástla po stránke materlá\nej
I personálnej a dnes má okolo 10 tisíc poslucháčov. Na odbore
goedézle a kartografie, ktorého rozvoj bŮI podobný ako
na iných smeroch, v najbližšom období sa očakáva t is í c i a b s o I ven t.
Sekcia vedeckej rady Stavebnej fakulty SVŠT odboru
geodézle a kartografie. usporiadala pri prUežltosti uvedeného
výročia
v e d e c k ú k <O n f e r e n c i u
dňa
13. 12. 1973, ktorá pozostávala z dvoch plenárnych zasadanl a zo zasadnutia v dvoch sekciách. Program plenárnych zasadnutí bol vyplnený referátmi:
Doc. Ing. M. O a n i š, CSc. - vývoj odboru geodézle a kartografie na SVŠT
Prof. Ing. dr. P. G á I, DrSc. - Modernizácla vyučovacleho procesu na odbore geodézla a kartografla
Ing. O. M i c h a I k o - Úlohy a koncepcla rozvoja
geodézie a kartografie
na Slovensku
Ilng. V. M a g u I a, CSc. - Interakcla výsledkov meraní usporladaných
do radov a skupín
Ing. J. Mi č u d a - Podmlenkové vyrovnanle dIžkovo meraných sletí prl zachovaní plochy geometrického obrazca
Ing. M. Š o van
- Met6dy meranla dIžok pomocou
svetelných dlalkomerov a vplyv prostredla na merané hodnoty
Prof. Ing. A. S uch á n e k, CSc., Ing. J. A b e lov I č
- DIžkovo merané geodetické slete
Doc. Ing. J. Š O'I c, CSc. - Vzájomný vplyv počítačov a geodetických prístrojov
Ing. J. S u I o, CSc. - Vplyv a perspektiva kartografických z'obrazovacích prác polohopisu máp velkých mierok
V I. sekcli odzneli referáty:
Ing. J. Me li c her, CSc. - Vplyv chýb v astoonomickom určenl Laplaceovho bodu na o1'ientáciu
geodetickej slete
Ing. R. K I a j b a n - Družlcová komora OK 50
Ing. I. M I t á š o v á. CSc.. - Sú.stava informáclí geodézie a kartografie z hladlska systémového
Ing. M. Háj e k, CSc. - Kartografická generalizácia ako systém
Ing. J. C I ž már
- Rastre a ip.h využltie V kartografickej tvorbe
V II. sekcli boli prednesené referáty:
Prof. Ing. O. M I c h a I č á k, CSc. - Vplyv prostredia na meranie posunov stavebných objektov
Ing. V. S t a n ě k - Problematikll merania posunov
zemných hrádzl
.

Ing. D. P 1 š Skú.senosti s použltim prístroja
Zeiss PZL na vytýčenle zvlslic
Ing. E. A dle r, CSc. - Nlektoré problémy analytickej fotogrametrle
v experlmentálnom
výskume
Ing. J. Cer ft a n s k Ý - Príspevok k problematike
analytickej priesekovej fotogrametrie
Ing. J. Pe t r á Š. CSc. Sú.časné výrazové prostrledky pozemnej fotogrametrie
Referáty v pléne a zasadnutí v sekciách boli doplnené dlskuslou.
Konferencia
mala
pr acovnÝ
ch ar akter a
zú.častnlll sa jej desiatky absolventov školy. Referáty
výjdu tlačou v zborniku, ktorý si m o ž n o o b j e dna ť
na dekanáte Stavebnej fakulty SVŠT. Nlektoré z nich
zalste nájdu I šlršlu publicitu v našom odbornom časopise.

Z cyklu vědeckých předná~ek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze

