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VYSKOČIL, P.

POKORA, M.

Využití výsledku nivelace pro sledování vertikálních pohybu zemské kury.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Č. 9
a 10, s. 246-250, 7 lit.
Vlastnosti rozdílu opakované nivelace. Roční rychlost pohybu bodu. Redukce na střední časový interval. Vyrovnání sítě opakovaných nivelací. Em·
pirické vyšetření změny výšek na čase, v němž
byla provedena
nivelace.
Závěrečné
poznámky
k metodě.

Pozemkové úpravy a ekonomika: zeměměřických
prací.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Č. 9
a 10, s. 262-264, 1 tab.
Pozemkové úpravy a jejich nezbytnqst jako' důsledek dělení původních pozemků a dalšího tříštění pozemkové držby, a to zejména na Moravě
a na Slovensku. Dějinný vývoj. Úspory rozhodujících druhů zeměměřických prací ve srovnání" obce
před pozemkovými úpravami a po jejich provedení.

528.113
KUČERA, K.

528.581.024.1-187.4: 551.24

Několik vzorců pro výpočet středních hodnot nekvadratickou cestou.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Č. 9
a 10, s. 250-252, 2 tab., 2 lit.
.
Střední chyba aritmetického průměru. Kvadratický
střed. Střední polohová chyba. Poslp-dní z cyklu
Článků autora, jejichž závěry jsou promítnuty do
instrukce pro technickohospodářské
mapování.
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ČERŇANSK?, J.
Fotogrametrické
analytické
určenie vHcovacích
bodov pre vyhotovenie fotoplánov priečelí budov.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Č. 9
a 10, 252-256, 4 tab., 3 obr., 2 lit.
Analytické
bodové vyhodnocení,
požadavky
na
přesnost určení orientačních
prvku,. matematické
formulace a poznámky k metodice prací. Diskuse
k graktické
aplikaci pojednávané metody při zameřování objektu Reduta v Bratislavě.

528.113
KYQEPA,

K.

HeCKOJIIoKO ~PMYJl
HHK
feoJI.

2

H Kapr.

2

Ta6.,

VONDRAK, J.
Určování efemeridového fÍlsu malým cirkumzenitálem.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Č. 9
a 10, s. 257-261, 3 tab., 3 obr., 9 lit.
Význam efemeridového času a jeho definice. Určování efemeridového
času metodou
stejných
výšek, pozorovací program a zpracování naměřených údajů. Získané výsledky při pozorování na
geodetické observatoři
Pecný. Posouzení a možnosti zvýšení přesnosti metody.
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BOH,lJ;PAK, :A.
Oupe.o;eJleHlle +MepH.o;Horo BpeMeHHC UOMOIqLIO
MaJIoro IlHpKYMseHllTaJla.
reo.o;. H Kapr. 06sop, 14, 1968. No 9-10, c. 257-261,
3 Ta6., 3 ŤHr., 9 JlHT.
3HaqeHHe sŤeMepH)l;HOrOBpeMeHH H ero .o;eq,HHHI:\HR.
Orrpe,n;eJleHHe'sŤeMepH,D;HOrO
BpeMeHHno MeTO.o;ypaBHblX BbICOT; nporpaMMa Ha6mo,n;eHHHH 06pa6oTKa
npH06pereHHLlx ,D;aHHbIX.
Pe3YJILTaTbIHa6mo,n;eHHHHa
reo,n;e3HQecKOH
06cepBaTOpHH IIeI:lHbI. OI:\eHKa H B03MOlKHOCTH
nOBLlmeHHRTOQHOCTH
MeTo.o;a.

528.46:711.163

(437)

IIOKOPA, M.
3eMJleycTpoŘcTBOH 9KOHOMHJl
reo.o;eSHQeCKHX
pa6OT.
[eo.o;. H Kapr. 0630p, 14, 1968, No 9-10, c. 262-264,
1 Ta6.

3eMJleycTpolfcTBOH ero He06xouMocTb KaK CJIe,n;CTBHe
pa3,n;eJleHHJlnepuOHaQaJlbHbIX3e~eJIb H ,n;aJlbHeHmero
,n;po6J1eHHR3eMJleBJla.o;eHHR,
a HMeHHOrJlaBHbIMo6pa30M B MopaBHH H CJlOBaKHH.I1cTOpHlleCKoepa3BHTHe.
SKOHOMHRrJIaBHbIX THnOB reo.o;e3H'IeCKHXpa60T .o;eMOHcTpHpyeTeJinocpe,n;CTBQM
cpaBHeHHJinOCeJIKanepe.o;
H nOCJIenpOH3Be,n;eHHJi
3eMJIeYCTpoHTeJlbHbIX
pa6OT.

528.74: 72
ČERŇANSKÝ, J.
Photogrammetrische
analytische
Bestimmung
der
PaRpunkte
fiir die Herstellung
von Bildpliinen
der Gebiiudefassaden.
Geodetický
a kartografický
obzor,
14, 1968,
Nr. 9-10,
Seite 252-256,
4 Tab., 3 Abb.,2 Lit.
Analytische
Punktauswertung,
Anforderungen
auf
die Bestimmungsgenauigkeit
der Orientierungselemente,
mathematische
Formulierung
und Bemerkungen
zur Arbeitsmethodik.
Diskussion
zur
praktischen
Applikation
der beschriebenen
Methode bei der Vermessung
des Objektes REDUTA in
Bratislava.

528.282 : 529.7
VONDRÁK, J.
Bestimmung der Ephemeridenzeit
mittels des kl~inen Zirkumzenitals.
Geodetický
a kartografický
obzor,
14, 1968,
Nr. 9-10,
Seite 257-261,
3 Tab., 3 Abb.,9 Lit.
Bedeutung
der Ephemeridenzeit
und deren Definition. Bestimmung
der Ephemeridenzeit
mittels
Methode gleicher H5hen, Beobachtungsprogramm
und Bearbeitung
der gemessenen
Angaben.
Bei
der Beobachtung
auf dem geodiitischen
Observatorium Pecný erreichte
Ergebnisse.
Beurteilung
und Moglichkeiten
einer Genauigkeitssteigerung
der Methode.

528.481.024.1 - 187.4:551.24

528.46 : 711 . 163 (437 J

VYSKOČIL, P.
Ausnutzung
der Nivellementsergebnisse
bei der
VerfoIgung der vertikalen Erdkrustenbewegungen.
Geodetický
a kartografický
obzor,
14, 1968,
Nr. 9-10,
Seite 246-250,
7 Lit.
Eingeschaften
des Unterschiedes
des wiederholten NiveUements.
Jahresgeschwindigkeit
der Bewe,gung eines Punktes. Reduktion auf das mittlere Zeitintervall.
Ausgleichung
des Netzes wiederholter
NiveUements.
Empirische
Untersuchung
der H5he zur Zeit der Durchfilhrung
des Nivellements. SchluBbemerkungen
·zur Methode.

POKORA, M.
Flurbereinigungen
und
Wirtschaftlichkeit
der
Vermessungsarbeiten.
Geodetický
a kartografický
obzor,
14, 1968,
Nr. 9-":10, Seite 262-264, 1 Tab.
Flurbereinigungen
und deren Not~endigkeit
als
Folge der Teilung
ursprilnglicher
Grundstilcke
und weiterer Splitterung
des Bodenbesitzes, insbesondere in Miihren und in der Slowakei. Historische Entwicklung.
Ersparungen
entscheidenďer
Arten
von Ve,rmessungsarbeiten
im Vergleich
einer
Gemeinde
vor der Flurbereinigung
und
nach deren Durchfilhrung.

528.113

528.481.024.1 - 187.4:551.24

KUČERA, K.
Einige Formeln
znr Berechnung
der mittleren
Werte auf unquadratischem
Wege.
Geodetický
a kartografický
obzor,
14, 1968,
Nr. 9-10,
Seite 250-252,
2 Tab., 2 Lit.
Mittlerer Fehle,r des arithmetischen
Mittels. Quadratisches
Mittel. Mittlerer Lagefehler.
Letzte Abhandlung
aus dem Zyklus der Abhandlungen
des
Autors, deren Schlufifolgerungen
in die Instruktion fůr die wirtschafts-technische
Kartenaufnahme inbegriffen
worden sind.

VYSKOČIL, P.
Using the results
of levelling
for investigation
of vertical movements
of Earth's crust.
Geodetický
a kartografický
obzor,
14, 1968,
No. 9-10,
p. 246-250,
7 ref.
Quality of re.levelling
difference.
Anual velocity
of point movement.
Reduction to mean time interval. Adjustment
of releve1ling
network.
Empirical investigation
of time variations
of hights
in course
of them leve1ling was carried
aut.
Conclusive remarks
on the method.

Geodetický a kartografický obzor
roč. 14 (56), čfslo 9-10/1968 245

28. října
státní

1918 byla

v Praze

samostatnost

těchto událostí
připomínaJí,
Evropy

uplynulo

že

byly,

nuceny

existence,

stelaci

sil a získávat
tohoto

střédní

hledat

naléhavá

se Ještě všichni

letech

minulosti.

nedokázala

a

národnostní.

že se první

celkový

nevyřešen~

rozporech,

meckého

fašismu

a kulturní
které
v

otázky,
republika
při

náporu

1938-1939

a

padesát

let

vývoje

vývoJ

v duchu

soustavy

Akčního

řízení,

pro

dézie a kartografie;

přes

litického
správ

ně-

mocí

rozhodly

československé

programu

geodézie

silách

novou

že společn~

federálního

významu

geo:iézie

lečném

ké společnosti

v dubnu

t. r. Na stránkách

časopisu Jsme se v tomto
blematikou

v řadě

stav v čs. geodézii
století.
provždy.

Pohled

roée zabyvali

článků,'

které

a kartografii

na minulost

Každá génerace

na§eho

toutO' pro-

dokumentovaly
za poslední

půl

není však dán jednou
obvykle

hledá

oprávněTtí

uskutečníme
představuJí

státního

příslušnou

pravo-

rozhoduJícím
správy.

Před-

celostátního

nebo

vhodně

koordinovány

a kartografie
celé

a po-

národních

státní

otázky

budou

k prospěchu

vědeckotechnic-

s

nové

rozvoJe geo-

by byly

v soustavě

spolupracovat

Ceskoslovenské

zavedení

vytvoření

kter~

si

pokračo-

Je třeba udě-

které

nového

Žádáme

pokládáme,

a další

KSC i programu
pro

a kartografie,

článkem

práci

koncepci

problémů

a odpovědností,

a řídícím

práci

pracoviště.

uspořádání,

systému.

poplně

v Ceskoslovensku

i v našem resortu

zásady federativního

ve

a tvořivou

a obě správy

období

ÚV KSC

naší republiky

socialismu

ÚSGK a každého

Jeden z klíčových

Že, ze/ménaúspěchy
v pová1945-1968, zhodnotila
VI. g'2ode-

konference

o pozitivní

ve světě, principy

občan~

g'2odézie a kartograf
tická

I V geonastoupen~

pléna

ve své každodenní

způ-

o tom, že byla rozbita.
Uplynulých

kterou

vše, co Je v našich

lat

spolu

státu

naše místo

se

žádá, abychom

všechna
sociální

rozvoJ zmítala

nakonec

létech

závěrů srpnov~ho

úsžll o cinorodou

dynamický

vytvořil

splnit

postavením

v duchu

'prohlášení.

KSČ,

souhlasí,

republika

v oblasti

ČeskoslOlJenská

ekonomický

vnitřních

republiky

litiky

a svobod, ne~ tomu bylo

s n'2p'2vným mezinárodním
sobily,

ma-

blízkých

státě. V prvních

nemohla

úkolil, překo-

pasivity.
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Využití výsledků nivelace
pro sledování vertikálních pohybů
zemské kůry

Výzkumný

V poslední době je výsledků opakovaných nivelačních
měření stále více využíváno ke zjišťování vertikálních
pohybů stavebních objektů nebo větších územních
celků. Yprvním případě se jedná o záležitost spadající
do oblasti inženýrské geodézie a předmětem zkoumání
je chování stavebního objektu během jeho budování
a po dokončení. Protože jde v podstatě o přetěžování základové půdy, jsou v tomto případě registrovány
převážně poklesy. Ve druhém případě se může jednat
buď o pohyby způsobené rozsáWejšílidskou činností
(zejména dolování), nebo o pohyby rázu tektonického
(epeirogen~tického). Při sledování pohybů způsobených
rozsáhlejší lidskou činností se můžeme zajímat buď
o její vliv na bezprostřední okolí (účinky dolování na
povrch, vliv nadržení vody přehradou), nebo o vliv
této činnosti na tektonické pohyby zkoumané oblasti
(odlehčení zemské kry apod.). Studium ryzetektonických (epeirogenetických) pohybů zahrnuje větší
územní celky.(státní území nebo geologicky zajímavé
lokality), jejichž geologická struktura není podstatně
ovlivněna lidským zásahem. Každý z vy jmenovaných
pohybů má jiné příčiny vzniku (dobu trvání, intenzitu
apod.), tedy veličiny, které s výjimkou pohybů
stavebních objektů většinou neznáme a nedovedeme
je prozatím předem vypočítat. Předběžný výpočet
předpokládaných
vertikálních pohybů· je při tom
podle názoru autora hlavním cílem jejich výzkumu.
Z geodetického hlediska jsou prostředkem k dosažení
tohoto cíle rozdíly opakovaných nivelací, nad jejichž
vlastnostmi se v následujících od~tavcíéh zamyslíme.
Předem je však třeba ještě poznamenat, žev dalších
úvahách předpokládáme nivelaci prostou všech nahodilých i systematických
chyb. Oddělení vlastních
vertikálních pohybů od měřickych chyb je totiž
samostatným problémem, jehož existence však podsta.tně neovlivňuje následující ú'Vahy.

Ui, u;

Mějme dvě opakované nivelace téhož převýšení,
uskutečněné v Čas~ 1t a '!.t. Bude pro ně

kde

Ji;, Ji;

+Ui)

= Ti;; + Ui -

Tiii

2hi; ~

Tii; + 2Ui-

(1)

jsou nadmořské výšky pevných výškových bodů vztažené k času tol) počáteční
výšky.

1) Časem to rozumíme libovolný, avšak pro celé
další odvození neměnný časový okamžik, posunutý
časově před všechna nivelační měření, v němž nadmořské výšky pevných bodů měly objektivně - tj.
nezávisle na jakémkoli měření hodnoty Hi,iii'
Jejich hodnota je tedy pro další odvození stálá, zdánlivě
nezávislá na čase.

2Ui,

-

(2Ui -lUi)

(3)

Rovnice (3) udává rozdíl opakElvaně měřených převýšení a je z ní na prvnípoWed
patrno, že existence
zjistitelného pohybu je podmíněna růzností pohybových funkcí (nebo růzností parametrů funkce téhož
typu) na obou bodech. Přestože tato rovnice charakterizuje !,ozdíl pře'Výšení· v intervalu času 2t-lt, je
formálně totožná s rovnicí pro rozdíl nadmořských
výšek bodu ;,vztaženého nivelovaným převýšením hij
k bodu o nadmořské výše Ri (jejíž, změny s časem však
neznáme a jsme nuceni pro výpočet použít nadmořské
výšky v čase lt - obecně v čase, kdy byl tento bod
připoj Em k Wadině moře nÍvelací - a v podstatě tedy
předpokládat její neměnnost )
~Hi

= lii

+}Ui

-Hi-lUi

Ui'

+lUi'-lUi

Llhii= '!.hi; -lhi;= 2ui -lU;

Z hlediska sledo'Vání vertikálních pohybů je převýšení
h;; mezi dvěma pevnými body dáno vztahem

(lIi

lhi; =

a pro rozdíl

R; -

+ U; -

jsou změny výšek s časem, pokračujícím
od to, Ti'i = ff; - ff •.

Přesné znem funkční závislosti (2) neznáme a jeho
určení je předmětem výzkumu. Předem však můžeme
předpokládat, že tato závislost nebude j€dncduchá,
neboť se pravděpodobně jedná o pohyb složený z pohybů dílčích, nejspíše o komplikovaný pohyb periodický.
.

2

= Ji;

Ing. ~Pavel Vyskočil, CSc.,
geodetický, topografický a kartografický, Praha

Definujme změny výšek u v závislosti na ~ase t
v němž byla provedena nivelace [6]

Vlastnosti rozdílu opako'Vané Divelaee

hi;

ústav

výsledků
nlvelar:e pro sledování
vertikálních
pohybů zemské kl2ry

. = 2U,i -

+ h;; + 2U;- 2Ui-hii-lUi
+ lUi

~U; -

(2U; -lUi)'

Bod, jehož nadmořskou výšku Ri jsme nuceni pova.
žovat za neměnnou,. je výchozím bodem nivelace,
k němuž nivelaci v~tahujeme. pohyby ostatních zkou·
maných bodů. Volíme za něj zpravidla výškový bod
lépe stabilizovaný áumístěný na pevnější geologické
jednotce. Předpoklad při tom není nikdy zcela správný
a je spíše výrazem okolnosti, že pohyb výchozího bodu
není 'dosažitelnými prostředky zjistitelný'!.).
~) Problém výchozího bodu je specifický pro
vnitrozemské státy, které nemají možnost vycházet
s nivelací vždy od střední hladiny moře, platné pro
danou časovou ~pochu.Volba výchozího bodu závisí.na
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Z předchozích rovnic je zřejmé,· že při zjišťování
vertikálních pohybu bodu nivelací je pohyb zkouma.
ného bodu ovlivněn pohybem bodu, k němuž je nive.
lací navázán. Toto ovlivnění je dáno rozdílem2ui -IUi,
jehož skutečná hodnota je určitelná pouze' připojením
ke střední hladině moře. Stupeň znehodnocení vý.
sledku je pak dán velikostí pohybu Ui a časovým inter.
valem mezi oběma nivelacemi. Při více opakovaných
nivelacích (opakovaných např. v časech 3t, 4t atd.),
vztahovaných vždy postupně k výchozí etapě měření,
jsou výsledky pozdějších nivelací znehodnocovány
přibývajícím rozdílem

a geologických a geofyzikálních výzkumu [4] je nutno
funkci vertikálního pohybu považovat za nelineární,
bude spíše

Proto je možno předem očekávat, že výsledky zpracování několika (více jak dvou) etap opakovaných
měření budou ruzné.
Zavedení pojmu roční rychlosti pohybu naráží
však na nedostatek spočívající v tom, že neznáme
funkci pohybu (2). Uchylujeme se proto k náhradě

V _
j-

Proto je takový postup zpracování výsledku vhodný
pouze při sledování vertikálních pohybu stavebních
objektu, kdy sledujeme pohyby netektonického charakteru a neměnnost výchozího bodu kontrolujeme
ověřováním měřením většinou v každé etapě měření.
Výchozím bodem je při tom takový výškový bod, jehož
pohyb je s ohledem na velikost předpokládaného
sedání a krátkost časového intervalu mezi jednotlivými etapami měření zanedbatelný.
Při sledování vertikálních pohybU ve větších
územních celcích, zaujímajících již ruzné geologické
jednotky apod., je při více jak dvou opakovaných
nivelacích správnější zpracovávat rozdíly vždy dvou
časově sousedících opakovaných nivelací. Podmínkou
srovnatelnosti jednotlivých rozdílu podle rovnice (3)
několika etap měření pak je stejný časový odstup
všech opakovaných nivelací. V opačném případě je
srovnávání dosti problematické, neboť chybí jednotící
prvek - společný časový interval. Situace je ještě
složitější, tvoří-li pořady opakované nivelace síť
věWho rozsahu a nelze-li ji zaměřit celou v jediném
roce. K odstranění těchto nesnází vedou v podstatě
. dvě cesty zpracování: redukce na roční rychlost po·
hybu a redukce na střední časový interval.

Pojem roční rychlosti pohybu určitého bodu není nový.
Na nutnost této redukce, zejména při vyrovnání nive·
lačních sítí poukázal např. Wyrzykowski [7]. Zobecně·
ním prostřednictvím funkce (2) lze pojem dále zpřes.
nit. Vycházíme-li totiž z funkce (2) pohybu bodu, lze
roční rychlost pohybu V" definovat jako první derivaci
t~to funkce. Tedy [6]
\~

. VJ

= t'(t) =

o;: .

(4)

Z vlastností první derivace funkce je pro nás dUležitý
zejména rozdil mezi první derivací funkce lineární
a nelimární. Protože podle dosavadních zkušeností
velikos.ti předpokládaných pohybů zkoumaných bodů
(určených např. podle posudků geologů apod.). Pod·
mínka o neměnnosti výchozího bodu bude jeětě dále
zpřesněna.

aUj

-!-

t1Hj

ae-- Lft'

kde t1t = 2t -lt. Předchozí vztah platí za předpokladu, že bod i je bodem výchozím. V opačném případě
nahrazujeme

kde Vij je roční změna převýšení. Na základě identity
rovnic (3) a (3') je rovnice pro Vij formálně stejná
s rovnicí (6). Tento zdánlivý rozpor je dusledkem před.
pokládané pohyblivosti všech bodu zemského povrchu, neboť je

Ve všech předchozích rovnicích předpokládáme, že
časový interval t1t je malý, a to alespoň tak, aby pro
jednotlivé časové intervaly byla přibližná rovnost (6)
zachována.
Právě tak jako z rovnice (3), tak i z rovnice (6)
vyplývá závislost výsledné hodnoty, v tomto případě
roční rychlosti pohybu na rychlosti pohybu výchozího
bodu. Na rozdíl od podmínky, vyslovené v souvislosti
s rovnicí (3), není třeba však v tomto případě trvat
na nezměněné výšce výchozího bodu. Pro to, abychom
z více jak dvou etap měření odhadli tendenci pohybu
zkoumaného bodu nezávisle na výchozím bodě postačí,
aby

tedy aby relativně vzhledem k pohybu zkoumaných
bodů byl pohyb výchozího bodu téměř lineární.
Prakticky lze tuto podmínku vyjádřit tak, že předpokládáme pohyb výchozího bodu tak kvalitativně odlišný, že křivost grafu funkce jeho pohybu je zanedbatelná ve srovnání s křivostí grafu funkce pohybu
zkoumaného bodu. Při správné volbě výchozího bodu
lze za splnění předpokladl,l o dostatečně malém intervalu t1t pro bod zkoumaný očekávat, že v tomto intervalu bude splněna přibližná rovnost (8). "'fo má
význam zejména pro srovnávání map ročních rychlostí
pohybů téhož území, zhotovených pro různé časové
intervaly.
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Redukce na střední ěasový interval

Na základě předpokladu o linearitě pohybu vyvozuje
Wyrzykowski [7], že podmínkovou rovnicí pro vy·
rovnání může být pouze
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V některých případech bývá v literatuře používáno
pro sjednocení "měřených" rozdílů obou nivelací
redukce na střední časový interval. Redukce spočívá
v tom, že rozdíl převýšení Llhii podle rovnice (3)
násobíme koeficientem
LIT
T··-,,- Llt

uOsledktJ. niuelace pro sledovdni
uertikdlních pohybtJ. zemskií ktJ.ry

Na základě postupu popsaného v předchozím odstavci
lze tuto rovnici též přepsat

ii

nebo, což je totéž, lze roční změny převýšení Vii násobit
časovým intervalem LIT = 2T -IT,
kde lT, 2T jsou
střední hodnoty časů, v nichž byly srovnávané nivelace
uskutečněny. Tedy

kde Llhii je rozdíl nivelací redukovaný
interval LI T.

na časový

V literatuře není specifikován postup výpočtu hodnot
lT, 2T, přestože je to otázka velmi závažná. Z některých prací je zřejmé, že za střední čas jedné nivelace
je brán prostý průměr časů mezi začátkem a koncem
této nivelace. Tento postup nelze považovat za
správný, neboť pro dosažení věrohodných výsledků je
nutno váhově odlišit velikosti částí zkoumané sítě
zaměřené v jednotlivých letech.
Mimo tuto nejasnost má postup ještě tu nevýhodu, že vyžaduje bezvýhradně linearitu pohybu
v celém zkoumaném intervalu. Na základě· tohoto
v podstatě nesplněného předpokladu jsou pak lineárně
interpolovány nebo dokonce extrapolovány hodilOty
Llhii. Jak vyplývá z rovnice (9), je redukce na střední
časový interval pouze zvětšením měřítka ročních
rychlostí pohybů, resp. ročních změn převýšení, které
však nemá valného opodstatnění. V žádném případě
proto také nelze považovat takto redukované hodnoty
za vertikální pohyby v časovém intervalu LIT.
Vyrovnání sítě opakovaných nivelací
Považujeme-li vertikální pohyby zemské kůry za reálný jev, je nutno považovat uzávěrové odchylky
nejen za produkt měřických chyb, ale i za produkt
vertikálních pohybů, k nimž došlo s ohledem·na malou
rychlost nivelace při uzavírání nivelačního polygonu.
To platí zejména při vyrovnání jednotlivě zaměřené
sítě, tedy při vyrovnání převýšení. Z těchto důvodů je
správnější využít pro vyrovnání rozdílů převýšení·
dvou opakovaných nivelací.3) •.
Vyrovnání prostých rozdílů Llhii, pokud nebyla
celá vyrovnávaná síť zaměřena v témže roce, je teoreticky nesprávné, neboť tehdy platí vždy

}Z hi;

=ft

0

(10)

8) V~rozdílech dvou nivelací dostává vliv verti·
kálníoh pohybú při uzavírání polygonu - tedy do jisté
míry též sezónní pohyby - nahodilý oharakter. Ještě
příznivější je situace, jestliže jednotlivé pořady poly.
gonu jsou měřeny vždy ve stejné době a celý polygon
je uzavřen přibližně vždy se stejnou ryohlostí & vynaložením času. Použití rozdílú opakovaných nivelaoí má
mimoto také tu výhodu, že není třeba zavádět tíhové
korekce (za předpokladu, že nedošlo ke změnám v tího·
vém poli Země).

