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912.43(084.3-11/-14) (437.6J
LENKO, D.
Mailový fond na Slovensku a jebo další výblad
Gecccetický a kartografický obzor, 25, 1979', Č. 6, $. 151-155,
lit. 1]
vývoj mapového fondu r:a Sl0'vensku od katastrálnych máp
až po bwdo\'anis základmých máp stredných a vefkých
mierok. BudO'vanie mapového fondu prs potreby štátnych
orgánov a organizácií. Jeho prínos a PlQtreba pri úu~m-
nom plánovani a pr; ochrane polnohospodárského padne-
ho fondu. Smery ďalšieho skvalitňovania.

528.422:551.465/.466
ZEMAN, A.

Odhad vlivu mořských slapů na nivelační měření
Geodetioký a karto/;rafioký obzor, 25, 1979, Č. 6, s. 156
až 158, 1 obr., 2 grafy, 1 tab., lit. 7
Rovinné resení deformaci hladinO'vých ploch a elastic-
kých deformací zemského pOvrchu vyvolaných nepřímým
efektem mořských slapů, založené na využití kotidální
mapy slapové vlny M. publikované W. Rochollem. Mode-
lový výpočet náklonu a odhad jejích vlivu na přesná
nivelační mř.ření. Konstatován nezanedbate1lný vliv na ni-
velace v přímořských oblastech.

523,46.063.9 :347.235.11 :719
MICHAL, ).

Matematický model v oblasU ochrany půdníbo fondu
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 6, s. 159
až 163, 3 obr., 1 tab" lit. 6
Vywžití Markovových řctězcu pro tvorbu prognostických
modelu priLběhu různých procesů a jElVU. Uváděný příklad
Je zaměřen na využití této metody v oblasti životního
prostředí při zpracování prognostického modelu zhoršo-
vání kvality pudy v důsledku zamořování ovzduší exha-
láty.

[523.48:669) :6">.011.56
WERNER, H.
Novější postupy a vývoj íuženýrské geodézle v NDR při
kontroll'ím měření stavebních objektů
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 6, s. 163
"ž 166, 1 tab., lit 17
Čtyři metody pro určování deformací kamemilých a gra-
vitačních hrází, které byly částe,čně \yvinuty v NDR, s uve-
dením výsledků měření. Pomocí všech čtyř postupu se
ziskají kvalitní informace o deformacích velkých přehrad.

528.48ť.2
VOREL, V.
Určení průsečíku přímky s klotoídou a s křivkou ekví-
distantní ke klotoidě
Goo[letický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 6. s. 166-169:,
4 obr., lit. 4
Určení prusečíku přímky s klotoidou a s křívkou ekvi-
distantní ke kloto:dě 12e převést na řešení jediné alge-
bra'ické rovnice. Pří dané přesnosti výsledků se předem
stanoví podminky pro výpočet.

912.43(084.3-11/-14) (437.6)
J!EHKO, 'u.
«POlI,!( KapT B CJIOBaKHH H ero llaJI&HeHmaJl nepCneKTHBa

feoJ\e3HqeCKHH li KapTOrpa,pHqec~HH 0630p, 25, 1979,
No 6, CTp. 151-155, JIHT. 11
Pa3'BHTHe ,poHJ\a KapT B CJIOBaKHH OT KaJ\aC'I'pOBbIX Kap'1'

J\O C03J\aBaHHJI OCHOBHbIX 'KapT cpeJ\HHX li KPYTIHbIX Mac-

mTaoO'B. Co3JlaHHe q,oHJ\a KapT J\JIJI HYlKJ\ rocYJ\apCTBeH-

HbIX OpraHOB li opraHH3an;HH. Ero BKJIa,lJ; li nOTpeSHocTb

npH TeppHTOpnaJIbHOM nJIaHHpOBaHHH H npH OxpaHe

CeJICKOX03JIHCTBeHHoro 3eMeJIbHOrO ,pOH,lJ;a. HanpaBJIeliHJI

J\aJIbHeHmero YCOBepmeHcrnOBaHHJI.

528.422:551.465/.466
3EMAH, A.

On;eHKa BJIHlIHHlI MOpCKHX npHJIHBOB Ha HHBeJIHpHl>Ie

H3MepeHHJI

rOO,lJ;e3HqeCKHH H KapTOrpa,pHqecKHl'i 0030p, 25, 1979,
No 6, CTp. 156-158, 1 pHC., 2 rpa,p,pa, 1 '1'ao., JIHT. 7
IlJIocKoe pemeHHe J\e,popMan;Hl'i ypoBeHHblx nOBepxHocTel'i

H ynpyrHx ,lJ;eq,opMan;Hl'i 3eMHol'i nOBepXHOCTH BbI3BaHHblX

KOCBeHHbIM s,p,peK'1'oM Mopclmx npHJIliBOB, OCHOBaHHoe

Ha npHMeHeHHH KO'1'H,lJ;aJIbHol'i npHJIHBHOl'i BOJIHbI M.
ony6JIHKOBaHol'i W. Rochol!. BblqHCJIeHHe HaKJIOHOB Ha

MO,lJ;eJIH 'H On;eHKa HX BJIHJIHHJI Ha '1'OqHl>Ie HHBeJIHpHl>Ie

H3MepeHHJI. YC'1'aHOBJIeHO HenpeHe6pelKHMoe BJIHJIHHe Ha

HHBeJIHpOBaHHJI BnpHMopcKHX pal'ioHax.

528.46.063.9:347.235.11:719
MMXAJ!, .lI.
Ma'1'eMaTHqeCKaJl MOJIeJI& B c,pepe OXpaHl>I 3eMeJI&HorO
,poHlla

fOO,lJ;e3HqeCKHl'i H Kap'1'orpa,pHQeCKHl'i OD30P, 25, 1979,
No 6, C'1'p. 159-163, 3 pHC., 1 '1'ao., JIH'1'. 6
IlpHMeHeHHe n;enel'i MapKoBa ,lJ;JIJIoDpa30BaHHJI nporHoc-

THqeCKHX MO,lJ;eJIel'i xOJ\a pa3JIHQHbIX npon;eCCOB H JIBJIe-

HHl'i. IlpHBe,lJ;eHHbIl'i llpHMep OpHeH'I'HpOBaH Ha npHMeHe-

MHe sTOro MeTO,lJ;a B c,pepe cpe,lJ;l>I 06H'1'aHHJI npH oopa-

DO'1'Ke npOrHOC'1'HQeCKol'i MOlleJIH YXYJ\meHHJI KaQeCTBa

nOqBbI, BbI3BaHHOro 3arpJI3HeHHeM a'1'Moc,pepbI npOMblm-

JIeHHbIMH O'1'XO,lJ;aMH.

[528.48:669] :65.011.56
BEPHEP, X.

COBpeMeHHble cnoco6bl H pa3BH'1'He HHlKeHepHoH reO,lJ;e-

3HH B f,UP npH KOH'1'pOJIbHblX H3MepeHHJIX c'1'pOH'1'eJI&-

HblX oó'&eKToB

feo,lJ;e3HQeCKHl'i H KapTOrpa,pHQeCKHl'i OD30P, 25, 1979,
No 6, CTp. 163-166 1 '1'a6., JIH'1'. 17
qeTblpe MeTO,lJ;a ,lJ;JIJIonpeJ\eJIeHiiJI ,lJ;e,pOpMan;Hl'i KaMeHHC-

'1'bIX naM6 li rpaBH'1'aIJ;)HOHHbIX nJIOTHH obIJIli QaCTHQHO

pa3BH'1'bI B f,UP. Pe3YJIb'1'a'1'l>I H3MepooHl'i. C nOMOrn;IO

Bcex QeTblpeX cnocoóoB nOJIYQaIO'1'CJI KaQecTBeHHble HH-

,popMan;HH o ,lJ;eq,opMan;HJIX KpynHblx nJIO'1'HH.

528.486.2
BOPEJ!, B.

Onpe,lJ;eJIeHHe TOQKH nepece'!eHHJI npJlMOH C KJIOTOH,lJ;OH

H C KpHBOH paBHOO'1'CTOJlrn;eH OT KJIOTOHJIbl

feo,lJ;e3HQecKHl'i li Kap'1'orpaepHQeCKHl'i 0030P, 25, 1979,
No 6, C'1'p. 166-169, 4 pHC., JIH'1'. 4
Onpe,lJ;eJIeHHe TO'ffiH nepeceQeHHJI npJIMol'i C IKJIDroH,lJ;Ol'i

H C KpHBOl'i pacnHooTCTOJIrn;el'i OT KJIO'1'OH,lJ;bIMOlKHO npH-

Bec'1'H K pemOOHIO O,lJ;HOro aJIreopauQecKoro ypaBHeHHJI.

ITpH 3aJ\aHHol'i TOQHOC'1'H pesYJIb'1'aTOB MOlKlHO Bnepe,lJ;

yC'1'aHoBH'1'b YCJIOBHJI ,lJ;JlJI BbI'fHCJleHHJI.

81Z.43(084.3·11/-14J (437.6)
I,ENKO, D.
Der Kartenfonds in der Slowakei und seíne weiteren Aus-
sichten
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979. Nr. 6, Seite
151-]55, Lil. 11
Entwicklung des Karte,nfonds in der S'lowakei von den
Katasterl-:arten bís zum Aufbau milte.l- und groBmaBstii-
higer Karten. Au-fbau des Kartenfonds fiir den Bedarf der
staatlícheu Orgiine nnd Organisationen. Se!in Beitrag 50-
wie seine Notwendigkeit bei der Gebietsplanung und beim
Schutz des landwirtsrhaftlíchen Bodenfonds. Richtungen
der weiteren El'hohung Sejller Qualitat.
523.422:551.465/.466
ZEMAN, A.

Abschatzung des Einflusses der Meeresgezeiten anf Ni-
vellementsmessungen
GBode1ieký a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. " S'eits
156-158, 1 Abh., 2 graph, Dnrstcllungen, 1 Tab., Lit. 7
Ehene L6sung [I.er Deformation VD-il NiveauWich~n ·'lI:1d
clastischer Deformationf'n der Erdob8lrflache. die infcHge
undiI'EI}"tp'm Effekt der Meeresgezeite:n hervo,rgel'U'fen wer-
den. Die Lčsun~ ist auf der Anwendung der· kotidalen
Karte dm' GezeilJnwelle 'M, die von W. Rocholl publizie,rt
wurde, gegriindet. MouellberechlOlmg der Neigungen und
Abschatzung íhres Einflusses auf ni'1811ílische prazísíons-
messungern. E.s wird ein unzuvernachHissigendelť EinfLIB
auf Nivellements in Kiistengebie'ten festge-stellt.



528.48.083.9:347.235.11:719
MICHAL, J.
Mathemat;sches ModelI aul dem Geblet des Bodenlond.-
schutzes
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 6, Seite
159-183. 3 Abb., 5 Tilb., Ut. 6
Anwendung der Markowschen Ketten liir die Herstellung
prognostischer Modelle des Verlaules verschiedener Pro-
zesse und Erscheinungen. Das angeliihrte Beispiel ist auf
die Anwendilng dieser Methode auf dem Gebiet del5 Le-
bensmilieu'S bei der nearbeitung des progruostischen Mo·
deUs d"r Qualitatsverschlechterung des Bodens infolge
Verschlechterung der Atmosphare durch Exhalate gerichnJt.

[528.48:669] :65.011.56
WERNER, H.
Die neuesten Verlahren und Entwlcklnng der !ngenleur-
geodasle ln der DDR
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 6. Seite
163-166, 1 Tab., Lit. 17
Vier Metboden der Bestimmung von Delormationen bei
Stein- und Gravitationsdamm"n, die zum Tei\ i"l der DDR
81ltwickelt worden sind. mit Anfíihru'ng dGr Messllngs-
ergetnisse. Mit HiIfe samtlicher vier Methoden werden
qualitatshohe JTiformationp.n liber die Deformationen gro-
Eer SperrmEuern 2rreicht.

528.486.2
'/OREL, V.
Bestimmung des Schnittpunktes einer Geraden mit einer
Klotholde und mit e'ner paraUelkurve zur Klothnlde
Geodetický a kartogr~fický obzor, 25, 1979, Nr. 6. Seite
166-169, 4 Abb., Lit. 4
Die Bestimmung des Schnittpunktes einer Geraden: mit
einer Klothoide und mit einer Par aUelkurve zur Klcthoide
kann auf die Losung eiJ!er p.inzigen algebraischen Glei-
chung ťiberfiihrt werden. B8Ii einer gegebenen Gr:nauig-
kei t der Ergebnisse werden VOlau'S die Bedingungtn fti,
die Be1rechnung bf;stimmt.

912.43(084.3-11/-14) (437.6)
LENKO, D.
Map Fund in Slovakia and Us Further Prospect.
Geodetický a kartografický obzor. 25, 1979, No. 6, pp.
151--155, 11 reI.
TJevelnp'nent ol the map fnnd in Slovakia from cad astra!
maps until building basic maps Df medium and large
scale. Builrl:ng tho map fnnd for l1Jeed of statel authorilie,s
and organ.isations. !ts eontribution and ne-ed with the terri~
torial planning and preservation nf the agricultural land
fund. TrelOdsaf further improvements.

528.422:551.465/.4"-6
ZEMAN. A.
Estimale of !nfluence of Sea Tidal Motions on Lcvelling
Measuremf'nts.
Gpoáetický a kartografický obzor, 25, 197Q. No. 6, pp.
156-158, 1 fig., 2 diagrams, 1 tab., 7 reL
Plane solntion of clcformations o.{ equipotential surlaces
and ol elastical ddormations ol the Earth'surlace caus"d
by indirect ,,[[ect ol sea tides, ba sed on exp!OltatlOn of
cotidal map of tidal wave M. published by W. Rocholle.
Model coornputatinn ol tilts and estimate nf their innu-
ence on pr2cision levelling measurements. The influence
stated cannut oe n~glectp.id in coastal areas.

526.46.063.9·347.2:15.11:719
MICHAL, J.
Malbemalical Model in lhe Region ol Land Fllnd Preser-
vaHou.
Gendetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 6, pp.
l59-163. 3 lig., 1 tab., 6 reL
Utilisation ol the Markm"s chains for creation nf
prognostic models af courses of differe:nt prof;esses and
phenomena. Giv~'n example i5 designed to the utilisation
af this method in sphere af living envirpnment út pro ...
cessing the prognostic model ol deteriorating the lar.d
qualily owing to air pollutants.

[528.48:669) :65.011.55
WERNER, H.
Newer procedures and Develnprnent ol Engineering Gen-
desy in the GDR in lhe Cnntrol Measurernent of Building
Objects.
Geodetický il kartngrafický obzor, 25, 1979. No. 6, pp.
163-166, 1 tab .. 17 reL,
Four methods íor determining deformations ol stony and
gravitational slopes, developed partially in the GDR, aro
presentecl together with' results of measurements. By
meal1S ol all four met'lods quality information on. delor-
mation af large· dams is obtaineid.

528.486.2
VOREL, V.
Determination of Cross Point of Straight Line wUh
Clolhoid aod the Cune Equidisatnt to Clolhoid.
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 6, pp.
166-169, 4 fig., 4 reL
It is possible to transler the determinatlon of cross point
ol straight line with clothoid and the curve equidistant
10 clathoid 10 solving one algebr'aic equation. With the gi-
ven accuracy ol results computing conditions are determi-
ned ln advanC8.

912.43(084.3-11/-14) ('137.6j
LENKO, D.
Le londs cartographique en slovaquie et ses perspeclives
Geodetický a kartografický 'obzor, 25, 1979, No 6, pages
151-155, 11 bibliographies
les cartes catastrales, Jusqu'B. l'élaboraflOn de cartes a
les cartes catastrales, jusqu' ft I'élaboration de cartes ft
échelles moyennes et grando. échelles. L'édification du
fonlds cartlographique pour besoins de l'administration
d'Etat et pour organ;sations nation3les. Son apport et
nécessité pour la planilication territoriale et pOlT la
protGction du fonds de terres agricolf-'s. Sens de l'aml'-
lioration progressive.

526.422:551.465/.466
ZEMAN, A.
Estimation de ľinfluence de~ marées sur le nivellement
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No ti, pages
156-158, 1 i1l'.lstration, 2 graphiques, 1 plancho', 7 bibliogr.
Solution horizontale des délorm,lions des smfaces ďeal1
ct des déformations élastiques de la surface terre'stre
provoqées par effet indirect des maré8S basée sru
I'emploi de la carte cotidale des maré"s "M. publiée par
W. RochollB. Calcul modélo des inclinaisons et évaluatio:1
de leur influence sur Je nivellelrneiI1Jt de précísiolt. Consta-
tion de I'innuence non négligeable sur nivelloment e[[ec-
tué dans les régions maritimes.

528.46.063.9:347.235.11:719
I.IICHAL, J.
Modéle malhématifllll, dans le domaine de 10 protecllon
rlu londs de terres
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No 6, pages
159-163, 3 i1lustratiol1s, 1 tabl., 6 bibliographies
Emploi des chain'js de M.arkov POUl' la création des mod8-
les de pronostic d8 dilfC:rents processus eI manHestations.
L'exemple cité \lise ľemploi rte cettte méthode dans le
domoine da l'envirollln:ement pour l'élaborRtion du mode-
le de pronostic de l'abaissement dB! la qualité des terres
pour raisons. de contamination de l'atmospheI·e par ex-
halations.

[526.48:669J :65.011.56
WERNER. H.
Récents procédés et évolution ůe 1a géodésie du génie
civil en RDA pnur levé de contrílle ďobjels de conslruc-
lion.
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No 6. pag"s
163-166, 1 tableau, 17 bibliographles
Ouatre méthodes po Ul' la dAterrr.ination des déformations
dE~ harrages en enrOChelTi.pnts et gravitatifs. qUj ont été
développées ert RDA, avec résulL:.l.ts du levé. Au moyen
dEJ ces quatr{~ méthodes on obtient des informat~ons de
qual'.ité sur les déformations survelnues des grands
barragels.

528.486.2
VOREL. V.
Détermination du point d'intersection d'unc droite avec
clothoide et courbe équldlslante ii la clolhoide
Geodetický a kartografický obzor; 25, 1979. No 6, pages
166-169, 4 illustrations, 4 bibliographies
II est posslble de reporter sur une seule équation algébri-
'tue lij] dóterminatlon du point ďipter~ection o'une
tlroite, a;jec clothoide et coubre equidistante ci la
clothoide. Avec la précision donnée des résultats, on
détermine d'avance les conditiQltiJs· du calcul
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Mapový fond na Slovensku a jeho
dalií výhlad

Ing. Daniel Lenko,
námestník predsedu

Slovenského úradu geodéz:ie
a kartografie

Pri sledovaní vývoj a mapového fondu na Sloven-
sku musíme vychádzať zo skutočnosti, že ešte aj
dnels, predovšetkým na účely evidencie nehnutel-
ností, sme nútení používať mapy verkých mierok,
povod ktorých je vermi roznorodý, či už ide o mier-
ku mapy, zobrazovaciu sústavu, sposob vyhotove-
nia, alebo jej presnosť.

Sú to katastrálne mapy, ktoré sa používali predo-
všetkým na účely vyrubovania daní a dávok spo-
jených s držbou pozemkov. Katastrálne mapy S8
len v menšej miere používali aj na iné úče1ly.

Povojnové roky, ale najma obrovský rozmach
investičnej výstavby každého druhu v období bu-
dovania socializmu u nás, si vyžadovali vyhotove-
nie máp odlišných oproti jestvujúcim katastrálnym
mapám. Boli potrebné mapy s výškopisom. Pre-
orientácia zememeračskej služby od vyhotovovani8
katastrálnych máp na výrobu moderných máp vyža-
dovaných početnými projektovými a stavebnými or-
ganizáciami, ale aj orgánmi štátnej správy, zna-
menala verkú kvalitatívnu zmenu vo vÝDobeaj v or-
ganizácii geodetických a kartografických prác.

Katastrálne mapovanie

Poda ako výrobný prostriedok jej užívatera mala
v každom období svoju vysokú hodnotu. Najma
v období feudalizmu bol vždy bohatší ten, 'kto mal
viac p6dy. Poda sa získavala roznymi cestami, naj-
častejšie vojenskými. Z p6dy žil rud, z rudu a jeho
práce zemepán. Výdatným zdrojom príjmov pre štát-
nu pokladnicu boli dane z pozemkov. Preto aj vznik
a komplikovaný vývoj mapovania u nás bol úzko
spojený s otázkami daňovými a mapovanie u nás
musíme teda chápať a sledovať ako súčasť vývoja
daní. Fiškálny charakter pozemkového katastra do-
svedčuje skutočnosť, že katastrálne mapovanie
takmer 100 rokov patrilo pod riadenie rezortu mi-
nisterstva financií, teda až do roku 1948.

Vyhotovovanie 'katastrálnych máp prešlo od pať-
desiatych rokov minulého storočia viaoerými eta-
pami, charakterizujúcimi neustále zdokonarovanie
ich obsahu a zvýšenie presnosti zobrazenia. "Evi-
dencia pody" sa sústavne spresňovala čo do vý-
mery, kvality aj užívat6l10v. Od zamerania len hra-
níc obcí sa prechádzalo na zameriavanie pozem-
kových honov, súborov jednotlivých kultúr a len
neskor sa merali aj držobné alebo vlastnícke hrani-
ce, až sa prikročilo na systematické vyhotovovanie
katastrálnych máp pre celé štátne územie. Také
označen1e, ako tereziánsky kat aster, jozefský ka-
taster, tereziánskojozefský kataster, stabilný Ikata-
ster, daňové provizórium, pozemkový kataster atd.,

znamenali vždy určitý krok v skvalitnení merač-
ských prác a ich výsledku - mapy - a prirodzene
predpokladali aj existenciu postupne dokonalejších
mapovacích metód, meračských pomocok, zobrazo-
vacích systémov a školených odborníkovo

Katastrálne mapovanie sa od r. 1856 vykoná-
valo v bezprojekčnej a od roku 1866 v stelreografic-
kej zobrazovacej sústave metódou meračského sto-
la pDevažne v ustálenej mierke 1: 2880. V tomto
období sa mapovanie v českých zemi ach mocnár-
stva praktiClky už končilo. V roku 1908 sa v Uhorsku
zaviedla a od roku 1911 používala aj nová zobrazo-
vacia sústava - konformné valcové zobrazenie
v šikmej polohe. V tomto období sa už postupne
zavádzala aj číselná mapovacia metóda a čiastočne
aj dekadická mierka. V týchto sústavách sa mapo-
valo na Slovensku až do dobudovania trigonomet-
rickej siete v systéme (S) JTSK [8].