V pondělí 7. ledna 1974 byly na pořadu cyklu dvě přednášky. První přednášku proslovil Doc. Ing. Miloš Pelikán,
CSc., na téma: Polygonové pořady s dlouhými stranamI.
Z pře dn á šky u vád í m e:
Kvalitatlvnl změnu v měřenl polygonových poř8.di'l
znamená použití elektronických
dálkooněrii. Elektronickými dálkoměry mil.žeme bezpečně změi'Lt délku s chybou 6-10 mm. Metody měřenl vrcholových úhlil. naproti
tomu obdobných
kvalitativnlch
změn nedoznaly. Tyto
skutečnosti majl z'a následek, že:
aj délkové odchylky polygonových pořadil. s dlouhými
stranami měřenými elektronicky dosahují pouze zlomek mezních délkových odchylek daných měřlckými
předpisy,
b] vniti'nl přesnost pořadil. je vyšší než polohová přesnost 'přlpojovaclch bodil.,
c] analogicky
k bodu b] nemusi jednostranná
nebo
i oboustranná orientace pořadu vždy znamenat zvýšeni polohové přesnosti jeho bodil.,
d J přibližný zpil.sob vyrovnáni ztráci v tomto přfpadě své
plné opodstatnění, poněvadž není možné předpoklá·
dat, že měřené vrcholové úhly budou kvalitnější než
měřené délky, a přibližném vYl"ovnáváni úhlli CUj pova:líovat zbytkO'vé Opl"avy vrcho!G\'ých úhlil. VCUj = O,
e] me,toda měření vrcholového ú.hlu pouze ve dvou polohách dalekohledu není pro daný případ polygonových pořadů dostatečně přesná.
Uvedené skutečnosti byly ověřovány v polygonových
pořadech
s délkami stran 300-1400
m. Ve čtyřech
z nich byly zaměřeny délky dálkoměrem Zeiss EOS a
vrcholové ú.hly ve dvou skupinách. Chyba v poloze bodu
ve středu nepřesáhla hodnotu ± 26 mm. U šesti přlpadů,
jejichž délky byly měřeny dálkoměrem Zelss EOK 2000
nepřesáhla
obdobná chyba ve středu pořadu hodnotu
± 23 mm, u dalších tří v jiné lokalitě hodnotu ±30 mm.
Tyto hodnoty vyšly po přlpo,jení polygonových pořadil.
na trigonometrickou
síť. Pokud byly pořady propočteny
Iwlovaně a bez směrového připojení, ve všech přfpadech
se polohové chyby zmenšily.
Pro praktické použití těchto pořadil. byla zkoumána
možnost využití pro vytyčovací sítě IInlových staveb.
S výjimkou jednoho pořadu vyhovovala polohová přesnost
bodil. požadavkům přesnosti d·aných CSN 730422. Vytyčovací odchylky st8IVeoo.íchobjektíl. IIniových a plošných.
Druhou přednášku přednesl Ing. Mojmír Svec na. téma:
Zjednodušeni
mikrotrigonometrlckých
sítí pro měření
vodorovných posunů přehrad.
Z přednášky
uvádíme:
Při měření vodorovných posunů přehrad trigonometrickou metodou je třeba ověřovat v každé etapě měření
vzájemnou polohu mlkJrotrigonometrlcké
sitě a možné
posuny· stanovisek u'Važova:t při výpočtu posunil. pozorovaných bodil. sledované stavby.
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Používané způsoby určení pO'sunů bodů sítě využívají
všech směrů, které v síti lze měřit. Výzkum prokázal,
že úplnou mikrotrigonometrickou
síť protáhlého tvaru
s množstvím nadbytečných
úhlopříček lze zjednodušit
a nahradit ji tmjúhelníkovým
řetězcem. Měřičské i výpočetní práce v jednotlivých etapách se podstatně zkrátí. Zjednodušení sítě vede k vyrovnání podmínkových
pozomvání.
To však předpokládá
spolehlivé
určení
centračních změn měřených směrů, způsobených excentricitami terčů a jejich zavedení dO' výpočtu.
Otázka určení centračních změn směrů je řešena soolu s příslušnými rozbory přesnosti. V přednášce byla
zhodnocena přesnost navrženého postupu ve srovnání
s používanými metodami.
V diskusi k oběma přednáškám, kterou vedl prof.
Krumphanzl, byla zodpovězena řada otázek přítomných
odborníků, rozebrány některé aspekty přednášek (otázka deformací, vliv boční refrakce, problematika měřiekých prací na velkých stavbách, příčiny systematických
chyb, otázka vyrovnání a další) a doporučeny některé
závěry.