Při tom je však nutno pamatovat na to, že výsledné
hodnoty nelze považovat za vertikl:Í,lnípohyby v inter.
valu LIT.
Protože předem předpokládáme, že pohyb není
lineární, není ani podmínková rovnice (11) zcela
přesně správná. Platí zcela přesně pouze tehdy, jestliže
pro všechny dílčí Vii je jim odpovídající čas t € (lt; 2t)
současně středem intervalu Lit = 2t-lt.
Za daného
stavu našich vědomostí je však vztah (11) jedinou,
teoreticky přijatelnou podmínkou pro vyrovnání.
Podminky o vzájemné stabilitě dvou nebo více bodů
vyrovnávané sítě nelze prozatím pro výzkum verti.
kálních pohybů připustit.')
Roční rychlost pohybu mezilehlého bodu V"
pak určíme vzhledem k bodu výchozímu, pro nějž
předpokládáme Vo • 0 (nebo Vo • konst. pro více
etap měření), podle rovnice

kde Vii jsou vyrovnané
výšení.

hodnoty

rychlostí změn pře.

Výzkum vertikálních pohybů z geodetického hlediska
by měl směřovat k tomu, abychom na základě výsledků
měření a případně vyrovnání stanovili matematické
zákonitosti pohybu. To spočívá ve vyjádření funkce
(2) aproximativním vztahem, proloženým bodovou
řadou pozorování. Základním předpokladem
pro
takovou aproximaci je řada hodnot Vi, resp. Llhii,
vztažená k témuž výchozímu bodu a různým časovým
epochám, nejlépe téměř ekvidistantním· v čase. Za
současného stavu takové množství hodnot nemáme
k dispozici. Konkrétní aplikace v dohledné době bude
proto možno· provádět pouze na některých speciálních
sítích nebo polygonech (stacionární polygon "Lišov",
podunajská nížina,ostravsko-karvínská
pánev apod.).
V úvodu jsmě řekli, že tektonické pohyby zemské.
ho povrchu mají zpravidla charakter periodický.
I když bude periodicita v mnoha případech poruše!l&
nebo bude složena z více pohybů různé periody, povlžujeme v zásadě tento názor za výchozí. Periodickou
') Něoo jiného je vyrovnání •za účelem opravení
katalogových údajú na základě opakované nivel80e.
"Pro výzkumné účely jsou však takto získané hodnoty
téměř bezcenné.
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funkci pohybu bodů, jejíž periodu předem neznáme,
lze aproximovat polynomem, nejlépe více jak druhého
stupně [6].5)

dílů konstant, míra jeho nesplnění se však projeví
v platnosti pohybové rovnice pro zkoumaný bod.

Aproximujme tedy funkci (2) polynomem

nebo konkrétněji pro zkoumaný bod (s indexem n)
a bod výchozí (s indexem o), omezíme-li se na polynom
nejvýše třetího stupně

+ B"t + O.P + D"t
o = Ao + Bot + 0ot2•

S

u" = A"
U

Utvořením rozdílu podle rovnice (3) a po úpravách
obdržíme

2U" -IU"

IUO)

+ D"(2t2) + 2t 'lt + ]t2)J -

2U"

-IU"

+ 0"(2t +

= (2t - It){[B"

(2UO -

-

[Bo

+

(2UO -IUO) = (2t -lt) (B"
20"t
2
4D"t - D" . I t . 2t - Bo - 200t).

Za předpokladu,
zřejmé, že

lt)+

+ 00(2t + ltn}.

-

-+-

že lt • 2t, lze položit t2

+

= lt . 2t a je

přičemž t je střední hodnota času v intervalu 2t ~] t =
= LIt. Z rovnice (14) je zřejmé, že redukce rozdílů
dvou opakovaných nivelací na roční rychlost změny
převýšení je nejen nutná z hlediska vyrovnání, ale
i oprávněná z hlediska vyšetření tvaru funkce pohybu. Pro určení hledaných konstant převedeme rovnici
(14) na konečný tvar
2U"-IU"
2t

-lt

_

2UO-IUO
2t

+ 2(0" -

-lt

Oo)t

= (B,,-Bo)

+

+ 3D"t

2•

Ze soustavy rovnic (14') pak pro různé hodnoty
proměnné t stanovíme hledané rozdíly konstant. Je
zřejmé, že splnění předpokladu o vy jmenovaných
vlastnostech výchozího bodu je v podstatě dáno
splněním podmínky, aby Bo -0; 00 _ 0 (případně
též Do - 0 pokud je funkce pohybu výchozího bodu
složitější, než jak je uvažováno v odvození) ... Sám
předpoklad však neovlivňuje hodnoty určených rozStupeň polynomu jsme v současnosti nuceni řídit
počtem měřených hodnot. Při větším počtu pozorování,
nebo krátké periodě pohybu, lze ji odhadnout z grafického zobrazení a počítat s ní jako se vstupní hodnotou
pro obvyklou harmonickou analýzu [1].
6)

V současné době, kdy parametry pohybové rovnice je možno určovat z malého počtu pozorování,
má pohybová rovnice omezenou platnost. Extrapolace
jejím prostřednictvím má prozatím pouze experimentální charakter (tj. slouží k ověření jak souhlasí hod.
noty předem vypočtené se skutečnými). Pohybová
rovnice s parametry podle rovnice (14') podává dále
výsledky jen v užším slova smyslu relativní (jednak
proto, že neznáme parametry Bo, 00 ••• , jejichž znalost
by relativní platnost rozšířila, jednak proto, že neznáme parametry An, Ao, které teprve dávají pohybu
absolutní charakter). Odstranění této relativity je
možné pouze prostřednictvím poznání pohybu výcho.
zího bodu, tedy konkrétně jeho připojením k mareo·
grafu.6)

Dřívějším výzkumem v oboru vertikálních pohybů
zemské kůry byla stránka zpracování výsledků měření
řešena jen okrajově, spíše z hlediska omezeného množství měřických výsledků, které byly dosud k dispozici.
Účelem tohoto článku je proto ukázat, jaké výsledky
poskytuje nivelace a jakým způsobem je možno je
zpracovávat. Zdůvodňuje se v něm stručně, proč jsou
dříve užívané postupy s použitím prostých rozdílů
převýšení dvou nivelací nevhodné a v případě vyrovnání sítě dokonce nesprávné. Je rovněž vymezen
význam redukce na střední časový interval. Můžeme.
pouze dodat, že přibližně stejný význam má i redukce
jednénivelace na střed epochy IT (který je nutno opět
určit zváženým průměrem). S ohledem na nelinearitu
pohybu jednotlivých bodů může zavádění této redukce
zpracovávané výsledky spíše zkreslit. Pojem roční
rychlosti pohybu, resp. roční rychlosti. změny převýšení je zpřesněn definicí (4) a je ukázána možnost
dalšího využití k odvození pohybové rovnice zkouma.
ného"bodu. Je při tom použito pouze analýzy bodové
[6], tj. analýzy, při níž není uvažována vzdálenost
mezi výchozím a zkoumaným bodem. Je tomu tak
proto, že analýzy plošné, která k této okolnosti přihlíží
a vyjadřuje pohyb jako postupující v čase a prostoru
[6], lze použít až po stanovení základních parametrů
pohybu bodovou analýzou.
Naznačením základního principu využití v~ledků
nivelace k analýze pohybové funkce bodu je současně
vyjádřen názor autora článku na směr dalšího výzkumu vertikálních pohybů z geodetického hlediska.
"Očištění" výsledků nivelace od vlivů měřických
chyb je samostatným problémem, spadajícím také
do rámce tohoto výzkumu. Nalezení matematických
zákonitostí pohybu mělo by být podstatnou náplní
výzkumů geodetů. Zdůvodnění, proč k těmto geodeticky prokázaným pohybům dochází, je již problém

8) Protože žádný z bodů zemské kůry nelze považovat za pevný, lze v nejlepším případě předpokládllt
splnění podmínky Vo,b konst.a všechny pohyby v."
k němu vztažené je nutno považovat za relativrlí.
Z těchto důvodů je nutno podstatně korigovat odst. 5
článku [5].
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pro spolupráci a také samostatný výzkum dalších
odborníků. V této souvislosti je třeba také zpřesnit
názor na mapy ročních rychlostí pohybů. Z uvedeného
vyplývá, že pokud nebudeme znát parametry pohybu,
a to jak v bodovém, tak i plošném slova smyslu, je
nutno platnost takových map vztahovat pouze na
časový interval, z něhož výsledky pro jejich sestrojení
pocházejí. Jakákoliv extrapolace takových výsledků je
nesprávná a bylo by proto omylem domnívat se např.,
že ze světové mapy rychlostí vertikálních pohybů by
bylo možno odvodit pohyb zemského jádra apod. [5].
Z uvedených skutečností vyplývají také některé
požadavky na postup opakovaného měření, zejména
na jeho časové uspořádání. Tomuto problému byla
dosud věnována malá pozornost, přestože podstatnou
měrou ovlivňuje další zpracování. To se týká zejména
požadavku, aby jednotlivé pořady opakovaně zaměřované sítě byly měřeny vždy ve stejném sledu a při
stejném časovém intervalu.
Závěrem je možnó říci, že konkrétní aplikace
naznačených postupů budou v dohledné době uskutečněny na výsledcích měření ze speciálních polygonů
nebo oblastí, na nichž je měření prováděno častěji.

Několik vzorců pro výpočet
středních hodnot nekvadratickou cestou

V p<;>dstatě se bude jednat o studium zákonitostí
pohybů s kratší periodou (např. sezóního charakteru)
tak, aby při studiu ryze tektonických dlouhoperiodických pohybů mohly být předem numericky vyloučeny.
Lektoroval: prof.: Ing. dr:Ludvik Hradilek, DrSc., Přirodovědecká fakulta University Karlovy, Praha

[1] Bohm,

J.: Vyrovnávaci počet. SNTL, Praha 1964.
[2] Kruis, B.: Výzkum svislých pohybů zemské kůry v Úeskoslovenské republice. GaKO, roč. 1959, str. 149-153:
[3] Kruis, B.: Výzkum svislých pohybů v těžebnich pánvich
v ÚSSR. Mostecká pánev. Etapa r. Výzkumná zpráva VÚGTK
č. 226, Praha 1966.
[4] Loyda, L.: Neotektonika v geomorgologii. Sbornik Úeskoslovenské společnosti zeměpisné, ročnik 1966, str. 115-141.
[5J Pin.tér,
Š.: Výskum vertikálnych pohybov zemskej kory
pomocou opakovaných nivelácli. GaKO, roč. 1963, str.
298-304.

[6J Vyskočil,
P.: Vertikáln1 pohyby zemské kůry sezónn1ho
charakteru. Úállt r. Výzkumná zpráva VÚGTK č. 220, Praha
1966.
.
(7J Wyrzykowski,
T.: Zastosowanie nivelacji przecyzyjnej do
wyznaczania wspólczesnych pionowych ruchów skorupy
z1emskiej i wplyw tych ruchów na wyn1ki i wyznaczane bled
nivelacji. Prace IGIK, č. 1, 1965.

Výzkumný

ústav

Příklad pro n
Pro výpočet střední chyby m z oprav v nekvadratickou
cestou je nejvhodnější Fechnerův vzorec ([I], str.

R:I

opravy

[I v IJ

1,77

Vn(2n-l)
Z něho vyplývá pro střední chybu aritmetického
měru vzorec

k,

k,

k.

0,511
0,264
0,167
0,118
0,0889
0,0701
0,0571

0,510
0,344
0,260
0,209
0,175
0,151
0,133,

0,261
0,135
0,0852
0,0602
0,0453
0,0358
0,0291

M

Q

Mx.y

ti.

k,

9
10
11
12
13
14
15

0,0477
0,0406
0,0351
Q,0308
0,0272
0,0243
0,0219

.

2
3
4
5
6
7
8

.~, M

I

+15, -90,
+55, -15,
+55, -20;
[Iv I] = 250,
M = 22,36, M = 0,0889.250 = 22,23.
(exaktní hodnota je označena pruhem)

prů.

(I)

ti.

= 6~

Pozorování 660, 765, 620, 690, 620, 695; průměr 675,

607)
m

Ing. dr. Karel Kučera, CSc.
geodetický,
topografický
a kartografický, Praha

Prvky, ze kterých se tvoří kvadratický střed, bývají
sourodé, a proto nemají velký rozptyl. Mějme jeden
konstantní prvek A a druhý B z přiměřeného intervalu
(A, 2A). Při proměnné x v intervalu (1,2) položme
A = c, B = ex. Exaktní kvadratický střed obou
prvků je

k,

0,118
0,107
0,0974
0,0895
0,0828
0,0770
0,0720

Q

Q

A+B.
R:I"

2

'

kde by bylo číslo " střední hodnotou
interval, počítanou jako zlomek
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•Vx

I

X

Vx

y

Vy

X

0,28
0,32
0,27

+0,01
-0;03
+0,02

0,56
0,64
0,57

+0,03
-0,05
+0,02

0,28
0,22
0,24
0,30

-0,02
+0,04
+0,02
-0,04

[ ]

0,87

O

1,77

O

1,04

O

prům.

0,29

I

1
2
3
4
5

--

- [I IJ

M,M

0,59

0,26

0,06

0,10

0,021

0,022

(1

+0,01
~0,07
+0,06
0,00

2,28

O

X

-0,02
+0,05
-0,06
-0,01
w +0,04

1,30

O

0,26

0,57

Vy

0,56
0,59
0,54
0,56
0,55

0,00
~0,03
+0,02
0,00
+0,01

2,80

O

0,56

0,14

0,18

0,022

0,06

0,015

"4

= 3 jde

Q1234 -_ "'2. .2 Pl

+ x) dx

y

"x

I

0,28
0,21
0,32
0,27
0,22

Z něho je
= x~. Při k
tickými středy

2

cf

0,56
0,64
0,51
0,57

0,023

V2 f Vi + x dx
1
2

I

Vy

I

0,i2

-2

c

y
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0,014

o osm prvků s kvadra-

+P +
P +P
4
2

3

4

'

1

- V-2 + Mo log 2+V5vV
1+ 2
2 5-

= V2
kde Mo

=

5

=

2,3026 je modul. Pa.k je,,'

1,024.

:Mějme nyní jeden prvek A a druhý B z intervalu

( ~ 'A) . Stejným

výpočtem při integračních

log ll-

mezích

Q=

0,5 a 1 dostaneme

"

"=

V2-

V2-

0,25

V5 + Mo log 2(1 + V3)
5
1 +V
1,75

-

1 14
,0 .

Vzhledem k tomu, že při B = A = c, tj. při x =1 je
podle (2) také Q = A, podle (~) ".= I, a podle (2')
i Q = A, liší se průměr středních hodnot
" =

,,'+,,"
2.

l 02k
--'--[P]
n

=

1,02 log
----[P]
n

v blízkosti meze 1 obou intervalů proměnné x jen
% od exaktní hodnoty, a lze ho proto užít v celém
oboru.
Tvoříme-li kvadratický
střed z více prvků P.
než ze dvou, můžeme si představit, že je postupně
sdružujeme do dvojic podle (2'), až skončíme jediným
kvadratickým středem ze všech n prvků. Uvažujme
součinitele" pro vybrané hodnoty n vyhovující relaci
n = 2k při k = I, 2, 3, .... Pro k = 1, tj. pro jednu
dvojici jsme již odvodili
= 1,02. Při k = 2 jde
o čtyři prvky tvořící dvě dvojice s kvadratickými
středy

"2

Platnost tohoto vzorce rozšíříme
Součinitel k2 je vypočten v tab. 1.

jakékoli

n.

Sedm prvků 0,26 0,34 0,40 0,44 0,52 0,46 0,38; součet
2,80.

Pro obě souřadnice určovaného bodu meJme řady
výsledků X., Y. s opravami vx.•, VY •• k aritmetickým
průměrům. Definiční vzorec - pro střední polohovou
chybul)
1) Střední polohovou chybu pokládejme za kvadratický střed M všech průvodičú p úpatnice střední elipsy
chyb s poloosami a, b. Úpatnice má podle [1], str. 461
v polárné soustavě rovnici

p2 = a2 _

M =

= "2 Q12 + Q34 =,,~[P]
4

•

-
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(a2 -

(a2 _

b2)

Sin291'

střed je

( "t

p2d91 )

střed je

2

na

Příklad:

Kvadratický

Q

= k2[P].

= 1,02

02

Výsledný kvadratický

2

_0___

n/2

1/2

=

V

2

n

(a [91to
2

/2

91
sin 291 ] "/2) 1/2
b2) [ 2"- -4o
= V(a2

-

+ b2)/2·
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S takto definovanou střední polohovou chybou se při
některých generalizacích lépe operuje než s dosavadním výrazem M= (M~+ M})1/2. Nový tvar také
doporučuje (bez odvozov,jní) Bohm, [2], str. 343.

VZOT'Cz1

pro vfjpol5et stl'edntch hodnot
nekvadratt~kou cestou

V tab. 1 jsou uvedeny hodnoty součinitele k1 pro apro.
ximativni výpočet střední chyby M aritmetického
průměru nekvadratickou cestou podle (1), součinitele
k2 pro výpočet kvadratického středu z n prvků podle
(4) a součinitele ks pro výpočet střední polohové
chyby (5) podle (6). Na všechny vzorce je možno také.
nahlížet jako na vzorce kontrolní.
Lektoroval:- prof. Ing. dr. Josef Bohm, DrSc., Fakulta
stavebni ČVUT Praha
Literatura:

M ~ 1,02 Mx ~ My

= ks([l v'"

I] + [I vlil]),

[IJ Jordan.

(6)

se součinitelem ks = 0,51 k1 vypočteným v tab. 1.
Tři příklady (M je exaktní hodnota) jsou uvedeny
v tab. 2.

W.: Handbuch der Vermessungskunde I, Stuttgart

1935.
[2J Bčihm. J.: Vyrovnávací počet, Praha 1964.

Poznámka redakce
Tímto příspěvkem končí tříčlánkový cyklus Ing. dr.
Kučery, který vycházel v číslech 2, 5 a 9 1968 a svými
závěry je promítnut do nové instrukce pro THM.

Fotogrametrické analytické určenie
vlícovacích bod ov pre vyhodnotenie
fotoplánov priečelí budov

Ing. Jozef Čerňanský,
katedra geodézie Slovenské vysoké školy technické,
Bratislava

2. Analytické bodové vyhodnotenie
Jednýmz podkladov pre rekonštrukciu pamiatkove
a historicky cenných budov je vyhotovenie plánov
existujúceho stavu vonkajších, pripadne aj vnútorných fasád a priečeli.
Najprogresívnejšou metódou pre tieto práce je
metóda fotogrametrická. Podra členitosti fasády pri.
chádza do úvahy
- vyhotovenie
fasády)

fotoplánov

(pre menej

členité

- vyhotovenie
vyhodnotením.

nárysov stereofotogrametrickým

Pre vyhodnotenie v jednom aj druhom prípade je
nutné poznať polohu vlicovacích bodov, na ktoré sa
prekreslia jednotlivé snímky, resp. na ktoré sa vlicuje
priestorový optický model. Vlicovacie body spravidla
určujeme geodeticky. Predložený článok chce ukázať
ďalšiu možnosť určenia vlicovacích bodov, a to metódou analytického zhustenia bodového pota. Tento
sp6sob sme použili pre prípad vel'mi členitej fasády,
kde bolo požiadavkou dodanie fotoplánov zostavených
mozaikovite. Metódu analytického zhustenia bodového pota,ako ukážeme v závere, možno použiť jednak
pre analytické vyhodnotenie plánov fasád, jednak pre
zhustenie bodového pota pre iné účely ako uvádzame
v tomto článku.

Ako sme už spomenuli pri hlbkove silno členených fasádach, alebo pri úlohách kde sú vysoké nároky na
presnosť, možno s výhodou použiť analytické riešenie
fotogrametrie, pri ktorom zo snímkových súradnic
výpočtom získavame priestorové súradnice jednotli·
vých bodov fasády. Uvedený postup s výhodou použijeme na určenie vlicovacích bodov, keď treba celé priečelie rozčleniť na jednotlivé plošné prvky, pre ktoré
samostatne prekrestujeme jednotlivé snímky pre zosta·
venie celkového fotoplánu priečelia. Z hradiska vyhoto.
venia plánu priečelia je tu výhodou, že podra fotogrametricky určených súradníc transformovaných do
systému, kde osou X je podorys priečelia, maže sa
plán priečelia kartírovať v rubovolnej mierke na koordinátografe.
Uvedený postup predpokladá vyhotovenie sní·
mok na koncových bodoch fotografickej základnice
a vymeranie snímok na stereokomparátore. So zretetom na to, že pre dosiahnutie požadovanej presnosti
treba zavádzať počtárske korektúry, je obvyklý manuálny sposob výpočtu zdihavý a nehospodárny.
Numerické riešenie možno však zvládnuť výpočtom
na samočinnom počítači, ktorý v ďalšom rozvedieme.
2.1. Požiadavky
na presnosť
orientačných
prvkov

určenia

Prvky vonkajšej orientácie snímok sa na stanovišti
určujú nastavov.aním príslušných hodnot cp, w a u,
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resp. odmeraním základnice b. Na tieto údaje sa vcelku
nespoliehame, ale pomocou geodeticky určených vIicovacích bodov korigujeme povodné prvky vonkajšej
orientácie tak, aby meranie zapadlo do jestvujúcej
geodetickej siete.
Vplyv chýb vnútomej a vonkajšej orientácie na
y-ovú súradnicu, ktorý je z hl'adiska teórie chýb pozemnej stereofotogrametrie
najdoležitejší,
uvádza
tab. 1.