Stav pozemkového katastra na Slovensku sa vply-
,vom odlišných právnych noriem, historického vývo-
ja, geografickej polohy, dedičných zvyklostí, popu-
lačných pomerov a štruktúry pozemkov značne od-
chy!oval od stavu v č,echách a na Morave.

Kým v českých zemiach bol pozemkový kataster
už v minulom storočí všade založený a vedený
v súlade so skutočnosťou a pozemkovou knihou, na
Slovensku lešte r. 1918 nemalo 633 katastrálnych
území o rozlohe asi jeden milión ha vobec žiadne
mapy a na 2908 katastrálnych územiach boli za-
staralé mapy, ktoré od svojho vyhotovenia neboli
doplňované. Bolo to až tridsaťročné zaostávanie
oproti českým Ikrajom.

O pestrosti mapoveho fondu vytvoreného do vzni-
ku buržoázneho Československa svedčí aj to, že, sa
do roku 1918 zmapovalo 261 katastrálnych území
v bezpmjekčnom zobrazení, 2664 katastrálnych úze-
mí v stereografickom zobrazení a 30katastrálnych
území zastalo nezmapované. Pravda, kvalita bola
rozličná. V 516 katastrálnych územiach sa vyhoto-
vili aj komasačné mapy, tieto však nemohli na-
hradiť mapy pozemkového katastra [8].

A kedže aj katastrálnym zákonom č. 177/1927
bolo zVlerené hlavné riadenie nad katastrálnym. vy-
meriavaním Ministerstvu financií a naďalej sa plne
uplatňoval fiškálny charakter pozemkového kata-
stra a jemu sa podriaďoval aj výber území na ma-
povanie, nepodaril sa ani zdaleka zámer vládneho
nariadenia Č. 64/1939 Zb., ktoré určilo termín do-
končenia operátov pozemkového katastra do r. 1950.
podra tempa, ktorým práce za prvej r1epubliky a cez
vojnu prebiehali, by sa práce ukončili za 110, a nie
za predpokladaných 20 rokov. Tempo prác bolo
iste ovlpyvnené tiež velkou rozdrobenosťou držby
na Slovensku: veď tu bolo okolo 12 500 000 parciel.
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Rozhodnutie O odstránení tejto disprnporcie bolo
dané uznesením vlády SSR č. 134/197l.
V rokch 1918 až 1936 z povodného mapovania

vznikli katastrálne mapy v stereografickom zobra-
zení v piatich katastrálnych územiach, vo valcovom
zobrazení v 35 katastrálnych územiach a v S-JTSK
v 314 katastrálnych územiach. Reambulácie, ako
jednoráZJDvé doplnenie katastrálnych máp zmena-
mi,ktoré vznikli od doby povodného merania, sa
vykonali v troch etapách na mapách vyhotovených
v bezprojekčnej sústave v 93 katastrálnych úze-
miach a na mapách v stereograficke1j sústav81
v 1141 katastrálnych územiach [8l.
V rokoch 1938-1945 prebiehali mapovacie prá-

ce pomalým tempom. Povodné a nové merania sa
vykonali na území 55 obcí a reambulácie na území
134 obcí [5].
V rokoch druhej svetovej vojny sa na Slovensku

začala používať letecká fotogrametria v katastrál-
Hom mapovaní 1 : 2880 (katastrálne územia Čierny
Balog, Čerín, Čačín, Sebedín). Holi to prvé skúse-
nosti s leteckou fotogrametriou, ktoré sa neskor
vo vačšej miere využívali pri mapovaní vo vefkých
mierkach, ale hlavne v stredných mierkach [3].

Vojnové roky mali nepriaznivý vplyv i na stav máp
na Slovensku. V rokoch 1944 a 1945 boli v do-
sledku priamych vojenských akcií na Slovensku
zničené meračské aj písomné operáty v 376 kata-
strálnych územiach, čo je 10,6 % počtu ikatastrál-
nych území na Slovensku. Bilancia podfa kvality
mapového fondu ukázala, že treba vyhotoviť, alebo
obnoviť mapy v 30 % obcí a v ďalších 27 % obcí
treba vykonať reambuláciu, aby sa získal mapový
fond použitefný na účely evidencie nehnutefností.
Len 43 % všetkých území obcí malo vyhovujúce
mapy [5].
Po skončení druhej svetovej vojny vyplynuli aj

pre zememeračskú službu na Slovensku nové úlo-
hy, zvládnuUe kt'orých vyžadovalo preorientova-
nie katastrálnej služby a náročné organizačné zme-
ny a opatrenie, aby sa mohli plniť úlohy prospieva-
júce nastávajúcej socialistickej spoločnosti. lšlo
predovšetkým o plnenie úloh, ktoré vyplynuli z Ko-
šického vládneho programu a z IX. zjazdu KSČ a tý-
kali sa najma rozvoj a pofnohospodárstva (rozde-
lente pody vefkostatkárov, osídIovanie pohraničia,
pozemková reforma, scefovacie práce, hospodár-
sko-technické úpravy pozemkov - HTÚP a pod.),
ale aj vyhotovovanie upravovacích plánov pre voj-
nou zničené obce východného a stredného Sloven-
ska a vyhotovovanie máp na účely technického
podnikania rozneho druhu. Jednako operát pozem-
kového katastra bol v tejto dobe ešte jediným naj-
rozsiahlejším mapovým dielom, ktoré mohol civilný
sektor používať, aj keď ZJObrazovallen polohopisnú
zložku. Od roku 1945 sa mapy neudržiavali v súla-
de so skutočnosťou. lch kvalitu tiež znížili mas ovo
vykonávané HTÚP, pri ktorých zaniklo hodne pev-
ných bodov v teréne, nerešpektovali sa správne
hranice, rušili sa parcely, kvalita merania bola níz-
ka, preto sa výsledky HTÚP nedali vždy prevziať
do katastrálnych máp a nesúhlas zobrazenia v ka-

tastrálnej mape oproti skutočnému stavu v teréne
sa rozširoval.
Po období povojnovej rekonštrukcie dochádza

čoskoro k mohutnému stavebnému rozmachu. Rých-
lym tempom sa buduje materiál no-technická zá-
kladňa socialistickej spoločnosti. Výstavba nových
priemyselných závodov, budovanie rozsiahlych
sídlisk, rekonštrukcia komunikár.ií, neskor stav-
ba diafníc, elektrovodov. ro~mrodov, plynovod ov,
vačšIch i menších vodných nádrží a priehrad a mno-
hé ďalšie stavby najroznejšieho charakteru, ako
aj plánovanie rozvoj a národného hospodárstva
v najširšIch súvislostiach vrátane plánovania ži-
votného prostredia, územného a oblastného plá-
novania, si vynútili rýchle vyhotoveni-e a dodáva-
nie máp nového druhu, nového obsahu, vhodnej-
ších mierok, ale hlavne s výškopisom. Žiadajú sa
mapy najma vefkých miest s údajmi, ktoré sú pod
povrchom zeme. Ukladal to najma zákon č. 280/1949
Zb., o územnom plánovaní a výstavbe obcí, ale už
aj zememeračský zákon č. 82/1948 Zb.
Výškopisné mapovanie sa vykonávalo len úzko

účelovo, najma ako podklady na projektovanie za-
stavovacích plánov, prs projekty rozsiahlych vodo-
hospodárskych diel a úprav, máp pre Východoslo-
venskú nížinu a pod. Zvačša išlo o doplnenie polo-
hopisu 'katastrálnych máp výškopisom. Toto mapo-
vanie však nemalo ráz systematického celoštát-
neho mapovania.

Požiadavky projekčnej činnosti a investičnej vý-
stavby už v roku 1950 vyvolali silnú potrebu spraco-
vať celoštátne mapové di,elo s výškopisom. Najprv
sa vyhotovila štátna mapa o d vod e n á 1: 5000
ako predbežné vydanie topografickej mapy. Do ro-
ku 1956 sa spracovalo 10 110 mapových listov, teda
celé úZlemieSlovenska, 273 listov sa nahradilo štát-
nou mapou hospodárskou 1 : 5000. Aj napriek tomu,
že sú známe nedostatky vyplývajúce z kvality po-
užitých podkladov, prínosom bolo, že sa v krátkej
dobe vyhotovilo v podstate p r v é k o m p let n é
celo š tát n 18di 118los výš k o P i s o m pre ci-
vilné potreby a je dodnes mnohými organizáciami
hojne využívané. V súčasnosti sa vydávajú ďalšie
aktualizované a skvalitňované vydania.
PracovnIci civilnej geodetickej a kartografickej

služby sa prvý raz aktívne zapojili do prác vlastné-
ho topografického mapovania r. 1952 pri tvorbe
n o ve j top o g r a f i c Ike j map y v mierke
1 : 25000 pre určenú potrebu. Mapovanie na celom
štátnom území skončilo v roku 1957.
V snahe získať riadne topografické mapy pre ci-

vilnú potrebu z celého štátneho územia, vláda r.
1955 uložila rezortu geodézie a kartografie vybu-
dovať celo š tát ne top o g r a f i c k é map o-
v é d i e I o 1: 10 000 a v oblastiach hospodársky
osobitne doležitých v mierke 1 : 5000 v S-42. Časť
úlohy pripadajúca na slovenské organizácie bola
splnená v roku 1971.
Uznesenie vlády ČSSR č. 43 z roku 1962 uložilo

vyhotoviť do roku 1992 technickohospodársku ma-
pu v mierke 1 : 1000, 1: 2000, 1 : 5000 v Gaussovej
zobrazovacej sústave ako celoštátne mapové dielo
s bohatým polohopisným a výškopisným obsahom.
Toto dielo sa v podstate s určitými modifikáciami
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buduje aj v súčasnosti, a to na základe uznesenia
vlády SSR Č. 134/197l.
V zmysle uznesenia vlády ČSSR č. 327/1968 o po-

užívaní súradnicových systém ov a geodetických
a kartografických materiálov na území ČSSR, pri-
kročilo sa r. 1970 k tvorbe má pst r e d n Ý c h
m i 18 r o k p r e p () t r e b y o r g a n i z á c i í. Tak
bola vydaná r. 1970 Z á k I a d 11 á map a Č S S R
1 : 200 000 s počtom jedenásť listov. V rokoch 1971
až 1972 bola vydaná map a 1: 50 000 s poč tom
130 listov, postupne sa vydávajú aj mapy ďalších
mierok.

Dobudovanie fondu na základe uznesenia vlády SSR
Č. 134/1971

V roku 1969 strediská geodézie v okresoch Sloven-
ska zhodnotili stav mapového fondupodfa určitých
kritérií a zistilo sa, že z počtu 3640 katastrálnych
území má len 9 % území mapy, ktoré po doplnení
výškopisom vyhovujú nielen na účely evidencie
nehnutefností (EN), ale aj na všet;ky druhy inves-
tičnej výstavby. Sú to mapy vyhotovené v S-JTSK
a v S-42. Mapy v stereografickej projekcii pokrý-
vajú 66,5 % výmery Slovenska, mapy vo valcovom
zobrazení 1,5 %, mapy v bezprojekčnej sústave 3,1
percenta:, náhradné mapy vyhotovené z let,eckých
snímok pri zakladaní jednotnej evidencie pady (po
r. 1956) pokrývajú 8,2 % územia a katastrálne ná-
črty sa ešt8J používajú na 11,7 % územia Slov,enska
[4] .
Mapy, ktoré vyhotovujú na účely EN a po do-

plnení výškopisom sa mažu používať na investičnú
výstavbu len pre menej náročné úlohy, tvoria 71,14
percenta územia. Tieto mapy je potrebné obnoviť.
Mapový fond na ploche 19,85 % územia SSR má

len mapové provizóriá na účely ~N a presnosť tých-
to máp je celkom nevyhovujúca pre akékofvek tech-
nické podnikanie. Na uvedenej ploche treba mapo-
vý fond dobudovať.
Úloha obnovy a dobudovania mapového fondu

máp vefkých mierok je v zmysle citovaného uzne-
senia vlády SSR rozplánovaná na dokončenie do
roku 1985. Pravda, zvládnutie tejto náročnej úlohy
nie je možné klasickými metódami, preto boli roz-
pracované určité opatrenia na jej splnenie. Poža-
duje sa predovšetkým osvojiť si úlohu v plnom kom-
plexe s ohfadom na určený časový horizont splne-
nia a tomuto pohfadu podriadiť pvedovšetkým vy-
tvorenie optimálnej štruktúry riadenia úlohy a jej
realizovania, ďalej uplatňovanie najpokrokovejších
technologických p,ostupov, ktoré vznikli riešením
výskumných úloh, alebo úloh 'komplexnej socialis-
tickej racionalizácie. Vefký význam sa kladie na
uplatňovanie fotogrametrie a rozširovanie automa-
tizácie terénnych aj konštrukčných prác, čo má
priniesť podstatné skracovanie výrobného cyklu.
Pri používaní fotogrametrickej metódy sa vstup-

né údaje automaticky registrujú súčasne s vyhod-
notením leteckých snímok. Organizácie rezortu sú
vybavené příslušnými prístrojmi na uplatňovanie
fotogrametrickej integrovanej metódy s využitím
vyhodnocovaci,eho systému Topocart-Ortofot-Oro-
graf. Bloková analytická aerotriangulácia sa vy-
užíva na všetkých lokalitách príslušnej mierky ma-
povania.

V oblasti automatizácie treba pri zisť,ovaní a zhro-
mažďovaní lokalizačných, alebo druhových údajov
o prvkoch obsahu mapy tak v teréne, ako i v kan-
celárii uplatňovať geodetické, fotogrametrické aj
kartometrické metódy.
Do oblasti mapovania vnesie prvky automatizácie

používanie digitálnych teodolitov a svetelných diaf-
komerov s automatickou registráciou meraných úda-
jov, prípadne úprava zápisu na optické snímanie
písma.
V oblasti aktualizácie máp vefkých mierok bude

významným racionalizačným prvkom ďalekopisné
prepojenie mapovacích oddielov vybavených malým
počítačom SMEP s automatizačným strediskom na
podniku a permamentné spojenie automatizačného
strediska podniku s centrálnym výpočtovým stre-
diskom.
Je len samozrejmé, že pri budovaní a obnove

mapového fondu sa využívajú všetky vhodné výsled-
ky mapovania, ktoré pr:ebehli na menších, či vač-
ších lokalitách a tvorili sa pre potreby jednorázovej
akcie. Takýchto podkladov je pomerne hodne a sú
uložené v technických dokumentáciách našich or-
ganizácií. Pravda, ich využitie predpokladá dasled-
né preverenie a zhodnotenie kvality.
Pomerne v širokom rozsahu je možné využiť jest-

vujúce mapy lesných priestorov, vyhotovené organi-
záciami Ministerstva lesného a vodného hospodár-
stva SSR. Z úlohy určenej na dobudovanie mapo-
'vého fondu je 46 % lesnej pOdy. V rnkoch 1959 až
1974 sa fotogrametricky vyhotovilo 3665 mapových
listov 1: 5000 lesníckych máp v S-JTSK, ktorých
obnova sa robí v desaťročnom cykle. Obsah týchto
máp však vždy nezodpovedá požiadavkám smerníc
na technickohospodárske mapovanie (THM). Tu je
žiadúce len čiastočné domeranie niektorých prvkov
obsahu mapy. Mapy vyhotovené po roku 1975 sa
dajú už plne využiť na účely EN. Ďalšie skvalitňo-
vanie základných máp lesných celkov sa zabezpe-
čuje na základe dohody o spolupráci medzi orgán-
mi geodézie a kartografie a orgánmi lesného hospo-
dárstva [7].
Pri budovaní a obnove mapového fondu v SSR

musíme mať na zreteli potreby socialistických or-
ganizáciL na druh, mier;ku, obsahovú náplň mapy,
a v tomto duchu ich aj tvoriť. O ceste splnenia
týchto požiadaviek aspoň informatívne sa dotkne-
me v ďalších statiach.

Doterajšia koncepcia tvorby máp vefkých mierok,
upravená najma Smernicami na THM,vyžaduje spre-
snenie tak, aby sa zvýšila predovšetkým efektív-
nosť mapovacích prác. Dosiahne sa toho difer1enco-
vaným určením pre lokalitu mierky mapy, presnos-
ti mapovania a výsledku mapovania v závislosti od
potrieb národného hospodárstva, pričom sa maxi-
málne využije vyhodnocovacia, výpočtová a zobra-
ZJOvaciatechnika.
Základná mapa (ZM) ČSSR vefkej mierky, tvo-

rená tiež na základe ČSN 01 3410 Mapy vefkých mie-
ro:k - Základné ustanovenie, postupne nahradí do-
terajšie mapy vefkých mierok. Bude mapou EN a
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bude podkladom na vyhotovenie tematických máp
vefkých mierok.
Originál ZM je 1: 1000, 1: 2000 alebo 1: 5000.

Z originálov 1 : 1000 a 1 : 2000 sa vždy odvodí ma-
pa 1 : 5000 v ucelených mapových listoch a doplní
sa výškopisom. Map a 1: 5000 bud e c 'e 1 0-
š tát n e map o v é d i e 1 o.
Územné orgány geodézie a kartografie určia pre

volené lokality mierku a typ mapy líšiaci sa pres-
nosťou ČSN 73 0415 Geodetické body, a formou vý-
sl,edku mapovania pri zvážení potrieb a požiada-
viek národného hospodárstva.
ZM sa tvorí priamym meraním, alebo prevzatím

jej obsahu z inej vyhovujúcej mapy, alebo kombi-
náciou obidvoch sp6sobov.
Pre územie SSR, kde sa zatiaf nevyhotovuje ZM,

obnovuje sa mapa EN so zohfadnením ustanovení
pm tvorbu základnej mapy. Obnova mapy EN vyho-
tovenej p6vodne graficky v sterografickej, pripadlle
bezprojekčnej zobrazovacej sústave a v nede:ka-
dickej mierke, sa vykoná vybudovaním podrobného
bodového pofa, aktualizáciou a prevodom obsahu
mapy do systému JTSK a dekadickej mierky. Obno-
vená mapa EN musí pomocou identických prvkov
jednoznačne zabezpečiť vzájomný vzťah obsahu p6-
vodnej a obnov,enej mapy. Mapy EN sa obnovujú
v miefkach 1 : 2000 a 1 : 5000 s polohovou presnos-
ťou zodpovedajúcou ZM daného typu (B. Clo
ZM je určená pre vnútornú potrebu štátnych or-

gánov a organizácií.

Tematické mapy vefkej mierky
Na zobrazenie vybraných prírodných, sociálno-eko-
nomických javov a technických objektov a ich prie-
storových vzťahov sa na podklade základných máp
vefkých mierok vyhotovujú mapy so špeciálnym ob-
sahom: technické mapy závodov, technické mapy
sídlisk, technické mapy diafníc, technické mapy
mesta a mapy podzemných priestorov. Mierka ma-
py sa určuje podfa hustoty obsahu a býva v roz-
patí od 1 : 100 do 1 : 1000. Obsah tematických máp
tvorí polohopis, výškopis a popis. Rozlišuje sa v po-
drobnosti ach a výbere pr1edmetov merania podla
druhov tematických máp.
Tvorbu tematických máp koordinujú územné or-

gány geodézie a kartografie a tiež stanovujú, kto-
ré výsled'ky mapovania sa preberú pre štátne ma-
pové dielo. Vo vazbe na stupeň automatizácie spra-
covania výsledkov je výsledná forma mapovania
grafická, graficko-číselná, alebo číselná.
Sp6sob zobrazenia a vyznačenia predmetov še-

trenia a merania tematickej mapy je uvedený v ČSN
73 0417 Kreslenie máp velkých mierok a presnosť
zobrazenia sa riadi ČSN 73 0416 Mapy vefkých mie-
rok - Základné ustanovenia.
Tematické mapy nie sú predmetom verejného DOZ-

širovania. V SSR sa spracovávajú všetky druhy te-
matických máp vefkých mierok. Doteraz je vydané
417 a rozpracované ďalších 200 mapových listov
technickej mapy hl. mesta SSR Bratislavy. Vypra-
cováva sa technická mapa mesta Prešova a KoŠíc.