Náhle nás opustil
dne 29. ledna 1974 vedoucí odborný pracovník Státního
ústavu
památkové
péče
a
ochrany přírody Ing.
Miloslav Jiřinec.
Narodil se 3. srpna
1924. Po ukončení vysokoškolského
studia
pracoval
na
ČVUT,
fakultě
zeměměřické
jako odborný asistent.
V roce 1958 přešel do
služeb Státního ústavu památkové péče a
ochrany přírody, kde
pracoval až do svého
předčasného odchodu.
Opustil nás aktivní člen a dlouholetý funkcionář ČVTS
- společnosti geodézie a kartografie. Naposledy zastával funkci předsedy Krajského výboru geodézie a kartografie ČVTS Středočeského
kraje, byl členem pléna
ÚV ČVTS-GK. Aktivně se rovněž účastnil práce v Mezinárodním výboru pro architektonickou
fotogrammetrii
(pracovní výbor ICOMOS spadajicí pod UNESCO], jehož
byl členem.
Byl nositelem Cpstného uznání II. stupně s právem nosit stříbrný odznak ČSVTS, který mu byl udělen za mimořádné úsilí o rozvoj ČSVTS a technický pokrok v geodézii a kartografii. Toho času je projednáván návrh udělit Ing. M. Jiřincovi Čestné uznání I. stupně ČSVTS;
bude uděleno in memoriam.
Ing. M. Jiřinec je znám široké odborné veřejnosti a to
jak u nás, tak i v zahraničí jako zanícený propagátor
geodetických a kartografických
metod v oblasti ochrany a údržby historických památek. Ve shodě s tímto
odborným zájmem byl Ing. M. Jiřinec odborným garantem dvou symposií s mezinárodní účastí dotýkajících se
výměny zkušenostI ze zaměřování a dokumentování pamá'tek, které byly všeobecně vysoko hodnoceny jak po
organizační, tak i odborné stránce. Připravoval další
symposium s otevřenou mezinárodní
účastí, které je
plánováno pod názvem "Dokumentace
památek před
jejich zánikem" v roce 1975 u příležitosti přesunu děkanského kostela v Mostě.
Rozloučili jsme se s. Ing. M. Jiřincem a děkujeme
mu za dobře vykonanou práci pro dobré jméno geodézie
u nás i v zahraničí.

Ing.
taJemník

Vladimír
Kosek,
Ov ČVTS-GK

Dřla 9. februára 1974
po krátkej
chorobe
náhle zomrel ING. JÁN
KOCIÁN, samostatný
odborný pracovník špecialista Výskumného ústavu geodézie a
kartografie v Bratislave, dlhoročný člen redakčnej rady GaKO a
agilný
funkcionár
SVTS.
Narodil sa dňa 22. 7.
1912 v Podolí, okres
Ždár
nad
Sázavou.
Vysokoškolské
štúdium, odbor zememeračstva
absolvoval v
r. 1934 na ČVUTv Prahe a v tom istom roku nastú.pil do zamestnania na Katastrálny meračský úrad (KMÚ) v Sečovciach. Za svojej takmer 40-ročnej bohatej praxe zostal stále verný
rezortu geodézie. Počas tejto doby vykonával viaceré
druhy zememeračských
prác a zastával raz~e funkcie
na viacerých rezortných praooviskách
(KMU Sečovce,
KMÚ Trenčín, Slovenský zememeračský a kartografický
ústav v Bratislava, Správa geodézie a kartografie
na
Slovensku, Oblastný ústav geodézie v Bratislave, Inžinierska geodézia v Bratislave).
Popri pestrej palete činnosti ING. JÁNA KOCIÁNA
treba osobitne vyzdvihnúť jeho zápalistý elán pri propagácii a zavác1zaní pokrokových metód v geodézii, najma na úseku mechanizácie
a automatizácie.
V roku
1957 zavádza na Slovensku mechanické
sprácúvanie
písomného operátu jednotnej evidencie pady na diernoštítkových strojoch. V roku 1960 začína využívať počítač
LGP 30 na automatizovanie
r6znycll geodetických
výpočtov. Neskoršie realizuje v praxi mechanizáciu a automatizáciu niektorých administratívnych
agend a evidencie nehnutefností na počítači MINSK 2/22 a TESLA 200.
Zúročenie systematického a cielavedomého odborného
rastu ING. TÁNA KOCIÁNA nasti:i.va od r. 1970, kedy sa
stáva
pracovníkom
Výskumného
ústavu geodézie a
kartografie
v Bratislave. Tu rieši s jeho príslovečnou
náročnosfou
a dakladnosťou
problematiku
súvisiilCU
s automatizáciou geodetických prác, najma v oblasti evidencie nehnutelností
a jednotnej ev'idencie pracujúcich.
Výsledkom jeho bohiltej činnOSti je viac ako 10 výskumných prác a štúdií ako aj viacero odborných článkov uverejnených na stránkach GaKO.
Popri svojej pracovnej činnosti bol častým prednášaterom na sympóziách, seminároch, dňoch novej techniky
a pod. Ochotne a neunávne radil, inštruoval a konzultoval pri zavádzaní pokrokových metód do praxe. Od roku 1955 bol nepretržite členom redakčnej rady GaKO.
Bohatá bola aj jeho pedagogická činnosť pri výchove
zememeračských
kádrov. Niekorko rokov vyučoval na
Priemyselnej škole stavebnej v BratIslave. Bol prednášajúcim i skúšajúcim pre postgraduálne
štúdium na odbore geodézie a kartografie
Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave. Bol častým školiterom pracovníkov v rámci kurzov usporiadaných
rezortnými pracoviskami. Svojim vrstovníkom bol dobrým a verným priatelom, strednej generácie múdrym radcom. Mladej generácii otcovským vychovávaterom.
Ako dlhoročný funkcionár SVTS bol často organizátorom viacerých odboI1ný'Chpodujatí.
Za svoju bohatú dlhoročnú prácu v rezorte sa mu
dostalo čestného uznania a v roku 1972 sa stal nositerom odznaku na;lepšieho pracovníka v rezorte SUGK_
Neúprosná smrt ho prekvapila
uprostred
činorodej
práce, v ktorej chce! ešte realizovat mnohé zo svojich
podnetných myšlirH10k a zámerov. V ING. JÁNOVI KOCIÁNOVI stráca nielen rezort SÚGK. ale aj československá geodézia vynikajúceho odborníka a človeka mimoriadnych vzácnych vlastností.
Čest jeho pamiatke!
Redakčná rada
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PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ
Vermessungstechnik,