Chyby

j

<

v

orienfaénrch

Lová snímka

prvkoch

chyba kOflŠtanty Jotokomory

d!,

d4

resp.

Spo{očná r:hyba

sn,mko

y(x-b)

dy=ifdf

d!,,,

resp.

Pravd

f
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2.2. Matematická

formulácia

Pre priestorové súradnice y, x, z pri dostatoěne presnom splnení podmienok normálneho prípadu stereofotogrametrie platia známe vzťahy
y=-

bf

bx'

bz'

X=--

p

Z=--

P

P

Pretože podmienky normálneho pr.ípadu nevieme
dostatočne presne splniť, najma pokial ide o rotácie
g;, w, u, musíme k jednotlivým súradniciam y, x, z
pridať opravy dy, <lx, dz, ktoré sú funkciou uvedených
rotácH na pravom aj lavom stanovišti. Pre takto
opravené súradnice X, g, ž platí:
x=x+dx

dy~-fdf,!

dy"'~df2
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,~

E

-"

chyba horizonfálnej

para/axy

+ dy

9=y

dY=-!/-dP

'dp

'~

d1ybo

ž=z+dz

zdklodnice

dy"fdb

db

t

konvergenČná

"

I

chyba

dr:. Y"+(X-bl
, b

elf,

.~
chyba

v sfoéení

yz

v pootoéení

dy=-'b

d",

dle,

yz
dY=bd~1

O

•-

Ůíselné hodnoty maximálnych chýb vnútomej
a vonkajšej orientácie za predpokladu, že Ymax = 100 m,
Xmax = -20 m, dy = 0,03 m a prizákladnicovom
pomere 1 : 8 sú uvedené v tab. 2. Z tab. 2 vyplýva, že
pomeme veIké nároky sú na presnosť odmerania paralaxy na stereokomparátore
v hodnote ±5 !-lm, čo
možno dosiahnúť len dvojitým VYIDeranímsním ok.

x d

y

.~ chyba konštanty fotokomory
dl, resp. df2' resp' dl,,,
:;;

<o,OfXJmm

~~
§
..g.,
1i

dy

'!š

x2

~lchyba
~g

+ y2

= ---bx

<QOO4m

chyba 01',

< 2Dcc

chyba v pootočeni' dat

zd
W2

y

+

b zd"2

+

(x _ b)2
y2
b '
dg;2-

+ bY zduI -

zdw2

2 y2
b

+

x

Y

b zdu2

)ZY dg;I +

(x -

b)2 + y2 z
b
y dg;2-

b Z2
-b-y-y

(' X -

)

dWI

+

<Q,008mm

db

v stočení dbyl' d~'2

+ y2

b)2
b

:t

dg;I -I-

= - (X

(x-b)x
b

+

zduI -

x-b

x- b
+ ---dw
b
Y
Z2,

konvergenčnó

Z W1

- b ZdWI + -b-

dp

chyba základnice

x d

y

x-b
+ -b-

+

'~

poralaxy

(x-b)
b

g;2 -

(x -

+

<o.037mm

..,
chyba horizontálnej

x- b
'-y-dg;l

b

= -

dz
'2

+ y2

x2
dx

dY'~dby,

dy,
chyba

pričom pre <lx, dy, dz podla [1] platí

d.,

<QD/2m
< 6000
< 1c20cc

Z chýb prvkov vOnkajšej orientácie si osobitnú
pozornosť zasluhuje podla tab. 2 prípustná chy ba
v konvergencii v hodnote 2000• V praxi túto presnosť
ťažko docielime, najma z toho dovodu, že na zložkudg;
vyplýva aj prípadné stočenie dosky v kazete, resp. v prítlačnom zariadení. Ako naše skúšky ukázali dosahuje
stočenie fotografickej dosky v kazetách hodnot až 2°.
, Presnosť samotného orientačného zariadenia fototeodolitu Zeiss je na hraniciach uvedeného kritéria pre
dg;.

+ -+x
b
( Z2)

2

dxI,

Z2'

-dx2
b

Takto získané súradnice sú zbavené systematických chýb malých zmien rotácH za predpokladu presného odmerania snímkových súradníc a neprítomnosti
iných vplyvov vnútornej a vonkajšej orientácie Ba
rovnajú geodetickým súradniciam, vztiahnutým na
fotogrametrický
súradnicový
systém s počiatkom
v lavom projekčnom centre a s osou X v základnici.
Pretože snímkové súradnice budú vždy zaťažené
nevyhnutelnými meračskými chybami a malými chybami prvkov vnútomej a vonkajšej orientácie, treba
na pravú stranu rovníc (2) pridať opravy v"" Vy, V.,
v dosledku ktorých sa súradnice X, g, ž budú rovnať
geodetickým súradniciam Xq, yq, Zq

Pri neistote určenia v hodnote dg; = 1° a pre príklad s horeuvedenými
hodnotami dostaneme pre
dy = 0,14 m, čo je z hl'adiskazameriavania stavebných
pamiatok neprípustná hodnota.
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z,
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+ (xg-x)
+ (Yg-Y)

v'" = -dx

= -dy
v. = --dz

Výsledkom riešenia sústavy rovníc opráv (6) sú
vyrovnané hodnoty rotácií d<pl' d<p2'dWI' dw2, dx1, dx2,
ktoré potom v ďalšom použijeme pri výpočte vyrovna·
ných súradníc podrobných bodov xi' Yi, Ži podla sústavy rovníc (3).

VII

+

(Zg -

z)

Pri opravách dx, dy, dz sme uvažovali iba vplyvy
rotácií, nakofko ostatné vplyvy možno jednak kalibrá·
cióu fotokomory
a použitím závislej centrácie pri
fotografovaní a meraní udržať v prakticky neškodných
medziach. 8 ohradom na sústavu rovníc (3) a (5) zosta·
víme nasledovné rovnice opráv
X2+y2
b

V", =

x-b
x
+ --b
y

x-b
Y

x-b
--b

ZdWI -

X2+y2
b

x
- zdw2
y

y

li" zdxI

ZdW2 -

xgl'

x

+

X

li" ZdWI-

d<P2+

Xj- xj +

y

+ li" zdx2 +

(YI1 -

__

VO
(x -

b)2
b

+ y2

-x

z

yd<P2 +

x - b Z2
- -b- dw2-

(

y

Z2)

7J+x

)ZY d<PI-

(X - b
-b-y

Yj

+ dYj

ij-

Zj

+ dZj

(d~1 d~2 d"'l d"'2 dlr1 dar2)

lch stredn'

Z2

dXj

7jy)
lItstup.:

2 y2
(X +
.
b

Ygl' 0gl' b,t

Y d<P2+
x-b
---Zd"I
b

-

(X-b)2+y2
b

d<pl-

x-b
- -b-

(X-b)2+y2
b

d<pI-

Vstup: xi, zi' Pp

chyby vx1 Vyl vol ma

)

-y

Z2
d"I + 7Jdx2

dw1.
+ (Zg-z)

(6)
V zmysle symboliky, pouzlvanej vo vyrovnávacom
počte, uvedené rovnice napíšeme do tvaru

v""

=

+ E""
VII;'

Pre ďalšie spracovanie,
tj. ,,-vnesenie súradníc
a zostrojenie plánu fasády je účelné vyrovnané súrad·
nice Xi" Yi' Ži transformovať do SYStlmu, ktorého osou
Xp je stopa fasády (obr. 2).

A"" d<PI+ B"" d<p2+ O"" dWI + D"" dW2 +

= AII;, d<PI+

dxI
Bil;'

+E

II;,

+ F""

dx2 +

lG:(

d<p2+ 011;,dWI +

dxI + FII;, dx2 +

Dli;'

dW2 +

80 zretefom na vyrovnanie drobných nepresností
smernfk tejto osi určíme ako aritmeti\ 'ký priemer smer·
níkov spojnic zvolených dvojic bodov

lil;'

v •• = Ao;, d<pI+ Bo;, d<p2+ 00• dWI + Do;, dW2_+

+ Eo, dxI +

"

F ••dx2 + 10;,

Lly·

~--"
Llx,

;'=1

tg(X=---

(7)

n

Rovnice opráv riešime potom obvyklým sposo.
bom vyrovnania podfa sprostredkujúcich
pozorovaní,
pričom vychádzame z podmienky
[v",v",]

+

[VIIVII]

+ [vovo]

=

min

(8)

Riešenie nášho problému je znázornené v hrubej
blokovej schéme (obr. 1) a skladá sa z dvoch častí
- výpočet orientačných
zmien rotácií (obr. 1
vfavo)
- výpočet podrobných bodov.(obr. 1 vpravo)
,

YP

= Yo +

Y cos

(X -

X sin

(X

Umiestnenie fotografickej základ nice, a tým aj
počiatok súradnicovej sústavy, zvolíme podfa tvaru
objektu. Na obr. 2, kde osi záberu boli diagonálne Da
pOdorys budovy, Ba. takto určili súčasne. súradnice aj
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druhého priečelia kolmého na prvé priečelie. O vzájomnej kolmosti obidvoch priečelí sme sa moWi
presvedčiť priamo z hodnot súradnic. V pripade, že by
súradnice priečelia v smere osi Y ukazovali na nekolmOEťobidvoch priečelí, bolo by potrebné pre toto druhé priečelie vykonať samostatnú transformáciu.

Pre vymeranie snimok svojou presnosťou aj pracovnými rozsahmi dobre vyhovuje stereokomparátor
Zeiss 1818, ktorý sa v priebehu riešenia úlohy poUžival. Kvoli zniženiu neistoty v identifikácii bodov,
ako aj neistoty v odčitaní na stupniciach, treba snimky
vymerať v dvoch sledoch, pričom pred meraním druhého sledu sa poruší povódná orientácia.

V rámci výskumu [2] sme zistili, že pre výpočet
rotác:í postačujú 4 vlicovacie body, ďalšie zvyšovariie
počtu vlícovacích bodov neprináša takmer žiadny
zisk na presnosti (maximálne rozdiely v smere Y dosahovali 2 cm, v smere X a Z 1 cm).

204. Diskusia

Pre orientáciu sním ok v stereokomparátore sa
použijú obrazy len troch rámových značiek, a síce
spojnice horizontálnych značiek a tretej značky, spravidla hornej pre stanovenie polohy stredu snímky.
Toto opatrenie sa rob i preto, že spojnice rámových
značiek na fototeodolitoch nie sú spravidla na seba
celkom kolmé a nebolo by správne narúšať kolmosť
pravouhlého súradnicového systému stereokomparátora tým, že by sme snímkové súradnice vztiaWi na
spojnice rámových značick. Odporúča sa však pre
kontrolu stálosti vnútornej orientácie fototeodolitu do
merania zapojiť aj štvrtú rámovú značku. Snímkové
súradnice redukujeme na Wavný bod snímky H',
ktorého súradnice sme zistili kalibráciou fototeodolitu
so zreterom na horeuvedený sposob defuúcie stredu
snímky S'.

k príkladu

Uvedený postup sme aplikovali pri zameriavaní
objektu Rcduta v Bratislave pre potreby generálnej
opravy priečelio V danom prípade bolo potrebné vzhfadom na vertikálnu a horizontálnu členitosť budovy
vyhotoviť vačší počet snímoko Z Mostovej ulice sa
vyhotovilo 16 snimok, z Rooseveltovho námestia
7 snímok, z Hviezdoslavovho námestia 3 snímky, z kto·
Tab. 3.
Snírnková dvojica 01

~I_'V
j:Q

1
2
3
4
5
6
7

m

l'U

V'U

x

cm

cm

m

129,52 -9
129,79 -9
95,96 -7
95,95 -6
85,13 -7
85,55 -8
101,53 -9

1~1~I_z~I~

cm

+3 -10,81 -12
+1 -10,48 -10
30,60-12
+2
-4
34,93 -12
-4
14,74-9
15,60-9
O
-3
2,99 -9

cml

Pre výpočet rotácii (obr. 1 vravo) sa použili sním·
kové súradnice merané na geodeticky určených vlícovacích bodoch (éelkove 7), snímkové súradnice podrob·
ných bodov (celkove 53) sa použili pre výpočet ich
priestorových súradníc (obr. 1 vpravo).
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129,52-19
129,79-19
95.96-12
95,95-13
85,13-9
85,55-9
101,53-12

+3 -10,81 -9
0-10,48 -8
30,60-12
+1
-5
34,93-13
-1
14,74-9
15,60-9
+1
-1
2,99 -9

cm

2,39
O +1
O 10,66 O +2
O 10,37 -3
O
-1
O
2,02 -2
O
O 23,42 -1
-1
17,90 -4
O
O 10,65 -6 -4
mo

1
2
3
4
5
6
7

cm

-1

Volba bodov pro vymeranie
Snímkové súradnice x', z' a p sa odmerali jednak
na geodeticky určených bodoch, ktoré boli signalizované terčíkmi 10 X 10 cm, ako aj na podrobných bodoch
(nesi~nalizovaných), ktoré slúžili ako fotogrametricky
určené vlícovacie body.

m

=

±O,023 m

2,39 -1
O 10,66 -2
O 10,37 -4
-1
2,02 -4
-1 23,42 -2
-1
17,90 -4
-1
10,65 -8
-1

m.

=

±0,021

+2
+1
+1
-1
O
O
-4
ID
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I

11

AU

I

I

Až

I

om

I

I

ž

Až

Snimková dvojlca

Bod
01
m

1
2
3
4
5
6
7
10
20
30
31
33
34
35
40
41
, 50

a;

85,86
85,88
86,58
86,45
91,41
90,47
92,25
92,05
101,43
118,49
118,18
112,50
112,53
84,69
86,78
86,63
96,32

02

I

m

85,86
85,88
86,53
86,39
91,43
90,42
92,23
92,01
101,37
118,60
118,35
112,45
112,54
84,72
86,80
86,73
96,31

01

1

om

O
O
+ 5
+ 6
-2
+ 5
+ 2
+ 4
+ 6
-11
-17
+ 5
1
-3
-2
-10
+ 1

I

m

.

02

I

10,38
10,38
9,80
9,72
7,66
8,15
7,63
6,48
2,26
-4,83
-4,64
-2,13
-2,16
13,07
20,20
20,22
31,64

10,38
10,37
9,78
9,71
7,65
8,15
7,65
6,47
2,24
-4,82
-4,63
-2,16
-2,18
13,07
20,19
20,20
31,65

rých sa potom pro zostavenie fotoplánu jednotlivo
prekresfovali čiastkové fotoplány na podklade pofa
vlícovacích bodov vyneseného na vHcovacom podklade.
Vlícovacie body potrebné pre prekreslenie sa
určili analytickým bodovým vyhodnotením a síce
samostatne pre priečelie na Hviezdoslavovom námestí
zo základnice A~2 a súčasne pre dve priečelia z Mostovej ulice a Rooseveltovho námestia zo základnice
A1B1. V tomto druhom prípadesa určilo 53 bodov.
Pre vynesenie pofa vlícovacích bodov sa súradnice
vyjadrené vo fotogrametrickom systéme s počiatkom
v bode AI transformovali do systému roviny jednotli.
vých priečeH X'lJ, Y'lJ (obr. 2).
.Okrem potrebného počtu vHcovacích badov pre
prekreslenie smmoksa
zároveň vymerali aj ďalšie
potrebné body na osnovách horizontálnych aj vertikálnych priamok, ktoré sa potom použili na vyhotovenie horizontálnych aj vertikálnych rezov. Rozloženie
meraných podrobných bodov znázorňuje obr. 3. Vlícovacie body, signalizované terčíkmi, sa určili trigono.
metricky meraním na predÍženej fotogrametrickej základnici v dvoch kombináciach. Rozdiely v smere Y
nepresiahli 2,5 cm a v smere X a Z nepresiahli 1 cm.
Výpočty sa vykonali na strednom samočinnom
počítači URAL 2. Zavedenie opráv z rotácií prinieslo
značné zlepšenie výsledkov, ako to uvádza tab. 3.
Pre overenie metódy sa zameranie vykonalo nezávisle dva razy vždy z inej snímkovej dvojice 01 a 02
(tab. 4). Výpočet jedneho aj druhého príkladu ukazuje
na dobrú zhodu výsledkov, tým viac, že podrobné body
boli len prirodzene signalizované a pre fotografovanie
boli použité topodosky. Pomerne značný rozdiel pri
bode 30, 31 a 41 možno pripísať na vrub v identifikácii
bodu.

m

01

O
-1
-2
-1
-1
O
+2
-1
-2
+1
+1
-3
-2
O
-1
-2
+1

I

m

18,06
10,33
6,28
0,53
0,54
6,28
11,61
10,24
0,54
6,35
10,34
18,03
10,34
18,05
17,29
8,57
17,36

02

I

m

18,04
10,32
6,27
0,52
0,53
6,28
11,59
• 10,23
0,53
6,35
10,36
18,05
10,35
18,05
17,31
8,55
17,37

I

om

+2
+1
+1
+1
+1
O
+2
+1
+1
O
-2
-2
-1
O
-2
+2
-1

Uvedený postup analytického zhustenia bodového
pofa pre fotoplány architektúr a rozbor výsledkov
z tab. 4 preukazuje vhodnosť metódy najma čo do
presnosti výsledkov.
Za zmienku stojí pripomenúť, že metódu možno
použit' aj pre prípad analytického vyhodnotenia všetkých podrobných bodov fasády potrebných pre vyhotovenie plánov.
"

Prednosti metódy možme zhrnúť do týchto bodov

- spofahlivo odstraňuje vplyv systematických
chýb z rotácH, čo pri analógovom vyhodnotení nie je
vždy možné,
- dáva možnosť získať homogénne pole vlícova·
cích bodov, najma pre prfpad členitých priečelí,
- naznačuje možnosť digitálneho záznamu povrchovej členitosti stavebných pamiatok a v spojení
s automatickým koordinátografom priame kartírovanie nárysov, rezov, profilov atd.,
- naznačuje možnosť jej použitia pre zhustenie
bodového pofa aj pre iné účely ako uvádzame v našom
prípade.
Llterattlra
[1] Adler. E.: Fotogrametria v experimentálnom výskume deformáoH stavebnýoh kouštrukoii. Kandidátska dizertačná práoa,
Katedra geodézie SVěT. Bratislava 1961
[2] Gál. P. a kol.: Fotogrametrioká dokumentácla stavebnýoh
pamiatok. Záverečná správa výskumnej ťllohy VLF,Bratlslava
1967
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Určování efemeridového času
malým cirkumzenitálem

Geodetická

Než přejdeme k vlastní problematice měření poloh
Měsíce metodou stejných výšek a určení efemeridového času z takto získaných poloh, věnujme několik
řádek úvodu vlastnímu efemeridovému času, jeho
definici a významu.
Ještě před poměrně nedlouhou dobou byl čas
definován a měřen na základě rotace Země kolem její
osy, přičemž byla před,pokládána rovnoměrnost této
rotace. Na základě srovnání takto definovaného času
s údaji tehdejších hodin nebyla a ani nemohla být
odhalena žádná nepravidelnost rotace, neboť nepravidelnosti chodu hodin mnohonásobně převyšovaly
nepravidelnosti zemské rotace. Zcela logicky byly
veškeré odchylky přičteny na vrub hodin a jejich stav
a chod na základě astronomických měření neustále
upravován.
Jistý zvrat vnesli do této situace Newcomb
a Brown, kteří odvodili na základě gravitační teorie
vzorce vyjadřující pohyb planet v~etně Země kolem
Slunce a pohyb Měsíce kolem Země. Jediným argu.
mentem ve zmíněných vzorcích je čas. Soustavným
srovnáváním poloh vypočtených podle těchto vzorcú
s polohami pozorovanými se však dospělo k rozporu;
všechna tělesa se sice pohybovala po vypočtených
drahá.ch, avšak (až na nepravidelné změny) postupně
se v nich urychlovala. Poněvadž pravidelná úhlová
urychlení jednotlivých těles i jejich nepravidelné
fluktuace byly přímo úměrné jejich středním pohybúm
ve dráze, zbývalo jediné vysvětlení - nepravidelnost
použitého časového měřítka, tedy rotace Země. J edi·
nou výjimkou byl Měsíc, jehož pravidelné urychlení
neodpovídalo urychlení planet; rozdíl se přičítá vlivu
zpětného púsobení slapového tření blízko ležící Země.
Do Brownovy teorie byl~ tak nutno v tomto případě
zavést kvadratickou opravu, zjištěnou ze srovnání
urychlení Měsíce (proti Brownově teorii) s urychlením
Slunce (proti teorii Newcombově). Tímto způsobem se
dospělo k efemeridám Měsíce, jejichž argumentem je
rovnoměrný čas, nazývaný časem efemeridovým
(ET - Ephemeris Time). Jeho jednotkou je efemeri·
dová vteřina, definovaná jako jistý zlomek tropického
roku 1900.0, která je až do nynějška uznávanou mezinárodní jednotkou času. Počátkem je 12h UT O. ledna
1900, kdy byl efemeridový čas ztotožněn s časem ro·
tačním. V efemeridovém čase jsou od r. 1960 udávány
polohy v~ech nebeských těles.
Jakékoliv určení ET v podstatě spočívá v přesném změření polohy některého z těchto těles a zpětném vypočtení argumentu, který této poloze v příslušných pohybových rovnicích odpovídá. Jelikož
nejrychlejší zdánlivý pohyb na obloze vykazuje Měsíc,
používá se zpravidla k tomuto účelu měření jeho poloh.

observatoř

Ing. Jan Vondrák
Pecnt. VÚGTK

V praxi se ET uvádí ve vztahu s tzv. prozatímním
rovnoměrným
časem TU2 (založeném na rotaci
Země s odečtením vlivu již známých opakujících se
sezónních nepravidelností a opraveném o korekci vy.
plývající z pohybu zemského pólu) ve formě rozdílu
~T = ET - TU2. Pro úplnost je třeba dodat, že
kromě těchto časú existuje ještě čas atomový (ATAtomic Time), založený na monochromatickém záření
cesiového maseru o velmi stabilním kmitočtu, který
má v budoucnu nahradit efemeridový čas. V tomto
stadiu vývoje má tedy určování efemeridového času
význam jednak pro spolehlivé navázání obou časových
systémú (ET, AT), jednak pro jejich neustálé kontrolní
srovnávání.