Mapy v územnom plánovaní a geológii

Orgány územného plánovania, ktoré v súlade so
,základnými ciefami a úlohami národohospodárske-

ho plánovania sú povolané 'komplexne riešiť funkč-
né využitie územia, určovať zásady jeho organizácie
a vecne i časove 'koordinovať výstavbu a ostatné
činnosti, ovplyvňujúce rozvoj územia, pri tvorbe
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovaoej
dokumentácie, používajú r6zne druhy máp predo-
všetkým v nadvaznosti na rozsah riešeného územia.
Pri spracovávaní v e f k Ý c h úze m n Ý c h c e 1-

k o v používajú mapu v mierkel 1 : 100000,1 : 50000,
1 ; 25000, ale na riešenie širších vzťahov aj mapu
v mierke 1: 200 000. Pri riešení s í d e 1n é h o
ú t v a r u, akými sú napr. územia stredísk cestov-
ného ruchu, územia hospodársko-sídelných aglo-
merácif, jadrá regiónov, krajinné celky a pod., po-
užívajú mapy v mierke 1 : 10000, 1 : 5000 a na rie-
šenie širších vzťahov 1 : 25000. Pri riešení zón y,
t. j. ucelenej časti sídelného útvaru, časti rekreač-
ného, alebo krajinného celku, celého územia ma-
tého sídelného útvaru a pod. používajú mapu v mier-
ke 1 : 2000, 1 : 1000 a na širšie vzťahy 1 : 10 000.
Urč,ené projektové organizácie napÍňajú Projekt

urbanizácie SSR, schválený uznesením vlády SSR
č. 284/1976. Pritom sa prednostne zameriavajú na
rlešenie urbanizačného rozvoj a troch metropolit-
ných a štyroch vefkomestských r1egiónov a postup-
ne ďalších 13 mestských regiónov a 22 hospodár-
sko-sídelných aglomerácií na Slovensku.
V súlade s uvedenými zámerami vyhotovujeme

predovšetkým ZM ČS S R str e d n Ý c h m i e-
r o k 1: 10 000 a 1: 50 000 podfa Projektu tvorby
a vydávania máp pre hospodársku výstavbu v SSR.
Projekt určuje nomenklatúru mapových listov pre
spracovanle v jednotlivých rokoch z hladiska za-
bezpeČienia komplexnej urbanizácie a územného
plánovania Slovenska najma podfa požiadaviek Mi-
nisterstva výstavby a techniky SSR.
Základným podkladom tvorby mapy 1 : 10 000 je

topografická mapa 1 : 10 000 v S-42 vyhotovená pre
územie Slovenska v rokoch 1955 až 1971. Jej obsah
sa aktualizuje fotogrametrickým vyhodnotením naj-
novších leteckých snímok, ale aj mapovaním v te-
réne. Kartografický a reprodukčný proces výroby
sa uskutočňuje v plnom rozsahu v novom značko-
vom kfÚči. Na území SSR sa práce začali r. 1970
a ukončia sa Doku 1986. Splnenie úlohy bude vy-
žadovať podstatné zvýšenie výrobných kapacít
najma v 7. paťročnici.
Listy ZM 1: 10 000 tvoria mapový podklad pre

tvorbu a vydanie ZM 1: 25 000, ktorej spracova-
nie nasleduje priebežne po vydaní listu 1 : 10000,
ktoré ikompletujú mapový list 1 : 25 000. Termín do-
končenia prác je dva roky po vydaní máp 1 : 10000.
Z už vydaných máp 1 : 50 000 celého územia Slo-

venska sa mčne obnovuje 10 % Ustov. Z nich sa
v 7. paťročnici vyhotovia mapy 1 : 100000, ktoré sú
žiadané tiež pre potreby geológov.
Potrebám územného plánovania (zák. č. 50/1976

Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
a vyhl. FMTlR č. 84/1976 Zb.,o úz,emno plánovacích
pokladoch a územno plánovacej dokumentácii na
územiach hlavných sídelných jednotiek· SSR) bude
služiť tiež nové mapové dielo, ktoré sa má vyho-
toviť v období 15 rokov, a to mapa mesta vyhoto-
vená na podklade ZM1 : 10 000 [9].
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Ůzemno plánovacie podklady pre ochrann pofno-
hospodárskeho podneho fondu

PDe sledovanie poInohospodárskehl()i p51dneho fondu
na vefkých územných celkoch sa používajú mapo-
vé podklady 1: 10 000, 1: 25 000 a 1: 50000, na
ktorých sa príslušné hodnotenie vykonáva v úrov-
ni katastrálneho územia. Mapy v mierke 1 : 100 000
a 1 : 200 000 sú potrebné na riešenie ochrany pOdne-
ho fondu len vo všeobecnejšej polohe, prípadne na
úrovni prognóz.

Pre práce v rozsahu sídelného útvaru sa vyža-
duje grafieké zná:ZJOrneniepozemkov na snímke po-
zemkovej mapy, prípadne na zmenšenine v mierke
1 : 5000, alebo 1 : 10000 tejto mapy. Problémové vý-
kresy, výkresy o vyhodnotení pofnohospodárskeho
p5dneho fondu u sídelného útvaru sa robia v mier-
ke 1: 10 000, 1: 5000, prípadne 1: 25 000, problé-
mové výkresy u zóny v mierke 1 : 2000, 1 : 1000, prí-
padne 1 : 10 000.

Údaje o plošnom zastúpení zeleninárskych plOch
a intenzívnych ovocných sadov na jednotlivých lo-
kalitách predpokladaného odňatia pofnohospodár-
skej pody podfa návrhu riešenia územného plánu
sa každoročne spresňuje v mapách 1: 50 000 a
1: 10 000.

Mapové podklady na uvedené účely sa spraco-
vávajú v rámci Projektu tvorby a vydávania máp
pre hospodársku výstavbu v SSR, prínadne vyhoto-
vovaním zmenšenín jestvujúcich I>0dkladov na zá-
klade osobitných dohOd.

Úsilím geodetickej a 'kartografickej služby v Slo-
venskej socialistickej republike je v súčasnosti
splniť príkaz uznesenia vlády SSR č. 134/1971 o do-
budovaní a obnove mapového fondu máp vefkých
mierok do Doku 1985. Tento termín sa dá dodržať
pri zmobilizovaní všetkých vhodných prostriedkov
a metód, slúžiacich tomuto účelu, ale hlavne pri
plnom uplatnení automatizácie geodetických a kar-
tografických prác. Automatizované spracovanie a
vedenie digitálnych máp neumožní len nahradiť
ručnú prácu prácou strojov, ale dáva možnosť vy-
tvoriť nový produkt - číselnú mapu. Je žiadúoe
automatizovať oelý výrobný proces od zberu úda-
jov až po tlač mapy. Zisťovanie a zhromažďovanie
lokalizačných údaj ov a prvkov obsahu mapy v te-
réne je v súčasnosti u nás ešte stále vefmi pracné
a naše úsilie by mala smerovať predovšetkým na
urýchlenie získania vstupných údajov pre počítač.

Prenikavo inovačný smer vo zbere údajov o po-
lohe objektov a javov na zemskom povrchu, ale aj
pod ním, je v diafkovom prieskume Zeme, ktorý sa
bude reali:ZJOvaťkozmickými prostriedkami. Tento
sposob je u nás v začlatočnom štádiu. Zásluhou
neustálých zmien v teréne pri stále trvajúcej in-
vestičnej výstavbe, obsah máp pomerne rýchle za-
staráva. Údaje v map:e nezodpovedajú skutočnosti.
Preto je našou závažnou úlohou vykonávať sústav-
nú údržbu vyhotovených máp. Na tento účel tiež
treba uplatňovať najmodernejšie metódy, predo-
všetkým automatizáciu geodetických a kartografic-
kých prác.

Povinnosťou geodetickej akartografickej služ-
by Je uspokojovať potreby národného hospodárstva
na tvorbu a včasné vydávanie vhodných a kvalit-
ných máp, zodpovedajúcich skutočnosti. Plnením
tejto úlohy podstatne prispievamek ďalšiemu roz-
voju národného hospodárstva najma pri rozširovaní
jeho výrobno-technickej základne a budovaní infra-
štruktúry.
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Odhad vlivu mořských slapů
na nivelační měření

Nepřímý efekt mořských slapů lze v- 1. přiblížení su-
márně vyjádřit vztahem - viz [6]

kde D je deformace hladinové plochy ze vztahu pro
gravitační potenciá.l hmotnosti mořského příliV-U,
15 - konstanta zá,vislosti elastické deformace zemského
povrchu na deformaci D, 8 - konstanta zá.vislosti změ-
ny gravitačního potenciálu Země, vyplývající z elastic-
ké deformace, na deformaci D.

Prmí dva členy v rovnici (1) lze explicitně vyjádřit
ze v-ztahů pro gravitační potenciál poruchové hmot-
nosti a z Boussinesqova řešení deformace pružného
poloprostoru [5]. Konstanta 8 v- 3. členu rovnice (1)
byla určena empiricky např. Nishimurou [2] s v-ýsled-
kem 8 = 0,5·.Rosenhead [4] odhadl velikost 8 v mezích
0,3 < 8 < 0,4.

V posledních letech se objev-ují kvalitnější kotidá.lní
mapy s amplitudami a fázovými posuny jednotlivých
v-In (Bogdanov, Magarik, Pekeris a další - uvedeno
v [6]). Pro. účely odhadu vliv-u mořských slapů na
nivelaci se jeví vhodné zpracování, publikované Ro-
chollem v roce 1974 [3]. Z velkého m:tložství pozorov-a-
cího materiá.lu je sestavena mapa amplidut a fázov-ých
posunů vlny M2 (Rochollem [3] označena M 2) formou
rozdělení moří a oceánů na plošky se stejnou amplitu-
dou a fázovým posunem, ohraničené poledníky a rov-
noběžkami (celkem 2737 ploch pro všechna sv-ětová
moře - ukázka pro Severní moře je na obrázku č. 1
a v tabulce č. 1). Sromávací hladinu pro amplitudy
tvoří střední hladina moří. Přiřazení mořských slapů
k pemému časovému systému je provedeno pomocí
"romovážných slapů". Model rovnovážných slapú je
založen na předpokladu dokonale tuhé Země, která
je pokryta hypotetickou kapalinou. Odchylky v časo-
v-émnágtupu mořských slapů vůči tomuto modelu jsou
vyjádřeny v každém místě moře fázovým posunutím.

Ing. Antonín Zeman, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

v Praze

2. Deformace hladinových ploch a elastické deformace
zemského povrchu

Deformaci hladinové plochy D lze vyjádřit ze vztahu
pro gravitační potenciál poruchové hmotnosti

kde f je gravitační konstanta, JI je normální tíže,
dm = e d V - hmotový element, e je hustota ano-
mální hmotnosti, d V je element objemu, r je vzdále-
nost mezi bodem v němž je deformace zjišťována
a hmotnostním elementem dm.

Hodnota přemístění bodu na zemském povrchu D'
je dána Boussinesqovým řešením deformace okrajové
roviny elastického poloprostoru ve směru působení
síly F

D'- A+ 2,u f ~
- 4n,u(A +,u) sr'

kde A,,u jsou elastické parametry Lamého, dq = F dS -
element tlaku, F je konstantní síla působící na plochu
S, jejímž elementem je dS, r je vzdáolenost mezi bodem
v němž je deformace zjišťov-ánaa plošným elementem
dS.

Plochy sférických lichoběžníků, vymezených po-
ledníkya romoběžkami na kotidální mapě je možno
nahradit kruhovými plochami o poloměrech ai

kde R je střední poloměr Země, index j = 1, ... ,
m označuje počet ploch vymezených na kotidá.lní
mapě.

Vzdálenost rij (index i = 1, ... , n označuje počet
míst v nichž je deformace určová.na) je možno vyčíslit

Ukázka [3] - část výpisu údajú z oblasti Severniho moře

Cislo Zem.šiřka Zem. délka Amplituda Fáz. posun

i CPil

I
CPi. Atl

I
Ai. !Xi Xi

O O O O cm O

58 59.0 60.0 -2.0 -1.0 70.0 320.0
59 59.0 60.0 -1.0 1.0 60.0 323.0
60 59.0 60.0 1.0 2.0 40.0 320.0
61 59.0 60.0 2.0 4.0 30.0 305.0
62 59.0 60.0 4.0 5.2 20.0 290.0
63 58.5 59.0 -2.0 -1.0 75.0 330.0
64 58.0 58.5 -2.0 -1.0 90.0 0.0
65 58.0 59.0 -1.0 0.0 70.0 355.0
66 58.0 59.0 0.0 2.0 45.0 0.0
67 58.0 59.0 2.0 4.0 20.0 0.0
68 58.0 59.0 4.0 5.8 5.0 0.0
69 57.5 58.0 -2.0 -1.0 100.0 10.0
70 57.0 57.5 -1.9 -1.0 115.0 25.0
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Obr. 1. Ukázka rozdělení ploch se stejnou amplitudou
a fázovým posunem slapové vlny ji[ 2 V mapě W. Rocholla

- oblast Severního moře.

jako délku ortodromy, známe-li zeměpisné souřadnice
obou koncových bodů Pi(CPi, Ai); Pi(CPi, Ai), kde CPi=
= (CPi1+ CPi2)2, Ai = (Ai1 + Ai2lf2.

Délka ortodromy se liší od přímé spojnice obou bodů
do vzdálenosti několika tisíc kilometrů vzhledem
k potřebné přesnosti vypočtených náklonů nevýznam-
ně.
Z Neperových analogií vyplývá pro azimut At; spoj-
nice rii

1
COS2(CPi + CPi) A'-Ai
------tg ~j ~-

. 1 ( 2sm2 CPi- CPi)

Ze sférického trojúhelníka plyne jednoduchý vztah
. rii cos CPi . 1
SIn -R = ---:--A sm (Ai - Ai)' (5)

SIn ii

Deformaci hladinové plochy Dii lze potom vyjádřit
ze vztahu pro gravitační potenciál hmotného kruhu
o poloměru ai a hustotě vi! = dmfdS (index 1 značí
příslušnou slapovou vlnu). Pro rii > ai platí - viz [5]

Á ..+ Ai'tg n j

2

Dii = 4fYi!rii[E(k) - k'2K(k)]fy , (6)

kde K(k), E(k) jsou úplné eliptické integrály 1. a 2.
druhu. Pro vnitřní body (rii < aj) platí vztah Dii =
= 4fYi! ai E(k)fy· V rovnici (6) k = aifrii pro vnější
body, pro vnitřní body k = riilai, k'2 = 1 - k2.
Podobně lze vyjádřit elastickou deformaci D~ zem-

ského povrchu, na který působí na kruhové ploše o po-
loměru ai konstantní tlak qi/ - viz [5] é

D'ii = (A + 2ft) qi!rii[E(k) - k'2K(k)]f[nft(A + ft)]. (7)

Pro vnitřní body (rii < ai) platí D'ii = (A + 2ft)qi!a
E(k)f[nft(A + ft)]. Oba vztahy (6) i (7) popisují rovinné
řešení zan'3dbávající zakřivení zemského povrchu.
Za předpokladu malých hodnot deformací Dii a Dii

a jejich Bpojitosti v celém průběhu, lze získat úhlovou
hodnotu náklonů derivací vzorců (6) a (7) podle rii'
Náklon naměřený nivelací je součtem obou náklonů.
S využitím vztahu (1) plyne

1jJii = (1 + 6) dDiifdrii ,

1jJii= - Gi!k2K(k) - pro vnější body (k = aihi) , (8)

1jJii = Gi/[E(k) - K(k)]/k - pro vnitřní body (k =
= rii/ai)'

Gil = 4fYidY + (A + 2ft) qid[nft(A + ft)]·

Složka náklonu 1jJiLve směru nivelovaného úseku je zá-
vislá na azimutu Aii spojnice rii a na azimutu nivelo-
vaného úseku AiL ve směru měření

m
1jJiL = ~ 1jJii cos (Aii - AiL)·

j=1

3. Určení plošné hustoty Vi! a tlaku gi!

Výška přílivu H(i,l,t) v daném místě moře a v libovol-
ném okamžiku může být vyjádřena z údajů kotidální
mapy

Hi.!.t = IXi! cos (w!t - Xi!) , (10)

kde IXi! je amplituda slapové vlny označené indexem 1
na ploše označené indexem j, w! je úhlová rychlost
.vlny 1, t = M - světový střední sluneční čas pro slu-
neční vlny, t = 7: - světový střední měsíční čas pro
vlny odvozené z pohybu Měsíce, Xi! - fázový posun
vlny 1 vzhledem k rovnovážným slapům v okamžiku
t = O. Fázový posun Xi! platí pro všechny body plochy
vymezené na kotidální mapě a označené indexem j -
viz [3].
Střední měsíční čas 7: je vázán na světový střední

sluneční čas M vztahem

7: = M + h - s, (lI)

kdeh = 279°, 69668 + 36000°, 76892 T + 0°,00030 T2_
střední délka Slunce,s=270° ,434164+481267 °,883142.
. T - 0°,001l33 T2 + 0°,000002 T3; - střední délka
Měsíce - viz [7], T je čas v juliánských stoletích od
O. ledna roku 1900 12h světového času (jednotkou je
36525 středních slunečních dní).
Výška přílivu polodenní měsíční vlny M2 v libovol-

ném okamžiku středního slunečního času na ploše vy-
mezené zeměpisnými souřadnicemi CPi" CPi2' Ai!> Ai2 na
kotidální mapě je

H·M- = IX·M- cos(wM-7:- X.M- ).
32 32 . 2 32

Hustota (měrná hmotnost) mořské vody e je zá-
vislá na teplotě, obsahu soli atd. Pro účely této práce
je možno použít konstantní střední hustotu e =
= 1027 kg. m-3 odpovídající střednímu obsahu soli
3,5 % a střední teplotě 10 oe. Plošná měrná hmotnost
mořského příliV'u vi! v čase t je potom

Vi! = 1027Hil [kg. m-2] , (12)

tlak qi! pro normální tíhoV'é zrychlení y = 9,80665 m.s-2
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4. Výpočet velikosti náklonu "Pii v modelovém případě

Konstantu 15 je možno určit z poměru Df /D 15 = (A.+
+ 2J-l)Y Qj1/4nJ-l(A. + J-l)fvj1' Jestliže jsou zvoleny hodno-
ty elastických parametrů podle Bullena [1] A.= 7,4 X
X 101Opa, J-l = 6,7 X 1010Pa, je s využitím vztahů
(12) a (13) 15 = 2,53.

V modelovém případě byl vypočten vliv hmoty
přílivu rozložené na plochách LlIp = LlA.= 4°; 1°; 0°/5;
0°,2, kterým odpovídají poloměry aj f::::! 175; 55; 30
a 10 km (ve střední zeměpisné šířce Ip = 50°) na
vzdálenosti rli = 20; 60; 100; 300; 500; 700; 900;
llOO; 1300 a 1500 km. Výška přílivu byla zvolena
Hi = 1 m. Ve všech kombinacích (tzn. pro všechna
rli> ai) byly vypočteny deformace l' = (1 + 15- 8)D
a náklony "Pii - viz grafy 1 a 2. Pro konstantu 8 byla
použita hodnota 8 = 0,4.
mm
15,0

Graf 1. Deformace l' = (1+ 15 - 8)D pro poloměry
a1 až a4 a výšku přílivu H = 1m.

Z grafů náklonů vyplývají důležité závěry pro apli-
kace v nivelaci.
1. Náklony budou dosahovat maximálně setin oblou-

kové vteřiny (celkový náklon ve směru nivelace je
redukován rozdílem azimutů Au a AiL, skutečná
výška přílivu je místně proměnlivá a dosahuje sou-
časně kladných i záporných hodnot). V nepřízni-
vých případech může však náklon 'ljJn vyvolat chybu
nivelace dosahující až 0,5 mm/km.

2. Pro určení náklonů ovlivňujících nivelaci není třeba
uvažovat hmoty ve vzdálenostech větších než
2000 km od místa registrace náklonu. V konkrétní
situaci nemůže vliv vzdálenějších hmot přesáhnout
hodnotu 1 X 10-3 obloukové vteřiny.

Je nesporné, že nepřímý efekt mořských slapů ovliv-
ňuje významně nivelační měření v pobřežních oblas-
tech. Zvláštní důležitosti nabývá problém redukce
nivelačních měření z nepřímého efektu mořských slapů
v případě spojení nebo připojení mareografů.

Graf 2. Náklony'ljJ pro poloměry a1až a4 a výšku přílivu
H=1m.

Rovinné řešení problému je značnou idealizací, která.
však má opodstatnění při předpokladu nevýznamného
vlivu na vzdá.lenosti přesahující 2000 kilometrů. Na
přibližnosti vypočtených hodnot náklonů se podstat-
nější měrou podílí nepřesnost elastických parametrů
zemské kůry.

Pro úplnější zachycení vlivu nepřímého efektu moř-
ských slapů je třeba zahrnout do výpočtů další hlavní
slapové vlny. Problémem je však doposud nízká kvali-
ta kotidálních map těchto vln.

Výpočetní zpracování je náročné (vzhledem k nut-
nosti numerické integrace) a klasickým způsobem ne-
efektivní. Proto je nezbytné provádět výpočty na
počítači.
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Matematický model v oblasti ochrany
půdního fondu

Ing. Jaroslav Michal, CSc.
katedra mapováni a kartografie.

FSv ČVUT v Praze

Tento příspěvek navazuje na článek uveřejněný v časo-
pise Geodetický a kartografický obzor v roce 1977
[3]. Dříve naznačené možnosti aplikace Markovových
řetězců jako exaktní metody vhodné pro řízení a plá-
nování geodetických prací rozšiřuje na modelování
prognóz libovolných jevů.

Snad nejaktuálnější problematikou současného světa
je ochrana životního prostředí lidstva. A my, geodeti,
musíme nezbytně při řešení tohoto kardinálního pro-
blému prokázat svoji iniciativu a schopnosti. Vždyť
orgánům geodézie a kartografie se mimo jiné ukládá
dbát na to, aby půdní fond neubýval, aby bylo inten-
zivně využito veškeré zemědělské půdy pro zeměděl.
skou výrobu a aby každý úbytek byl řádně zdůvod-
něn. A součástí ochrany životního prostředí je i inten·
zivní ochrana zemědělského půdního fondu.

2. Zivotní prostředí a jeho hlavní komponenty

Cílevědomá technická činnost člověka mění výrazně
složení zemského povrchu. V současné době se tato
činnost projevuje mimo jiné odebíráním obrovského
množství minerálních a organických látek přírodě.·
Po jejich zpracování se vrací do okolního prostředí
ohromné množství průmyslových i jiných odpadů se
značně jiným složením než je přirozené složení zemské
kůry, se kterou je člověk v bezprostředním styku.
Změna přírodního složení ovzduší, vody a půdy má
zpětně vliv na živé organismy a na jejich zdroje po-
travin.

Přítomnost biologických aktivních nebo toxických
stopových množství různých prvků a jejich akumulace
v lidském těle má vážné následky. Během průmyslové
a vědeckotechnické revóluce roste výroba toxických
elementů, systematicky se hromadí toxické látky
v povrchových i podzemních vodách, v půdě, v rostli·
nách, v tělech živočichů i člověka. Nastává nahodilá
migrace nových neznámých látek s neznámými účinky.
Přirozené prostředí se tak postupujícím civilizačním
procesem stále více narušuje. Poškozování společen-
sky využívané části životního prostředí vlivem tech.
nického rozvoje má zpětný. negativní účinek na člo-
věka, což je v protikladu s vlastními cíli civilizačního
procesu.

Biosféra se poškozuje činností člověka ve všech slož·
kách, tj. v litosféře, hydrosféře i atmosféře. S určitým
zjednodušením problému lze odděleně sledovat nega-
tivní vlivy:

a) v atmosféře, jako exploataci a poškozování ovzdu-
ší a jeho komponentů,

b) v systému půda-voda, jako exploataci půdy
a vodních zdrojů, které tvoří s půdou nedílný celek.
Nejvážnější problémy vznikají tedy narušováním
systému ovzduší-půda. To samozřejmě souvisí
i s omezováním intenzity zemědělské výroby.

Protože hlavní sledovaný subjekt, průmyslové exha-
láty, způsobuje negativní změny v půdních vlastnos.
tech a přichází do kontaktu s půdou prostřednictvím
ovzduší, bude dále hlavní zájem soustředěn na vliv
průmyslových exhalátů na výše uvedené hlavní kom-
ponenty životního prostředí, tj. na ovzduší a půdu.