Č.

9;"1973

B i n d i g, R.: K hodnocení
informačních
prostredků
některých
sociahstických
států v oboru geod6ziea
kartografie,
str. 321-325
R 6 der.
R.: Ualukohledy
teodolítú
typové řady A firmy VEB Carl
Zeiss IENA, sIl'. 326-328
P i e t s c hne
1', R.: Co je to průmyslová
fologrammetrie,
str. 329
až 331
R a li h li t, J.: Nová interferenční
měření na srovnávací
základně
v Postupimi,
str. 331-333
P a u s c her,
H.: Schmidtův
teleskop
jako družicová
komora,
str.
334-336
Lan g, H.: Poměr
přesnosti
vytyčováni
k stavebním
tolerancím,
str. 337-338
Li e ber
a s c h, R.: Uosud dosa;;ená
přesnost
polohy na mapách
velkých měřítek
při použíti technologíckého
postupu s přístrojem
PHOTOCART, str. 339-341
S c h 11d I i c h, M.: K teorii chyb metody měření vzdáleností
s použitím
dvou a třívlnových
délek,
str. 341-343
E w e r t, H. L.: Zdůvodnění
a definice
pojmu "informace
o terénu",
str. 344-349
Se hol
e r, H.: Všeobecně
vývojová linie fotogrammetriGká
měřické
techniky
a jejích
přístrojů
historický
přehled,
str. 349-351

Na p o l' a, S.: Poznúmky
k organizačně
tehnickym
probl.:mům
zi'ízDní muzea geodézie
a kartografie,
Sil'. 401-404
Z u l' a w s k i, Z.: Zemský relíéf a projektování
struktury
terénu při
scelováni
pozemkú,
str. 404-406
K u c k i e w i c z, W.: Přesnost
rilzných způsobů transformace
souřadnic polygonových
sítí do jinéh" referenčního
systému, str. 407
až 410
Lip n i a c k i, U.: Poznámky
k článku "Grafická
metoda vyrovnání geodetického
čtyřúhelníka
se všemi
měřenými
dclkovými
prvky"
uveřejněnému
v č. 6/1972 časopisu 'Przegl<jd Geodezyjny,
~tr. 411-412
Lat o 5, S.: Výzkum pravidelnosti
funkce
a přesnosti
automatických nivelačnich
přístroFl
v polních
podmínkách,
str. 413-415
G l' a I a, M.: Porovnání
výsledků
měření
prúh)'uu
napínacích
lan
stožáru
trigonometrickou
a fotogrammetrickou
metodou
str. 415
až 419
P l' Z e w I o c k i, S. - Pit on, L.: Kombinovaná
metoda vytyčovilní bodú na obalu chladicí
věže, str. 419-421
P ach u t a, S. K o 5 c i e I e w s k i, R.: Automatický
laserový
optický
dostřeďovač
APLO-KP3, str. 422-424
U o b l' O w 0'1 s k a, B. K a miň s k a, M.: Kernův' plnoautomatický elektrooptický
dillkoměr
DM-1000, str. 425-·427
W e l' e s z c z y n s k i, I.: Využilí umělých
družic
Země v kartografii, str. 427-428
L u c z y n s k a, A.: Použití mezinárodního
deselinného
třídění
ke
klasifikaci
informačních
materiálů
z oboru
geodéziP. a kartografie, str. 428-429
O e ker,
L.
K a c y ň s k i,
R.: Fototeodolít
DMK 10/1318,
str. 440-442
W ó j c i k, I.: Drobná zlepšení
v měřických
pracích
při inventarizaei
archilektonických
objektů
fotogrammelrlckými
metodami,
str. 442-443
B l' o k m a n, L.: Činnost kartografické
sekce Společnosti
polských
geodetů,
str. 444-446
G a í d z i c k i, J.: Použití
počítačů
k registraci
a řízení v g(~odetických
a kartografických
procesech,
str. 447-448