2. Urěováni efemeridového ěasu metodou stejných
výšek
Zpúsob, kterého používáme, je v podstatě určením
zenitové vzdálenosti osvětleného okraje Měsíce v určitém okamžiku. Jelikož však při přímém měření zenito.
vé vzdálenosti (např. universálem) vstupuje do měření
svou plnou hodnotou chyba v nedokonale známé veli.
kosti astronomické refrakce, jsme nuceni se uchýlit
k poněkud jinému postupu.
Za předpokladu znalosti zeměpisné polohy místa
pozorovatele, místního hvězdného času a ekvatoreál.
ních souřadnic libovolné hvězdy jsme schopni velmi
jednoduše spočítat její skutečnou zenitovou vzdále.
nost, neovlivněnou refrakcí. Měříme-li tedy místní
hvězdný čas prúchodu jedné či více hvězd jistou zenitovou vzdáleností, která se během měření nemění,
múžeme tuto vzdálenost získat výpočtem. Podmínku
stálosti zenitové vzdálenosti během poměrně dlouhé
doby splňují všechny přístroje astrolábového typu se
rtuťovým horizontem, mezi nimi i cirkumzenitál. Je
samozřejmé, že během měření ke změnám skutečné
zenitové vzdálenosti dochází (vzhledem ke změnám
velikosti refrakce i úhlu zrcadel přístroje). Tyto změny
jsou však dostatečně přesně známy (jsou funkcemi
teploty a tlaku vzduchu) a nečiní žádné potíže chyby
z nich pramenící početně odstranit. Je ovšem nutno
během observace též pravidelně měřit i zmíněné
meteo~ologické údaje. Mezi průchody tzv. referenčních
hvězd pozorujeme i prúchod osvětleného okraje mě.
síčního disku stejnou zenitovou vzdáleností.
V dalším zaveďme nás!edující označení:
"

"0=" +

"
r" rQ:
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okamžitý úhel zrcadel přístroje
"(t-lOO) úhel y redukovaný na teplotu 10 oe
úhlová změna hodnoty y na 1
refrak~ v okamžiku měření na i.tou
hvězdu či Mčsío
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cp,).

B',L

skutečná zenitová vzdálenost almu.
kantaratu přístroje v okamžiku prů.
chodu i-té hvězdy či Měsíce (ne.
ovlivněná refrakcí)
zdánlivá zenitová vzdálenost hvězdy
v okamžiku průchodu (ovlivněná
refrekcí)
spočítaná zenitová vzdálenost pozo·
rovaného měsíčního okraje v oka.
mžikuETo
vyrovnaná zenitová vzdálenost téhož
okraje
zeměpisná šířka a délka přístroje
geocentrická šířka a délka přístroje
vzdálenost přístroje od těžiště Země
vyjádřená v jednotkách rovníkového
poloměru Země
zdánlivé rovníkové souřadnice hvěz·
dy v okamžiku jejího průchodu
zdánlivé geocentrické rovníkové souřadnice Měsíce v přibližně zvoleném
okamžiku ETo
zdánlivé topocentrické
souřadnice
Mtsíce v tomtéž okamžiku
paralaktické změny geocentrických
souřadnic Měsíce v tomtéž okamžiku
horizontální rovníková paralaxa a
geocentrický poloměr Měsíce v tomtéž okamžiku
topocentický poloměr Měsíce v tomtéž okamžiku
naměřený místní hvězdný čas prů.
chodu i-té hvězdy či Měsíce almukantaratem ~'cirkumzenitátu
'"
rotační čas v okamžiku- průchodu
Měsíce
efemeridový čas v tomtéž okamžiku

2.1 Pozorovací

UrlJoviJnt efemertdov~ho času malgm
ctrkumzenitdlem

Příslušné referenční hvězdy se volí tak, aby prooházely zhruba tímtéž místem almukantaratu
jako
Měsíc. Taková volba totiž vylučuje nebo alespoň podstatně omezuje chyby vzniklé deformací almukantaratu (vlivem refrakčních anomálií) nebo nepřesně
známou polohou přístroje. Určení času a azimutu prů.
chodu takto zvolených hvězd je záležitost velice jednoduchá, není tedy nutno jej na tomto místě popisovat.

Vlastní výpočetní postup bude v dalším pro stručnost
pouze naznačen s vynecháním některých redukcí, jejichž velikost nemá podstatný význam pro jeho pochopení.
Pro okamžik průchodu známe jednak prozatímní
čas rotační (TU2), jednak místní hvězdný (tJ~). Hleda.
nou neznámou veličinouje pro nás rozdíl LIT, efemeridový čas ET = TU2
LIT je tedy rovněž neznámá
hodilOta. Výpočetní postup pak je patrný z obr. 1.
Místním hvězdným časem tJtr je určena vzájemná poloha místa pozorovatele vůči nebeské sféře, a tedy i almukantaratu přístroje vůči topocentrickému průmětu
d dráhy Měsíce na nebeskou sféru. Almukantarat pří.
stroje v okamžiku průchodu Měsíce má' zenitovou
vzdálenost Ztr. Přibližně zvolenému okamžiku efemeridového času ETo odpovídá na čáře d poloha Měsíce Mo.
Předpokládejme nyní, že Měsíc je od své vypočtené
dráhy odchýlen oJ;zv. odchylku v astronomické šířce
LIB (LIB' na obr. 1 je její topocentrický průmět na nebeskou sféru) a jeho zdánlivý poloměr se od vypočtené.
ho (vlivem irradiaoe, osobní chyby pozorovatele apod.)

+

[Zl
-~Volba přibližného okamžiku
průchodu ETo

program

ETo

1---·----·

Spočítat čas průchodu okraje Měsíce určitou zenitovou vzdáleností je poněkud složitý problém jednak
vzhledem k rychle se měnícím jeho geocentrickým rovníkovým souřadnicím, jednak vzhledem k nutnosti
redukovat tyto souřadnice na zemský povrch (paralaktické opravy mohou někdy přesahovat 1°). Pro
krátkost zde uvedeme jen hrubé blokové schéma výpočtu (viz blokové schéma vpravo).
Jak je ze schématu patrno, problém je řešen po.
stupnou aproximací na základě znalosti přibližné hod·
noty LITo rozdílu mezi efemeridovým a rotač:OIm časem.
Výpočet je ukončen, je-li rozdíl mezi oběma po sobě
vypočtenými časy průchodu menší než určitá, předem
zvolená hodnota LI. IDedaný místní hvězdný čas prů.
chodu je pak ten, který byl spočítán naposledy; z něho
a z posledních vypočtených topocentrických souřadnio

=

ET

Pro potřebu observace je nutné předem určit přibližný
místní hvězdný čas a azimut průchodu Měsíce i hvězd
almukantaratem přístroje, tzv. pozorovací program.

Výpočet:
geocentrických souřadnic atr, <5tr
pro okamžik ET,
paralaktických oprav pa, p<5,
topocentrických souřadnic ať(, <5tr',
místního hvězdného času 61(,
převod 61trna TU2
ET1 = TU2

+ LITo

1
~IIETl

t
Výpočet azimutu

Měsíce se vypočte ijeho azimut.

~
~
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liší o hodnotu L1B. Přibližně zvolený čas ETo se od
určované hodnoty ET liší o rozdíldL1T, za kterýžto
časový interval se Měsío ve dráze posune o úhel L1L
(L1L' na obrázku je opět jeho průmětem z místa pozo.
rovatele na nebeskou sféru). O všeoh třeoh veličináoh
(dL1T, L1B, L1B) předpokládejme, že jsou po jistou,
zatím blíže nedefinovanou dobu konstantní.
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Pro vysvětlení je třeba dodat, že hodnota refrakce ri je
funkoí teploty a tlaku vzduohu interpolovaného pro
okamžik průohodu:a zenitové vzdálenosti Zi; ti je pak
teplota přístroje v okamžiku měření. Obráoeným
postupem dospíváme pak ke skutečné zenitové vzdá·
lenosti almukantaratu přístroje v okamžiku průohodu
Měsíce:
Z<r

=

+ +

90°- Yo r(
,,(t( -10) =
+ (r( - 'i:.ri/n) + ,,(t( - };,ti/n)

= 'i:.zi/n

Zenitovou vzdálenost měsíčního okraje z~ je možno
spočíst rovněž z nautiokého trojúhelníka přičtením
nebo odečtením zdánlivého topooentriokého poloměru
k zenitové vzdálenosti těžiště Měsíoe. Výsledný vzorec
zní

I

Iz~'.

_
..L.

~ = are

oos [sin q;sin «5~'+

+ cos q;cos «5~'oos (e( - 4'] ± Š,
4' = (X~ - p", ()~' = ()~
- P~

kde

e sin :77:oos B' sin t
tg Ptx. = --,,------- 0
oos 15~- e sin :77:oos
0 B'
e sin :77:sin B' sin (F - ()~)
r-e sin :77:osinB'cos (F- "~)
0

tg P~ = ----------~-~

sin

sin Š
V důsledku tohoto předpokladu není možno volit
čas ETo zoela libovolně, volíme ho jako součet času
TU2 (přesně známého) a předpokládaného přibližného
rozdílu L1To• Platí tedy, že ETo = TU2
L1T1.a tedy
i!i.T = ET - TU2 = !i.To d!i.T. Vyrovnaná poloha
Měsíoe (o opraveném poloměru v hledaném okamžiku
ET a odohýlená od vypočtené dráhy) je na obrázku
označena písmenem M. Jestliže jako opravu voznačí.
me rozdíl zenitové vzdálenosti z<r (urče:néz měření refe.
renčníoh hvězd) a zeni~ovévzdálenosti z(v okraje Měsíoe
v poloze M, bude mít fovnioe oprav tvar

+

+

v = a.dL1T

= 0.272481 sin:77:0'sin (T - ()~')/sin (F - ()~)
t = e<r

r
tg

=

+ ;.-

L-

(X~

tg B' cos p",/2
cos (t
Ptx./2) •

+

Znaménko + u Š platí pro pozorovaný spodní okraj,
-pro horní.

+ b.L1B + c.L1B + l,

označíme.li jako absolutní člen l rozdíl
l

= z<r-z~,

Výpočet zenitové vzdálenosti
nautiokého trojúhelníka (obr. 2).
cos

Zi =

sin q;sin

()i

z(

plyne z řešení

+ oos q; oos «5 cos (e

i -'-/Xi),

i

a jelikož platí vztahy

zi = 90° - Y = 90° - Yo + ,,(ti -

10),

zi . Zi - ri,

dojdeme k výrazu pro Yo
Yo

= 90° - Zi + ri

+ ,,(ti -

10),

Koefioienty a, b,

coz Je konstanta přístroje. Vlivem nevyhnutelnýoh
ohyb měření vyjde samozřejmě pro tuto konstantu
z měření každé hvězdy jiná hodnota y~, za konstantu
. platnou pro průohod Měsíce přijmeme hodnotu prů.
měrnou

C

rovnioe oprav jsou definovány

jako

__
a-

oz~
oET

b __
-

oz~
oB

Zde je třeba podotknout, že obě parciální derivactl je
nutno poěítat pro e( = konst., tedy pro konstantní
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polohu průmětu měsíční dráhy vůči přístroji. Derivace
podle ET se děje ve směru dráhy, podle B ve směru na
ni kolmém. Koeficient c nabývá hodnoty +1 pro horní
a -1 pro dolní pozorovaný okraj Měsíce. Není příliš
složité odvodit obě derivace analyticky (na základě
číselných hodnot oiXWlaET, a~glaET získaných z efe.
merid), pro zpracování na samočinném počítači je však
výhodnější je přímo spočítat numericky.
Ze vzorců je zřejmé, že z~ je funkcí veličin
~, a můžeme tedy jednoduše psát
~ = l(iX~,

T.:

Určoutlnf efemerld()udho času malgm
ctrkumzenUdlem

ve kterém lze s dostatečnou přesností předpokládat
lineární nebo parabolický průběh všech zmíněných
proměnných. Potom se stejnou přesností platí vztahy:
41-

iX~l
2dT

c4, ~~,

<5~, no),

kde všechny tři proměnné v závorce jsou funkcemi času
ET. Spočítejme nyní hodnoty iX~l' <5~., n-1, iX$l' <5$1'
n+1 těchto proměnných v okamžicích ETo - dT,
ETo + dT, kde dT je libovolně zvolený časový úsek,

kde dB je úhel zvolený obdobně jako časový úsek dTo
Pro náš výpočet koeficientů a, b byla provedena volba
dT = 50", dB = 50".

jeho osy rotace. Z mapy nerovnosti měsíčního reliéfu
pak pro takto určené místo vyhledáme příslušnou
opravu absolutního členu.

Poněvadž výpočet absolutního členu byl proveden
za předpokladu, že Měsíc má přesně kulový tvar, je
nutno jej dodatečně opravit o vliv nerovnosti měsíčního povrchu. Proto je třeba určit selenografické souřadnice toho místa na povrchu Měsíce, které bylo
pozorováno. Výpočet je poněkud zdlouhavý, nebude.
me jej proto na tomto místě popisovat; za zmínku stojí
pouze ta okolnost, že je třeba předem vypočítat topo.
centrickou libra ci Měsíce v délce i šířce a posiční úhel

Při odvození jsme pro stručnost opomenuli ně·
které malé redukce, které však při výpočtu nelze za·
nedbat. Jmenujme zde alespoň opravu i planetární
aberace, která vyplývá z toho, že světlo letí od Měsíce
k pozorovateli kratší dobu nežli do středu Země
a opravu z paralaktické refrakce, vyplývající z faktu, že
vzhledem k poměrně malé vzdálenosti Měsíce od Země
nabývá refrakce pro Měsíc poněkud jiné hodnoty než
pro referenční hvězdy. Značně velké hodnoty může
nabýt oprava plynoucí ze systematického rozdílu mezi
katalogem použitých referenčních hvězd a Hedrickovým katalogem Zodiacal Star Catalogue, k němuž jsou
efemeridy Měsíce vztaženy. Tuto opravu je možno
zavést až do vyrovnané hodnoty LIT.

Epocha

I

a

b

1965.636
1965.715
1965.786
1965.792
1966.014
1966.014
1966.019
1966.022
1966.167
1966.170
1966.170
1966.249

-0,092
-0,278
-0,252
-0,338
-0,338
0,442
-0,469
0,3Il
0,378
-0,462
-0,304
0,108

1,000
0,890
0,912
0,827
0,848
0,7Il
0,688
0,885
0,791
0,676
0,885
0,998

1966.767
1966.910
1967.052
1967.055
1967.129
1967.140
1967.222
1967.222
1967.293
1967.301
1967.301

-0,380
-0,264
0,067
-0,080
0,378
0,372
-,-0,480
0,142
0,282
-0,380
-0,148

0,746
0,890
1,004
1,001
0,678
0,771
0,618
0,986
0,876
0,796
0,984

I

I

c
-1
-I

-1
-I
I

-1
-,-1
1
-1.
I

-1
-1
-I
-I
-I

1
-I

-1
1
-I

-1
1
1

Z

3,31
-0,13
0,41
0,01
-1,18
0,74
2,83
0,93
0,63
-1,08
1,42
0,55
2,34
-1,67
2,26
-1,23
0,40
0,22
-3,12
1,29
0,03
1,22
-2,56

Jestliže během doby, v níž jsme předpokládali
stálost veličin MT, LIB, LlS, byly pozorovány tři nebo
více průchodů Měsíce, můžeme určit metodou nejmenších čtverců vyrovnané hodnoty všech tří ne·
známých.

V letech 1965-1967 bylo pozorováno na GO Pecný
celkem 26 průchodů Měsíce almukantaratem malého
cirkumzenitálu. Pro všechny tyto průchody byly na
samočinném počítači Minsk·22 spočteny koeficienty
a absolutní členy rovnic oprav. Při posouzení absolutních členů byly tři průchody pro hrubé chyby měření
vyloučeny a do dalšího výpočtu nebyly zahrnuty. Zby,
lých 23 průchodů jsme rozdělili do dvou skupin, ve
kterých předpokládáme poměrnou stálost všech tří
neznámých veličin.
První skupina zahrnuje měření v období od 20. 8. 65
do 1. 3. 66, druhá od 7. 10. 66 do 20.4.67. Přehled
všech 23 průchodů podává tab. 1. Jednotlivé koefi.
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cienty mají rozměry: a ["/sec] b ["/"] c ["/"] l ["].
Přibližná hodnota L1To byla definována jak.o
L1To

= 36B + OBA (Epocha měření -1968.0),
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Prvni způsob je samozřejmě mnohem účinnější než
prvni. Při volbě cp = O jsou observace omezeny pouze
střídáním dne a noci již pro přístroj o z ;?- 26° (pozorování při takto malých zenitových vzdálenostech je
zatíženo menšími chybami z refrakčnich anomálií).

souřadnice referenčnich hvězd byly převzaty z katalogu FK4, zdánlivé geocentrické souřadnice Měsíce jsme
získaliinterpolací ze sovětské ročenky ACTPOHOMHqeCHHi!:
EmeronHHH CCCP.Absolutní členy nebyly dosud opra.
veny ani o vliv nerovnosti reliéfu, ani o rozdíl mezi
Hedrickovým
katalogem a katalogem FK4. Každá
skupina byla pak vyrovnána zvlášť jednak bez oprav
z nerovnosti :reliéfu, jednak s opravami podle Nefeděva
a Wattse. Výsledky vyrovnáni prokazují, že rozptyl
měřeni se podstatně sniží při použití opravených ab.·
solutních členů (tab. 2).

m. pro absol. členy
Skupina

opravené podle
neopravené

1
2

1,26
1,70

I

Nefeděva

1,07
1,40

I

Wattse

0,96
1,45

V tab. 2 oznacuJe mo středni chybu 'jedné měřené
zenitové vzdálenosti těžiště Měsíce v obloukových
vteřinách. Výsledky vyrovnání včetně střednich chyb
s opravami
reliéfu podle Wattse
jsou uvedeny
v tab. 3, hodnoty L1T jsou již opraveny o korekce
. +IB, 19 a +IB,28, vyplývající z rozdílu astronomických délek Hedrickova
katalogu a katalogu FK4
L1Lued.Fk = 0",710.
Z obr. 3 je patrný poměrně dobrý souhlas námi získaných hodnot L1Ts hodnotami určenými z celosvětových
měřeni. Na obrázku je de:finitivni průběh L1T označen
plnou čarou, jeho předpokládaný
průběh čarou čárkovanou a hodnoty z tab. 3 jsou značeny jako křížky
s úsečkami o délce rovné dvojnásobku středních chyb
v jejich určenÍ. Průběh veličiny L1T byl převzat z ročenky ACMPOHOMHqeCHHi!:
EmeronHHH CCCP Ha 1970

r1

Druhý způsob, který v našich podmínkách přichází
v úvahu, rozšiřuje možnost observací pouze částečně.
Tak např. pro přístroj o z = 60° a cp = 50° platí
nerovnost
a je tedy využito pouze asi 70 % rozsahu deklinací
Měsíce. Proti dosavadnímu využití (asi 30 %) je však
i to značným přínosem, takže s takovouto úpravou
přístroje do budoucna počítáme.

cn

~

.~
~
rn

AB"

1 ~0,58±0,39
2

+0,68±0,56

/!lB"

LlTB

Epocha

+0,41 ±0,33/35,47 ±0,84/1965.980
+0,55±0,55
36,77±1,76 1967.127

rOJ:(.

u]
Metoda se co do ynější přesnosti v jednotlivých polo.
hách Měsíce vyrovná měření pasážníkem i meridiánním
kruhem. Nevýhodou je poměrně nizký počet mož·
ných observací, který je zřejmě nutno zvětšit, chcemeli zvýšit přesnost v určení hodnoty L1T.. Poněvadž nutnou podmínkou
pro možnost observace je splnění
nerovnosti

(kde Cl(' kolísá během jednoho :měsíce zhruba v rozmezí
±26°) je možné zvýšit počet možných observací zmenšením rozdílu cp-z na pravé straně nerovnosti. To je
možno provést v zásadě dvojím způsobem:
a) přenést přístroj blíže k rovniku, a tím zmenšit
zeměpisnou šířku cp, .
b) použít přístroje o větší zenitové vzdálenosti z.

Sitter. W.• de: On the Secular Allcelerations and the Fluctu·
ations 01 the Longitudes 01 the Moon, the Sun, Mercury and
Venus. Bull. ABtr. Inst. Netherlands, 4 (1927)
[21 Spencer.
Jones H.: The Rotation 01 the Earth. and the
Secular Accelerations of the Sun, Moon and Planeta. Mon. Not.
99 (1939)
[3] Nefeděv, A. A.: Karty reIiefa kraevoj zony Luny na ob§čem
urovně. Izvestija Astr. Engelgardtskoj observatoril Kazan·
skogo Universitěta 30 (1958)
[4] Watts, C. B.: The Marginal Zone 01 the Moon, Astr. Papers,
Vol. XVII, Washington.1963
[51 Vondrák.
J.: Měřeni poloh Měsíce malým cirkumzenitálem
se zaměřenlm k. určení elemeridového času, DiIči výzkumná.
zpráva VÚGTK č. 227·1966
[61 EXJllanatory Supplement to the Astronomical Ephemerls ..•
London 1961
[7} Astronomičeskij Je!egodnik SSSR 1965-1967. Moskva 19621964
[81 Apparent Plaoos 01 Fundamental Stars 1965-1967 Heidelberg
1963--1965
.
[91 Aoki, S.: Discussion on Longitude Difl'erences 01 Catalogues
in View 01 Determining Ephemerís Time, Astr. Journal 66, Nol
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Pozemkové úpravy
a ekonomika zeměměřických

Prof. Ing. Matěj Pokora,
kate.dra geodézie VUT, Brno

prací

Podfváme-li se na pil.vodnf mapu stabilnfho katastru z kterékoli obce v měř. 1:2880, vyhotovenou
v českých zemích v letech 1817-1858 a na Slovensku v období od 1853 do 1864, vidíme, že počet
parcel v extravilánu i v místní trati je pouhým
zlomkem množství parcel, se kterým se na tomto
katastrálním území setkáváme v roce 1949. Proto
také metoda měřičského stolu (zkráceně stolová 1.
které bylo použito pro vyhotovení map stabilního
katastru,
byla vyhovující.
Jednotlivé
pozemky
v extravilánu měly výměru i několika ha a jejich
tvar byl dosti pravidelný.
Louky a pastviny,
zvláště na Slovensku, byly obhospodařovány většinou společně
a o výnos se dělily urbarské
usedlosti podle určených podílil.. Puda velkostatkU skor.o v každé obci zabírala nejen z hospodářského hlediska tu nejlepší pil.du, ale jejich pozemky byly pohromadě v bezprostřední blízkosti
hospodářských
objektu, odděleny od sebe pouze
hospodářskými cestami. Výměra velkostatkářských
celku se pohybovala od 1.0 do 16 ha.
S rustem vesnického obyvatelstva v minuiém
stoleU dochází nejen k podstatnému rozšiřování
mfstnfch tratí (intravilánu),
ale zvláště po roce
1848, který je rokem zrušení roboty, k dělení jednotlivých pozemku na díly, tak jak se dělí jednotlivé usedlosti mezi sourozence a další příbuzenstvo. V Čechách byly většinou předávány celé usedlosti, včetně všech pozemkil. a další dědicové obdrželi k finančnímu podílu jen pozemek na výstavbu rodinného domku s nezbytnou záhumenkou. Na
Moravě, čím dále na východ a na celém Slovensku
však dochází až k nepochopitelnému
dělenf jednotlivých pozemku na díly mezi sourozence, které
ani nelze v mapě graficky vyjádřit. Odprodávánfm
části parcel pro zadluženost zemědělcil. - způsobenou platbami za vykoupenf z roboty - dochází
k dalšímu tříštěni pozemkové držby. A konečně
technický pokrok v dopravě, tj. výstavba železnic
a nových silnic i když vedených z větší části po
starých cestách, měl velký vliv na sni žení velikosti
jednotlivých pozemku i na jejich tvar.
Proto také dochází k reambulaci stabilniho katastru (1869-1880), protože vše co jsem uvedli dalšf
vlivy (stavba vodohospodářských
děl), majlcf nepřiznivý vliv na stabilizaci pozemkové údržby, bylo nutno zakreslit do katastrální
mapy. Všichni
však víme, že. reambulace z hlediska přesnosti znehodnotila mapy stabilnlho katastru, protože bylo
použito pro doplnění map opětovně grafické meto.dy. Přitom se nevycházelo z trigonometrické
sítě
I.-III. řádu, založeného
pro původní mapováni,
nýbrž z pevných bodil., jejichž polohu (např. trojmezí) nebylo lze určit přesně ani na decimetry.
Neustále stoupajtcí. roztříštěnost
pozemkové
držby, zvláště na Moravě a Slovensku, dala popud
ke scelování pozemkil. a vyhotovování nových katastrálních map po scelení, a to v měřítku i :2500.
Při vyhotovení těchto nových map - po povinném
zavedeni metrické míry (1871) u nás - bylo již
použito nové měřičské metody, a to metody polygonotrigonometrické.
zkráceně polygonové.