Které to jsou exhaláty, jež mají vliv na tyto hlavní
prvky životního prostředH Jsou to:

1. Popílek s toxickými sloučeninami (arsen).
2. Kysličník siřičitý a jiné sloučeniny síry.
3. Úlety z cementáren, elektráren a oceláren.
4. Kysličníky fluóru.
5. Kysličníky olova.
6. Magnesitové úlety.

Pro zkoumání působení průmyslových exhalátů
v systému ovzduší-půda, byl vybrán vliv těchto
exhalátů na důležitou kvalitativní vlastnost půdy.

O problematice průmyslových exhalací a jejich
negativním působení na zemědělskou výrobu a lesní
hospodářství bylo publikováno v celém světě velmi
mnoho pojednání. Naprostá většina příspěvků u nás
[1], [2], [5] i v zahraničí je však věnována vlivům na
vegetaci, pouze malá část z nich si všímá i vlivů na
půdu. Tento příspěvek má být pokusem o postižení
vlivu průmyslových exhalátů na zemědělskou půdu.
resp. na půdu vůbec, a to pro tuto problematiku ne.-
všedním způsobem.

V praxi, která se zabývá tak složitým systémem jako
je životní prostředí, není často možno přesně oddělit
subjektivní a objektivní rozhodování, neboť subjektiv-
ní je ovlivněno objektivními poznatky a do objektiv-
ních metod pronikají subjektivní prvky. Současný
stav lze charakterizovat jako období usilovného hle-
dání pracovních postupů jak objektivizovat rozhodo-
vání o opatřeních v oblasti péče o životní prostředí
člověka. Současně se ukazuje, že metody, např. tzv.
kvantifikace škod na životním prostředí, nevedou bez·
pečně k cíli. I když ekonomická kvantifikace škod na
životním prostředí je průkazná, ukazuje se, že její
metodické možnosti jsou velmi omezené a přes veške.
rou snahu dokáží vyjádřit jen určitou část škod v peně.
zích.

Širokou problematiku životního prostředí nelze
v celém rozsahu zkoumat exaktními metodami. Ne·
dostatek informací při zkoumání problematiky život-
ního prostředí lze nahradit, do značné míry, heuristice
kými přístupy, simulačními metodami a použitím
subjektivních pravděpodobností.

Zde je použita metodika využívající exaktních
matematických prostředkii, jež spadají do oblasti systé-
mových disciplin, a to matematického modelování
dynamických stochastických modelů pomocí tzv.
Markovova řetězce [3]. Bude ukázáno jak lze využít
takového modelu ke zjištění negativního vlivu prů-
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Obr. 1 ,

myslových exhalátů jako jsou různé popílky (pevné
složky exhalátů) a sloučeniny síry, fluóru a olova,
především S02 (plynné složky) na půdní vlastnosti.
Tento vliv bude popsán matematickým modelem
aplikovaným jako model prognostický, který zachycu-
je změnu půdní reakce za určité zvolené období při
působení zvolených a objektivně působících kritérií.
Složitost systému ovzduší - půda zatím dovoluje,

v počáteční fázi, vytvořit jen model prognostický
a nikoliv model, který by sloužil pro jeho řízení. Nejen
však složitost systému, ale také nesourodé, roztříštěné
statistické podklady tvorbu řízeného modelu zatím
vylučují.

4. Prognostický model

4.1 Tvorba modelu

Aby bylo možno aplikovat Markovovův řetězec podle
[3], bylo nutno:
1. zvolit v hodnou strategii, tzn. volba množiny

stavů {Si},
2. naplnit matici pravděpodobností přechodu

[Pikl

Volba strategie

S odvoláním na literaturu [1], [2], [5] byla vybrána
Z půdních vlastností jako nejvhodnější půdní reakce,
na níž byl sledován negativní vliv průmyslových ex-
halátů. Půdní reakce - značí se pH - udává míru
kyselosti a zásaditosti. Je tedy zásadním charakte-
r~stickým ukazatelem kvality půdy. Obecně platí, že
půdy o pH = 7 jsou neutrální, o pH větším než 7 jsou
alkalické a půdy o pH menším než 7 jsou kyselé. Tudíž
hodnoty pH =F 7 jsou pro zemědělskou půdu nepřízni-
vé. Pro jednoduchost bylo zatím od půd s pH > 7
abstrahováno a zvoleno celkem pět stavů systému
takto:
Sl - půdní reakce pH = 7
S2 -pH 6
Sa-pH5
S4-pH4
S5- pH 3 - extrémně kyselá půda.

Dále je třeba uvážit alespoň dva různé druhy půd:
a) půdu hlinitou a
b) půdu písčitou, pro ně pak platí toto grafické zo-

brazení (obr. 1).

Uvedená množina stavů {SiH platí pro oba druhy půd
a předpokládané průběhy půdní reakce jsou dány
křivkami ad a) a b).

Naplnění matice pravděpodobností přechodu

Snahou bylo vyjádřit jednotlivé pravděpodobnosti
Pik jako funkce času a vlivu okolí systému: Pik = f(t, k).

Tato funkční závislost byla vyjádřena takto:
1. Vliv průmyslových exhalátů na pH v časovém
měřítku lze vyjádřit takovouto křivkou:

a) pro půdu hlinitou (obr. 2)

Z této křivky byla odvozena matice pravděpodob-
N

ností ePik] a dodržením podmínky ~Pik = 1 a to způ.
j=l

sobem naznačeným výše pro pravděpodobnosti pře-
chodu P22 a P2a'

0,89 0,11 0,0 0,0 0,0
0,0 0,10 0,90 0,0 0,0

Pik = 0,0 0,0 0,20 0,80 0,0 (1)
0,0 0,0 0,0 0,50 0,50
0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

pH

7
stav Sl

6

5

4-

:; stav 55

1 2 :; 4- 5 6 7

Obr. 2

b) pro půdu písčitou (obr. 3).

Analogickým způsobem jako u křivky ad a) byla
odvozena i zde příslušná matice pravděpodobností
přechodu

0,0 0,75 0,25 0,0 0,0
0,0 0,0 0,80 0,20 0,0
0,0 ,00 0,0 0,98 0,02 (2), '0,0 0,0 0,0 0,40 0,60
0,0 0,0 0,0 0,0 1,00

3 4-

Obr. 3
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2. Vliv okolí systému (systémem se zde rozumí zvolená
oblast, ve které se nachází půda o určité hodnotě
půdní reakce pH, tzn. existenci jenom jednoho
stavu a tomu bude také podřízen počáteční vektor
S(O)), byl zprostředován pomocí zvolených kritérií
a je ovlivňujícími faktory. Tato kritéria působí na
půdní vlastnosti tedy i půdní reakci. Bylo zvoleno
těchto pět kritérií:
K1 - geomorfologické podmínky,
K2 - meteorologické podmínky,
K3 - množství emitovaného prachu,
K4 - množství emitovaného S02'
Ks - kritérium, týkající se vegetace v okolí zdroje

znečištění.

Velikost kritérií je pochopitelně oblast od oblasti
jiná a závisí na místních podmínkách. Jmenovaná
kritéria ovlivňuje řada faktorů, jimž byly přisouzeny
různě veliké koeficienty v závislosti na míře negativ-
ního vlivu příslušných faktorů na hodnotu půdní
reakce pH.
Byla také nalezena vhodná forma rovnice, která

vyjadřuje vztah mezi kritérii a jim příslušejícími fakto-
ry. S využitím lit. [4] bylo usouzeno na jednoduchý
tvar:

k

Ki = ~ Ul +fi),
j=1

kde i = pořadové číslo kritéria I, 2 5
j = pořadové číslo faktoru I, 2 k.
f = příslušný faktor, ovlivňující krtérium Ki.

Celkovou hodnotu kritéria spočítáme jednoduše tak-
to:

5
K = ~ Ki, kde za Ki volíme hodnoty příslušející dané

i=1

oblasti. Touto hodnotou vynásobíme prvky matice
(I) nebo (2) nad hlavní diagonálou. Důvodem této
úpravy je průběh empirických křivek pro půdu hlini-
tou a písčitou, které předpokládají tendenci poklesu
půdní reakce pH vlivem exhalací. Prvky na diagonále
matic (I) a (2) se nemění a prvky pod hlavní diagoná-
lou jsou rovny nule, neboť se nepředpokládá přechod
do stavu s lepší půdní reakcí (zlepšení stavu). Tento
předpoklad ovšem platí jen za konstantního vlivu
zvolených kritérií - jedná se tedy o tzv. homogenní
řetězec.

Byla teda provedena operace K. Pik a tím zároveň
N

porušena podmínak ~Pik = I, [3], která ovšem platí
j=1

i pro vektor S(n). Protože se jedná, jak bylo již dříve
uvedeno, o prognostický model, můžeme tuto podmín-
ku splnit až u konečného vektoru S(n) a to tak, že po
provedení

S(n) = S(O),[Pik]n (4)

jednotlivé prvky vektoru podělíme součtem všech
těchto prvků.

4.2 Faktory a jejich hodnoty

Na základě [6] byly stanoveny faktory a jejich hod-
noty ovlivňující jednotlivá kritéria.

Kritérium Č. 1

Faktor Č. 1- spád terénu (čím menší tím příznivější
podmínky pro prašný spad)

a) spád terénu 0°_5° - koeficient 0,8
b) spád terénu 5°_10° - koeficient 0,6
c) spád terénu 10°_15° - koeficient 0,4
d) spád terénu >15° - koeficient 0,2

Faktor č. 2 - výskyt údolí, které působí nepříznivě
(čím delší údolí a čím větší poměr šířky
(š) k hloubce (h) údolí, tím příznivější
podmínky pro prašný spad)

a) délka údolí do 200 m
aa) š/h < I - koeficient 0,1
ab) š/h = I - koeficient 0,2
ac) š/h > I - koeficient 0,3

b) délka údolí do 500 m
ba) š/h < I - koeficient 0,4
bb) š/h = I - koeficient 0,5
bc) š/h > I - koeficient 0,6

c) délka údolí do 1000 m
cal š/h < I - koeficient 0,7
cb) š/h = I - koeficient 0,8
cc) š/h > I - koeficient 0,9

d) délka údolí nad 1000 m
dal šik < I - koeficient 1,0
db) š/h = I - koeficient 1,1
dc) š/h > I - koeficient 1,2

Kritérium Č. 2
Faktor č. I - směr a síla větru od zdroje znečištěn[

(podle Beaufortovy stupnice (B. S.)
a to jen do stupně č. 5)

a) 1. stupeň (O.až 1. B. S.)
0-6 km/h (0-1,7 mis) - koeficient 0,8

b) 2. stupeň (2. až 3. B. S.)
7-18 km/h (1,80-5,2 mis) - koeficient 0,5

c) 3. stupeň (4. až 5. B. S.)
19-35 km/h (5,3-7,8 mis) - koeficient 0,2

Faktor č. 2 - množství srážek (čím větší srážky tím
příznivěj ší podmínky pro zhoršení pH)

a) malé srážky:;:;; 250 mm/rok - koeficient 0,2
b) střední srážky asi 500mm/rok - koeficient 0,8
c) vysoké srážky ~ 850 mm/rok - koeficient 1,8

Kritérium Č. 3

Faktor č. I - vzdálenost od zdroje znečištění
a) do 500 m - koeficient 0,8
b) do 3 km - koeficient 0,5
c) nad 3 km - koeficient 0,2

Faktor č. 2 - výška komínu
a) do 50 m - koeficient 1,0
b) do 100 m - koeficient 0,7
c) do 200 m - koeficientO,4
d) 200 m - koeficient 0,1

Faktor č. 3 - druh průmyslu (tuhé emise podle zdro-
jů v %)

a) výroba páry a elektr. energie (46 %) - koeficient
0,8
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b) metalurgie, chemie, koksovny, plynárny (31 %) - Tab. 1
koeficient 0,4

c) doprava a domácí topeniště (23 %) - koeficient 0,1

Faktor č. 4 - účinnost odlučovačů (v %)
a) do 50 % - koeficient 0,8
b) do 90 % - koeficient 0,4
c) do 100 % - koeficient 0,1

Kruérium Č. 4
Faktory a hodnoty koeficientů jsou stejné jako u kri-
téria č. 3, jenom faktor č. 3 se týká plynných emisí.

Kritérium Č. 5
Faktor č. 1 - druh zemědělské plodiny
a) množství ulpělých nečistot je nejvyšší u těchto
plodin
- okopaniny
- kukuřice - koeficient 0,2
- pícniny

b) nejnižší množství ulpělých nečistot je u obilovin -
koeficient 0,4

Faktor č. 2 - výskyt odolnějších druhů stromů a keřů
v okolí závodu (jedná:se o druhy porostů,
které jsou odolné proti exhalátům v da-
né oblasti)

a) do okruhu 500 m zalesněno
aa) O% - koeficient 1,0
ab) 50 % - koeficient 0,6
ac) 100 % - koeficient 0,2

b) do okruhu 3 km zalesněno)
ba) O% - koeficient 2,0
bb) 50 % - koeficient 1,0
bc) 100 % - koeficient 0,5

Vyčíslení hodnot jednotlivých kritérií ve všech mož.
ných kombinacích příslušných faktorů bylo zpracová.
no tabulkově a výsledné hodnoty K, pak převzaty do
výpočtů.

ó. Modelový přfklad

Pro ilustraci funkce modelu a z důvodů možnosti
porovnání byla vybrána stejná oblast i stejnépodmín.
ky pro oba druhy půd (hlinitá a písčitá).
1. Byla uvažována půda, která v čase O byla ve stavu

52' tzn. pH = 6.
2. Byla zvolena oblast s extrémně negativními hodno.
tami faktorů a určeno výsledné kritérium Km~ =
= 28,32.

3. Dále byla zvolena oblast, kde je situace relativně
nejpříznivější a hodnoty faktorů nabývají minima.
Pak bylo výsledné kritérium Km1n = 2,34

4. Zvoleno Kprdmlrné = 13,40.
5. K1, K2, Ka a K4 byla zvolena minimální a Ki maxi-
mální; výsledné K = 8,20.

6. K1 a Ks byla zvolena minimální a K2, Ka a K4 maxi.
mální; výsledné K = 18,51.

7. Po úpravách matic (1) a (2), tak jak je výše uvedeno
a po provedení operace (4) na počítači EC 1032 byly
vypočteny jednotlivé řádkové vektory pravděpo-
dobností přechodu systému pro zvolené časové jed-
notky.

Přehled výsledků (pravděpodobný stav systému
v čase t = 1 až 5)-tab. 1

VýSlednál 11ádkový vektor pravděp.
Oas hodnota Půda stavu systému

kritéria S, I S, I S, I S, I s.
28,32 H 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0-- -- -- -- --p 0,0 0,0 0,80 0,20 0,0-- --

H 0,0 0,05 0,95 0,0 0,0
2,34 -- --- --

p 0,0 0,0 0,80 0,20 0,0-- -- -- --
t = 1 H 0,0 0,01 0,99 0,0 0,0

13,40 -- -- -- -- --p 0,0 0,0 0,80 0,20 0,0-- --
H 0,0 0,01 0,99 0,0 0,0

8,20 -- -- -- -- --p 0,0 0,0 0,80 0,20 0,0-- -- -- --
H 0,0 0,01 0,99 0,0 0,0

18,51 -- -- --p 0,0 0,0 0,80 0,20 0,0

I 28,32 H 0,0 0,0 0,01 0,99 0,0-- -- -- --
p 0,0 0,0 0,0 0,85 0,15--- -- --
H 0,0 0,0 0,14 0,86 0,0

2,34 -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,86 0,14
-- --

t = 2 H 0,0 0,0 0,03 0,97 0,0
13,40 -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,85 0,15-- -- --

H 0,0 0,0 0,04 0,96 0,0
8,20 -- -- --

p 0,0 0,0 0,0 0,85 0,15-- --
H 0,0 0,0 0,02 0,98 0,0

18,51 -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,85 0,15

28,32 H 0,0 0,0 0,0 0,05 0,95-- -- -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,02 0,98
-- --

H 0,0 0,0 0,02 0,40 0,58
2,34 -- -- -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,20 0,80

-- --
t = 3 H 0,0 0,0 0,0 0,11 0,89

13,40 -- -- -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,05 0,95-- --
H 0,0 0,0 0,0 0,16 0,83

8,20 -- --- -- --- --
~ 0,0 0,0 0,0 0,07 0,93--- -- -- -- -- ---
H 0,0 0,0 0,0 0,08 0,92

18,51 -- -- -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,03 0,97

28,32 H 0,0 0,0 0,0 0,02 0,98-- -- -- -- --
p 0,0 0,0 0,0 0,01 0,99-- -- -- --
H 0,0 0,0 0,0 0,18 0,82

2,34 -- -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,07 0,93---- -- -- -- --
t=4 H 0,0 0,0 0,0 0,04 0,96

13,40 -- -- -- --
p 0,0 0,0 0,0 0,01 0,99-- -- --
H 0,0 0,0 0,0 0,06 0,94

8,20 -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,02 0,98-- -- ---
H 0,0 0,0 0,0 0,03 0,97

18,51 -- -- --- --p 0,0 0,0 0,0 0,01 0,99

28,32 H 0,0 0,0 0,0 0,01 0,99-- -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00
-- -- --

H 0,0 0,0 0,0 0,09 0,91
2,34 -- -- -- --

p 0,0 0,0 0,0 0,03 0,97-- -- --
t=5 H 0,0 0,0 0,0 0,02 0,98

13,40 -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,01 0,99--- -- -- -- --
H 0,0 0,0 0,0 0,03 0,97

8,20 -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,01 0,99--- -- --
H 0,0 0,0 0,0 0,01 0,99 I

18,51 -- -- -- --p 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00
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Jak je zřejmé z přehledu výsledků, budou·li hodnoty
kritérií, tzn. i faktorů konstantní, existuje takřka
jistota, že po 5ti obdobích sledování bude komplex
ze stavu 2 ve stavu 5. Znamená to, že půda o hodnotě
pH = 6 (jak hlinitá, tak i písitá) se změni v půdu
o hodnotě pH = 3. U půdy písčité je tento proces
poněkud rychlejší, což je v souladu s průběhem vývo-
jové křivky.

Z výsledků též vyplývá, že znehodnocení zemědělské
půdy probíhá velmi rychle, neboť už ve druhém kroku
Markovova řetězce (tj. v čase t = 2) je systém z 85 %
až 99 % ve stavu 54 a u písčité půdy z 15 % již ve
stavu Ss' Znamená to, že proces znehodnocení půdy
emisí toxického 802 a pevných exhalátů působí daleko
nebezpečnější rychlostí než se až dosud předpokládalo.
To jsou velmi varovná zjištění!

Protože nebylo možno z dosažitelných materiálů
zjistit zodpovědně za jak velký časový úSek se hodnota
pH změní o jednu jednotku, je časové měřítko zvoleno
obecně tak, že je možno kdykoliv pro příslušnou geo.
grafickou a průmyslovou lokalitu, u níž změnu půdní
reakce pH o určitou hodnotu známe, dosadit adekvátní
časové období. Pak lze hovořit o naprosto exaktním
přístupu ke zkoumanému problému.

Uveřejněný příspěvek je ukázkou možností využití
matematického modelování metodou Markovových
řetězců při řešení problematiky týkající se znehodno-
cováni půdy a ovzduší, jež můžeme považovat za sub·
systém v systému životního prostředí člověka. Tento
subsystém je ovlivňován nejen kritérii, které je člo.
věk schopen řídit (např. snižovat emise průmyslových
exhalátů - kritérium Ks a K4), ale i kritérii, která
člověk neovlivňuje a v nejbližší budoucnosti ani
ovlivňovat nebude (např. geomorfologické a meteoro-
logické podmínky - kritérium Kl a K2). Nelze tedy

zde uvažovat ani o zpětném řízení těchto kritérií
a tudíž ani o zpětném řízení daného subsystému. Je
sice možno vytvořit modelovou optimální situaci, ale
jak je naznačeno výše, člověk by zatím nebyl schopen
ji realizovat.

Článek tedy popisuje prognostický model vycháze.
jící z objektivních úvah. Nelze též tvrdit, že volba kri-
térií a faktorů je konečná nebo zcela správná. Jistě se
objeví námitky proti jejich volbě, ale ty jenom pomo.
hou okolí systému lépe definovat.

Toto pojednání dokládá vhodnost aplikace systémo-
vě analytické metody v oblasti ochrany životního
prostředí a poukazuje na možné cesty dalšího využití
matematických modelů na úseku ekologie krajiny.
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Novější postupy a vývoj inženýrské
geodézie v NDR při kontrolním
měření stavebních objektů

V oblasti konitrolních měřenf stavebních objektů
se ve světě orientuje vývoj převážně v následují-
cích třech směrech:
a) na p10užití částečně automatizovaných a auto-

matizovaných měřiC'kých postupů při kontrole
stavebních objektů,

b) na použití přesných elektronických dálkoměrů,
c) na využití moderních mat1ematických metod

k optimalizaci měření a k interpretaci výsled-
ků měření.

Předložený příspěvek není vyčerpávající, uvádí se
některé nové výsledky a :zJkušenosti při použití po-
stupů, které částečně byly vyvinuty v NDR. Tyto
postupy nelre zahrnout mezi tři výše uvedené smě-

Prof. Dr. Ing. hilbil, Hans Werner,
sekce geodézie a kartografie,

Technická universita, Drážďany

ry zkoumání, ale jejich vědeckotechnický a eko-
nomický význam není zanedbatelný. Jde o použití
pozemní fotogrammetrie, hydrostatické měření ka-
menitých hrází, optické provažování a mechanic-
ko-el1ektrickou variantu alignementu.