Z a p p e, A.: Geometrie,
geodézie
a světlo, str. 450-452
Rud z e, O.: 25 let geodézie
a kartografie
v Dolním Slezsku,
str. 452-453
B l' o k m a n, L.: vědecké
konference
Společnosti
polských geodetil,
str. 453-454
K a l' w o W s k i. Z.: Zpráva z II. vědecké
konference
Společnosti
pOlských geodetů na téma "Aktuální
problémy
geodézie",
str. 454
až 455
K o z u b s k i, I.: Hospodaření
pozemky
státního
půdního
fondu
a problémy
rozvoje,
organizace
a kooperace
výroby v zemědělských výrobních
družstvech
Opolského
vojvodství,
str. 455-457
Tyl' a, I.: Systém automatického
zpracování
dat EPU - evidence
pozemků
na počítači
ODRA 1304, str. 458-459
K 1 o pot o w s k LI.:
Scelovací
práce v Turecku,
str. 460-463
K u n ach,
W.: Boj s vodní erozí půdy v Bulharsku,
str. 464-4,65
Haj d u g a, W.: Geodetické
pr(W'l při modernizaci
průmyslového
závodu, str. 465-468
K u b a l' s k i, L. aj.: Geodetické
práce při montáži desky zařízoní
na zkoušení
pevnosti,
str. 468-47~

W l' Ó b e I, A.: STD·3 - přístroj
pr" inventarizaci
tras podzewních
vedenl, zlepšená
verze STU-2, str. 472-476
P i s a l' c z y k, D.: Tangentový
nivelační
násadec,
s,tr. 477-479
U 'l b l' o W s k a, D. - D 'l b l' o W s k i, W.: Elektronický
tachymetr
- moderní pHstroj
pro současné
určování
vzdálenosti
a převýšení, str. 480-482
Š I i w k a, L.: GEOPLANE 300 laserový
nivelační
přístroj
firmy
AGA, str. 482-484
W ó j c i k, S.: pokus o klasifikaci
fotografických
metod dálkol<ého
průzkumu,
str. 490-495
G l' Y g o l' e n k o, W.: Automatické
rozlišování
a interpretace
obsahu mapy, str. 496-500

H a I m o s, F. aj.: Informační
obsah a struktura
souřadnic
str. 241
až 248
H e t é n y i, M.: Vyrovnání
místních
trigonometrických
sítí, str. 248
až 253
B a l' t h a, G. aj.: Výzkum chvění stativC' a kompenzátorů,
str. 254
až 258
T h u l' y, I.: ZkDl'šky nivelačního
přístroje
MOM Ni-A3 z hlediska
měření nivelační
sítě pro sledování
svislých pohybů zemsk!' kůry,
str. 259-262
K o vát 5, A.: Fotogrammetrické
mapování
fasád
budov s použitím běžného
způsobu
snimkování,
str. 263-267
B a g Ó, L. M a l' o s i, M.: SO'lčasný
stav použilí
mikrofilmové
techniky
v archivech
měřických
operátů
a map v Maďarsku,
str. 268-273
H o l' vát h, K.: Měřeni
deformací
dunajskúho
mostu
v obci
Háckev"", str. 273-277
Pap p - V á l' y, Á.: Historie
mezopotámských
map, str. 277-280
Klinghammer,
I. - papp-váry,
Á.: Mapa se čtvercovou
sítí ve službách
bank)' dat územních
údajů a plánování,
sIl'. 280
až 286
B e n d e f Y. L.: Některé
otázky
týk.1.jicí se "Praktické
geom 3trie"
Petra Lossaie pocházející
Zl'. 1498, str. 290-292
Ho m o l' Ó d i, L.: Hydrograficko-geodetické
dny v městě
Baja,
sl r. 392-393
Rad ó, S.: Zasedání
odborníků
OSN pro standardizaci
geografického názvosloví
v New Yorku, str. 294-295
l