Počet parcel (roztříštěnost)
v extravilánu po
provedeném scelováni, které můžeme považovat za
pozemkové úpravy v širším slova smyslu, se snížil
v pril.měru o 74-83 %, což se nutně v těchto obcfch projevilo v ekonomice zeměměřických prací
při vyhotovení nového operátu, počínaje měřickými
pracemi v terénu, přes operát grafický a konče
operátem katastrálním
i operátem tehdy vedené'
pozemkové knihy. Poměrně značné úspory lze dále
vidět v nákladech na stabilizaci geodetických pevných bodu (tj. trigonometrické a polygonové, resp.
měřické sítě) a majetkové držby pN omezníkování
pozemku a veřejnoprospěšných
zai;ízení.
Bohužel však počet scelených I)bcí na Moravě,
ve Slezsku a na Slovensku od počátku scelovacích
prací (1857) do roku 1945 je příliš malý (3-5 %
podle jednotlivých
zemi), aby tyto pozemkové
úpravy měly vliv na ekonomiku zeměměřických
praci v celostátnim měřttku, protoi'e v Čechách se
scelování prakticky neprovádělo vfibec. V obclch,
v nichž se neprovádělo scelování pozemkil., se však
dále zaměřovaly veškeré změny, a to na základě
zákona z r. 1883 o evidenci pozelllkového katastru,
většinou metodou číselnou (polygonovou), i když
ještě byla použlvána i metoda grafická, nebo obě
metody byly kombinovány.
Tento stav, i když došlo k vydání dalších návodil. a pokynu pro měřické práf~e. trval prakticky
na územi našeho státu až dn vydání nového katastrálního zákona čís. 177/1927 Sb. z 16. 12. 1927.
Mezitím však došlo, jak je nám všem známo, k rozpadu Rakousko-Uherska
a vytvoření ČSR. Přesto,
že ve vedení první republiky 5táli kapitalisté, vynutilo si dělnictvo a rolnictvo ve společném boji
vydání řady významných zákonů mezi jinými i zákona o pozemkové reformě, tj. láborového zákona
čís. 215/1919 Sb. Podle tohoto zákona měla být
drobným rolníkum a bezzemkům rozdělena zkonfiskovaná šlechtická velkostatká~ská
puda, a to
orná nad 150 ha a ostatní nad 2tO ha. Podle soupisu podléhalo
konfiskaCi cca 4 mil. ha pudy,
z nfž po porážce dělnického hnutí v roce 1920
uniklo ze záboru 2,4 mil. ha. Pouze 640 000 ha zemědělské piidy (hlavně orné) připadlo 630000 přídělcu, což prakticky znamenalo, že na 1 přídělce,
připadl v pruměru cca 1 ha pudy. Přitom tento
1 ha byl přidělen většinou ve 2-3 kusech, čímž došlo k dalšímu enormnímu roztříšt~nl pozemkové
držby, takže v roce 1945, před novou pozemkovou
reformou měla ČSR 7,5 mil. ha zemědělské pudy,
rozdrobené do 33 mil. parcel o prfiměrné velikosti
cca 24 arit
K provádění záborového zákona byl vydán tzv.
zákon přídělový čís. 81/1920 Sb., podle něhož byl
prováděn příděl. Výsledky přídělu hyly na základě
geometrických
plánu, vyhotovených většinou civilními geometry, zakresleny katastrálními
měřickými úřady do katastrální
mapy. f:aždý si snad
dovede představit, jak byl tento zák:es s ohledem
na ruznost měřických metod "při vyh1tovení mapy
a geometrického plánu, srážku mapy atd., přesně
vynesen do originálu katastrální mapy.
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Proto celá zeměměřická veřejnost s radosti
přivítala vydání dříve již citovaného nového katastrálního zákona, který ukládal státní správě vyhotovit nové mapové dílo v Křovákově zobrazení,
na základě nově založené, resp. doplněné jednotné trigonometrické sítě katastrální, metodou číselnou. V roce 1932 a dalším vyšly známé Návody A
a B pro katastrální měřické práce a vedení pozemkového katastru s řadou instrukcí, které byly doplněny v roce 1940.
Nové katastrální měření, prováděné tzv. novoměřickými oddíly zemských finančních ředitelství,
však brzy ukázalo, že zaměření obce s roztříštěnou
pozemkovou držbou, i když požadavek na vyhotovení nové mapy nebylo možno déle zamítat, je
z ekonomického hlediska zcela neúnosný. Rozsáhlé místní šetření u tisíců parcel, jednání se stranami, množství tzv. přespolní držby, a konečně vysoké náklady na stabilizaci nejen podrobné měřické sítě, ale i majetkové držby, vedlo brzy k tomu,
že nové měření bylo povolováno v posledním období těchto prací před rokem 1939 jen tam, kde
bylo provedeno scelení pozemků, tj. pozemková
úprava a nebyla dosud vyhotovena nová mapa po
scelování pozemků. V Čechách a na Moravě bylo
v letech 1941 až 1945 prováděno rozsáhlé měření
místních tratí hlavně velkých měst (i hlav. města
Prahy), kde pohyb v držbě byl minimální. Scelovací práce byly prováděny na trase dálnice Vratislav
-Vídeň, a to na Moravě,
Národní a demokratická revoluce v roce 1945
vytvořila zcela nové podmínky v zemědělství, a
tím i pro měřické práce, spojené s mapovacími
pracemi pozemkové držby na území ČSSR. Na pokračování v mapovacích pracech po roce 1945 však
nebylo ani pomyšlení.
Vydáním dekretu čís. 12/1945 Sb. o konfiskaci
pfidy zrádců a kolaborantů, dekretu čís. 28/1945
Sb., v němž byly uvedeny zásady pro příděl půdy,
dekretu čís. 108/1945 Sb. a nařízení SNR čís. 4/1945
Sb. a čís. 104/1945 Sb., byla práce zeměměřické
služby státní, civilní a později i družstevní zaměj;ena na pří dělové řízení a vyhotovení přídělových
plánfi. I další zákony, jako zákon čís. 142/1947 Sb.
a jeho novelizace čís. 44/1948 Sb. o revizi 1. pozemkové reformy, o níž jsem se již zmínil a nová
pozemková reforma podle zákona čís. 46/1948 Sb.,
dala jiné úkoly měřické službě.
Pozemkové reformy a pří dělové řízení v období 1945-1948 se provádělo ve 2/3 obcí na celém
území ČSSR a v pohybu držby i dělení jednotlivých pozemků bylo přes 2 niil. ha zemědělské
půdy. Při zeměměřickém provádění uvedených zákonů sice již nedochází k dalšímu tříštění pozemkové držby, ale také ne k jejímu scelování, tak
jak měl na mysli zákon 47/1948 Sb. o některých
technicko - hospodářských
úpravách
pozemků.
Teprve v podmínkách zákona čís. 59/1949 Sb. z 23.
2. 1949 o jednotných
zemědělských družstvech
(JZD) v § 2 je uvedeno na prvním místě, že posláním JZD je scelování pfidy.
Podíváme-li se na minulé období, a to od roku
1949 a~ 1966, na dobu rozvoje JZD a ČSS, rfizné
změny v půdní držbě, na spojování a rozlučování
JZI} a narůstání půdního·fondu
ČSS,musíme
přiznat, že v tomto období nejenom že nebyl čas na
to, aby byla vyhotovena nová THM, ale že by
tato mapa a celý' operát podléhal neustálým změnám. Domnívám se, že tento postup byl zcela
správn}'" protože, jak si dále ukážeme, provedení
HTúP má ve své komplexnostlnejen
velkýnáro-

dohospodářský význam z hlediska ekonomiky našeho zemědělství, ale ovlivní podstatně i ekonomiku zeměměfiťkých prací, při vyhotovení THM pro
ČSSR.
Provedením pozemkové úpravy pro JZD a ČSS
se sníží roztříštěnost pozemkové držby v extravilánu včetně záhumenkové trati o 90-97 %. Tvary
jednotlivých pozemků jsou z velké části pravidelné
a jsou omezeny ze všech stran přístupovými cestami. Rozoráním mezí - při ponechání těch, které
brání vodní erozi mají pozemky i pravidelnější tvar z hlediska terénního reliéfu, protože při
úzkých parcelách a orbě do skladu je rozdíl ve
výškách od meze (hraniční brázdy) po střed pozemku 20-25 cm. Plochy speciálních kultur, tj. sadů, vinic, chmelnic a dalších druhů pozemků, nejsou již roztříštěny po celém katastru, nýbrž v ucelených plochách v nejvhodnějších
polohách. Při
pozemkových úpravách dochází také k úč~lné arondaei ploch luk a pastvin a v mnoha případech
i lesů, aby byly vytvořeny podmínky pro mechanizaci zemědělských prací na těchto plochách (zmizí
rfizné enklávy a pod.).
Ještě dříve než uvedu několik čísel o ekonomice zeměměřických prací po provedení pozemkových úprav, řekněme si pár slov o přesnosti měření a přesnosti katastrálních map, tj. map velkých
měřítek. U map stabilního katastru vyhotovených
stolovou metodou hlavně pro vyměřování pozemkové daně, lze odpovědně prohlásit, že zaměření
jednotlivých předmětů měření, a to hlavně držebnostních hranic, bylo v rozmezí 0,20-0,50 m a
jistě nebylo výjimkou, že přesnost klesala u vzdálenějších bodů od měřického stolu až do 1,0 m,
Této skutečnosti
při rilzných držebnostních sporech využívali civilní geometři a advokáti, a to na
úkor zemědělců ve svůj prospěch.
Nové katastrální
mapy ~yhotovené metodou
polygonovou, ať již v obcích po provedeném scelování v měř. 1 : 2500, nebo po vydání zákona čís.
177/1927 Sb. v měř. 1: 2000 i dalších s patřičnou
stabilizací
držebnostních
hranic, majl přesnost
v určení držebnostních hranic na centimetry. Pokud byly vyhotoveny na fóliích, lze určit polohu
jednotlivých
bodů bez použití polních náčrtfi
s přesnosti na ± 0,10 m s ohledem na přesnost
zákresu a možnosti odsunuti
jednotlivých
měr
v příslušném měřítku mapy. Tato přesnost byla žádoucí z hlediska držebnostního, a to hlavně ve
městech při neustále stoupajících cenách pozemků.
Nová technickohospodářská
mapa (THM) má
však jiné poslání, než dřívější katastrální mapy.
Bude jí v plné míře využito pro projekční práce
všeho druhu, perspektivní plánování i pro vyhotovení nových operátů evidence nemovitostí (EN).
Přesnost v poloze i výšce jednotlivých bodů ± 0,20
metru, jak se domnívám, zcela pro uvedené potřeby dostačí. Proto lze v celém rozsahu, až na
výjimky, použít pro měření nové progresívní metody, a to metody letecké fotogrammetrie, která
sníží náklady spojené s vyhotovením nové THM
cca o 30 %.
Máme-li však porovnávat ekonomiku zeměměřických prací před. a po provedení pozemkových
úprav, musíme vycházet ze stejné měřick~ metody
a domnívám se, že nejlepší porovnání nám dá vyčíslení metody polygono-trigonometrické.
Pro porovnání je vzata obec v průměrných obtížnostních
podmínkácb. Tato obec je uvažována:
1. v pfivodnlm stavustabilní katastr po. reambulaci
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Cen<t
Spotfeb:t ča3u (hod.)
za pdc1
Kč~
v poll
ITP
PD
v k n el. 1

Cen;k GKP
Typ
obce

Název prováděné práce
tab.

1

Místní šetření

I

20

I

polož.

typ

1

VIII

12,13

46

12
Polohopis včetně
podrob. bod. pole

20

24,25
42,43

VIII

Zobrazovací

20

83

VIII

20

104

VIII

práce

Výpočet výměr

I
2

252*)
35,8
4,60

1

1,55
--

5,83
2,25

9,74
--

-

0,80

I

10,42

I

11,29

12,13

IV

35

rr

0,65
0,27

--

Polohopis včetně
podrob. bod. pole

20

24,25
42,43

IV

151
24,7

3,38
1,48

5,57

--

Zobrazovací

~O

83.

IV

2,10

0,12

20

104

IV

6,50

-

práce

I

I

I
12,13

I
II

Místní šetření

20

Polohopis včetně
podrob. bod. pole

20

24,25
42,43

II

Zobrazovací

20

83

II

20

104

II

práce

Výpočet výměr
Celkem

I

I

2. ve stavu po sceleni pozemků (podle scelovacich
zákonů)
3. po provedenI pozemkových úprav (SHTÚP).
VyčIsleny jS()Upouze rozhodujicI práce, majicI
podstatný vliv na ekonomiku zeměměřických pracI,
a to: mIstnI šetřenI, mapovánI polohopisu včetně
založenI podrobného bodového pole, vykreslenI polohopisu, zobrazovacI práce a výpočet výměr. DalšI
úspory lze prokázat ve stabilizaci, a to jak podrobného bodového pole [měřické sItě), tak ve stabilizaci držebnostnfch hranic, které však nejsou pro
tento přIpad uvažovány, ale v celostátnIm měřItku maji hodnotu několika desítek miliónů Kčs.
VyčíslenI je provedeno
GKP platného od 1. 1. 1967
ITP a PD, protože i počet
je mnohdy rozhodující pro

v cenách podle ceníku
a dále ve spotřebě času
zapojených pracovníků
zdárné provedení prac1.

Ve srovnávací tabulce je uvažován pouze extravilán, protože v intravHánu rozsah prací pro všechny typy obci před a po provedení pozemkových
úprav bude přibli~ně stejný.
Obtížnost prací je ovlivněna v prvé řadě ve·
likostí parcel a dále sklonem terénu. Uvažujeme-li
velikost parcel do 0,50 ha a sklon 5-10 %, pak
je obec zařazena do VIII. typu, při velikosti parcel
0,50-2,00 ha a sklonu 5-10 % jP. typ IV. a při velikosti parcel nad 2,00 ha sklonu 5-10 % je typ II.
(viz cenik GKP - str. 25-26).

Z uverl.ené tabulky je patrno, porovnáme-li finančnI
náklady a spotřebu času (u hlavních prací) u obce před a po scelovl1ní, že úspory jsounl1s1e-

230,30

-

-

0,48
6,38

I

6,82

0,43
0,25

0,81
--

111,1
23,5

2,33
1,42

4,10

4,00

0,29

173,10

4,82

4,91

0,10

I

-

--

1,50

I

1,25

9""

24

I

I

.

*) Pro podrobné
bodové pole počítáno 100 % pro
polohopis 70 %
pro tOlní práce,
50 oo pro kance!.
práce z ceníkových položek.

-

0,30

11,00
361,40

0,80
0,44

20

I Celkem

~

·1

I

Místní šetření

Výpočet výměr

3

I

I

Celkem

Poznámka

dující: finanční náklady se sníží z 361,40 Kčs/ha,
na 230,30 Kčs/l ha, tj. o 36,5 %, spotřeba času ITP
z 10,42 hod/l ha na 6,38 hod/l ha, tj. o 39 % a
spotřeba času PD z 11,29 hod!l ha na 6,82 hod/
/1 ha, tj. o 39 %.
Ještě výrazněji se projevI úspory, porovnáme-li
finanční náklady a spotřebu času na obec nescelenou a po provedení SHTÚP. Náklady na 1 ha
se sníží z 361,40 Kčs na 173,10 Kčs, tj. o 52 %. Spotřeba času u ITP z 10,42 hod/l ha na 4,82 bod/l ha,
tj. o 54 %, a u PD z 11,29 hod/l ha na 4,91 hod/l
ha, tj. o 56 %.
PromItlleme-li si dosažené. úspory v celo'státnim měřítku při výměře cca 5,000000 hazemědělské plldy v extravilánu, na které budou provedeny
SHTÚP, pak úspory ve finančních nákladech je
možno odhadovat nejméně na 950,000 000 Kčs při
použití geodetické metody. Z hlediska úspory času
je možno při porovnání prací za stejných podmInek, jako při porovnání cen, hovořit o úspoře
28,000 000 hodin ITP a 31,900 000 hodin PD.
Z uvedených čísel je Zřejmé, že provádění SHTÚP
má nejen velký národohospodářský
význam z hlediska ekonomiky zemědělských prací, jak uvedli
ostatnI odborníci na. 1. celostátni konferenci o pozemkových úpravách, ale i na ekonomiku zeměměřických praci při vyhotoveni nového mapového
díla na ú?:p.mí CSSR.

Redakci do~lo v červnu 1967.

Stanovtsko lektora na str •.274
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Některé problémy
evidence právních vztahů o nemovitostech

Zákonem č. 22/1964 Sb. byl položen základ k vybudování spolehlivé evidence právních vztahů o nemovitostech, evidence, kterou jsme měli ve formě
snad trochu "kožené", zato však velmi pllesné a
spolehlivé v pozemkových knihách a pozemkovém
katastru, a která byla plled lety poněkud neuváženě
narušena. Po tllíleté zkušenosti s novou praxí se
však ukazují nedostatky a mezery, které by mohly
celou soustavu jednak vážně narušit, jednak zatížit ji neužitečnými a neplatnými údaji; kromě toho
jsou některé potíže pili jejím zakládání.
Zkušenosti ze zakládání evidence nemovitosU
ukazují, že je mnohem snadnější a spolehlivější
zjistit majetek občanů než socialistických
organi·
zací. Jednou z pllíčin je to, že pro zápis právních
vztahů o nemovitostech ve vlastnictví občanů je
nutná listina, vyhotovená nebo alespoň registrovaná státním notállstvím, tedy orgánem vysoce kvalifikovaným a spolehlivým. V socialistickém sektoru naproti tomu, a to se týká plledevším MNV
v menších obcích a JZD, ale i jiných družstev, vyhotovují smlouvy funkcionáili, ktellí mají minimální právnické znalosti, a tak jim uniknou mnohdy
důležité podrobnosti; listina, a tím i právní akt
mají pak podstatné vady. Stalo se nám již několikrát, že MNV vykoupil celý pozemek pouze od
jednoho spoluvlastníka, nebo dokonce od uživatele
bez souhlasu ostatních spoluvlastníM .. Jaká je hodnota takového jednání a jaké jsou obtíže s uvedením věci do lIádného stavu je zllejmé. Tyto pllíklady jsou ovšem výjimečné; zato však je rozšílleným
zlozvykem některých (ne všech) MNV, že nezasílají smlouvy, kterými nabyly od občanů různé nemovitosti, k Zápisu sUedisku geodézie. Pak se stává, že MNV piliděluje do osobního užívání pozemky, jejichž uživatelem. je podle EN (a podle pozemkové knihy i vlastníkem) někdo jiný, než MNV.
To by pochopitelně nevadilo, protože vlastník i uživatel mohou být rozdílné osoby a za správnost
aktu ručí registrující notáll, Horší však je, když
MNV pilidělujedo osobního užívání pozemek, který
je již zapsán na listu vlastnictví jiného občana,
jehož vlastnictví je tedy spolehlivě zjištěno. Domnívám se, že SG jedná v takovém pllípadě jedině
správně, když takovou listinu pozastaví a žádá vysvětlení. Podle instrukcí nemá sice SG právo odmítnout zápis listiny, je-li for m á I n ě správná a
nemá zkoumat její vniUní správnost, je však nutno
si uvědomit, že SG je -- resp. bude po založení EN
- jediným místem, kde je možno zjistit pNpadné
pllehlédnutí skutečného vlastníka, a tak zabránit,
aby MNV (nebo jiný orgán) se dopustil nedbalosti, nebo pllímo pllekročení kompetence. Pracovníci
MNV si musí uvědomit, že v naší republice vládne
právní lIád, a že právoplatnost každého rozhodnut!
může být kontrolována.
Podobné zkušenosti jsou s některými národními podniky nebo družstvy, které po několika reorganizacích
nemají často žádné doklady o nabytí majetku. Mohu konkrétně jmenovat obec, kde
jsme pili. II. etapě Zjistili, že le v ní postavena nová,
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prodejna,
ale provozovatel
nemůže sebemenším
kouskem papíru doložit ani nabytí pozemku, ani
postavení, kolaudaci a pilidělení popisného čísla.
Podle směrnic X/70 jsme museli pozemek, na němž
prodejna stojí, zapsat do LV původního vlastníka,
ktetý však mezitím zemllel, dědicové v obci nebydlí
a projednání dědictví nebylo prokázáno; tedy zápis do záznamu změn, což je "hrob pohllbených nadějí". Je to stav neradostný. V pllípadě pllevedení
prodejny na jiného provozovatele bychom mohli
takovou změnu podle hospodállské smlouvy bezpochyby zapsat, a po dalším pllevodu, tlleba opět na
nynějšího provozovatele. Domnívám se, že by mělo
být omezeno oprávnění nižších státních orgánů
(zejména menších MNV), družstev a národních
podniků uzavírat smlouvy o nabytí nemovitostí od
občanů bez registrace
státním notállstvím. Jenom
větším podnikům a národním výborům by mohlo
být takové oprávnění uděleno, a to pouze individUálně, napil. ministerstvem spravedlnosti,
pokud
svým personálním obsazením dávají záruku odborného a nezávadného
provádění takových smluv.
Nebylo by ovšem nutno vyžadovat registraci pllevodů majetku hospodállskou smlouvou mezi podniky a ostatními organizacemi.
Pili II. etapě je značnou potíží vymazání starých
závad, zejména zástavních práv, kdy věilitelem byl
soukromník, nebo dědických podílů, váznoucích na
nemovitostech. Oprávněný je často neznámého pobytu, někdy i mrtev, a tak je dlužníkovi obtížné,
ne-li nemožné obstarat si lIádnou kvitanci. Zmíněné
dluhy jsou většinou z doby plled druhou světovou
válkou, občas i plled r. 1914. Jedná se tedy o pohledávky, které nejsou-li zaplaceny, jsou v naprosté většině pllípadů promlčeny, a často měnovými
reformami znehodnoceny taK, že jejich hodnota je
zcela zanedbatelná.
Pracovníci
SG nejsou však
oprávněpi
rozhodovat' o promlčení .pohledávek.
Směrnice vycházejí zllejmě ze stanoviska, že pracovníci SG nejsou právnicky
kvalifikováni. Není
však postaráno o to, aby zde byl orgán, který by
mohl tyto a jiné právní otázky s konečnou platností lIešit. Je sice pravda, že státní notállství může
na žádost občana prohlásit určité skutečnosti o nemovitostech za neplatné; toto ustanovení je však
nepraktické. Notállství jsou zavalena vlastní agendou a nerada se takovými okrajovými záležitostmi
zabývají. Bylo by vhódné, kdyby na závěr komplexního založení EN pilijel do obce no táli, a pokud možno na místě' rozhodl otevllené otázky, ověm listiny atd. Bohužel neznám pllípad, že by se podaililo zalnteresovat
notállství na podobnou akci.
Stejně obtížné je lIešit pllípady, kdy byly změněny hranice mezi parcelami rtlzných vlastníků bez
lIádné smlouvy, pllípadně kdy pili uzavírání smluv
nebyla respektována skutečnost, že celý prodávaný
objekt je v pozemkové knize veden jako několik
parcel (často v několika vložkách); formálně zfistala část objektu nepllevedena na nového vlastníka, ačkoliv Jak fakticky, .tak podle úmyslu smluv-
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ních stran, měl být převeden celý objekt. Stihnout
v termínu, určeném pro druhou etapu, napravení
takových případů, tj. uzavřít a dát zaregistrovat
o tom smlouvu, bývá většinou nemožné, nehledě
na to, že zúčastnění nemají často zájem obtěžovat
se nějakým jednáním a spokojují se s faktickým
stavem. Protože se jedná většinou o případy, které
nastaly za oboustranného
souhlasu, trvají-li již
dlouhá léta a jsou poměrně nepatrného rozsahu,
mělo by být. povoleno jejich řešení 'krátkou cestou.