1. Pozemní fotogrammetrie při kontrole kamenitých
hrází

1.1. S t a n o ven í pro b I é m u

Známé geodetické metody kontroly přehradních
zdí nelZJeschematicky apUkovat na kamenité hrá-
ze. Je to proto, že oba typy stavieb mají různou kon-
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PoU'eba času Celková potřeba času
Postup Počet měřených bodů Střední chyba pro stej ný počet (doba měření

jedné etapy měřených bodů a vyhodnocení x
2 prac. síly počet pracovních sil)

trigonom. způsob
I

34 mj", = ±4mm 275 min. 770 min.
(x, y) (návodní strana) mjy = ±6mm (100 %) (100 %)

analytic. průseková 34 mj", = ±13 mm 45 % 160 %
fotogram. (návodní strana) mjy = ±26 mm

fotogram. s časovou 54 mj", = mjz 31 °t 85 %,0

základnou (návodní vzdušní) ±2 až ±6mm
dle vzdál.

strukci a také se jinak deformují. V NDR byly pře-
devším stavěny hráze s vnějším utěsněním živicí,
tedy s větší těsností. Očekávané deformace byly
řádově decimetrové.
Předmětem měření byla vzdušní strana hráze a

především návodní strana (živicové těsnění hráze).
Důležitým předmětem výzkumu byly deformace těs-
nění, které jsou následek vzdutí hladiny v nádrži.
Požaduje se, aby pozorování probíhalo v krátkém
čase, protože možnost měření, tj. doba, kdy měřené
body nejsou zakryty vodou, je časově omezena, pře-
devším při provozu čerpadel pro zásobní nádrž.
Dodnes není dostatečně vyzkoušen pro tuto speciál-
ní úlohu měřický postup. Má-li se měření provést
v krátkém čase, přichází v úvahu jen fotogram-
metrie. Postup musí splňovat ještě další požadavky:
a) dostatečnou přesnost měření (pro hráze v NDR

je udána hodnota ± 1 cm [15],
b) vhodná signalizace měřených bodů na hrázi

(nelze poškodit těsnění pláště). Body musí být
identifikovatelné i po mnoha letech,

c) při volbě stanovisek pro snímwování se musí
respektovat geomorfologické vlivy v oblasti pře-
hrady.

1.2 Z hod noc :en í d o s a vad n í c h měř:e n í
Hodnotí-li se malý počet fotogrammetricky měře-
ných kamenitých hrází [1], [2], [3], [10], [11],
[13], [14], pak vzhledem Ik velikosti objektu, vzdá-
lenosti snímkování, postupu při sním kování a dosa-
žené přesnosti, odpovídají poměrům v NDR přibliž-
ně pouze příklady z CSSR. Při vzdálenosti snímko-
vání od 200 do 400 m se dosahuje souřadnicová
chyba ± 10 cm. V některých citovaných příspěv-
cích, při úspěšně použitém postupu stereofotogram-
metrie s prostorovou základnou (za jiných podmí-
nek) se obdrží větší souřadnicové chyby. Proto ne-
má význam pokračovat ve výzkumu v tomto směru.

1.3 V Ý s le d Ik Y v 1 a s t n í c h p r a c í
Na jedné kamenité hrázi (délka 260 m, výška hrá-
ze 40 m) v NDR byly pro srovnání použity násle-
dující tři měřické postupy [5]:

trigonometrická metoda,
- analytická průseková fotogrammetr~e,
- fotogrammetrická metoda s časovou zá'kladnou.
Měřická stanoviska pI'O první dvě varianty byla

na dvou pilířích na návodní straně, pro třetí va-
riantu na dvou pilířích v prodloužení osy hráze.
Tyto body tvoří síť, která byla doplněna dalším za-
jišťovacím bodem v prodloužení osy hráze. Síť slou-
žila k nezbytné kontrole stability polohy všech

bodů zejména však bodů na návodní straně. Vzdá-
lenosti ve všech třech postupech byly zhruba 100
až 400 m. K fotogrammetrickému snímkování byl
použit fototeodolit 19/1318 (topodesky TO 1) VEB
Car! Zeiss Jena a pro vyhodnocení pak stecometr,
případně ooordimetr F téhož výrobce.
Bylo dosaženo výsledků uvedených v tab. 1.
Z toho je zřejmé, že za daných podmínek je foto-

grammetrická metoda s časovou základnou z hle-
diska přesnosti přinejmenším rovnocenná oběma
zbývajícím postupům a ekonomicky výhodná. Na
závěr je nutno ještě poznamenat, že pro měřické
práce při tomto postupu je zapotřebí nejméně šesti
vlícovacích bodů, tři v popředí a tři v pozadí. K zjiš-
tění vzdálenosti 'k měřeným bodům bylo při nulo-
vém měření použito stereofotogrammetrie.

2. Použití přenosných pNstrojú pro hydrostatickou
nivelaci k zjištění sedání kamenitých hrází

Významné zařízení ke zjišťování sedání kamenitých
hrází je přenosný přístroj pro hydrostatickou nive-
laci s dálkovým čtením, kterého bylo poprvé po-
užito na světě u 150 m vysoké hráze Gepatsch
v Rakousku, a to s úspěchem [8]. S dobrými výsled-
'ky byla podobná zařízení použita u více kameni-
tých hrází v NDR [17]. Některé konstrukční de-
taily se dosti značně liší od rakouské varianty. Po-
užitá gtHzathenová trubice se neporuší i při délce
asi 100 m a sednutí do 0,5 m. Proto je ve zhutněné
kamenité hrázi prakticky nezničitelná. Je položena
ve spádu od 1,5 do 2 %. Přepravní buben s hadicí
je možno převážet od jedné měřické komory
k další.

Je nutno také zdůraznit dosaženou vysokou přes-
nost, ktlerá plně odpovídá požadavkům [6]:
st~ední chyba určení výšky
(relativní) ± 2 mm
stř>ední chyba určení výšky
(absolutní, tj. připojení na nivelační síť) ± 2,8 mm
střední chyba hodnoty sednutí Liz ± 4 mm

Rozhodující předností tohoto postupu je získání
kvantitativně, a tím i kvalitativně většího množství
informací o chování bodů, které byly pro měření ne-
dosažitelné. To platí především pro přenosná za-
řízení, která zachycují nejen jednotlivé body, ale
i profily. To jsou další cenné informace o stavbě.
Tím je vyhodnocení výsledků měření spolehlivější
a lépe se posuzují deformace hráze, a tím i její
bezpečnost.
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3. Použití metody mechanického alignementu
u gravitačních přehradních zdí

Nesporné jsou výhody klasické metody záměrné
přímky (alignement). Tohoto absolutního postupu
může být však použito u přehradních zdí až po do-
končení betonáže. U nových přehrad v NDR se voda
napouští postupně, ještě před ukončením stavebních
prací. Samozřejmě nás zajímá, právě v této fázi za-
tížení, chování přehradní zdi vzhledem k prvnímu
napuštění. To nelze určit klasickým způsobem. Je to
však možné provést v nejspodnější kontrolní chod-
bě, tj. uvnitř stavby, jinou variantou realizace přím-
ky. Napojení na vnější, absolutní měřický systém
může být provedeno po dokončení stavby.
Na drážďanské Technické univerzitě byl vyvinut

mechanicko-elektrický postup měření, který byl
publikován např. v [7]. Některé Výsledky prvních
praktických měření tímto mechanickým postupem
jsou uvedeny v [12]. Zařízení je umístěno na osmi
z 23 polí přehradní zdi. Před začátkem měření je
nutno dbát na to, aby se plováky na mezilehlých
místech čtení hodnoty mohly volně pohybovat a
aby se dráty nedotýkaly žádných předmětů, a tím
nebyly vychylovány. Dosažená přesnost měření by-
la prokázána zjištěnou střední chybou mAx = ±O,l
milimetru. Metoda mechanického alignementu se
velmi dobře odsvědčila jako měřický systém ve spo-
jení s reverzním a diferenciálním kyvadlem.

4. Výsledky optických provazování v gravitačních
hrázích

Náklony a průhyby přehradní zdi se určují oby-
čejně mechanicky olovnicí. V novější době se také
používá reverzního a diferenciálního kyvadla [12],
[16]. Vzhledem k určitým nevýhodám těchto postu-
pů vyvinuli na drážďanské Technické univerzitě
optickou metodu, která se úspěšně osvědčila v pra-
xi. Doporučuje se zejména v případě, když ve zvlášt-
ních geologických podmínkách se volí velmi hustě
měřické body na základové spáře, a tím současně
je umožněna pro geology vizuální kontrola skalního
podkladu [16].
Princip, vybavení a postup měření jsou známy.

Proto jsou uvedeny jen některé výsledky a zkuše-
nosti při použití provažovače QLA2 (rtuťový ho-
rizont a princip autokolimace). Střední chyba jed-
noho pozorování je m = ± 0,3 až ± 1mm a je zá-
vislá na vzdáll8nosti. Bylo sl,edováno devět cílových
značek ve svislé šachtě ve vzdálenosti od 9 6 m
až 65 m od provažovače. Pro hledané složk; vý-
chylky Ax, i1y je chyba ve svislici mA = m, =

V- x "y
= m 2 = ± 0,15 až ± 0,4 mm. Podstatnou slož-
kou chyb jsou zbytkové chyby při autokolimaci, kte-
ré jsou závislé na vzdálenosti.
Pro zaměření devíti měřických bodů bylo zapo-

tř,ebí cel1kem šesti hodin včetně všech přípravných
prací, postavení i složení provažovače a rtuťového
zrcadla, jakož i pro vyhodnocení pozorování.
Srovnání výsledků s mechanickým provažováním

a měřením diferenciálním kyvadlem vykazuje dob-
rý souhlas. Vzniklé rozdíly nejsou ve většině pří-
pad~ významné. Všechny dosud získané výsledky a

zkušenosti potvrzují, že vylepšený optický prova-
žovač QLA2 je hodnotný měřický přístroj pro kon-
trolu přehradních zdí.

V úvodu byly uvedené postupy hodnoceny jako vý-
znamné, i když nepatří k uznávaným hlavním vý-
vojovým směrům. Všechny čtyři postupy dávají
předpoklady k získání kvalitnějších informací o de-
formacích staveb, což nebylo dosud možné:

pomocí pozemní fotogrammetrie jsou podchyce-
ny obtížně kontrolovatelné části kamenitých hrá-
zí, především vnějšího těsnění při přečerpávání
do zásobních nádrží,
totéž platí pro určení sedání kamenitých hrází
pomocí upravené hydl.'ostatické nivelace,
vyšší přesnost při menší časové náročnosti za-
ručuje použití metody mechanicko-elektrického
alignementu. Přitom je třeba zdůraznit, že lze
takto měřit ještě před ukončením stavebních pra-
cí a že při automatizování postupu se získá ještě
nesrovnatelně více informací,
optické provažování obsáhne při komplikova-
ných základových poměrech základovou oblast,
přičemž požadovaná hustota měřických bodů je
v současnosti dosažitelná pouze tímto postupem,
zvláště t1ehdy, když provažovací šachta je pod
vodou a pro účel,y měření musí být vyčerpána.
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Určení průsečíku přímky s klotoidou
a s křivkou ekvidistantní ke klotoidě
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V geodetické praxi na liniových stavbách se často
vyskytuje úloha určení průsečíku přímky s klotoidou
nebo s křivkou ekvidistantní (tj. rovnoběžnou) ke
klotoidě. Při výpočtu souřadnic průsečíku přímky sklo-
toidou lze postupovat podle tabulek [5], které však
neumožňují řešit průsečík přímky s křivkou ekvidis-
tantní ke klotoidě. V článku bude odvozena metoda,
která obě úlohy řeší jednoduchým způsobem. Jiné
řešení lze nalézt v práci [3].

Zvolme si kartézskou soustavu souřadnic (x, y). Před.
pokládejme, že je dána klotoida tak, že počátek sou-
stavy souřadnic je inflexním bodem klotoidy a klo-
toida má v tomto bodě osu x za svou tečnu (obr. I).
Parametrické rovnice klotoidy můžeme zapsat ve
tvaru

85 89
X=8---+-----.·.+40A4 3456A8

I 82n+1 n
+ (2n + I) (nt) • (2A2)n .cosn2" + ... ;

[

83 87 811

Y = B 6A2 - 336A6 + 4224QAIO - ••• +
I s2n+I. n ]+ (2n + I) (n!) • (2A2)n .sm nT + ... ,

kde
B = + I pro klotoidu v 1. kvadrantu,
B = (-I) pro klotoidu ve IV. kvadrantu.

A je parametr přechodnice vystupující v přirozené
rovnici klotoidy,

a 8 je délka oblouku mezi tímto bodem a pevně zvole.
ným počátkem souřadnicové soustavy.
Dále předpokládejme, že jsou dány body M =

= [XM, YM], N = [XN, YN], a že přímka MN protíná
klotoidu mezi body TP a PK, resp. PT a KP. Úlohu
tedy řešíme v I. nebo ve IV. kvadrantu.

Parametrické rovnice přímky MN jsou

x = XM + tul; Y = YM + tu2, (2}
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kde t je parametr,
Ul' U2jsou souřadnice vektoru u = (Ul' U2),

u = N-M,ul = XN-XM,U2 = YN-YM'

Hledané souřadnice x, Y průsečíku P přimky MN
s klotoidou jsou řešením soustavy rovnic (1) a (2)
s neznámými x, Y, s, t. Soustavu budeme řešit tak, že
pravé strany položíme sobě rovny a dále vzniklé rov-
nice anulujeme; pro přehlednost se omezíme na první
3 členy rozvojů:

S5 S9

s - 40A4 + 3456A8 - ... - XM - tUl = O;

(

s3 S7 S11

C 6A2- - 336A6 + 42240AlO

-YM-tU2 = O.

_ ... )-

Vyloučíme-li z této soustavy parametr t, obdržíme
rovnici

Vzniklá rovnice (4) obsahuje jedinou neznámou -
oblouk s a stane se algebraickou rovnici vyššího stup-
ně při zanedbání členů řádu vyššího než n-tého, kterou
můžeme psát ve tvaru

I(s) = ao + als + a2s2 + a3s3 + ." +
+ anSn = O; (5)

koeficienty ao, a1, a3, ••• vyplývají z předchozí rovnice
a koeficienty a2, a4, ao, '" jsou rovny nule.
Rovnice (5) má právě n (obecně komplexních) koře-

nů 81, S2, ••• , Sn' Omezíme-li se v uvažovaném připadě
rovnice (4) jen na kořeny reálné, potom geometrická
interpretace je znázorněna na obr. 2.

K
/,x,

N

Protože v dopravním stavitelství se pouzlva Jen
části křivky vykreslené na obr. 2 a to mezi body
O, K (zde je klotoida grafem funkce) a za předpokladu,
že zadaná přimka má přibližně směr normály (vylou-
čení připadu M'N' na obr. 2), vybereme z množiny
81, 82, ••• , 8n jen jediný kořen vyhovující podmínce

Početně řešíme rovnici (4) podle 8 některou z metod
uvedených v [4]. Pro kapesní programovatelné kalku-
látory je zjm. vhodná metoda iterační. Podmínce (6)
vyhovíme tak, že zadáme přibližnou délku oblouku
k průsečíku P, 80 e (O, A V;l).
Výslednou hodnotu délky oblouku 8 dosadíme do

rovnic (1) a obdržíme souřadnice průsečíku přimky
s klotoidou.

3. Průseěík přímky s ekvidistantou

Rovnice křivky ekvidistantní s klotoidou
(obr. 3)

Předpokládejme, že rovnici r = r(s) je popsána ro-
vinná křivka; parametr s je obloukem. Potom křivku
](,danou rovnicí

;:(s) = r(s) + o.nO(s),

kde o = konst. :f=. O,
r(s) je průvoďič dané křivky,
;:(s) je průvodič křivky rovnoběžné,
nO(s) je jednotkový vektor normály k původní

křivce,
nazýváme křivkou rovnoběžnou (ekvidistantní) ke
křivce k. Poznamenejme, že s není v rovnici (7)
obloukem křivky 'Ič.

r"
nO(s) =T'

1

r" je druhá derivace průvodiče podle oblouku (vektor
první křivosti),

kl je první křivost křivky.

Aplikaci rovnice (7) pro případ klotoidy dostáváme
vektorovou rovnici ekvidistanty:

_ ( S5 89

r = s - 40A4 + 3456A8 - .•. -

OS2 es6

- 2A2 + 48A6-:- ... ;

[

S3 87 S11

C 6A2 - 336A6 + 42240AlO - ... +0-
- ::;4 + 3;:~8- ...]). (8)
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Rovnice pro průsečík přímky s ekvidistantou

Použijeme stejného postupu, jako při řešení průsečíku
přímky s klotoidou. Původní křivka k může být zadá-
na v 1. (e = +1) nebo ve IV. kvadrantu (e = -1).
Ekvidistanta Yd je vzhledem ke klotoidě k umístěna
směrem ke středu křivosti (c > O), nebo na opačné
straně (c < O). Případy, které mohou nastat jsou
znázorněny na obr. 4.

-_ k--~M _~

- k1

Vytvořením soustavy 2 rovnic analogické soustavě
(3) a po eliminaci parametru t obdržíme algebraickou
rovnici s jedinou neznámou 8 (délka oblouku na klo-
toidě):

u2c 2
(UřM - U1YM + eu1c) - U28 + 2A2- 8 +

Za předpokladu, že vektor u je kolineární s vektorem
n° (v praxi tuto podmínku stačí dodržet jen přibližně)

a dále, že 8 E <O; AVn), má rovnice (9) jediný reálný
kořen. Po dosazení 8 do rovnice ekvidistanty (8) se
vypočítají souřadnice průvodiče ř příslušné hledanému
průsečíku E.

Při výpočtech úloh průsečík přímky s klotoidou, resp.
s ekvidistantou se nevyhnutelně dopouštíme chyb
dvojího druhu:
a) Chyby způsobené použitím konečného počtu členů

v rovnicích klotoidy (1), resp. ekvidistanty (8);
b) chyby způsobené aproximativním řešením rovni-

ce (4), resp. (9).

Pro požadovanou přesnost výsledků však můžeme
zařídit, aby úhrnný vliv těchto chyb byl dostatečně

malý. Vraťme se znovu k parametrickým rovnicím
klotoidy (1). Řady na pravé straně rovnic jsou alter-
nující, jelikož jejich členy jsou postupně kladné a zá-
porné. Dále jsou tyto řady konvergentní - členy každé
řady se blíží nule a jejich absolutní hodnota se stále
zmenšuje (tím je splněno Leibnizovo kritérium pro
konvergenci řady). Se zřetelem k podmínce R ~ 8 ~

:::;:~ uvedené v ČSN 736101 ProJ'ektování silnic- 9
a dálnic bude pro nejméně příznivé poměry platit
A = R, s = R. Členy v řadě pro x-ovou souřadnici
potom budou nabývat postupně těchto hodnot:

R R
R; - 40; + 3456 ; ... ,

Členy v řadě pro y-ovou souřadnici

R R R+ e6; - e 336; + e 42 240 ; . " .

Obě řady tedy vyhovují Leibnizovu kritériu. Této
skutečnosti, která zřejmě platí i pro ekvidistantu

a pro všechna s E (R; ~) využijeme v dalším výkladu.

Chyby z konečného počtu členů v rovnicích
křivky
Zapišme parametrické rovnice ekvidistanty tak, že
členy rozvojú obsahující konst. c seskupíme zvlášť:

. x = (s - 4~~ 4 + 34;~A 8 - ••• ) -r

(

CS2 cé )+ - 2A2 + 48A6 - •• , ,

l83 S7 811 )
Y = e 6A2 - 336A6 + 42240AIO - . •• +

(
C82 cs8 )+ e c - 8A 4 + 384A8 -... .

Označme alternující a konvergentní řady v závor-
kách symboly a(8), b(s), c(s), des), takže

x = a(s) + b(s) ; Y = C(8) + d(8).

Označme dále rozdíly S - Sn mezi součtem každé
řady a jejím částečným součtem Ra, Rb, Rc, Rd. Podle
Leibnizova kritéria platí pro absolutní hodnoty těchto
rozdílú, že jsou nejvýše rovny (n + I)-nímu členu
příslušné řady. Lze tedy odhadnout nepřesnost v sou-
řadnicích průsečíku z použití konečného počtu členů
pomocí vzorců

IR",! = IRal + [Rbl; IRyl = IRcl + IRdl· (11)

Při daných absolutních mezních chybách ILJ",I; ILJyl se
zvolí počet členů v řadách a(8), b(s), c(s), d(8) tak aby
platilo

Z uvedeného použití Leibnizova kritéria vyplývá.
také stupeň rovnice (9).

Chyby z použití aproximativního řešení

Podle [2] platí následující věta:
Budiž S kořen rovnice (9) a 8k k-tá aproximace kořene

a nechť 8kE J, kde interval J = (smtn,smax). Jestliže
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pro každé SEJ platí nerovnost 11'(S) 1 ~ m, kde m je
minimální hodnota 11'(S) 1 pro všechna SEJ, potom
absolutní hodnota odhadu chyby k-té aproximace se
provede podle rovnice

es = ISk-šl ;:::;; If(Sk)! .
m

Interval j stanovíme v případě průsečíku přímky
s ekvidistantou tímto způsobem:
a) Určíme přibližnou délku oblouku So (na původní

křivce k, tj. vose komunikace);
b) stanovíme odhadem interval j s mezemi Sml"

a Srna"" ve kterém však zaručeně leží hodnota So i kořen
s',
c) vypočteme minimální hodnotu funkce na levé

straně rovnice (9).

Při výpočtu rovnice (9) postupujeme tak, že pro
k-tou aproximaci stanovíme ze vztahu (13) hodnotu
lesl. Výpočet je ukončen, jestliže platí některá z ne·
rovností

kde le",l, leI/I jsou dané absolutní mezní chyby
(le",1 *- leI/i). Nerovnosti (14) byly odvozeny ze vzorců
(10) a platí přibližně. Z obou nerovností použijeme tu,
která je "přísnějším" kritériem.

Kalkulace přesnosti výpočtů

Budiž dány mezní absolutní chyby IM", I a JMIII v sou·
řadnicích průsečíku přímky s ekvidistantou. Jsou-li
IA",I, IAI/I absolutní mezní chyby v souřadnicích způ-
sobené použitím konečného počtu členů v rovnicích
křivky a le",l, lelll absolutní mezní chyby vzniklé apro-
ximativním řešením rovnice f(s) = 0, potom platí

Z ČiNNOSTI ČSVTS

Činnost Č ÚV ČSVTS - společnosti
geodézie a kartografie za rok 1978

1M",I = IA",I + le",l; IMIII = IAIII + jelll. (15)

Zvolíme-li určitý poměr IA",I : le",l, resp. IAIII : leI/I'
potom lze ze vztahů (15) vypočítat hodnoty A"" IAII ,

le",l, leI/I a na základě nerovností (12) a (14) hodnotit
přesnost výpočtů.