B i l' Ó, P.: Výzkum tíhového
pole Země se současným
využilim výsledků
pozorování
umělých
družic a výsledků
tíhových
měření,
str. 321-324
Hal m o s, F. aj.: Jednorozměrná
soustava
rovinných
a prostorových souřadnic,
Sll'_ 325-337
H 6 n y i, B.: Řešení druhé
hlavní
geoddtické
úlohy, str. 337-339
F i a lov s z ~ Y. L.: Obecná teorie
chyb v polygonizaci
sil'. 340
až 347
K i s Pap p, L.: Přínos fotogrammetrie
k řešení úkolů v architektuře, str. 347-355
li z e I I á 1', A.: použili stereofotogrammetrie
při zjišťování
výchylek korečků
laboratorní
odstředivky,
str. 355-360
U O m O k O s, Gy.: Deformace
měřických
filmů, str. 360-366
U g l' i n, N.: Probl!'my jednoznačnosti
kolineární
polohy rovinnýc'!
systémů,
str. 367-370
f.l á t Y á s, E.: Některé
zkušenosti
se změnami
v působnosti
po·
zemkové správy v souvislosti
s úkoly v oblasti
využili půdniho
fondu, str. 370-374
Rad Ó, S.: O maďarské
tematické
kartografii,
str. 376-377
N i k I a s z, L.: Několik nových pomůcek tvorby map, str. 373-381
U i v é n y i, P.: Údržba
úředních
topografických
map v západoevropských
zemích, str. 381-383
ne n c s i k, G.: Stav automatického
zpracováni
katastráln'ch
údajů v Rakousku,
511'.
383-381

V přípravě

pro další GaKO jsou:

A.: Deformace hladinových ploch v oblasti
vodní nádrže Orlík

ZEMAN,

JURÁŠKOV Á, R.: Použití fotOJgrammetrie v hydro-

technickém výzkumu
PRAVDA,

J.: Koncepcia Atlasu SSR

M.: K problematice kartografické
miotiky jako nové teoretické kartografie

MARTÍNEK,

sé-

Malý německo-český a česko-německý technický slovnfk
Obsahuje v každé části asi 12000 termínů ze všech technických

oborů.

Váz. asi 38 Kčs

Anglicko-český a česko-anglický ekonomický slovník
Obsahuje asi 15 000 hesel v anglicko-české části a 13 000 v česko-anglické
části ze všech hlavních ekonomických oborů. Kromě tradičních ekonomických oborů byla do hesláře pojata terminologie z průmyslové ekonomiky, organizace a plánování, mikro i makroekonomie a ve frekvenčním
výběru i základní výrazy politické ekonomie odvětvových ekonomik.
Váz. asi 49 Kčs

Rusko-český technický slovník
2. doplněné vydání
Slovník obsahuje asi 93000 termín 11 ze všech oborů soudobé techniky.
Na základě excerpce moderní literatury (periodické i neperiodické) ho
sestavil a odborně upravil kolektiv více než 100 autorů a korektorů z vysokých škol, výzkumných ústavů a výrobních závodů.

~QUOPrR
PRRHR

OPRAVUJE

Sběr

SPOLEHLIVĚ

•

Theodolity

a nlvelačnf přístroje

•

ve své opravně

n y:

(velké)

41 - Liberec, ti'. 5. května 32

31 - Praha 2, Žitná 48

42 - Plzeň, Veleslavínova

32 - Praha 1, Vodičkova

43 - Ostrava

30

33 - Praha 1, Jungmannova
34 - Praha 5, Janáčkovo
35 - Praha 3, Táboritská

14

nábi'. 15
16

36 - Praha 4, Na Pankráci 2

44 -

České Budějovice,

45 - Olomouc,

25

I, Mlličova 4
ti'. 5. května 29

ti'. Osvobozeni

46 -

Brno, Kapucinské

47 -

Prešov, tI'. SRR 91

nám.

27