částí zemědělských závodfi, zapsán jako uživatel
zásadně vlastník, i když pozemek skutečně neužívá." Kamenem úrazu je vymezení pojmu zemědělský závod. I ve směrnici je psáno. že " ... nezemědělské pozemky se evidují v sektoru 21, kam se
z p r a v i dia
zapisují pozemky do 10 arů", na
střediscích geodézie se zapisují důsledně všechny
pozemky přes 10 arů (v součtu) do sektoru 19 jednotlivě hospodařící rolníci. Dospíváme tak k situacím, že soukromí zemědělci jsou také např.
v Praze na Vinohradech nebo na Ořechovce, kde
zahrady často přesahují výměru 10 arit Jak postupovat při změně vlastnictví takových pozemků?
Protože notáři neuvádějí užívací vztah v listině, je
podle směrnic správné (a technici to vymáhají)
zapisovat takové pozemky na LV nového vlastníka,
neměnit zápis uživatele v evidenčním listu a poznamenat věc k dalšímu šetření v obci. K tomuto
šetření dOChází zpravidla pc delší době" a tak
nastává
rozpor mezi vlastnictvím
a užíváním.
Někdy je opravdu vlastník a uživatel rozdílná osoba, ale ve většině případfi se s vlastnictvím změní
1 užívání. ProtQ by byl mnohem menší nesoulad
mezi Zápisy v EN a skutečností, kdyby se při převodu vlastnictví těchto pozemků přepsalo i užívání, pokud není prokázán opak. Kdyby ovšem MNV
řádně plnily svou ohlašovací povinnost, pak by
tato část příspěvku byla zbytečná; to je však jeden
z faktorfi, který nemohou SG často změnit. Ponechávám do diskuse návrh, zda by nebylo vhodné
sektor 19 rozdělit na tři podsektory,
označené
např. 19-1, 19-2, 19-3, to: do výměry 3000 m2
(hranice, nad kterou je nutný souhlas ONV k převodu nemovitosti),
3000-5000 m2 (hranice pro
dodávky) a nad 5000 m2, aby bylo možné provádět
sumarizační
práce pomocí SPS, ne jako dosud
ručně. Stejně tak zfistává otázkou, zda je správné
zařazovat do sektoru 15 všechny pozemky patřící
MNV a jiným socialistickým organizacím a podnikfim, včetně pozemkfi zastavěných,
když se do
sektoru 15 mají zař9.zovat ostatní zemědělské závody státního socialistického
sektoru.

266 roč.

Řešením by mohla být např. těsn~jší vazba mezi SG a státním notářstvím, zejména v tom případě, že by byla uzákoněna povinná registrace i těch
listin, které dosud registraci nepodléhají. Toto řešení by však nezapadlo do celkové koncepce evidence nemovitostí. Snad by bylo vhodné vybudovat v rámci ústavu geodézie orgán, asi na úrovni
kraje, odborně právnicky obsazený, který by měl
pravomoc ve spolupráci s národními výbory l'ešit
všechny sporné otázky spojené s evidencí nemovi~
tosU. Výsloyně zdůrazňuji, že by jeho pravomoci
museli podléhat jak občané, tak také národní podniky, družstva i národní výbory, aby bylo možné
řešit uvedené potíže. Takové organizační opatření
a pravomoc navrhovanéh'J orgánu by musela být
podložena zákonem, a bylo by žádoucí, aby byl vydán včas.
Uvedu další potíže. V každé obci se vyskytnou
případy, kdy majitel zemřel a dědicové jsou nee
dostižitelní. Pokud je známo, které notářství dědictví projednalo, je možnó vyžádat si opis rozhodnutí. Horší je situace, kdy není známo, zda a které notářství dědictví projednalo a nejsou ani známi potomci, příp. jiní dědicové zesnulého. Záznam
změn takových případů po nahlášení státnímu notářství k dodatečnému projednání je jen polovičním řešením, protože některé případy zůstanou natrvalo nevyřešeny.
Mnohdy, zejména u chat, si majitelé nedají
chatu zaměřit, ani kolaudovat, a tak ji nelze zapsat do operátu EN. Jindy majitelé pozemku si
provedou bez povolení změnu hranic, a nedají si
vyhotovit geometrický
plán, nestarají
se o povolení ONV, ani neuzavřou řádnou smlouvu. Tak
rostou rozpory mezi operátem EN a skutečností.
Jindy je dokonce pracovníkům SG zabraňováno ve
vstupu na pozemky, na které mají při měřických
pracích nárok. Aby střediska geodézie mohla plnit
úkol udržovat evidenci nemovitostí v souladu se
skutečný~
stavem, je bezpodmínečně nutno, aby
nový zákěn vybavil SG dostatečnou pravomocí nutit ty, jichž se to týká, k plnění uložených povinností, třeba prostřednictvím
komisí pro veřejný
pořádek při ONV. Diskutované zavedení ohlašova·
cích listů - ovšem přizpůsobených současným pOlimínkám - by mohlo být krokem k nápravě. Rovněž je nutné, aby SG byla vybavena pravomocí ověřovat pro potřeby evidence nemovitosti opisy lisťin
a vydávat ověřené opisy ze sbírky listin. Domnívám
se, že k tomuto zmocnění by nebylo třeba zákona,
že by je mohla pro vnitřní potřebu ústavfi stanovit
ÚSGK.•
Problematické je spojení evidence vztahfi vlastnických a užívacích, pokud se nejedná o pozemky
sdružené v JZD, nebo užívané státními statky. Zdfirazňuji, že nemám na mysli pozemky, které slouží skutečné zemědělské výrobě, nýbrž větší zahrady, spojené s rodinnými domky. Opírám se o zkušenosti z příměstské a rekreační oblasti. V jiných
oblastech budou možná zkušenosti jiné. Podle směrnic X/50 má být n'" u pozemkfi, které nejsou sou-
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Komplexní zakládání evidence nemovitosti je jedinečnou příležitostí, aby se vyřešily otázky nejen
právnické, ale i technické. Při těchto pracích se
jedná pokud možno osobně se všemi vlastníky,
což je příležitost, která se nebude tak často opakovat, zejména při údržbě evidence nemovitostí.
Máme zkušenosti, že i při komplexním zakládání
EN se najdou technické závady (chybné označení
kultur, uživatele apod.), i když byla v obci nedávno
provedena údržba. Bylo by tedy záhodno při této příležitosti vyřešit všechny otázky, což se neobejde
bez řešení uvedených návrhů opatření. Je možné
vyhovět všem platným směrnicím a opsat z pozemkové knihy všechny nevymazané závady a "železné krávy" (ještě ojediněle existují!), podíly z minulého století a pod., ale komu prospěje evidence
zatížená mnoha údaji, formálně sice platnými, ve
skutečnosti však zcela zbytečnými a nezávaznými.
Práce spojené se založením evidence nemovitostí
jsou velké, a kdyby tato evidence neměla být za·
ložena spolehlivě, v souladu se skutečností, byla
by to věru práce vyplýtvaná nadarmo I Jak ukazují zkušenosti, je nezbytně třeba nového zákonného opatření na řešení nedoložených právních
vztahfi o nemovitostech, dále je třeba vybavit střediska geodézie potřebnými pravomocemi a potřebnými kvalifikovanými
a zkušenými
pracovníky.
Bohužel se vydání nové1\o zákonného opatření stále oddaluJe. Je však
.•. nutné, aby vyšlo včas, řešilo
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věci d ů s led n ě a vyrovnalo se s p o lov i č at o stí, jinak příležitost, která se nám naskytla,
bude opět promarněna.

vad a o ověřování listin orgány geodézie. O vydání
nového zákona jedná ÚSGK s příslušnými resorty.
Je' však nutno poznamenat, že se v souča'sné době
uvažuje též o změně některých zákonů, např. občanského zákoníka, poukd jde o úpravu věcných
práv. Z těchto důvodů se zkoumají také možnosti
společného řešení těchto otázek.

Psáno v lednu

19S7

Článek vychází z dosavadnfch obUží zakládání
evidence nemovitostí, jejichž odstranění je předmětem navrhovaného nového zákona o evidenci
nemovitosti. Jde zejména o rozhodování o nedoložených právních vztazích, o zapisování starých zá-

Několik poznatků

Z

K přípomínce o zařazování zemědělských závodil: do sektoru 15 a 19: příslušné definice stanovil býv. SÚS, nýní Státní statistický úřad. ÚSGK
svého času již na tyto nedostatky příslušná místa
upozornila, ale jednání uvázla.
Pro posílení významu evidence právních vztahů o nemovitostech, a tím i ohlašovací povinnosti,
diskutuje se rovněž o opětovném zavedení konstitutivního účinku zápisu do evidence nemovitostí.

Ing. Boleslav Černoch
(JSGK Praha

revize

účetních uzávěrek

Koncem pololetí byly ukončeny práce spojené se
schválením hospodářských výsledkťl. ústavťl. geodézie a kartografie a došlo k finančnímu vypořádání
vzájemných
finančních
závazkťl. mezi Ústřední
správou geodézie a kartografie a státním rozpočtem za rok 1967. Před schválením hospodářských
výsledků ústavů byly provedeny revize účetních
uzávěrek k 31. 12. 1967 a z této práce byly získány
některé poznatky, o kterých se domnívám, že by
bylo užitečné, aby se s nimi seznámili i ostatní
pracovníci rezortu. Článek si nedělá nároky na
hlubší podrobný rozbor hospodaření ústavů geodézie a kartografie a sleduje cíl upozornit na některé otázky správy národního majetku, plánování
a financování prací a jejich vazeb na hmotnou zainteresovanost pracovníkťl..
Forma příspěvkové organizace proti dřívější
formě zvláštních rozpočtových organizací dávala
v podstatě větší hospodářskou samostatnost jednotlivým ústavům. Forma financování
pevnýmpřF
spěvkem vytvářela lepší základ pro rozvinutí prvkfl
hmotné zainteresovanosti
pracovníků na výsledcích hospodařeni. To se projevilo tím, že všechny
ústavy docílily lepších hospodářských
výsledků.,
než předpokládal plán, i když v některých případech nelze tyto výsledky ze stanoviska dalšího vývoje považovat za nesporně kladné.
Podle způsobu dosažení lepších, hospodářských
výsledkťl. vytvořily se dvě zásadně odlišné skupiny:
krajské ústavy a kartografické a reprodukční ústavy. U krajských ústavů byl společný význačný rys
zvýšení tržeb při celkovém zachování úrovně plánovaných nákladů. s poměrně zanedbatelnými
výkyvy nahoru i dolů.. Přitom největší relativní rťl.st
byl v pracích za úplatu prováděných na střediscích geodézie, i když absolutně největší rtl.st byl
docílen u výkontl. chozrasčotní sféry, což přirozeně
odpovídá i jejích váze na ústavech. Nutno konstatovat, že všechny ústavy na úseku evidence nemovitostí splnily své úkoly. Tato okolnost by svědči, la pro to, že problematika
organizace prací na
střediscích geodézie vyžaduje nadále zVýšenou po-

zornost. Bohužel nemáme spolehlivé metody, jak
zjistit do jaké míry těchto lepších výsledkťl. bylo
dosaženo větší efektivností prací a jak dalece bylo
to docíleno intenzifikací práce, tj. zejména zvýšením práce přes čas a ve dnech pracovnJho volna.
U kartografických
ústavtl. hospodářské výsledky
se zdají potvrzovat skutečnost, že dochází k určitému přelomu v celkovém pojetí zptl.sobu jejich
práce a obchodní činnosti. V předchozích létech a
minulém roce byla prováděna a dokončena rozsáhlá díla, vyžadující velké přípravy v odborném
a kartografickém
zpracování.
V dtl.sledku toho
v roce 1967 došlo k většímu poklesu rozpracovanosti. Tento pokles by nebyl sám o sobě nepříznivým zjevem, kdyby nebyl doprovázen poklesem
aktivity, jejímž signálem je např. snížení spotřeby
základního materiálu (papír). Přitom růst fakturace zaostává za poklesem
stavu rozpracované
Výroby. Tento stav svědčí o potřebě hledání nových
směrťl. v ediční činnosti.
Při -správě národního majetku jsme se nesetkali s hrubými nedostatky a možno říci, že v resortu bylo dosaženo dobré úrovně. Ukazuje se však
potřeba, aby byla věnována pozornost likvidaci vyřazených a odepsaných předmětů. dlouhodobé spotřeby, neboť jednak se s touto likvidací dlouho
otálí a v některých případech nelze zjistit, kdy a
jakým způsobem k likvidaci došlo. V péči o inkaso splatných pohledávek jeví se rovněž pokrok a
počet starých pohledávek, ohfi'ožených promlčením,
má klesající tendenci,
ztl.stává však (hlavně na
Slovensku) ne zrovna snadný úkol likvidovat staré pohledávky z doby před rokem 1958.
Úkol pravidelné inventarizace aktiv a dluhťl.,
rezerv a položek financování, má velký význam
pro kontrolu správnosti vykázaného stavu majetku,
ale i pokud jde o hospodářský výsledek, zejména
při inventarizaci rezerva položek financování. Ne·
dokončení těchto prací a zejména nedostatečné porovnání se stavem vykázaným v účetní evidenci,
nemů.že odkrýt závažné nedostatky jak v evidenci,
tak v organizaci práce a její kontrole. Všechny
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větší nedostatky, které se objevily při prováděné
revizi, souvisely s nedostatky v inventarizaci, případně v nesprávném. postupu při likvidaci vyřazených a odepsaných předmětů.
Při revizi se dále zjistilo, že během roku došlo
u několika ústavů k poměrně velikým rozdílům
mezi plánovanými a skutečnými odpisy základních
prostředků. V převážné většině byly plánovány odpisy vyšší než byla skutečnost. Poněvadž při stanovení výše příspěvků jedním z určujících prvků je
i výše plánovaných odpisů, tato přímá vazba vedla
k tomu, že bylo nutno předepsat dodatečné odvody
k tíži hospodářského
výsledku do státního rozpočtu až do výše plánovaných nákladů na odpisy.
Tyto dodatečné odvody v některých případech nepříznivě ovlivnily hospodářský výsledek. Tato skutečnost svědčí o tom, že nebylo dosud dosaženo žádoucí jistoty při dodávce investic, a to zejména
z dovozu. Investice se proto zařazují později do
provozu než bylo plánováno. Bude nutno dbát na

to, aby při sestavení plánu investic a finančního
plánu vůbec bylo náležitě vyjasněno, kdy a jaké
investice budou zařazeny do provozu a případně
se kterými základními prostředky se počítá na vyřazení.
Ne vždy jsou účelně vyžadovány dotace ke
krytí nákladů, které jsou financovány ze státního
rozpočtu. Nelze rozhodně považovat za správné,
když jen dva ústavy vyžádaly si dotaci na krytí
nákladů CO, která odpovídala skutečné spotřebě.
I když jde řádově o malou částku, nutno se pozastavit nad tím, že byla zhruba čerpána na necelou
jednu třetinu.
V nových organizacích vzniká nyní řada nových problémů, které souvisejí s novými směry naší
ekonomiky. Vzhledem k tomu, že se zdůrazňuje
ekonomická stránka prací, soudím, že zamyšleni
nad těmito nadhozenými problémy nebude naškodu ekonomiky prací v geodézii.

Ing. Josef Praiák, ÚSGK Praha
Ing. Jiří Šíma, CSc, VÚGTK Praha

XI. Kongres Mezinárodní fotogrammetrické společnosti

Ve dnech 8. až 20. července

1968 se konal ve švýcarském městě Lausanne XI. kongres Mezinárodní
fotogrammetrické
společnosti.
Zúčastnilo se ho
asi 980 delegátů ze 72 zemí všech kontinentů.
Z Československa se zúčastnili kongresu delegáti ČSVTS a resortů Ústřední správy geodézie a
kartografie, ministerstva národní obrany, ministerstva školství, ministerstva lesního a vodního hospodářství, mini1sterstva hornictví, ministerstva kultury, pracovníci Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického
a některých národních podniků resortu ÚSGK - celkem v počtu
19 osob. Mimo těchto delegátů se zúčastnila části
kongresových jednání skupina členů ČSVTS pro
geodézii a kartografii v rámci odborné exkurze
do Svýcarska.

Vzhledem k tomu, že ČSSR byla pověřena v období
1964-1968 řízením práce IV. komise - Použiti
fotogrammetrie
k mapování zemského povrchu,
soustředili se čs. fotogrammetři především na přípravu jednání .této komi'se, dále pak na zajištění
tisku pozvaných referátů a vypracování vlastních
referátů, z nichž 6 bylo předneseno ve IV. komisi
a zbývající v komisí,(:h 1., III., V., VI a VII.; celkem bylo předloženi5 13 referátů autorů Adlera,
Gála, Kalenského, Komárka, Krátkého, Mandyse,
Pichlíka, Pražáka, Rouleho, Skládala a Símy. Národní zprávu za ČSSR zpracoval Ing. Pražák, zprávu o činnosti IV. komise předložil její president
Ing. Skládal, CSc. Kromě toho národní dopisovatelé ostatních odborných komisí podali zprávy o činnosti čs. fotogrammetrů presidentům těchto komisí.
Odborná skupina pro fotogrammetrii
ČSVTS
připravila os. národní expozici na téma: "Pokroky
letecké fotografie, v ČSSR" a "Pozemní fotogrammetrie při záchraně kulturních památek". Vědecké výstavy se zúčastnily: Výzkumný ústav geode-

tický, topografický a kartografický v Praze, vysoké
školy technické v Praze,Brně
a Bratislavě (společná expozice) a Ústav pro výzkum rud v Praze.
Během kongresu
byly uspořádány
odborné
exkurze u fy Wild, Heerbrugg a Kern, Aarau a
k Federální topografické službě v Bernu, kterých
se též zúčastnili někteří čs. delegáti.
Jednání předsednictva Mezinárodní
trické společnosti (lSP)

fotogramme-

Na úvodním za1sedání pléna byl přijat nový statut
ISP. V období 1964-1968 byly přijaty za členy
společnosti další státy: Alžírsko,Austrálie, Bulharsko, Kuba, Lybie, Syrie, Thajsko a v průběhu kongresu pak SSSR a Mexiko. Předběžně se přihlásilo
Peru. XII. kongres ISP se bude konat v roce 1972
v Kanadě a jeho pořadatelem bude Kanadský zeměměřický ústav. O kongres v roce 1976 se předběžně ucházejí: Finsko, Bulharsko, USA, Japon'sko
a Brazílie.
Předsednictvo společnosti (Council) bylo zvoleno v následujícím složení:
president: prof. Dr. F. Solaini (Itálie)
I. vicepresident: prof. W. K. Bachman (Svýcarsko)
II. vicepresident: Ing. L. Skládal, C'Sc. (ČSSR)
ředitel kongresu 1972: S. A. Gamble (Kanada)
generální sekretář: G. C. Tewinkel (USA)
pokladník: prof. Dr. S. R. Halonen (Finsko]
Řízení jednotlivých technických
komisí bylo
pro období 1968-1972 přiděleno následujícím zemím:
I. Letecká fotografie a navigace - USA (pres.
M. Scher)
II. Teorie, metody a vyhodnocovací pří1stroje NSR (prof. Dr. Decker)
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III. Aerotriangulace
Thompson)

V.

Britanie

IV. Mapování zemského povrchu
(prof. Van der Weele)
V. Speciální aplikace
(M. Carbonnell)
VI. Bibliografie,
(prof. Gál)

fotogrammetrie

vzdělání

VII. Fotointerpretace

-

-

a terminologie

(prof.

E.

Holandsko
-

Francie
-

ČSSR

NDR (Dr. A. Reinhold)

Byla ustavena
studijní skupina pro zřízení
ústředního archivu ISP, jejími členy jsou dr. Harry,
prof. dr. Schermerhorn, dr. Clemente. Předsednictvo bylo pověřeno prostudováním
možností volné
výměny
kartografických
materiálů
(leteckých
snímků a map) pro vědecké účely. Všechna usnesení byla schválena jednomyslně 51 členskými zeměmi s hla'sovacím právem.

I. k o m i s e - Let e c k á fo t o g r a f i e a n av i g a c e (čs. zástupce Ing. Komárek)
Zabývala se problémy pořizování a kvality leteckých snímků a hodnocením fotografických
materiálů. V uplynulém období byla široce rozvinuta
teorie optických přenosových funkcí a ukázána
jejich
použitelnost
k. objektivnímu
hodnocení
vlastností objektivfi, leteckých komor a celých fotografických
systémů. Komise vypracovala a doporučila k užívání jednotný postup kalibrace ileteckých komor. Ve stále větším měřítku jsou ve
světě používány barevné, spektrozonální
a infračervené filmy, zejména k účelům fotointerpretace.
I I. k o m i s e - T e o r i e, m e t o d y a vy h o dnocovací
přístroje
(Ing. Šmidrkal, CSc.)
Byly vypracovány
"Provizorní
standardní
testy
ISP" k souhrnnému, jednotnému a opakovatelnému
zkoušení vyhodnocovacích
přístrojů
a registračních zařízení a široce diskutována
problematika
nových
fotogrammetrických
přístrojů,
zejména
analytických a automatických.
Objevil se značný
počet přístrojů pro orthofotografii
a orografii a
nový přístroj pro přenášení
bodů na snímcích,
využívající laseru (firma Carl Zeiss Jena). Téměř
všichni výrobci představili různé pří1stroje. pro digitální záznam informací z leteckých snímků nebo
stávajících map a plánů, jakož i dokonalé automatické koordinátografy.
Jednání ukázalo, že se
v poslední době stále výrazněji uplatňují čís e ln é metody záznamu a zpracování informací o terénu a grafické
vyhodnocování
polohopisu
je
v mnoha případech nahrazeno produkcí orthofotoplánů.
I I I. k o m i s e Ing. Krátký, CSc.)

A e rot

r i a n g u 1a c e

(doc.