ó. Závěr

Navrhovaná metoda určení průsečíků přímky s klo-
toidou a s křivkou ekvidistantní ke klotoidě je založena
na řešení algebraické rovnice vyššího stupně pro oblouk
s. Výpočet lze provést i jednoduchými prostředky, při-
čemž se předem stanoví potřebný počet členů v použi-
tých řadách. Hodnocení přesnosti výpočtů se provádí
přibližnými vzorci. Při použití programovatelných
kalkulátorů je čas potřebný na výpočet minimální.
Uvedené řešen.íprůsečíků přímky s klotoidou a s ek-

vidistantou ke klotoidě bylo ověřeno při kontrole
geometrické přesnosti na dálnici D 1.

LITERATURA:
[1] BUDINSKÝ, B.. KEPR, B.: Základy diferenciální
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Do redakce do~lo: 11. 2. 1979
Lektoroval:

Doc. RNDr. Eruno Budinský, CSc.,
katedra matematiky

a deskriptivní geometrie,
FSv ČVUT v Praze

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník Č ÚV ČSVTŠ

spole~nosti geodézie a kartografie

1. Hlavni úkoly politickoodborné činnosti

a) Hlavní úkoly politickoodborné činnosti ČSVTS-GK
jsou dlouhodobě rozpracovány v "Plánu aktivity
ČVTS-GK" publikovaném v odborném časopise Geode-
tický u kartogrE!cfickýobzor č. 3/76 a v materi~le "Hlavní
směry činngsti CVTS-GK po XV. sjezdu KSC".
Činnost CSVTS·GK byla zaměřena zejména na poli.

tickovýchovnou práci mezi vědeckotechnickou a ekono·
mickou inteligencí, techniky a předními dělníky za
splnění 3..roku 6. pětiletky v odvětví geodézie a karto-
grafie.

V jednotsivých oblastech činnosti ČSVTS-GK byly
zabezpečovány tyto hlavní cíle a realizovány tyto hlavní
směry činnosti:
- v politickovýchovné oblasti byla činnost spojována

se zabezpečením plnění úkolů 6. pětiletky v odvětví
geodézie a kartografie a opatřeními k významným
politickým událostem a výročím v roce 1978

- bylo pokračováno v rozvíjení politickoogborné čin·
nosti a vědeckotechnické propagandě CSVTS-GK
ve směru podpory iniciativy pracujících, napomáhání
formování socialistického vědomí a profilu angažo-
vaných technikiů a novátorů s vysokou úrovní tech·
nických znalostí a aktivním přístupem k řešení úkolů
rozvoje čs. geodézie a kartografie

- činnost ČSVTS-GK směřovala k zintenzivnění poli.
tickovýchovné práce mezi mládeží

- na úseku odborné činnosti byla pomoc ČSVTS-GK
směrována na tvorbu a zajištování programů kom-
plexní socialistické racionalizace a tematických úkolů
VZH

- v práci ČSVTS-GK byly rozvíjeny metody a formy
iniciativní účasti v komplexní socialistické racionali-
zaci jako stálém inovačním procesu zahrnujícím tech·
nickou, technologickou, organizační a ekonomickou
stránku úkolů geodézie a kartografie

- odborná činnost ČSVTS-GK byla rovněž orientována
na odhalování a využívání všech vnitřních reserv
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cestou komplexní socialistické racionalizace, zlepšo-
vatelského a vynálezcovského hnutí a na další rozvoj
vědních a technických oborů za plné podpory uplat-
ňováni moderních metod řízení.

ČÚV _ČSVTS-GK zabezpečil projednání záv,!írů V.
sjezdu OSVTS a organizačních opatření pléna OSVTS
a jejich konkretizaci v plánu činnosti odborných skupin
a Krajských výborůjMV v Praze).
V duchu směrnic OSVTS byl sestaven plán na r. 1979

a rámcový plán na r. 1980. ČSVTS-GK soustředila
pozornost na uplatňování nejnovějších poznatků vědy
a techniky při plnění úkolů v geodézii a kartografii, což
se projevilo zejména v činnosti odborných skupin
1701-inženýrská geodézie, OS 1704-evidence nemovitostí,
OS 1706-automatizace a OS 1708-mapování.
Velké úsilí bylo věnováno přípravě hlavního úkolu

politickoodborné činnosti v r. 1979 "Mezinárodní geode-
tické konferencj" !t za_sedáníStálého výboru FI9 v Brně.
Akci zajišťuje OUV OSVTS-GK a organizuje Os. geode-
tický komitét. Přípra::a celé akce vyžaduje rozsáhlou
práci všech orgánů_ qSVTS-qK, účinnou spolupráci
stranických orgánů, OUGK, SUGK a dalších. Do konce
roku 1978 probíhala příprava vcelku podle schváleného
časového plánu.
b) Všechny hlavní plánované úkoly politickoodborné

činnosti byly v r. 1978 splněny.

2. Akce k zabezpečení hlavních úkolů politickoodborné
činnosti

a) Přehled uskutečněných akcí s celostátní a r~puqli-
~ovou působností, pořádaných z pověření O UV
OSVTS-GK.
Plán politickoodborné činnosti v r. 1978 vycházel

z materiálů uvedených v bodě 1 této zprávy a z roz-
pracovaných zaměření odborných skupin: inženýrská
geodézie, kartografie, fotogrammetrie, evidence nemo-
vitostí, geodetické základy, automatizace, ekonomika
geodézie a kartografie, mapování.

Akce 701 M (17-69)
"XVI. burza technických zlepšení"
("Geodetické oborové dny")
Místo konání: Brno
Datum konání: 14. a 15. září 1978
Počet účastníků: BTZ 512 (z toho 10 ze ZSS)

GOB 295 (z toho 10 ze ZSS)

gop 4]. stran, počet výtisků 300
O UV OSYTS-GK ve spolupráci s po-
bočkou OSVTS při Geodézii, n. p.,
Brno a KV ČSVTS-GK pro Jihomo-
ravský kraj

Odborný garant: Ing. Zdeněk Koutný

Sborník:
Pořadatel:

B. Ostatní akce:

Akce 703 O
Seminář: "Letecké snímkování"
Místo konání: Pardubice
Datum konání: 21. února 1978
Počet účastníků: 79
Sborník: 43 stran, počet vý;tisk'l120
Pořadatel: z po~ěření Č UV OSVTS-GK

KV OSVTS-GK pro Východs>český
kraj ve spolupráci s pobočkou OSVTS
při Geodézii, n. p., ~ardubice a po-
bočka ČSVTS VTOPU Dobruška

Odborný garant: Ing. Bohuslav Mandys a Ing. Arnošt
Nemeškal

Akce 707 R (17-127)
,,111. konference odpovědných geodetů"
Místo konání: Brno
Datum konání: 26.-28. října 1978
Počet účastníků: 274
Sborník: I. díl, 232 stran, počet výtisků 300

II. díl, 150 stran, počet výtisků 300

Pořadatel: z pověření Č ÚV ČSVTS-GK OS
1701-inženýrská geodézie ve spoluprá-
ci s KV ČSVTS-GK pro Jihomoravský
kraj

Odborný garant: Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, OSc.

Akce 705 O (17-13)
Seminář: "Mapování ve velkých měřítkách na

Slovensku"
Místo konání: Brno
Datum konání: 13.-14. března 1978
Počet účastníků: 40
Pořadatel: z pověření Č ÚV ČSVTS-GK - od-

borná skupina 1708 (mapování) ve
spolupráci s pobočkou ČSVTS při
Q-eodézii, n. p., Brno a pobočkou
OSVTS při Geodézii, n. p., Plzeň

Odborný garant: Ing. Josef Pukl
Výše uvedená akce po dohodě se Slovenskou společností
geodézie a kartografie proběhla jako akce pobočky
Geodézie, n. p., Brno.

Akce 625 R (17-15)

Seminář: "Efektivní vedení evidence nemovi-
tostí"

Místo konání: Plzeň
Datum konání: 18.-19. května 1978
Počet účastníků: 112
Sborník: 68 stran, poget yýt~sků 130
Pořadatel: z pověření O UV OSVTS-GK - od-

borná skupina 1704-evidence nemo-
vitostí ve spolupráci s KV ČSVTS-GK
pro Západočeský kraj a pobočka
ČSVTS při Geodézii, n. p., Plzeň

Odborný garant: Ing. Jaroslav Vaněk
b) 1. Jako nejhodnotnější akci v 1978 možno považo-

vat "IIL konferenci odpovědných geodetů", která pro-
bíhala za účasti představitelů státních a hospodářských
orgánů geodézie a kartografie. Její závěry představují
direktivu j~k. pro naši společnost, tak byly předány
i k využití OUGK a dalším orgánům a organizacím.
Přínos akce spočívá především v tom, že pracovníci

odvětví geodézie bez ohledu na resortní příslušnost si
vyměnili zkušenosti z pracovních technologií a metod
inženýrsko-geodetických prací a fotogrammetrie ve
výstavbě a dále shrnula poznatky, které přispějí k ra-
cionalizaci přípravy, realizace) dokugJ.entace výstavby
v souladu se závěry 6. pléna UV KSO.
Geodetické práce ve výstavbě tvoří nepatrnou část

nákladů na výstavbu, avšak její kvalitní provedení při-
náší národnímu hospodářství mnohonásobný efekt při
zhospodárnění výstavby, zejména technologicky ná-
ročných staveb, v investiční i bytové výstavbě.

2. "XVI. burza technických zlepšení" a "Geodetické
oborové dny" byla akcí zaměřenou na zkvalitnění roz-
voje vynálezcovského a zlepšovatelského hnutí.
Hlavní klad akce - vě~šina podniků Geodézie a Kar-

tografie, n. p., včetně VUGTK se zúčastnila samostat-
nými expozicemi, ve kterých bylo možno konkrétně
besedovat o vystavených exponátech, technologických
postupech a metodách.

Zájem se soustředil především na konkrétní exponáty
s cílem využít a rozšířit je na další pracoviště. Z nových
přístrojů a metod byly ve všech krajích využity ze-
jména:
- zkušenosti Severomoravského kraje z převodu ope-

rátů EN na mikrofiše
- systém vnitropodnikového řízení pomocí výkono-

vých norem rozpracovaných v 5éveročeském kraji
- soubor pomůcek a zařízení vyvíjených pro pqtřeby

všech organizací geodézie a kartografie ve VUGTK
v Praze

- konkrétní zkušenosti jednotlivých okresů ze zavádění
RSEN k efektivní ochraně a využití zemědělského
půdního fondu aj.

Zavádění a rozšíření těchto i dalších metod a přístrojů
bylo promítnuto do plánu KSR na r. 1979 v organiza-
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cích geodézie a kartografie. Tyto plány KSR zabezpe-
čují v r. 1979 převážnou část nárůstu plánované pro-
duktivity práce. Vzhledem k ůspěchu této akce budou
"Geodetické oborové dny" organizovány u příležitosti
BVV i v ~al,šíc~ letech s tematickým zaměřením, které
dohodne C UV CSVTS-GK se státními a hospodářskými
orgány geodézie a kartografie.

3. Seminář "Letecké snímkování".
Akce pomohla orientovat činnost zúčastněných pra-
covníků i orgánů, jichž se problematika týká, na součas-
né nejožehavější problémy leteckého snímkování.
4. Seminář "Mapování ve velkých měřítkách na Slo-

vensku".
4.1 Účelem semináře, uspořádap.ého na počest 30. vý-

ročí Vítězného února pobočkami CSVTS Geodézie, n. p.,
Brno, a Geodezie n. p., Plzeň, bylo především:
- srovnání praktických zkušeností, které doposud zí-

skali pracovníci obou uvedených podniků při zpra-
cování úkolu výpomoci při tvorbě map velkých
měřítek v SSR.

- předání získaných zkušeností dalším organizacím
resortu, které se budou v tomto roce i v dalších letech
podílet na zajišťování zmíněného úkolu

- vypracování námětů, doporučení a požadavků do-
davatelským i odběratelským org~nizacím a oběma
resortům geodézie a kartografie v CSR a v SSR.
4.2 Stanovené cíle semináře byly splněny a přijatá

opatření shrnují zkušenosti, které získali pracovníci
některých podniků geodézie a kartografie při výpomoci
na mapovacích pracích v SSR, jejichž politickým cílem
je do r. 1985 vyrovnat rozdíly v kvalitě státního mapo-
vého díla velkých měřítek na území SSR s českými
kraji.

5. Seminář "Efektivní vedení EN"
Z průběhu jednání semináře "Efektivní vedení evidence
nemovitostí" byla získána pro další činnost naší spo-
lečnosti řada cenných poznatků a námětů. Ukázalo se,
že RSEN má v činnosti odvětví geodézie a kartografie
důležité místo. Jedním z jeho prvních efektů je, že se
podařilo zainteresovat s pomocí politických a státních
orgánů rozhodující uživatele půdy ve státě na zavedení
pořádku ve využívání a evidenci PF a v prosazení
údajů EN v systému plánování zemědělské výroby.
V souhrnu je možno konstatovat, že kvalitativní pře-

budování systému vedení EN je nutno dokončit tak,
aby EN v 7. pětiletce byla schopna integrace s infor-
mačními systémy, které budou využívat jejích údajů.

3. Zahraniční styky

a) ÚV ČVTS-GK vycházel, tak jako v jiných letech,
v oblasti zahraničních styků z protokolu (doporučení)
přijatého zástupci VTS-GK ZSS na společné poradě
a ze závazků vyplývajících z členství CSVTS v mezi-
národních nevládních organizacích FIG, ISP a ICA.
Koordinace spolupráce naší VTS-GK s odpovídajícími

společnostmi ZSS proběhn' v květnu t.r. v NDR.
Při výjezdech na politickoodborné akce pořádané

VTS-GK ZSS bylo plně využíváno reciproční výměny se
sesterskými organizacemi. Všichni delegáti ČSVTS
podávali po sv{;m ~ávratu ze zahraniční akce zprávy
předsednictvu UV CVTS-GK a příslušným odborným
skupinárr~;Dále byly s delegáty pořádány besedy v rámci
poboček CVTS na pracovištích a školách.
S výsledky realizovaných cest byla odborná veřejnost

seznamována na politickoodborných akcích, zasedáních
odborných orgánů ČVTS-GK, na stránkách odborného
časopisu GaKO a jinými sdělovacími prostředky.
Spolupráce s mezinárodními nevládními organizacemi

v r. 1978 byla zabezpjlčována prostřednictvím Cs. geo-
detického komitétu (CsGK), Čs. kartografického komi-
tétu (ČsKK) a Čs. fotogrammetrického komitétu
(ČsFK), ve kterých jsou zástupci jak ČVTS-GK tak
i SVTS-SGKS.
ČsGK zastupoval ČSVTS vůči FIG. Předsedou ko-

mitétu je s. Ing. Milan Klimeš, který je zároveň statu-
tárním zástupcem ČSSR pro FIG. Zástupci komitétu
(ss. Ing. M. Klimeš a Doc. Ing. S. Michalčák, CSc.) se

v r. 1978 zúčastnili "Zasedání Stálého výboru FIG"
a "a ,,24. Národní konference zeměměřičů" v Paříži.
Ve studijní skupině 6D-evidence podzemních vedení

FIg vykonává funkci předsedy s. Ing. Karel_Kollar.
CsGK rozpracoval závěry XV. sjezdu KSC, které

spolu s koncepcí zahraničních styků na období do roku
1979 patří k základním dokumentům, kterými je čin-
nost komitétu řízena.
ČsKK zastupuje ČSVTS v ICA. Předsedou komitétu

byl s. Ing. Miroslav Mik~ovský, CSc., který byl zároveň
statutárním zástupcem CSSR v ICA. _
Od prosince 1978 je novým předsedou CsKK s doc.

Ing. M. Hájek, CSc. Statutární zástupce se aktivně
zúčastnil hlavní akce ICA "IX. mezinárodní kartogra-
fické konference" v Marylandu (USA).
ČSFK zastupoval ČSVTS v ISP. Do listopadu r. 1978

byl předsedou s. Prof. Dr. Ing. Pavel Gál, DrSc.,
Od prosince téhož roku je novým předsedou s. Doc. Ing.
Zbyněk Ma!šík, CSc., který je zároveň statutárním zá-
stupcem v CsFK.
ČsFK se zaměřil v mezinárodní činnosti na aplikace

závažných vědeckých poznatků v naší praxi a na roz-
víjení kooperace a integrace se socialistickými státy
v o,boru fotogrammetrie.
Ukoly v oblasti zahraničních styků pro další období

budou vycházet zejména z potřeb našeho národního
hospodářství a z mezinárodní vědeckotechnické spolu-
práce ZSS. _,_
Zahraniční styky C UV CSVTS-G~ byly koordinová-

ny se SVTS-SGKS prostřednictvím Cs. výboru g. a k.,
který je zodpo~ědný za koordinaci veškeré zahraniční
činnosti v naší CSVTS.
Je žádoucí vyšší aktivita v mezinárodních nevládních

organizacích a v této souvislosti systematická výchova
u pracovníků, kteří by mohli v následujícím období
pracovat na mezinárodní úrovni. Rovněž je třeba dbát,
aby i nadále bylo efektivně využíváno poznatků získa-
ných v rámci mezinárodní spolupráce, aby vynaložené
prostředky a úsilí se projevily ve výraznějším pokroku
na všech úsecích československé geodézie a kartografie.
_ V roce 1978 byly obeslány delegáty z řad členů
CSVTS-GK tyto akce, pořádané VTS-GK ZSS nebo
mezinárodními nevládními organizacemi FIG, ISP
a ICA:
1. Název akce: Konference s mezinárodní účastí na téma
"Technicko-ekonomické a organizační otázky auto-
matizace geodetických a kartografických prací"
Datum a místo konání: 4.-8. dubna 1978, Budapest
(MLR)

2. Název akce: "Společné pracovní zasedání studijní
skupiny 6/A FIG a CIB"
Datum a místo konání: 25.-27. května 1978, Sofia
(BLR)

3. Název akce: "Zasedání stálého výboru FIG a 24. Ná-
rodní kongres francouzských geodetů"
Datum a místo konání: 2.-7. července 1978, Paříž
(Francie)

4. Název akce: "IX. Mezinárodní kartografická konfe-
rence ICA"
Datum a místo konání: 26. července -2. srpna 1978,
Maryland (USA)

5. Název akce: Mezinárodní symposium III. komise ISP
("Problémy zvýšení přesnosti fotogrammetrických
modelů")
Datum a místo konání: 30. července - 6. srpna 1978,
Moskva (SSSR)

6. Název akce: "Konference o geodézii v energetice"
Datum a místo konání: 4.-8. září 1978, Budapest
(MLR)

7. Název akce: "Mezinárodní vědeckotechnická konfe-
rence o vzdělávání geodetů"
Datum a místo konání: 4.-7. října 1978, Sofia (BLR)

8. Název akce: Konference "Katastr podzemních ve-
dení"
(zasedání studijní skupiny 6 D - komise FIG)
Datum a místo konání: 21.-26. listopadu 1978,
Portorož (Jugoslávie)

9. Název akce: Porada zástupců fotogrammetrických
společností NDR, PLR a ČSSR
Datum a místo konání: 14.-16. září 1978, Dráždany
(NDR)
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b) 1. ČsGK svou práci zaměřoval v souladu s progra-
movým prohlášením Geodetické konference v r.
1977 na tyto hlavní úkoly:

- soustřeďovat nové poznatky vědy i praxe z odvětví
geodezie a rozšiřovat je na ijiroký okruh pracovníků

- zaměřit iniciativu členů CSVTS na racionalizaci
a efektivnost výroby

- těsně spolupracovat se zástupci ostatních socialis-
tických států, zejména se SSSR

- koordinovat čs. aktivní účast v orgánech FIG s vý-
raznou propagací na úspěchy čs. geodézie a na efek·
tivpí přenášení zahraničních poznatků do praxe
v CSSR

- přípravu a organizační zajištění Mezinárodní geode-
tické konference a zasedání Stálého výboru FIG ve
dnech 2.-7. července 1979 v Brně s cílem účinné
propagace čs. geodézie a kartografie při příležitosti
25. yýročí sjednocení čs. geodetické služby.
2. CsFK koordinoval všechny~ odborné akcečeské

a slovenské odborné skupiny 1703. Cs. delegáti se zúčast-
nili 2 mezinárodních akcí, pořádaných III. a V. komisí
ISP v Moskvě a Stockholmu. Nejzávažnější bylo sym-
posium pořádané v Moskvě, kterého ~e také aktivně
zúčastnila početná delegace z CSSR. CsFK tak mohl
získat dobrý přehled o současném vývoji fotogrammet-
rie ve svě~ě a poznatky přenést do oblasti výzkumu
1 praJSe v CSSR.
3. CsKK se podílel na dvou význačných kartografic-
kých konferencích, a to:
"V. kartografické konferenci" s mezinárodní účastí,

pořádané v Banské Bystrici a na "IX. mezinárodní kar·
tografické konferenci", pořádané v Marylandu (USA),
které se čs. delegát aktivně zúčastnil a připravil refe-
ráty pro zasedání II.; a IV. ~omise~ICA (další referáty
přIpravil a předložil CsKK). Učast CsKK je důležitá pro
odvětví čs. kartografie, kam jsou přenášeny všechny
důležité vědeckovýzkumné poznatky a zahraniční vý-
sledky praktické kartografie. Zejména je tento meziná-
ro<!ní styk důležitý pro usměrnění výzkumné činnosti
v CSSR a v přenášení praktických poznatků pro pod·
niky kartografie.
c) Spolupráce se sesterskými organizacemi VTS/ZSS

se v r. 1978 úspěšně rozvíjela zejména při spolupráci
v různých politickoodoborných akcích, zejména v SSSR,
BLR a NDR. O všech akcích v zahraničí jsou již uvede-
ny základní údaje v bodě 3a. Kromě toho bylo uskuteč-
něno jednání s VAGO (SSSR) s cílem prohloubit spolu-
práci československých a sovětských geodetů a karto-
grafů v r. 1979.
Většina ostatních styků byla zaměřena na přípravu

porady předsedů a generálních sekretářů VTS/ZSS
v r. 1979.
V ČSSR se konaly tyto akce s mezinárodní účastí:
"V. Kartografická konference" a "XVI. burza tech-

nických zlepšení" (GOD) o nichž jsou podrobnější in-
formace uvedeny v předcházejících bodech této zprávy.
d) Předsednictvo Č ÚV ČSVTS-GK podrobně projed-

návalo ft hodnotilo výsledky zahraničních styků pro
čmnost CSVTS-GK a jejich význam pro rozvoj čs. geodé-
Zlea kartografie. U všech akcí dospělo k jednoznačnému
závěru, že je nadále objektivně nutné a vzájemně pro-
spěšné udržovat a posilovat dosavadní spolupráci, ze-
jména se sesterskými VTSjZSS i v základních meziná-
rodních organizacích FIG, ISP a ICA. Proto je nutné
ve všech orgánech společnosti zdůraznit kontrolu využí-
vání závěrů ze služebních cest a získaných poznatků.