- V uplynulém období bylo vypracováno mnoho systémů aerotriangulace,
používajících analogových
i analytických přístrojů k záznamu informací z leteckých ·snímků a malých i středních samočinných počítačů k příslušným výpočtům. Převažují
metody blokové analytické aerotriangulace,
avšak
bylo presentováno
mnoho případů
přístrojové
aerotriangulace,
použité při mapování ve velkých
měřítkách! Z ČSSR referoval o původní metodě
blokové analytické aerotriangulace
doc. Ing. Krátký, CSc. Zúčaistnilse s úspěchem experimentálníc,h

zkoušek aerotriangulace
v bloku 180 snímků v měřítku 1: 65 000 pro účely mapování v malých
měřítkách, které uspořádala tato komise. V následujícím období se hodlá komise blíže zabývat
otázkami hospodárnosti
AT a studiem působení
různých kategorií chyb na maketách snímkových
řad.
I V. k o m i s e - Map o v á n í zem s k é h o P ov r c h u (Ing. Pichlík, CSc.)
Jednání této komise řídili čs. delegáti Ing. Skládal,
CSc., a Ing. Kudělásek, CSc. Byly zhodnoceny vý.sledky experimentálních
zkoušek "Pecný 1966-68"
konané IV. komisí na materiálech dodaných z os.
zkušebního
fotogrammetrického
bodového pole.
Jednotlivé pracovní skupiny se zabývaly problémy
fotogrammetrického
mapování měst ve velkých měřítkách (referát B. Dubuissona, Francie), ekonomickými parametry fotogrammetrického
mapování (A. J. Brandenberger, Kanada), aktuálními problémy mapování v malých měřítkách
(T. J. Blachut, Kanada) a zvláště důležitým tématem - kritériemi přesnosti
fotogrammetrického
mapování
(Teferoval Ing. Pichlík, CSc.). Byly diskutovány
teoretické a praktické otázky využití digitálního
modelu terénu, zejména v dopravním projektování.
Za tím účelem byla ustavena nová pracovní skupina "Fotogrammetrie
při projektování dálnic", zabývající se výzkumem digitálního modelu terénu
a využití orthofotoplánů.
Z ČSSR v této skupině
pracuje Ing. Šíma, CSc. Do budoucna se hodlá IV.
komise zabývat vývojem fotogrammetrických
mapovacích systémů, které by komplexně zaznamenávaly veškeré dosažitelné kvalitativní i kvantitativní informace o zem'ském povrchu z leteckých
snímků v účelné kombinaci numerických a grafických metod vyhodnocení včetně orthofotoplánů.
Podrobné studium hospodárnosti
jednotliVých dílčích operací má přispět ke znalosti parametrů,
důležitých pro optimální přípravu projektů fotogrammetrického
mapování.
V. k o m i s e - S pec i á I n í a p 1 i k a c e f o t
g r a m m e t r i e (Ing. Šíma, CSc.)

0-

Jednání této komise se především zabývalo problémy tzv. blízké fotogrammetrie. V uplynulém období byla vyvinuta řada dvojitých stereometrických komor pro pořizování
měřických snímků
blízkých pevných i pohyblivých předmětů, vesměs
určených k jednomu speciálnímu účelu [architektura, modelový výzkum, sledování deformací rotujících pneumatik a proudnic na vodních tocích
apod.). Komise vypracovala návrh univerzální stereometrické
komory
optimálních
vla'stností
a
hodlá se dále věnovat vypracování kalibrace stereometrických systémů.
Pozoruhodných úspěchů bylo dosaženo i v oboru mikro3tereofotogrammetrie
s použitím elektronkových mikroskopů [TU Berlín, prof. Burkhardt)
a v kosmické geodézii při sledování drah raket
(USA). V oboru památkové péče byla navázána
spolupráce s organizací ICOMOS za účelem ještě
intenzívnějšího
využití ~otogrammetrických
metod
při dokumentaci
kulturně historických
památek.
V příštím mezikongresovém období bude věnována pozornost aplikaci některých
nefotografických metod pro účely fotogrammetrie,
jako jsou
např. radargrammetrie,
holografie, televizní obrazy
a rentgenoskopie.
Novým oborem ve stadiu teoretického výzkumu je čtyřrozměrná
fotogrammetrie
[X, Y, Z, čas).
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V I. k o m i s e B i b I i Og r a f i e, v z děl
a t e r min o I og i e (prof. Gál)

á n l:

Bylo konstatováno, že rozsah a kvalita výuky fotogrammetrie
se zvyšují, v čemž zaujímá ČSSR
jedno z nejpřednějších
míst. Komise vyvíjl: snahu
unifikovat odborné termíny a symboly a vytvořit
nové termíny pro vzniklé obory (např. pro orthofotografii).
Některé firmy, vyrábějící fotogrammetrické přístroje a mezinárodní výcvikové středisko ITC v Delft (Holandsko), vyvinuly speciální
zařízení pro výcvik operatérů nebo přídavná zařízení, umožňující simultánně pozorovat práci zkušených pracovníků. V oboru bibliografie bude pokračovat činn()lst knihovny ITC v systematickém
shromažďování materiálů, týkajících se fotogrammetrie. Komise doporučila, aby se ve všech zemích věnovala pozornost dokumentaci historického vývoje fotogrammettie.
V I 1. k o m i s e Pražák)

F o t o i n t e r p ret

v oboru fotogra~metrie.
Na ploše 5000 m3 Palais
de Beaulieu byly uspořádány 3 tematické výstavy,
a to:
a) expozice členských

zemí (20 účastníků)

b) vědecká výstava (15 institucí)
c) expozice
organizací).

výrobců

přístrojů

a materiált\.
.

(42

Kromě toho byly v areálu výstavy promítány
diapozitivy a krátké filmy o poslání fotogrammetrie,
nových přístrojích, technologických
postupech, činnosti OSN při technické pomoci rozvojovým zemím
a s turistickou tématikou.

a c e (Ing.

Působnost komise se neustále rozšiřuje s !rostou~
cím zájmem v jiných oborech vědy a techniky
o využívání informací z pozemních a leteckých
snímků. V referátech byly dokumentovány případy
úspěšného použití fotointerpretace
v geologickém
průzkumu, lesnictví, ochraně přírody,archeologU,
biogeografii. Velká pozornost byla věnována automatizaci záznamu informací ze Isnímků a novým
přístrojům pro fotointerpretaci.
Komise vyzvala
národní zpravodaje, aby vytvořili národní pracovní skupiny pro fotointerpretaci,
které by soustředily odborníky z různých oborů vědy a techniky
za účelem propagace a dalšího rozšíření využití
informací z leteckých a pozemních snímků.
Pozn. Podrobnosti o jednání technIckých komisí lze nalézt v souborné zprávě z XI. kongresu
ISP, kterou vydá odborná skupina pro fotogrammetrii ČSVTS do konce roku 1968.

Mezinárodní fotogrammetrická
výstava v Lausanne
byla dosud nejrozsáhlejším podnikem Isvého druhu

Účast Č8lskoslovenské delegace na XI. kongresu
ISP v Lausanne byla prospěšná, neboť účastníci
měli možnost nejen poznat současný stav technického a vědeckého rozvoje fotogrammetrie, ale též
aktivně působit při jednáních v předsednictvu, plénu, technických komisích a na výstavě členských
státt\. a vědeckých institucí. Světová odborná veřejnost byla seznámena s· úrovní Č's. fotogrammetrie prostřednictvím 13 odborných referátů, národní zprávou a zprávou o činnosti IV. komise.
Ohlas výsledkt\. výzkumné a praktické činnosti
čs. fotogrammetrt\. ukázal, že naše dosavadní práce byla cenným přínosem k rozvoji fotogrammetrie
i ve světovém měřítku. Vysoce byly oceněny možnosti, které skýtá čs. zkušební ffItogrammetrické
pole na Pecném a byl projeven zájem o jeho další
využití pro vědecké účely celou řadou členských
zemí.
Uznání odborné vyspělosti ČSSR v oboru fotogrammetrie se projevilo zvolení1'l s. Ing. Skládala,
CSc., za II. vicepresidenta ISP a pověřením ČSSR
řídit práci VI. komise pro bibli( grafii, vzdělání a
terminologii v období 1968-19n (president prof.
Ing. Dr. P. Gál).

Ing. František (:álek

XII. Mezinárodni kongres
FIG v Londýně

ÓSGK Praha

Mezinárodní
federace
zeměměřičt\.
(Fédération
Internationale des Géometres) uspořádala ve dnech
2. až 12. září v Londýně svůj XII. kongres, kterého se zúčastnilo více než 1000 delegátů ze 40 států. ČSVTS pro geodézii a kartografii byla zastoupena 18 účastníky z různých organizací (ÚSGK,
ministerstvo zemědělství, ÚGÚ, Pražský projektový
ústav, ČVUT, SVŠT, VÚGTK, Hutný projekt Košice,
PUDlS, Spoj projekt, Inženýrské a prt\.myslové stavby). Byla to zatim největší účast československých
geodett\. na kongresech FIG, což bylo zvlášť překvapující s ohledem na domácí obtížnou situaci. Ta
zavinila, že českoslovenští účastníci se dostávali
do Londýna rt\.znými cestami a postupně, takže
většina jich nebyla přítomna na jednání první dva

dny; mnozí pro omezené devizové prostředky nemohli zt\.stat až do konce. Přesto se podařilo zajistit účast na většině odborných jednání" výstavách i technických exkursích. Je nutno konstatovat, že přijetí účastníků ČSSR bylo mimořádně
srdečné a jejich aktivita byla vysoká. Předložili 6
národních zpráva 12 odborných osobních referátů,
z nichž 9 bylo předneseno a projednávánO\ Zúčastnili se aktivně diskusí, exkursí, promítání odborných filmt\. a navázali řadu užitečn5'·ch odborných
styků. Podobně jako naši fotogrammetři z Lausanne, přivezli geodeti z Londýna výzll'I.mný mezinárodní úspěch, vedení mezinárodní Odborné komise
pro inženýrskou geodézii.
Mottem kongresu bylo heslo "P ř í n o s z e-
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mě měř i č e k 11 d s k é m u p O k r O k u", na
ní: předseda prof. Draheim (NSR), místopředsedové: R. Steel (Anglie), G. Ewald (NSR). E. De Biagi
které byly zaměřeny všechny úvodní přednášky.
(Itálie) a B. T. Barnard (USA). Pro období 1970 až
President FIG p. B. J. Collins poukázal v úvodním
1972 byli schváleni předsedové technických
koreferátě na rychle stoupající potřebu zeměměřičů
,misí:
v celém světě, což je zejména důsledek prudkého
růstu světové populace a volání po zajištění růstu
Komise 1 - Výkon odborné činnosti - J. Michaud
životní úrovně, a to -nejen v rozvojových zemích.
(Francie)
S tím souvisí i řada nových oborů, kam zeměměřič
2
Odborná výchova - H. Schmid
(Rakousko)
dnes a zejména v budoucnu bude zasahovat, takže
původní náplň zeměměřictví právě v současné době
3
Odborná literatura - H. L. Rogge
prodělává neobyčejný rychlý růst. Zvýšenou po(Holandsko)
třebu geodetů prokazoval i profesor Delftské uni4
Hydrografické měření - H. S. Ritchie
(Anglie)
versity p. W. Baarda v referátě o budoucnosti zeměměřičů a profesor University ze Sheffieldu p.
5
Měřické přístroje a metody
J. R. James v přednášce o obtížích života ve velW. Radlinski (USA)
kých městech. Poprvé v dějinách FIG vystoupil zá6 - Inženýrská geodézie - V. Krumpstupce Organizace spojených ;národů, p. K Saouma,
hanzl (ČSSR)
ředitel jednoho oboru organizace FOA (Food and
7 - Katastr a pozemkové úpravy
Agriculture Organisation)
a v referátu o rozvoji
M. Tomič (Jugoslávie)
světových zdrojů vysoce zhodnotil úÍohu zeměmě8 - Plánování a rozvoj měst řičů a jejich poslání, především v rozvojových zeS. Stahnke (NSR)
mích.
9 - Oceňování a řízení nemovitostí
K Car legrlm (Švédsko)
Vlastní odborné jednání kongresu probíhalo
Bylo rozhodnuto uskutečnit příští zasedání Stálého
souběžně v 10 komisích, ve kterých byly přednevýboru FIG v červnu 1969 v Kodani, v roce 1970
seny desítky zajímavých referátů i odborných disv Budapešti a v roce 1971 ve Wiesbadenu, současně
kusí, z nichž zejména v komisi V., VI. a VIII. bylo
s XIII. kongresem FIG.
mnoho podnětného i pro československou geodéPřevzetím jedné z nejdůležitějších
komisí FIG
zii a kartografU. V komisi V. to byly především
jsme získali příležitost
uplatnit
své zkušenosti
nové přístroje, zaměřené na urychlení nebo mechaměřítku. Jsme přesvědčeni,
že
nizaci získávání informací a tendence nahradit vý- v mezinárodním
naše inženýrská geodézie má k tomu dobré předpočty a zobrazovací práce automatizací. Tato komipoklpdy, Představa o další činnosti mezinárodní
se měla po stránce věcné velmi zajímavé doplnění
komise pro inženýrskou geódézii spočívá předena vý'stavě firem, kde se účastníci seznámili s povším v práci studijních skupin ustavených pro konslední technikou na úseku přístrojů pro zeměměkrétní problémy. Zatím se uvažují tyto čtyři meziřické práce v terénu i pro vyhodnocování. Jedním
národní studijní skupiny:
z nejzajímavějších úseků výstavy byly elektrooptic1. přesnost vytyčování - dopustné odchylky ve
ké dálkoměry, kde řada vyrobců přišla s novými
stavebnictví
modely s výbornými parametry. Tak např. Geodi2. měření kubatur
metr M 7T pro měření vzdáleností do 500 m, s přes3. měření deformací - automatizace procesu
nosti ± 1 cm a současné měření úhlů s přesnosti
100/1, o celkové váze 12 kg, Laser - geodimetr M8 4. podzemní rozvody, jejich zaměřování a evidence
Je pravděpodobné, že by bylo vhodné vytvořit i jiné
pro měření vzdáleností
do 60 km s přesností
studijní skupiny. Předpokládáme, že u nás působí
1 X 10-6 (váha 50 kg), Tellurometr Modlíte na bázi
infračervených vln pro vzdálenosti do 2 km s přes~ řada odborníků, kteří by se práce v mezinárodních skupinách rádi zúčastnili. Uvítáme, když se
no stí ~ 3 mm, Wild D.l.10.T k měření vzdálenosti
s. náměty přihlásí předsedovi komise prof. Ing. Dr.
do 1 000 m s přesností ± 1 cm a současnému měV. Krumphanzlovi ke spolupráci.
ření úhlů s přesností 1/1 (dálkoměr je namontován
na theodolitu Wild T2) a podobné vysoko účinné
přístroje firem Fenne!, Askania a další.
Z hlediska technologie 1 techniky prací lze
konstatovat, že úroveň našich geodetů je srovnatelná s úrovní světovou. Ovšem okruh působnosti zeměměřičů v Anglii, USA, Kanadě, Austrálii i jiných
západních zemich je podstatně širší než u nás,
zejména v urbanismu a na úseku výstavby vůbec.
Závazná ustanoven! pro veškeré práce v čs. jednotné
Z tohoto hlediska byly velmi poučné exkurse do
anglických zeměměřických úřadů Ordonance Surnivelačn! s!ti a pro nivelačn! práce, které se maj! do
vey v Southamptonu
a Directorate of Overseas
do této s!tě pi'evz!t obsahuje
Surveys v Tolworthu i u dvou mapovacích firem
Fairey Surveys v Maidenheadu a Hunting Surveys
v Elstree. O zkušenostech, které tam byly získány,
přineseme
ještě podrobnější
zprávu, právě tak
jako o nejzajímayějších referátech a nejzajímavějších exponátech z výstavy.
pro práce v československé jednotné
Na kongresu byly přijaty za členy FIG společnosti zeměměřičů Jamaiky, Zambie, Irské republiky
nivelační síti
a Trinidadu a Tobaga. O členství se ucházely společnosti z Ma~ajska, Nigérie, ~ecka, Rumuska a
Instrukce byla vydána v roce 1968. Distribuci prováHongkongu. Byly schváleny některé změny ve stanovách FIG i nové zásady pro stanovení výše členděj! prodejny mapové služby v Praze, Brně a Niti'e
ských příspěvků. Pro období 1970 'lŽ 1972 byly StáCena Kčs 6,-.
lým výborem FIG navrženo nové vedení ve slože-
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Ing. Josef Aron,

. Z činnosti Oborového střediska
vzdělávání pracujících

VÚGTK

Oborové středisko vzdělávání pracujících
(OSVP),
které bylo v rámci reorganizace
resortu ÚSGK začleněno do VÚGIK, je nově pověřeno průpravou
(doškolováním)
vedoucích hospodářských
pracovníků, vedoucích špičkových specialistů ve vybraných disciplínách a jejich kádrových rezerv.
Cílem průpravy vedoucích pracovníků je
- pozvednutí odborných vědomostí pro řízení na
úroveň soudobých poznatků organizace, řízení
a ekonomiky,
rozšíření odborných dovedností, způsobů praktického využití nových poznatků v oboru geodézie a kartografie,
rozšíření přehledu o zkušenosti z progresívní
řídící praxe v podobných organizacích,
rozšiřování informovanosti o nových poznatcích
a zkušenostech
v oblasti organizace
a vědeckého řízení v oboru geodézie a kartografie.
Obecným cílem průpravy - doškolování vedoucích pracovníků - není jen předávání nových
poznatků, vědomostí a dovedností,
ale neustálý
proces rozvíjení tvůrčích sil, pozitivní vývoj jejich
přístupů, postojů, stylu myšlení a jednání. Úspěšné absolvování příslušných
kursů včetně studijních prací by mělo v podstatě (v komplexu s pracovními výsledky) prokazovat způsobilost k dalšímu výkonu zastávané funkce, nebo u kádrových
rezerv k výkonu konkrétní řídící činnosti. Tento
systém průpravy řídících pracovníků je nutno chápat jako specifický způsob doplňování a rozvíjení
řídících schopností pro výkon konkrétních funkcí.
Nenahrazuje však systém základního a postgraduálního studia na vysokých školách
a studia na
středních odborných školách, které je základem
pro získání stupně vzdělání v odborné kvalifikaci.
První pololetí činnosti OSyp v nových podmínkách bylo zakončeno obhajobami závěrečných
písemných prací třísemestrálního
kursu základů
vědeckého řízení ve dnech 25. až 27. června 1968.
Obhajoby byly provedeny před zkušebními komisemi ve třech zájmových skupinách (oblast činnosti
OÚG, inženýrské geodézie a kartografie)
v přítomnosti absolventů zmíněného kursu, oponentů a odborníků z praxe.
Závěrečné práce byly zaměřeny na aplikaci
teorie základů vědeckého řízení v oblasti geodézle
a kartografie.
V dalším uvádíme autory a názvy
závěrečných písemných prací:
1. Ing. Hynek K ohl
- OÚG Praha:
Analýza
organizace OÚG a projekt vhodného zpllsobu
řízení
2. Ing. František N o v o t n Ý - IG Praha: Stanovení optimální struktury výrobních pracovníků národního
podniku . Inženýrská
geodézie
v Praze z hlediska zajištění současných i per·
spektivních úkolll a návrh na řešení změn druhového složení pracovníků v důsledku přechodu na mechanizaci a automatizaci
výrobních
postupů
3. Ing. Ladislav K a d e ř á b e k - OÚG Praha Ing. Karel M a x mil i á n - ÚSGK Praha: Projekt sestavení plánu a vlastní výchova kádr 0vých rezerv na úrovni podniku a ústavu
4. Ing. Karel K o z á k - OÚG Brno: Postavení

SG v nové organizaci
ním útvarům OOG organizacemi ÚSGK

Praha

jeho vztah k ostatkooperace s ostatními

5. Ing. Oldřich Š a n d a . - Ing. Miloslav V it o u 1 - OOG Brno: Rozbor stavu lIP na OÚG
a návrh optimálního poměru absolventů vysokých škol, středních
průmyslových
škol a
dvanáctiletek
\

6. Ing. Otto Ves e 1 Ý - OÚG Brno: Projekt nejvhodnějšího
typu řízení středisek'
geodézie
s ohledem na hmotnou zainteresovanost
7. Ing. Jaroslav Jun e k OOG Brno: Rozbor
mzdové soustavy lIP v resortu OSGK a návrh
koncepce dalšího vývoje
8. Ing. Štefan F e k i a č - IG Bratislava: Projektové sestavování
perspektivního
plánu na
úrovni podniku
9. Ing. Pavol K meť k o - OÚG Bratislava: Analýza organizace hospodářské jednotky příspěvkové a hospodářské organizace
10. Ing. Vladimír Per dek
OÚG Bratislava:
Projekt sestavení plánu a vlastní výchova kádrových rezerv na úrovni podniku a ústavu
11. Ing. Rudolf Š a n d r i k - IG. Bratislava: Projekt sestavení plánu a vlastní výchova kádrových rezerv na úrovni podniku a ústavu
12. Ing. Jaroslav Mat y s - Kartografie
Praha:
Projekt nejvhodnějšího
typu vnitropodnikového řízení v podnicích Kartografie
13. Ing. František Hro n e k - Ing. Ondrej Bot t o
- Kartgeofond Bratislava: Projekt vnitropodnikového řízení v Kartgeofondu
14. Ing. Vladimír P o spí šil - ÚSGK Praha: Stanovení ekonomických a technických podmínek
ekonomicky správné ceny, kategorizace
cen,
koncepce plánu vývoje cen.
15. Ing. Karel Pec k a - Ing. František P o s 1u šn Ý - Kartografické nakladatelství
Praha: Zásady pro organizaci a provádění obchodní činnosti v Kartografickém nakladatelství
16. Ing. Bedřich Bar t í k - ÚSGK Praha: Rozbor výsledků zakládání komplexní EN v roce
1967 s ohledem na počet a skladbu pracovníků
přidělených na tento úkol a na stav podkladit
Návrh optimálního počtu a skladby pracovníků pro provedení úkolů v optimální době a
nejmenšími náklady
odděleně
pro české
kraje a pro Slovensko
17. Ing. dr. František Br o ž, CSc. - ÚSGK Praha:
Příspěvek k problematice zvyšování ekonomické
efektivnosti
vědeckovýzkumných
prací
v geodézii a kartografii
18. Ing. Jan J a k 1 - ÚSGK Praha: Zásady pro organizaci a provádění investorské činnosti v nové organizaci resortu
19. Ing. Jaroslav Ji r m u s - ÚSGK Praha: Výhled
dlouhodobého rozvoje v kartografii
20. Ing. Jaroslav K o u b a kladě rozboru rentability
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kých prací vytyčit smě"r exportu - určit me·
tody hlavní činnosti jednotlivých druhů kartografických prací při vývozu. Které druhy prací
jsou pro export nejvhodnější
za stávajících
podmínek- zahraničního obchodu.
21. Ing. Oldřich Piš e k - ÚSGK: Efektivnější
užívání služebních cest

dených prací, může sl ji na kratší
v OSVP.