4. Ediční a propagační činnost, spolupráce s tiskem

a) Ediční činnost a spolupráce s odborným tiskem v uply-
nulém roce 1978se ubírala převážně dvěma směry:
- vydávání vl~stních sbgrníků k politickoodborným

akcím orgamzovaným CSVTS-GK (viz údaje v bodě
2 této zprávy)

- spoluprací s redakcí odborného časopisu Geodetický
a kartogr~fický obzor (dále jen GaKO), vydávaným
společně Ceským úřadem geodetickým a kartogra-
fickým a Slovenským úradom geodézie a kartografie
ve Státním nakladatelství technické literatury.

Pravidelné uveřejňování různých zpráva oznámení
v časopise GaKO v stálé' rubrice "Z činnosti VTS",
by}o umožI}ěno~"Dohodou o vzájemné spolupráci mezi
ČUGK a UV CVTS-GK". Touto cestou bylo získáno
hlavní spojení s většinou geodetů a kartografů pracu-
jících jak v resortu ČÚGK, tak i v jiných resortech
(např. stavebnictví, dopravě, zemědělství, geologii, škol·
~tví atd.), kteří se zajímají o politickoodbornou činnost
CSVTS-GK.
b) Nejdůležitějším sborníkem, vydaným v r. 1978

byl sborník k "III. konferenci odpovědných geodetů".
U někt~rých akcí byly vydány i samostatné publikace

(např. VUGTK-Samost\1tný sborník prací - při pří-
ležitosti pořádání 5. kartografické konference).
c) V časopisech GaKO, číslech 1-12/78, byly zveřej-

něny kromi zpráv a oznámení, články pojednávající
o čmnostI CSVTS-GK a národních komitétů ČSVTS
ustavených pro mezinárodní nevládní organizace FIG:
ISP a ICA.
d) Příkladem popularizace politickoodborné činnosti

může sloužit politickoodborná akce XVI. burza tech-
nických zlepšení (GOD), která se zabývala tematikou
dalšího rozvoje řešení tematických úkolů, zlepšovacích
návrhů BSP a KRB.
Vhodnou formou přípravy a popularizace se podařilo

získat velký počet zájemců, takže bylo nutno měsíc před
konáním akce ji přesunout do prostornějšího sálu (cca
dvojnásobný počet zájemců proti předpokládanému).

5. Politickoorganizační a racionalizační opatření

a) Závě!'y XV. sjezdu KSČ a všech pásledujících plén
VV KSC, dále usnesení III. sjezdu CVTS a V. sjezdu
CSVTS byly rozpracovány do konkrétních opatření
a promítnuty do Plánu politickodoborné činnosti na
r. 19?8. Kon~rola plnění ~veden;ýcl}opfttření je provádě-
na predsednICtvem spolecnosti C UV CSVTS-GK syste·
maticky a pravidelně. ,
Hhivní pozornost je přitom věnována zabezpečení

přijatých opatření v pobočkách ČSVTS, kde jsou další
možnosti~zkvalitnění práce a zvýšení celkového efektu
činnosti CSVTS-GK.
Ve smyslu závěrů 12. pléna ÚV KSČ tato problemati-

ka tvoří těžiště vystoupení všech členů Č ÚV naší spo·
lečnostI delegovaných na výroční schůze poboček
vr.1979.
b) Při rozšiřování členské základny je ČSVTS-GK

vedena snahou po vzoru Severočeského kraje postupně
ustavovat podle podmínek pobočky naší společnosti
v okresech.
Jedním z hlavních úkolů poboček ustavených na

Střediscích geodézie (SG) je zaměřit se na zavádění
RSE~ .ra:cionalizaci ~lužeb poskytovaných občanům
a socIalIstICkým organIzacím včetně výpomoci na plnění
volebních programů při vyhotovování geometrických
plánů..•vytyč ovacích pracíc~ aj.
c) Ceský ústřední výbor CSVTS-společnosti geodézie

a kartografie má uzavřeny dohody s ČÚGK, FMNO
aFMD.
Krajské výbory společností mají uzavřeny dohody

s Krajskými geodetickými a kartogra:f1ckými správami
(KGKS) příslušných krajů. Pobočky CVTS-GK v jed.
notlivých organizacích i v jiných odvětvích mají uza-
vřeny dohody o. spolupráci s hospodářským vedením.
Tyto dohody JSou z-aměřeny na konkrétní účast nej.

širší členské základny na řešení úkolů RVT každého
příslušného pracoviště.
Všechny hlavní akce ČSVTS-GK v r. 1978 byly do-

hodnuty s příslušnými resorty, jichž se problematika
týká. Ze zkušeností některých krajů a poboček v r. 1978
lze uV,!3st,přf!5:ladytvořivé součinnosti.
d) C UV CSVTS-GK věnoval soustavnou pozornost

zejména rozvoji technické tvůrčí činnosti členů ČSVTS-
-GK. Těžiště této práce, jakož i zvyšování kvalifikace
a vzdělávání a zejména pomoc orgánů ČSVTS-GK
členům při plnění úkolů KSR, VZH a KRB spočívala
y Krajských výborech (MV v Praze) a pobočkách
CSVTS-GK. Ve všech pobočkách n. p. Geodézie byla
úzká spolupráce s vedením těchto podniků zaměřena na
dosažení co nejlepších výsledků v rozvoji technické
tvůrčí činnosti.
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Jako příklady lze uvést:

- Městský výbor ČSVTS-GK Praha
vyřešení výzkumného úkolu v oblasti tvorby plaveb-
ní radarové mapy pro elektrárnu Chval etice - rela-
tivní úspora 250 tis. Kčs. Další využití předpokládá
úsporu, která podle odhadu dosahuje milionových
částek.

- Krajský výbor ČSVTS-GK pro Středočeský kraj
podáno 24 zlepšovacích návrhů, splněny 2 tematické
úkoly, celková úspora materiálů v hodnotě 133 tis.
Kčs.

- KV ČSVTS-GK pro Západočeský kraj
46 členů ve 14 KRB, ekonomický přínos 900 tis. Kčs.
15 zlepšovacích návrhů, společenský prospěch 150 tis.
Kčs.

- KV ČSVTS-GK pro Severočeský kraj
46 zlepšovacích návrhů, společenský prospěch 160 tis.
Kčs. 30 řešených úkolů v KRB.

- KV ČSVTS-GK pro Východočeský kraj
41 zlepšovacích návrhů, společenský prospěch 70 tis.
Kčs. 10 řešených úkolů v KRB

~ KV ČSVTS-GK pro Severomoravský kraj
11 zlepšovacích návrhů
e) Školení ~ aktivy funkcionářů probíhaly převážně

v pobočkách CSVTS n. p. Geodézie a Kartografie podle
schválených ročních plánů a ve spolupráci s vedením
podniků.
f) Č ÚV ČSVTS.GK se na svýcJ1 zasedán~ch ~abýval

všemi platnými usneseními ÚR CSVTS a CR CSVTS.
Zejména byla věnována pozornost organizačním opatře-
ním k zajištění úkolů, vyplývajících z usnesení a závěrů
8. pléna ČR ČSVTS. Byl vypracován společný doku·
ment "Úkoly ČVTS-GK a SVTS-GK v rozvoji vědy
a techniky v odvětví geodéziea kartografie", který byl
již konkretizován ve II. pololetí 1978 a v Plánu čin·
nosti na r. 1979. Uvedený dokument byl projednán také
na Koordinační radě ČÚGK a SÚGK.
g) Celkem pracovalo v Č ÚV ČSVTS.GK 8 odborných

skupin (OS), jejichž politickoodborná činnost byla
usměrňo,:-ána po(t!e závěrů VII. geodeticlté .ko~ference
a sjezdů CVTS a CSVTS a ročního plánu C UV CSVTS·
-GK.
h) Politickoodborná činnost KV (MV v Praze) měla

v r. 1978 stoupající úroveň, zejména byla věnována sou-
stavná péče o politickoodborný růst mladších členů
VTS a usměrňování odborné činnosti členů ve VZH,
KRB a BSP.
ch) Na výroční členské schůze Pq,bogek ~ KV (MV
v Praze) byli delegováni členové C UV CSVTS·GK.

Plán politickoodborné činnosti na rok 1978, tak jako
i na jiná léta, obsahoval jako trv~lý úkol (pro funkcioná-
ře a všechny zájemge o činnost CSVTS-GK), rozšiřovat
členskou základnu CSVTS.
Noví zájemci o činnost 'ČYTS-GK byli a jsou zapojo-

váni do práce v pobočkách CSYTS a odborných skupi-
nách pracujících při MV a Kv..,C~VT§.GK, příp. odbor-
ných skupin pracujících při C UV CSVTS-GK.5outo
cestou se nám daří rozšiřovat členskou základnu CSVTS
a získávat zájemce o práci ČSVTS-GK u geodetů a karto-
grafů pracujících především v resortech: stavebnictví,
strojírenství, doprava, národní obrana, lesnictví, škol-
ství, zemědělství, geologie a další.

7. Závěr

Rozvoj vědy a techniky v geodézii a kartografii přispěl
k růstu produktivity práce geodetů a kartografů v sou·
ladu s potřebami národního hospodářství. Na plnění
těchto úkolů se podílela v r. 1978 aktivně i naše Společ-
nost formou popularizace výsledků vědeckovýzkum-
ných prací v široké členské základně. Převážná většina
našich členů se aktivně podílela na práci KRB, na expe.
rimenMJních pracech, ověřování a zavádění výsledků
vědeckotechnického rozvoje do výroby. Tím Společnost
přispívala nemalou měrou k urychlování cyklu výzkum
- výroba - užití.
Charakterizujeme-li r. 1978 z hlediska vlastní politic-

koodborné a organizátorské činnosti naší Společnosti,
můžeme konstatovat, že reagovala na hlavní úkoly
odvětví geodézie a kartografi~. Průběžně byla zajišťová-
na prostřednictvím poboček CSVT§, odborných skupin,
krajských a městského výboru CSVTS-GK i cestou
Č ÚV a S ÚV ČSVTS·GK informovanost na pořádaných
politickoodborných akcích o základních technických
inovacích.
Při realizaci opatření, vyplývajících ze závěrů 3. pléna

ČR ČSVTS postupoval Č ÚV a S ÚV ČSVTS-GK v úzké
součinnosti se státními orgány a hospodářskými orga·
nizacemi v odvětví geodézie a kartografie podle vzá-
jemných dohod o spolupráci. Zvýšená pozornost byla
věnována rozvoji VZH, KRB, BSP.
Nadále je třeba pečovat i o práci s mladými členy

a zejména je zapojovat do práce poboček a KV (mV)
ČSVTS. _
Všechny důležité úkoly k dalšímu rozvoji CSVTS-GK

jsou zahrnuty do závěrů konferencí české i slovenské
Společnosti a do plánu politickoodborné činnosti na
rok 1979.

Obor geodézie a kartografie
stavební fakulty ČVUT v nové budově
v Dejvicích

Nové působíště zeměměřiakého oboro rv novostavbě
staveb ni fakulty v Dejvících (Praha 6. Thákurovl3 7J.
kam S8> fakulta na podzim roku 1978 pře,stěhorvala, je
příležitostí k zamyšlení nad výVojem tohoto oboru i nad
historií dosavadní budovy čp. 240/1 v Huso'vě ulici, kte-
rá byla nejen kolébkou zeměměřické výuky na inženýr-
ské škole, ,ale l'terá se po roce' 1945 stala i svědkem
rostoucího pedagogického a vědeckého významu, které'
ho obor v po,slodních třiceti letech do,sáhl.
Rozsáhlého souboru budov v Husově ulici použili ke

školským účelúm jezuité už více, než před 250 lety,
když počátkem 18. století zalmupili od Karlovy univer-
zity celý Betlémský univerzitní komplex a od opata
cisterciáckého kláštera v Plasech Kne,chtovSiký dfim
v tehdejší Dominikánské ulici, aby sem přenesli z Klel-

Doc. Ing. Dr. Emanuel Procházka. CSc••
fakulta stavební. ČVUT v Praze

mentlna semináf sv. Václava. Studen1'i zde ubybo1vaní
navštěvovali jak nižší jezuitské školy na úrovni gymná-
Zií, tal{ i něktew obory jezultské univerzity v Klementi,
nu. St.avební úpravy, které si zřízení semináře vyžáda-
lo, spočívaly předevš~m ve výstavbě severního křídla
budovy s prostornými místnostmi refektáře, studovny
a dormitaÍ'e.
Svatováclavský seminář byl r. 1783 zruše;n a dOlbu·

dovy se mimo jiné nastěhovala r. 1786 i Česká stavlOV-
skÉl inženýrská ško-la, vedená od svého založení roku
1707 už třetím profesorem F. A. L. Hergetem. Hergeto-
vy přednášky se konaly, střídavě pro všechny tři roč-
níky, v prostorné p'řízemní po-sluchárně a sbírky byly
umístěny v rozsáhlém někdejším refektáři a dalšícb
přilehlých místnostech. Ke škole dále patřily dvě dílny
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a služební byt profesora. Zeměměřická výuka, kte,rou
spolu s terénním kreslením vedl převážně adjunkt Josef
Havle (1763-1840), měla dobrou úrove'ň, ja'k o ,tom
svědčí zaehovanli výkresy žáku i inventář geodeUckých
a astronornicl,ých sbírek, obsahující 142 inventárních
i.:ísel.

Po smrti Hergetově r. 1800 se počalo jednat o přebu-
do'vání inženýrské školy na polytechniku. K jejímu zří-
zení došlo podle návrhu profesora vyšší matematiky na
univerzitě F. J. Gerstnera [1756-1832). Ge,rstner, vyni-
kající matematik a astl'onom světového, jména a první
ředitel polytechniky po jejím vytvoření r. 1806, měl
k zeměmě,řictví velmi blízký vztah. Již r. 1779 ,po vy-
studování Hergetovy školy se zúčastnil mapovacích
prací při vyvazování poddaných z roboty a r. 1821 za·
koupil pm svou školu od proslulého mechanik,a J. Rej-
chenbacha první theodolit.

Vynikajícím spolupracovníkem Gerstnerovým se stal
Josef Božek [1782-1835]. Nastoupil r. 1805 jako první
mechanik a hodinář rodící se polytechniky a jeho dílna
v přízemí budovy v Husově ulici, z níž vzešl.a řada pří-
stroju a modelů pro výuku, se stal.a naší první mecha·
nickou dílnou.

Zásluhou ředitele Gerstnem získala polytechnika ce-
lou budovu bývalého Svatováclavského semináře. Její
vzhled pronikavě ovlivnila přestavba uskutečněná v le-
tech 1832-1833. Tehdy byla zbořena obě stará rene-
sanční křídla, uzavírající na záp'udní a jižní straně zad-
ní dvůr, a místo nich 'vybudována dvoupatrová novostav-
ba reálky přičleněné k polyte-chnice.

Výuku praktické geometrie převzal roku 1837
Chr. Doppler, objevitel známého fyz'ikálního zákona. Za
něho se už počal.a tvoNt, byť zatím ve, spojení s ele-
mpntární matematikou. i samostatná stolice, pmktické
geome-trie. Po odchodu profesora Dopplera na vysokou
ško,lu hornickou v Banské Štiavnici, převzal r. 1851
výuku praktické geometrie profe'sor Karel Kořistka
[1825-1906). Kořistkovo období znamená veliký přínos
pro 'vývoj naší zeměměřické výuky. Význam předmětu
vzrostl vytvořením samostatné stoHce praktické geome-
trie (1852) a zavedením dvou běhu, geodézie nižší
a vyšší. Po reorganizaci polytechniky r. 1864, uskuteč-
něné zásluhou profesom Kořistky, jež teprve postavila
polytechniku na úroveň vysoké školy, stal se profesor
Kořistka jejím prvním rektorem.

Do osudů budovy a tím i do výuky geodézie zasáhl

radikálně rok 1869, kdy polytechnika - od roku 1864
už dvo'jjazyčná - byla zákonem rozdělena na dvě sa-
mostatné školy, če'skou a německou. Na německé tech-
nice, která setrvala v dosavadní budově v Husově ulici,
zůstal, i když proti své vuli, profesorem ge'O'dézie Karel
Koř'istka, zatímco jeho žák a později asistent, profesior
Miil1er byl přidělen české technice. Inventář geodetic-
kých sbírek oyl rovným dílem ro,zdělen a stolice profel-
sora Miil18'm, po několikerém stěhování byla nakonec
trvale umístěna v domě U Helmů v Lazarské ulici.

Profesor Kořistka s8'trval na německé technice až do
roku 1893, kdy odešel na odpočinek. Na jeho činnost
zde upomíná nástavba třetího patra budovy bývalé reál-
ky z r. 1873, spojená s výstavbou astronomické obser-
vatoře, vybudované pro výuku vyšší geodézie.

Do budovy v Husově ulici, doplněné ještě dalšími do-
stavbami z 20. let našeho století, se po zrušení němec-
ké techniky v roce 1945, nastěhovalo téměř celé oddě-
lení zeměměřického inženýrství vyso,ké školy speciál-
ních n.auk, aby tu p,okračovalo ve svém dalším prudkém
vZHstupném vývoji, který vedl od dvuuletého učebního
běhu pro zeměměřiče, zřízeného, roku 1896 při obecném
oddělení techniky. Tento běh, určený hlavně pro výcho-
vu evidenčních geometrů, byl výukou nižší a vyšší geo-
dézie zpočátku zcela odkázán na geodetický ústav při
stavebním odboru techniky, kde po profesoru Frant.
Mii.Jlerovi (1835-1900) se vystřídali profesoři Frant.
Novotný (1864-1918) a Jaroslav Pantoflíček (1875
až 1951). O další rozvoj zeměměřického běhu se zaslou-
žil profesor Josef Petřík (1866-1944). Vedle předná-
šek o katastru se jeho ústavpra,ktické geometrie ujal
roku 1918 i výuky nižší a vyšší geodézie na zeměmě-
řickém běhu po profesoru Pantoflíčkovi. Z dvouletého
běhu se stalo r. 1920 oddělení zeměměřického inženýr-
ství na vysoké škole speciálních niluk a jeho studium
prodlouženo 1'. 1927 na tříleté se čtyřmi ústavy: Prak-
Ncké geometrie prof8'sora Petřík.a a od r. 1938 profeso-
ra Potužáka (nar. 1895), geodézie nižší a vyšší pmfe·
sora Ryšavéh'o' [1884-1967), sférické astronomie profe-
so,ra Jindřicha Svobody (1884-1941) a kartografické-
ho zobrazování Frant. Fialy [1883-1974).

V tomto složení se zeměměřické studium opět zorga-
nizovalo, r. 1945, když po osvobození naší republiky byly
znovuotevřeny české vysoké školy. Ústavy profesorů
Ryšavého, Potužáka a Fialy však opustily dřívější ne-
vyhovující místnosti a nastěhovaly se do<budovy v Hu-

Obr.: Areál fakulty stavební a fakulty architektury vDe jvicích
Označení budov:.

A ... patnáctipodlažní budova (po pravé straně), B ... devítipodlažní budova (po levé straně), C ... dvoupodlaž-
ní spojovací budova s atriem, D ... dvoupodlažní budova technologických laboratoří (v pozadí)
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sově ulici uprázdněné zrušením německé techniky.
V dosavadních místnostech v hlavní budo~ě techniky
na Karlo,vě náměstí setrval pouze ústav sférické astro-
nomie s ,astronomiclwu obsenl\atoří.
První velký úspěch oboru geodézie, a kartografie' zna-

menalo rozšíření dosavadního tříletého studia na čtyř-
leté [1946]. Dalšího ocenění zeměměřického oboru bylo
dosaženo jmenováním profesora Josefa Ryšavého jed-
ním z p·rvních akademiků [1952] a kooečně r. 1953 po
zániku vysoké školy speciálních nauk se, stalo dosavad-
ní oddělení zeměměNckého inženýrství samo,statnou fa-
kultou se studiem prodlouženým na pět let a se třemi
specializacemi.
K další reorganizaci zeměměřického studi'a došlo

roku 1960, kdy se spojily tři dnsavadní fakulty: inže-
nýrského stavite'lství, architektury a zeměměřického
inženýrství a vytvořily jednotnou fakultu stavební za-
hrnující řadu jednotlivých studijních oborů, mezi nimi
i obor geodézie, a kartografie. Logickým důsledkem to-
hoto vývoje, bylo převedení katedry geodézie na dosa.:-
vadní fakultě inženýrského stavitelství, vedené tehdy
pro'fesorem Trnkou [1904 až 1962], do, uvedeného obo-
ru geodézie a kartografie na stavební fakultě. Tím
vznikla r. 1963 nová katedra speciální geodézie, která
byla r. 1964 po odchodu elektrotechnické fakulty do
De'jvic, umístěna rovněž v Husově ulici. Následkem toho
se do Husovy ulice vrátily, téměř po sto letech, i ty
historicky cenné přístroje a pomůcky, které při mzdě-
lení techniky na čes~ou a německou byly r. 1869 od
mateřského ústavu odděleny a z nichž mnohé pocháze-
ly ještě z dob inženýrské školy. Tak se celý obor geo-
dézie' a kartografie, zahrnující čtyři katedry [geodézie
a pozemkových úprav, vyšší geodézie, mapování a k,ar-
tografie a posléze katedru speciální geodéz'ie J, sou-
středil, s výjimkou astronomické obse,rvatoře, v jedné
budově v Husově ulici a. vybudoval tu, ač za velmi stís-
něných podmínek, i řadu laboratoří.
V zájmu dalSíhJOrozvoje' našich vysokých škol věno-

val náš stát vysokou finanční částku na výstavbu no-'
vých objektů určených pf'O fakultu stavební a fakultu
architektury v Dejvicích. Celý tento komple,x, budo,vaný
podle 'proje,k>tuzasloužilého umělce profe'sora Ing. arch.
Františka Čermáka, doc. Ing. a,rch. Jaroslava Paroubka,
CSc., a zemřelého nositele Rádu práce Ing. arch. Gusta-

va Paula, je po úplném svém dokončení zná700,rněn na
obrázku.
Stavební fakultě náleží budova B [pracovny, učebny

a laboratoře], dále bujova C [10 poslucháren pro cca
900 posluchačů a administrativa] a budova D [technolo-
gické laboratoře]. Mimoto přiléhají k budově B dvě vel-
ké amfiteatrální posluchárny, každá zhruba pro 230 po-
sluchačů.
Obor geodézie zaujímá jednak 8. a 9. podlaží budovy

B [pracovny, učebny a laboratoře výpočetní techniky,
aplikované mikrografie a elektroniky], jednak suterén
budov B a C, kde jsOU laborato'řel pro komparo,vání pří-
stJ.lOjů,fotogrammetri.i, kartoreprodukci, polygrafii a re-
prografii. Na střeše budovy B je mimoto vybudována
pro 'pedagogické úče,ly astronomická observatoř, pozoro-
vací domky a obsell'vační pilíře, zatímco vědeckým úče-
lům má sloužit další astronomická a geofyzikální obser-
vatoř, jejíŽ výstavba má být ukončena v roce 1983 a jež
má být vybavena cirkumze.nitálem, registrační ústřed-
nou, křemennými hodinami a gravimetrem. Objekt ob-
sewatoře je patrný v pozadí na obrázku.
Je tedy z·řejmé, že se před oborem geoézie a karto-

grafie otevírají velkolepé možnosti dalŠího pedagogic-
kého a vědeckého růstu, které budou jistě pracovníky
optimálně využity, a to j,ak k prospěchu našeho škol-
ství, tak i celé naší společnosti.

KADEŘÁVEK, František - PULKRÁBEK, Jan: 250 let
technických škol v Praze, Praha 1956.

POTUŽÁK, Pave,l - PUDR, Jaroslav: OrganizMor a bu-
dovatel novodobého československého zeměměřictví,
in: Sto let české vysoké školy technické v Praze
1869 až 1969, Acta polytechnica VI, 1 [1969], stra-
na 137-152.

PROCHÁZKA,Emanuel: Budova techniky v Husově uli-
ci. Rozpravy Národního technického muzea 52: Z dě-
. jin technické výchovy I, Praha 1971, str. 91-139.
JILEK, František - LOMIČ, Václav: Dějiny Českého vy-
sokéh.o učení technického, 1. díl, svazek 1, Praha 1973.

PROCHAZKA,Emanuel: vývoj geojetického ústavu praž-
ské techniky, Praha 1975.

Studijní programy techniky.

Soudruh J1aroslav Šte'f.an se narodil 1. dubna 1929 v Ho-
řicích. Pochází z dělnické rodiny.
Po absolvování střední ~konomické školy pracoval na

MNV ve Velké Úpě nejdříve ja,ko refere.nt a vletech
1958 ·a 1959 jako t13jemník MNV.
V roce 1960 nas1JDupi\ldo zaměstnání v OÚGK Hoodec

Králové. Postupně zíSlk.ával potřebné vědomosti azku-
šenosti jako samostatný plánovač a finančnf referent
a v letech 1968-1970 v Inženýrské geodézii, n. p., Brno,

závod Pardubice j1ako vedoucí oddělení prokádrovou ,a
personální práci a samost'atný referent práce a mezd.
Na základě velmi dobrých pracovních výsled1ků, poli-

tické angažovanost;i, odpovědného přístupu k práci byl
v roce 1972 jmenován do funkce ekonomického náměstka
ředitele Geodézie, n. p., P'ardubice.
Soudruh Štefan při náročné hospodářské funkci eko-

nomické!lO' náměstka je' aktivním stranickým funkcio-
nářem. Radu let pmcoval ve výbo'ru ZO KSČ. V sou-
časné době je aiktivistoUJ OV KSČ Pardubice. Rovněž
p,racuje i v ROH, nejdříve v ZV ROH, později OVOS a
v současné době j.ako člen KVaS .pmcovníků státních
orgánů v Hradci Králové. Jako aktivní člen KSČ pra-
cuje 'i v míst,ě bydliště v občanském výboru. Při znač-
ném zapojení se neustále vzdělává. V posledním období
úspěšně dokončil studium na večerní univerzitě marxis-
mu-leninismu a odbornou 'stáž na Českém úřadě geo-
detickém ,a kartogll'afickém.
Přejeme s. Štefanovi do dalšíCh let hodně pracovních

a osobních úspěchů a 'pevné zdraví.
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Dne 13. dubna 1979 se dožil šedesáti let soudruh Ing.
Karel Hod a č, který se významnou měrou zasloužil
o rOIzvojapHkované geodézie při pozemkových úpravách
v soc~alistic'kém zemědělství.
NarodH se ve Vídni a 'po vystudování reál'ky Komen-

ského přešel z Vídně wo Prahy v roce 1937 na vysokou
školu. Studoval zeměměřWké inženýrství na Vysoké ško-
le speciálních nauk v Praze. Bydel v Hlávkově koleji,
kde byl 17. listopadu zatčen a ,poté dva,a1pU!roku věz-
něn v koncentračních táborech Sachsenhausen a Da-
chau.
Po návratu z koncentračního tábor,a byl pracovně na-

sazen v Němeeiku. Po 'květnu 1945 wolwnčil studia ze-
měměřického inženýrství v Praze. V době studií se aktiv-
ně zapojil do práce ve stranioké org,anizaci, ve fa,kult-
alÍm spolku i ve Svazu 'vysokoškolslkých studentů. Po
dokončení inženýrského studia prošel praxí v t'riangu-
laN, novoměřičkých prací, v praktické geodézii a filotář-
s,kotechnických prací.
Ing. Hodač měl podíl na ustavení Klubu komuni'stů

v Inženýrskékomo['e v Praze v roce 1949 a ustavení
zeměměřiokého družstva Geopl'a'n" v roce 1950, které
převedlo nejvýznačnější a nejpočetnější složku civilních
inženýrů - civilní měřiče - do socialistického se:ktoru.
Jako ředite,1 Geoplanu spolu IS dalšími vedoucími pl'a-
covníky vybudoval během nec8ilých čtyř let organizaci,
kteu-á přisp,ělak vytvoření organizačních, ekonomických,
ká:drových i politických předpokladů pro urychlené a
úSlpěšné soustředění zeměměřické služby v ČeSikosloven-
sku.
Nato byl vyžádán ministe,rstvem zemědělství pro ve-

dení úseku pozemkových úprav. Na tomto úsek,u apli-
kované geodézie v soustavné a úZiké spolupráCi s geo-
detickými složkami řešil geodetickou a technickou pro-
blemati,ku legislativních q metodických předpisů. a v ob-
Q.obí specializace zemědělství v padesátých ,letech vedl
kromě toho i org<aI"izační práce pozemkových úprav pro
nová JZD a sltátní statky. V další etapě budování rozvi-
nuté socialistické spole'čnosti řešil problematiku kom-
plexní organizace území zvětšujících se zemědělsikých
podniků.
Bohatá je i jeho ,činnost Ipublik,ační. Byly vydány jeho

dvě knižní publikace, potom účebnice pozemkových
úprav pro střední průmyslové školy zeměměřiclíké, de-
sítky článků, referátů a oponentních posudků.
Význ,amná je jeho aktivní činnost ve společenských a

nevládních organizacích. Aktivně působil v ČSVTS, :seik-
ci pozemk,ových úprav, ně,kolik I~ zastupoval Česko-
slovensko v sekCi 7 - pro kat<asŤ'fa pozemkové úpravy
v Mezinárodní federaci geod8tů - FIG, a přispěl tak
úspěšně k mezinárodní spolupráci na tomto poH.
Vedle jeho úspěšné odborné práce zaujfmá významné

místo i jeho práce politická. Je to aktivní práce stmnic-
ká na úrovni základní ou-gani,zace, v nkresním měřítku
i }a,ko aktivista ÚV KSČ. Soustavně pracuje jako 'akti-
visba SPB (Sv,az,u protifašistických bojovníků).
Jeho zá'služná činnost byla oceněna několika čestnými

uznáními a diplomy, pamě1tní plaketou ÚV NF k 50. vý-
ročí ČSSR v ro,ce 1968, vyznamenáním ministra země-
dělství jako nejlepší pracovník re,sortu v roce 1969, p,a-
mětní medailí k 25. výročí soci,aUstiokého zemědělství
v r. 1974 la pamětní medailí ÚV KSČ k 30. výročí nsvo-
bození ČSSR Sovětskou armáaou v r. 1975.
Jeho pracovní e'lán a aktivita jsou přJ,kladné. A toak

místo zaslouženého odpočin,ku, na který má jako a1kti'Vní
bojovník proti fašismu nárok již tři roky, ujal se na po-
žád.ání zorganizování nově tvořeného odboru meziná-
rodníoh vztahů v Ústavu racionalizace ve stavebnictví
v Pmze, který i nadále úspěš,ně řídí.
Při této příležitosti mu blahopřejeme a do dalších

let přejeme pevné zdraví a další osohni a pI1acovní
úS1pěchy.

Jeho vlasy už dávno postriebrHa ,s,rieň, ale e'šte stále
pri,am prekypujeenelrgiou a vitalHou. Tak možno cha-
rakterizovať Ing. Jána Val o v i č a, samostatného ve,-
deckotechnického pracovníka Výskumného ústavu geo-
dézie a 'ka'rrngrafie v Bratisl,ave (VÚGK), ktnrý 7. mája
tohoto roku rozŠ'Íril rady šesťdesiatnikov.
Narodil sa v Jaslovciach (teraz }aslovské Bohunice),

okres Tlrnava, v 16-člennej rodine malororníka. Stredo-
školSlké štúdiumabsolvoval 'V rO'ku 1941 v Nitre a zemB-
me'račské ~nž'inierstvo na Sllovenskej vysokej škole tech-
nlickej v Hratislave (SVŠT) vrOlku 1946. V tomto roku
začína aj jelw bohatá a pestrá geodetická prax Ea In-
špektoráte katastrálneho vymerravania v Košiciach a po·
kI1ačuje v rotku 1948 n,a Katastrálnom melručskom úrade
v Bratislave - autentifikačnom oddelenL V roku 1949
prechádza na Fotogrameltrický ústav pre Slovensko
v BratisLa'Ve,ktorý bol v rOlku 1950 spolu s ďa'lšími geo-
de'Ť'iokými inštitúciami zlúčený do Slovenského zeme-
me'l'>a,čskéhoa kartografického ústavu v Bratislava a v ro-
'ku 1954 premenovaný na Geodetický, topografický a
kartografický ústava neskol' v roku 1957 na Geodetický
úst,av (GÚ). Boha,té praktioké skúsenosti a dobrý nrg,a-
nizačný talent Ing. ValO'vič,anašli svoje U1p:latne.niev ob-
dobí jeho posobnosti na týchto ústavoch, kde rprešiel
rozmymi funkciami ,ako: vedúci jednosnímkov,ej foto-
g'mmeurie, illlŠpektor technic.kej 'kontroly, vedúci mecha-
nickelj diellne, samostatný inžinier pro technický rozvoJ,
vedúci ústredne.j dokumentácie. V roku 1969 bol po-
verený orgaJ1lizov,aním a vedenJ,m vedeokovýskumnej zá-
klad:ne pri GÚ.
Popri týchto prácach posobilako externý pedagóg pri

výchove geodetov ,a karrografov 'a to: na Povereníctve
Pornohoslpodá'rstva (2 ro,ky), na St.aveooej fakuJte SVST
(1 rok), na Strednej priemyselnej škole stav,ebnej v Bm-
tislave (8 rokov). V rokoch 1965-1967 hol ,členom skú-
š01bnej ikomisie pro štátne záve'rečné skúšky na SVST -
old'bo,rgeodézia 'O kartogr,af:ia.
ŠirDIkýodborný rozhrad získaný v praxi a pozorný zá-

ujem o vše,rko nové v geodézii rozhodli, že bol na zá-
Madekonkurzu v roku 1970 vyhraný na VÚGK. Je zod-
p.Qivedeným riešite,rom výskumných úloh z oblasti ma-
povania, mikrografie, te'rminológie, tvorby slowlÍkova
československých štátnych noriem. Aktívne pracuje atko
tajomník Terminologicke'j komisie, dalej ako člen Od-
hO'l'ne'jpracovnej skupiny na zavedenle mikrografie v re-
zO'rte Slovens,kého úradu geodézie akartografie (SÚGK)
a člen komisie ipre postgmduállne štúdJium n,a SVŠT.
Popri Ipestrej palete či:nnost! jubilanta treba osobit-

na vyzdvihnúť jeho eIán pri p,rop,agovaní a zavádzaní
po,kwkových metód v geodézii. Je priekopníkom v za-
'vádz,aní elektl'Dnických dilarkomerov do praxe na Sloven-
'Slku. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú ako autora
príspevkov, člena redakčnej r,ady (1970-1977) a pred-
nášate,roa na rozmych seaninároch a odborných poduja-
tiach. Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnos,ť v spo-
I,oč'enských organizáciách (ROH, ČSVTS), kde uplat-
ňuje svoje vedomosti získané pri štúdiu Veče1rnej um-
ve'l'Zity marxizmu-:Ienin:izmu.
Úspešnáa obe,tavá odbormá práca Ing. V a lov i č a

bol,a ocenená v\i1acerShmivyzmamenaniami. Medzi ne patrí
"Čestné uznanie za dlho,ročnú prácu
'V g e o d é z i i a 'k a r t og r a f i i" v rotku 1965, rezOJrtné
vyznamenani'a v roku 1969 "N ,a j lep šíp ra c o v n í k
SÚGK", v 'roku 1974 Čest'Ilé uznanie z,a záslu-
h y o r o z voj g e o d é z i e a k a r t o g r a Li e", vy-
znamenanie VÚGK v roku 1976 "Z a s I ú ž i I Ý P r a-
c -ovn í k úst ,av u" 'a 'rezortné vyznamenanie "Z a-
slúžilý 'pr'acovník rezo'rtu" v roku 1979.
Pri príleži'tosti vzácneiho životného jubile'a želáme Ing.

Valovičovi do ďalších rokov velra pevného zdravia, nové
pl'acovné úspechy, dobrú pohodu a spokojnost v osob-
:nom živote.
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život a :lílo v oblasti karwgrafie, s. 381 až 383.

Peschel, H.: 150 let Technické univerzity v Drážďanech
- 150 let výuky a výzkumu geodézie (pokračování
z čísla 8/78) - Část 3.: Období 1945 až 1978, s. 384 až
389.

DeuTTllich, F.: Problémy racionalizace mapování ve vel-
ký~h měřítkách klasickými me tadami, s. 397-399.

Pietsqhner, T.: Možnosti dalšího zvýšení efektivnosti
tvOrby map velký-ch měřítek s využitím fotogram-
metrie, s. 399 až 401.

Krakau, W.: vývoj a využití fotosázecích automatů
s elektronovým a laserovým paprskem a s digitální
zásobou znaků, s. 402 až 405.

Nesller, B. - Szuhltriiger, H.: Integrace dat evidence
nemovitostí a pozemkového katastru, s. 405 až 408.

Lieberasch, R.: Odstranění korelačního efektu při kon-
trole přesnosti polohopisu a odhadu přesnosti ploch
na mapách velkých měřítek ,s. 408 až 410.

Bahnert, G·: Výpočet trigonometrické nivelace, s. 411
až 412.

Rehse, H.: Určení referenčního elipsoidu z měření orto-
gonální triangulace, s. 413 až 414.

Dietrich, R.: Interpretace dlference dvojího určení ze-
měpisné šířky pro astronomický bod Mirnyj v Antark-
tidě, s. 414 až 416.

Eidam, Ch.: Způsob určení stability bodů v nivelačních
sítích, s. 416 až 417.

lhde, ,.: Ojvození globálních kovariantních funkcí
středních anomálií volného vzduchu, s. 418 až 420.

Keller, W.: Konvergenční vlastnosti postupu kollokace,
s. 420 až 422.

Guske, W.: Určení vzájemné orientace dvojic pOtlemních
snímků pomocí dvou svislic, s. 422 až 424-

PrzegIl!d ge~dezyjny, Č. 9/78

Grzechnik, B.: Úlohy geodetické a kartografické služby
při realizaci bytového programu, s. 289 až 291.

Šliwka, T • .:..... tak, M.: Geodetická obsluha průmyslové-
ho stavebnictví - vědecko technická konference Pol-
ské geodetické společnosti, s. 292--293.

Šliwka, T. - tak, M.: Současný stav a perspektivy roz-
voje techniky v realizačních projektech na podkladě
vědecko technické konference na téma "Geodetická
obsluha průmyslového stavebnictví", s. 294-295.

Welker, E.: Určení polohy bodu na 'povrchu Země
z jružicových pozorování, s. 296 až 303.

Lipifzski, Br·: Turistická kartografie koszaliúské oblasti,
s. 303-304.
Lipinski, Br.: Kartografie v horské turistice, s. 304 až
305.
Harasimowicz, St. -- Szczygielski, W. - tak, M.: Kon-
trola zemědělského využívání půdy a problémy s ní
spojené, s. 305-308.

Moscicki, B.: Získání vlastnictví k půdě správní cestou.
Část 1. - Získání vlastnictví k půdě již užívané na
základě neformálních smluv s. 309-312.

Lipszyc, T. B.: Hory a geodézie, s. 313-314-
Baratíski, B.: Několik poznámek na téma nemocí z po-
volání, s. 314-316.

Dobrzycka, M.: Systémy přenesení jednotky délek na
srovnávací základny, s. 321-321.

Przegll!d geodezyjny, ě. 10/78

Przewoinik, Cz.: Realizace základních úkolů vyplýva·
jících z programu rozvoje geodézie a kartografie,
s. 325-332.

Zglitíski, A: Vyznamenání předsedy Hlavního úřadu
geodézie a kartografie za vynikající vědecko-tech-
nické úspěchy dosažené v geojézii a kartografU
v roce 1977, s. 333-335.

Miklaszewicz, L.: Výzkum vlivu změn hustoty vzduchu
ve městech na výsledky měření elektrooptickými dál-
koměry, s. 336-337.

Przybylski, A: Vliv překážel{ v blízkosti záměrné osy
na výsledky měření dalekohledem na příkladě nive-
lace, s. 337-340.

Kasprzycki, K.: Úvahy o prostorovém protínání zpět ze
dvou bodů, s. 341-344.

Strzalkowski, T.: Úvahy o práci Skupiny pro koordinaci
dokumentace geodetického podniku v Lodži, s. 345.

Moscicki, B.: Získání vlastnictví k půdě správní cestou.
Část 2. - Získání vlastnictví užívaných nemovitostí
vydržením, s. 346-348.

Siwek, T.: Scelování pozemků v erojovaných oblastech,
s. 349.

Bucholc, I.: Úvahy ze soudní síne O neprůkaznosti
operátu evidence nemovitostí v civilněprávním pro-
cesu, s- 350.

Olechowski, H.: Ekvivalence hodnoty odhadních kon-
tur, s. 351-354.

Odlanicki-Poczobutt, M. - Odlanicka-Poczboutt, A.:
250. výročí narození Marcina Odlanickiego-Poczo-
butta (1728-1810), s. 354-355.

Gaidzicki, T.: O rozvoji automatizace v kurtografii na
sympoziu AUTO CARTO III., s. 358-360.

Geodézia és kartográfia, č. 5/78

BOlcsv{j/gyi, [0'.; Interpretace metody nejmenších čtver-
ců na základě aproximační teorie, s. 317-324.

Holéczy, Gy.: Jednotná metoda V}-počtu průsečíků na
elektronických počítačích, s. 325-334.

Bácsatyai, L.: Projektování nivelačních sítí pro sledo-
vání pohybů zemské kůry, s. 334-341.

Borza, T.: Prognóza umělých družic v Maďarsku, s- 342
až 346.

Németh, Gy.: Zdokonalení výuky inženýrů-technologů,
s. 347-352.

Ernyes, E. - Homolya, A - Petrik, Zs. - Sárhidal, A.:
Náhrada odrazných hranolů elektrooptických dálko-
měrů levnějšími materiály, s. 352-356.

Nagy, E.: Hlavní otázky ochrany životního prostředí
týkající se zemědělství a zejména ochrany půdního
fonju, s. 357-359.

Stams, W.: Atlas socialistických zemí Střední a Jižní
Evropy, s. 359-363.

Divényi, P.: Snaha o zdokonalení kartografických tech
nologií, s. 364-368.

Hrenk6, P.: Po stopách plánů tokajských pevností vo-
jenského inženýra Lucase Ge5rge Ssichy. s. 368-378.

Bartha, L.: Třista let stará maďarská mapa a otázka
Nagyszombatského poledníku, s. 379-385.
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DESKRIPTIVNí GfOMEl'RIE: Ir!
Druhý díl celostátní vysokoškolské učebnice obsa-
huje geometrii křivek a ploch, úvoď do přímkové a
projektivní geometrie a do kinematické geometrie
v rovině.

• Křivky
• Plochy
• Rozvinuté plochy
• Rotační plochy
• Kvadratické plochy
• Šroubové plochy
• Základy přímkové geometrie
• Základy projektivní geometrie v rovině
• Základy kinematick6 geometr;e v rovině
• Oba~ové plochy

Je určena především posluchačům fakult strojních,
hornických a hutnických a studujícím dalších tech-
nických oborů i odborníkům v technické praxi.

2., doplněné vydání. Váz. asi 20 Kčs

lM'ětické prá!ce 'D'DSIOVbóch I
PouUII technických předpisů a norem
ve stavební měřické praxi

Přehled předpisů a norem, které se týkají nebo sou-
visí s měřickými pracemi na stavbách všeho druhu.
Usnadňuje orientaci v platných směrnicích a nor-
mách, čímž se také ovlivní jednání mezi jednotlivý-
mi partnery.

Inženýrům a středně technickým pracovníkům
v geodézii a v projektování staveb.

2. vydání, 228 stran, 59 obrázků, 63 tabulek, váz.
26 Kčs

Zde odstřihněte apoš1ete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
113 02 Praha 1, Spálená 51

. .. výt. Urban: Deskriptivni geometrie II

... výt. Staněk - Svoboda: Měřické práce na stavbách I