Pokud se jedná o činnost OSVP ve druhém pololetí 1968, mají se uskutečnit tyto akce:

vy-

závěrečný seminář kursu základů
vědeckého
řízení II. běh, spojený s obhajobou závěrečných
písemných prací, jejichž seznam vám sdělíme
později. Obhajoby se uskuteční počátkem pro
since 1968,

22. Ing. Jan Str á n s k Ý - ÚSGK Praha: Rozbor
současného stavu národohospodářské
evidence
na OÚG a návrh této evidence v nové organizaci s přihlédnutím k optimálnímu počtu hospodářských
(nákladových)
středisek
Na základě odborných posudků jednotlivých
prací a vyjádření členů zkušebních komisí, byly
obhajoby důstojným zakončením tříseme~trálního
doškolování, jehož účelem bylo zajišťovat ~oustavný růst odborných znalostí vedoucích pracovníků
resortu ÚSGK, zdokonalovat styl a organizaci jejich řídící práce, prohloubení a uspořádání znalostr,
kterých vedoucí pracovníci již nabyli. Zejména pak
posílení schopnosti všestranné a zevrubné analýzy
podnikové nebo ústavní problematiky a optimální
řešení problémů v rozhodovacím procesu, jakož
i rozvinutí dovednosti samostatného a praktického
aplikování získaných vědomostí.
Úroveň závěrečných písemných prací byla vysoká a vycházela z bohaté praxe. Skoro každý příspěvek přinášel osobitý názor a je možno říci i přímý návod k jednání. Jejich obhajoby včetně oponentur byly velmi dobré, stejně jako jejich orga·
nizační zajištění. Přínos obhájených prací spočívá
především v tom, že jejich autoři se v těchto pracích snažili vidět a řešit aktuální problémy řízení
geodézie a kartografie z aspektu nových ekonomických zásad a přispěli tak spolu s oponenty a odborníky z praxe k odborné a hluboké diskusi otázek, na jejichž řešení je závislý další rozvoj geodézie a kartografie. Průběh obhajob vyzněl vážně
za společného zájmu o všechna obhajovaná témata,
jejichž rozboru, kritiky i hodnocení se účastnili
aktivně všichni pracovníci příslušné skupiny. Zejména diskuse k jednotlivým pracím a konfrontace názorů byla nejúčinnějším vyvrcholením závěru
kursu základů vědeckého řízenI.
Domníváme se, že účinnost kursu by se projevila nejen u pracovníků na vyšších hospodářských
řídících funkcích, ale že je třeba vybírat talenty
již v úrovni mladých vedoucích oddílů, provozních
inženýrů, vedoucích provozů a zaměřit se v těchto
kursech jak na sféru otázek ekonomických, tak
také na techniku řízení.
Závěrem je možno říci, že kurs základů vědec·
kého řízení je přínosem pro pracovníky, kteří ve
svém povolání plánují, organizují nebo řídí odbor··
né práce. Aby ve své práci neustrnuli, je třeba nbsolventy těchto kursů aspoň jednou do roka soustředit a seznámit je s nejnovějšími poznatky problematiky organizace a řízení a prodiskutovat jejich aplikaci na současný stav rozvoje geodézie a
kartografie.
Poněvadž celá řada závěrečných
písemných
prací řeší aktuální otázky organizace a řízení geodézie a kartografie, rozhodlo se vedení ÚSGK zpracovat a vydat podnětné myšlenky písemných prací
ve sborníku, který bude sloužit dalšímu rozvíjení
otázek organizace a řízení v resortu ÚSGK, případně k diskusi s autory praCí prostřednictvím
OSVP.
Kdo by měl zájem seznámit se s některou z uve-

dobu vypujčit

bude zahájen třísemestrální
kurs personalistiky
pro vedoucí pracovníky
personálních
útvarů
orgánů a organizací resortu ÚSGK a jejich kád·
rové rezervy,
-

čtyřdenní kurs o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci pro pracovníky pověřené těmito úkoly
- listopad 1968,
čtyřdenní kurs o nových zásadách THM, pro
vedoucí pracovníky THM; dvě skupiny - říjen
a listopad 1968,
dvoudenní kurs o nových smluvených značkách
THM, pro vedoucí pracovníky kartografických
oddílů a vedoucí pracovníky THM - říjen 1968,
dvakrát čtyřdenní soustředění kursu o metodách
kontrolní práce, pro pracovníky
kontrolních
útvarů; první soustředění v listopadu 1968.

Program činnosti pro příští rok 1969 budp. sestavovat pedagogická rada OSVP z požadavků orgánů a organizací resortu ÚSGK. Požadavky na doškolování vedouCích hospodářských
pracovníků a
vedoucích špičkových specialistů zasílejte s- požadovanou učební náplní
Výzkumnému ústavu
mu a kartografickému

geodetickému,
- OSVP.

Kurs elektronického
v Bratislavě

topografické-

rněfení délek

_ Aktuálním
úkolem při hospodářské
výstavbě
je provést hospodářskotechnické
mapování
ve velkých měřítkách. Základem k tomu je dostatečně husté základní a podrobné bodové pole,
~ jehož vybudování se dnes nejlépe osvědčují
elektronické
dálkoměry. Ukazuje se také, že některé typy těchto přístojů
se mohou úspěšně
uplatnit i v jiných oblastech inženýrské geodézie,
např. při určování délky mostní nebo tunelové
osy, při budování komunikací, při stavbě lanových
drah apod. Prudký rozvoj v konstrukci těchto přístrojů v zahraničí svědčí o tom, že jde o přístroje
skutečně progresívní, které se významnou měrou
podílejí na plnění náročných úkolll moderní geodézie.

es SR
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Je proto velmi záslužné, že katedra geodetických základů Slovenské vysoké školy technické
v Bratislavě .pod vedením prof. ing. Antona Suchánka, CSc. a ve spolupráci se slovenským výborem pro geodézii a kartografii ČSVTS uspořádala kurs elektronického
měření délek s cílem seznámit účastníky zejména prakticky s některými
světelnými a rádiovými dálkoměry. O kurs byl
značný zájem a proto účastníci byli rozděleni do
dvou skupin: první absolvovala kurs ve dnech
26.-29. března a druhá ve dnech 2.-5. dubna
1968..
V zahajovacím
projevu prof. S uch á ne k,
CSc., vedoucí katedry geodetických základů, poukázal na význam elektronických
dálkoměrů pro
geodetickou
praxi a se zasvěceností
informoval
o současném stavu jakož i o směrech a možnostech dalšího vývoje těchto přístrojů.
Ing. Martin
g o v an
podal stručný výklad
o maďarském tellurometru
GET - B1, Ing. Anton
Mel u š vysvětlil funkCi a obsluhu jihoafrického
tellu~ometru MRA - 2, Ing. Ján Val o v i č se:;mámil účastníky se švédským světelným dálkoměrem AGA - 6. Ing. Karol J u r d a a Ing. Ján
Val k o podali výklad o světelném dálkoměru
Zeiss EOS. Pak následoval praktický výcvik, organizovaný tak, že v průběhu dalších dnů se každý
účastník podrobně seznámil s obsluhou uvedených
přístrojů jakož i s postupem početního zpracování
měřických Výsledků.
Praktickou výuku vhodně doplnily přednášky
dalších odborníků. Ing. Irena M i t á š o v á' vyložila vyhodnocování
měření dálkoměrem EOS na
samočinném
po čita či ODRA 1013. Ing. Bořivoj
D e Ion g, CSc., VÚGTK Praha, rozebral technickoekonomické
parametry
při použití elektronických dálkoměrů pro zaměřování bodového pole.
V další přednášce, nazvané "Kalibrace přístrojů",
vyložil Ing. D e-l o n g, CSc., nutnost kontroly elektronických dálkoměrů, rozdělených do tří skupin:
a) velké světelné dálkoměry, b) malé světelné
dálkoměry, c) rádiové dálkoměry. Ing. Bohuslav
S o k o 1 í k, VÚGTK, upozornil v přednášce "Údržba a opravy elektronických
dálkoměrů" na nejobvyklejší závady přístrojů při provozu.
Je třeba vyzvednout úsilí pořadatelů
o největší efektivnost kursu. Účastníkům bylo předem
zasláno skriptum s nejdůležitějšími
údaji o teoretických základech elektronických
dálkoměrů, takže kurs se mohl plně zaměřit na výcvik. Další
skriptum, které účastníci
obdrželi při zahájení
kursu, je zaměřeno na popis přístrojů, na jejich
obsluhu a na zpracování výsledků měření. Průběh
a zejména úsilí instruktorů
přístupnou
formou
přiblížit neobvyklé přístroje účastníkům různých
znalostí, podpořit jejich zájem a vyvolat další náměty na využití těchto přístrojů, bylo účastníky
- pro které katedra geodetických základů vytvořila na katedře příznivé podmínky pro výměnu
zkušeností i názorů - hodnoceno velmi kladn~.
Se zřetelem k tomu, že se projevuje další zájem o kurs, bude patrně na podzim 1968 uspořádána druhá repríza kursu. Prof. Suchánek vyslovil záměr katedry prohlubovat
započatou cestu
seznamování pořádáním dalších kursů, které by
byly zaměřeny více na teoretické otázky elektronického měření vzdáleností.

Stanovisko lektora
(k článku
prof. Ing. Matěje Pokory:
Pozemkové
úpravy a ekonomika
zeměměřžckých
prací)

Scelování pozemků jednotných zemědělských družstev a státních statků v ČSSR se provádí podle
vládního nařízení číslo 47/1955 Sb. a vyhlášky čís.
27/1958 Ú. 1. a v návaznosti na ně vydaných metodik z roku 1958 (jednoduché
projekty pro nově
ustavené a rozšiřující se zemědělské podniky) a
z roku 1932 (souhrnné projekty pro sloučené a
konzolidované zemědělské podniky).
Případ druhé obce, uvedený autorem v článku
je uveden s odvoláním na stav po scelení podle
scelovacích zákonů. Charakter organizace fondu
v tomto případě - posuzován v pořadí - by odpovídal tzv. jednoduchému
projektu,' i když při
jednoduchém projektu, ve kterém byly zachovány
všechny přirozené hranice pozemků (mimo meze,
které byly rozorány), byly dosaženy podstatně větší průměrné výměry pozemků, než autor uvádí
(s odvoláním na diferenciacl ceníku) 0,5~2,O ha.
Při scelení pozemků podle scelovacích zákonů bylo
pak dosahováno obvykle ještě větších průměrných
výměr pozemků (i když ne tak velkých jako při
souhrnném projektu podle metodiky 1962).
Progresivita organizace půdního fondu, skutečně dosahovaná obzvláště pozemkovými úpravami
podle metodiky z roku 1962, je v průměru větší
než je uvedeno' ve třetím případě, který autor uvádí, takže skutečně dosažená úspora času při zeměměřických pracích bude větší, než odpovídá pracnost vyžadovaná typem II.
Úspory, které vyplývají pro zeměměřické práce
při různé progresivitě půdního fondu jsou evidentní a autor je propočtem dokazuje. Konkrétní čísla
je však třeba doprovodit poznámkou, že jak z nepřesnosti typů podmínek (VIII. - IV. - 11.) s ohledem na skutečně dosahované progreslvity organizace půdního fondu, tak z konstrukce ceníku samotného vyplývá, že vyčíslenou ekonomiku nelze
brát doslova a "do haléře". Ceník GKP, jak ukazuje srovnání docilované produktivity s ceníkem
pro ostatní projekční práce, se jeví jako konstrukcí, možno říci, podstatně výhodnější, a proto práce, fakturované podle něho jsou s ostatními projekčními pracemi objektivně nesrovnatelné. Je proto předpokládaná
ekonomika pouze spolehlivým
dokladem toho, že zeměměřické práce po pozemkových úpravách podle metodiky z roku 1962 jsou
jednodušší a méně nákladné.

Ve dnech 26. a 27. listopadu
International v Brně

1968 se koná v hotelu

Setkánfodpovědných
geodetů
na kterém si odpovědní geodeti z resortů investorských, projektových, prováděcích a z resortu ÚSGK
vymění zkušenosti z činnosti OG v investiční výstavbě. Budou rovněž projednány otázky honorování, prémiování, náhradního volna, rizikovosti práce atd.
, Pozvánku si vyžádejte do 19. října 1968 v sekretariátě Krajské rady ČSVTS v Brně, Malinovského nAlIl. Č•. 4.
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Ing. Vladimir Rodr
Inženýrská geodézie Liberec

v. celostátní

přebor
geodetů a kartografů
ve stolním tenise

V roce 1968 připadla úloha uspořádat V. ročník
celostátního přeboru ve stolním tenise pracovníkum Inženýrské geodézie v Liberci. Zásady o střídání pořádajících ústavu pro. uspořádání přeborů
byly stanoveny již na 1. ročníku v roce 1964 vPr8šově, později byla potvrzena a upřesněna tato zásada i v Brně v roce 1965. Při tvorbě této zásady
se vycházelo z faktu, že zeměměřická služba byla
převážně
soustředěna
v celostátním
měřítlm
v ústavech geodézie a kartografie pro jednotlivé
kraje. Jak je všeobecně známo, právě tyto ÚGKbyly
k 1. 1. 1968 reorganizovány a rozděleny na závody
inženýrských geodézií n. p. a útvary hlavních geodetů oblastních ústavu geodézie. Tato reorganiz3ce, připravovaná sice již v průběhu roku 1967, vyžadovala přesto nemalé úsilí pracovníku Oboll vznikajících organizací právě zpočátku roku 1968. Zejména v období plánovaných příprav V. ročníku
tohoto turnaje byli všichni pracovníci na všech
stupních značně zaneprázdněni
svými odbornými
úkoly. Je zcela pochopitelné, že plnění veškerých
ostatních úkolu ovlivňoval tento hlavní úkol. Tuto
skutečnost uvádím pouze jako vysvětlení poněkud
zpožděného termínu proti vžité zvyklosti, na který
bylo pořádání
turnaje stanoveno. Ruku v ruce
s těmito organizačními změnami resortu byly prováděny i nutné změny ve struktuře složek ROH.
Zajistit pořádání turnaje v únoru, jak stanoví organizační pravidla tohoto turnaje, nebylo možno
tedy ani po této linii zajistit. Nebylo vlastně ani
nikým stanaveno, která z nově vzniklých organizací bývalého ÚGK se úkolu uspořádání přebor:fi
má ujmout. Po konzultaci s ÚSGK, ředitelstvím podniku Inženýrská geodézie Praha a dalšími orgány,
rozhodlo vedení závodu v Liberci spolu s .nově
zvoleným ZV ROH o tom, že V. celostátní přebor
geodetu a kartografů ve stolním tenise bude uspořádán v Liberci ve dnech 22.-23. března"1968.

Uvědomíme-li si, že volba nového závodního
výboru ROH lG závodu Liberec byla provedena 1.
února 1968, pak stanovený termín pro pořádání tak
náročných přeborů byl nejbližším únosným termínem z hlediska dokonalé přípravy vubec. Přijali
jsme výzvu organizátorů IV. ročníku tohoto přeboru v Bratislavě a s velkou vážností jsme přistoupili
k přípravě. Záštitu nad pořádaným přeborem převzal ZV ROH spolu s vedením závodu. Komise kulturně-masová byla rozšířena o další schopné spolupracovníky, čímž byl vytvořen přípravný a posléze organizační výbor turnaje. Pracovních schůzek přípravného výboru se praVIdelně zúčastňoval
i ředitel závodu s. Ing. Šilhánek. Celá příprava byla
pod kontrolou ZV ROH.
Z důvodu reorganizace
našeho resortu byly
rozeslány předběžné informace se žádostmi o předběžné' přihlášky všem nově vzniklým orgánům a
organizacím. Byl přijat návrh, že se přebor bude
řídit svými dosavadními pravidly, vzniklýmtv době

existence ústavů geodézie a kartografiepouzestíIlJ.
rozdílem, že družstva budou sestavena jak z pracovníků podnikové sféry, tj. Inž. geodézH n. p., tak
ze sféry státních or~anizací, tj. OÚGjednotlivých
oblastí. V budoucnosti bude ovšem třeba vytvořit
nová pravidla, která budOU stávající změny resortu
respektovat, případně budou shodná i s dalšími btl~
doucími změnami.
Další organizační novink,oů"V. ročníkú bylo
rozšíření o mezinárodní účast. K účasti do všech
soutěží přeboru jsme pozvali družstvá z Hane an
der Saale (NDR), kteří pozvání přijali a družstvo
z Erfurtu, které pozvání pro krátkost termínu ne·
přijalo. Na základě letošních zkušeností dOporučujeme všem budoucím org~nizátorum pozvat i
dálší reprezentanty z~ spl,'átelenýqh zemí. Domní·
váme se však, že probJemati,ka účasti za,hr~ni.čních
družstev by měla být v novém organizačním řádu
vyřešena, a to i vzhledem k otázkám finančním.
V. celostátní turnaj byl zahájen v 19 hod. 2l.
března 1968 v salonku lriterhotelu Zlatý lev'v Liberci, kde bylo při malém občerstvení ofiCiálně
přivítáno asi 40 zástupcůjedncitlivých
družstev.
Současně s přivítáním bylo provedeno losování soutěží pro definitivní počet 68 mužu a 20 žen; tj. pro
88 závodníku. Uvítací projev přednesl ředitel závodu s. Ing. Šilhánek, kterému za německou 'delegaci poděkoval její vedoucí Ing. Werner Wolf. Při
losování jednotlivých soutěží byl přítomen delegovaný rozhodčí ČSTV s. Čeřovský, s nímž současně
prováděli kontrolu správnosti někteří zástupci soutěžících. družstev. V pozdních večerních- hodinách
bylo losování dokončeno a proti jejímu' prÍí.běhu
nebyla podána žádná stížnost ..
Slavnostní zahájení vlastních utkání všech sedmi soutěží bylo proVHdeno v 8 hod. ráno 22. března
1968 přímo v herně. Jako nejvhodnější byla. vybrá,.
na herna v areáluLibereckých
výstavních. trhu.
Naproti tomuto pavilonu je restaurace,. ve které
byl zajištěn mimořádný provoz po celou dobu sportovních utkání. Závodníci měli tedy skutečně min,imální časovou ztrátu pro svoje občerstvení av tom"
to areálu výstaviště nebyli nepříznivě vyrušováni
jinak rušným provozem města. Slib o čestném spor~
tovním boji za všechny zúčastněné závodníky před~
nesl reprezentant Smolík z SG Lovosice do rukou
ředitele přeboru. Bezprostředně po celkovém slavnostním nástupu a složení slibu byla zahájena utká·
ní podle programu rozlosování z minulého dne~
Samým počátkem byla naladěnavelice
přátelská
atmosféra, která trvala po celé dva dny přeboru.
TuW skutečnost potvrzuje také ta okolnost, že během celého přeboru nedošlo k žádnému oficiálnímu
protestu. Hlavní závod přeboru - soutěž druž-.
stev, byl zakončen až kolem 22. hod. dne 22. března 1968. Druhý den přeboru byl naplněn soutěžemi
dvouher a čtyřher. Menší časová náročnost na sehrávky těchto soutěží dovolila dokončit turnaj již
kolem 16. hod. Celkově bylo sehráno 531 zápasil..
což je také svým způsobem rekord dosavadních
ročníků.
Jelikož se do dnešního dne nepodařilo zajistit
vydání bulletinu tiskem o veškerých Výsledcích.
uveřejňujeme_ alespoň pořadí prvých tří míst ve
všech soutěžich:

Dvouhra
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mD~ů:

1. Ing. F. Smižanský
2. Ing. M. Ezechýl
3. Ing. Bartovic

Prešov
Brno
Bratislava
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1. Majnušová
2. Dortová
3. Ing. Skálová

Opava
Plzeň
Plzeň

Ctyřhra mužú:
.1. Ing. Smižanský - Ing. Hilger
Prešov
2. ,Smolík .- Bergr Jiří
Liberec
3. Dočekal Mil. '-o Hermanh
.
Kartografie, Praha
Ctyřhra žen:
1. Dortová - Ing. Skálová
2. Sýkorová ~ Majnušová
3. Sijartová - Hajzerová

Plzeň
Opava
Prešov

Ctyřhry smíšené:
1. Dortová - Gotthart
2. Majnušová - Kubánek
3. Draštatová
Bergr
Družstva mužú:

Plzeň
Opava
Liberec

"

1. Prešov
2. Liberec I.
3. Bratislava

1. Plzeň
2. Opava
3. Kartografie,

Praha

U názvii měst nejsou vědomě uvedeny zaměstnanecké organizace, jelikož se jedná podle úvodu
tohoto příspěvku o týmy složené jak ze závodii
lG, tak z pracovišt OÚG.
Během turnaje se ~aké dostavili oficiální hosté, soudruzi: Ing. Priiša, předseda ÚSGK Praha, Ing.
Bayer, ředitel národního podniku Inženýrská geodézie Praha, Ing. Hudel':ek. ředite}, závodu IQOpava
a ředitel I. ročníku tohoto turnaje v P,rešově, pořádaného ve dnech 21.-2'3. února 1967, býv. ředitel ÚGK v Prešově Ing. Kušnír. Kromě těchto vzácných a milých hostii přišli povzbudit závodníky
i zaměstnanci závodu lG· Liberec, jejichž přítomnost měla na závodníky příznivý psychologický
účinek a pomohla jim překonatčastokráte
krizové
stavy, do nichž se při náročné soutěži dostávali.
V. celostátní přebor geodetd a karťografů ve
stolním tenise nebyl jen záležitostí výhradně. sportovní. VělIomě jsme se snažili 'vytvořit' podmínky
pro využití této příležitosti a vytvOřit z tohoto přeboru i příjemnou záležitost společenskou: Roz.dělení cen vítě.ziim a dalším nejlépe umístěným bylo
proto provedeno společně s odevzdáním Cestného
diplomu vlády a ÚRO našim nejlepším 'pracovníkům v sále PKO v Lidových sadech na slavnostním společenském večeru. V úvodu tohoto večera
se rozloučil ředitel závodu a přeboru se všemi
,zúčastněnými. poděkoval jim za vzorné sportovní
vystupování a za fair-play při přeboru, o přál budoucím organizátorům mnoho úspěchii v roce 1969.
Svoje upřímně myšlená slova podpořil sppluse zástupci ROH rozdáním
upomínkových
předmětii
všem zúčastněným závodníktim, kteréjHti
tj budoucnosti jistě připomenou příj'emněztrávené'chvíle v Liberci. Se zástupci týmu NDR se rozloučil

zvláštní krátkou staH svého projevu, kterou mu
v české řeči opětoval Ing. Werner Wolf. Vzájemné
předání upomínkových předmětů bylo dalším důkazem velice přátelské atmosféry tohoto večera.
Dekorování vítězů provedli soudruzi Ing. Průša, předseda ÚSGK a Ing. Bayer, ředitel Inž. geodézie, n. p. Praha, společně s Ing. Šilhánkem a zástupci ZV ROH. Kromě diplomii a pohárů předali
závodníkům na stupních vítězů také zlaté, stříbrné
a bronzové medaile s detaily Liberce a stolního tenisu. Po dekorování nejlepších závodnic a závodníků, po doznění poslední slavnostní fanfáry, se
rozproudila společenská zábava s tancem.
Během vlastního sportovního zápolení, zejména
však během tohoto srdečně ztráveného večera, bylo
mnoha zúčastněnými hosty a závodníky proneseno
dosti slov chvály o úspěšné organizaci tohoto turnaje. Vedení závodu lG Liberec spolu se ZV ROH
i po kritickém zhodnocení celého průběhu dospěl
k závěru, že V. celostátní přebor geodetů a kartografů byl úspěšně zvládnut. Byl organizačně nejnáročnější ze všech dosud pořádaných, jelikož byl
nejrozsáhlejší co do počtu účastníků, i co do počtu
sehraných zápasů. Byl finančně nejnákladnější, a
zejména byl organizován v rušné atmosféře reorganizace resortu. Měl by tudíž právo i na případnou
omluvu při svém částečném nezdaru. Úspěšný IV.
přebor v Bratislavě, o němž se jeho účastníci vyjadřovali velice pochvalně, nás však zavazoval,
abychom ani na tyto omluvy nespoléhali. Má-li
organizace těchto přeborů nabýt charakteru nevypsaných soutěží, přejeme budoucímu přípravnému
a organizačnímu výboru v Opavě mnoho zdarul
Ať žije VI. ročník celostátního přeboru geodetů a kartografů ve stolním tenise pro rok 1969,
který má být podle jednomyslného přání účastníků
v Opavě.

Kolektiv autorů z řad pracovníků Výzkumného
ústavu ekonomiky hornictví a něktp.rých organizací
ministerstva hornictví pod vedením Ing. Liboslava S t a ň k a, CSc., napsal obsáhlou publikaci "Ekonomika hornictví". Publikace zkoumá reprodukční
proces v hornictví včetně předvýrobní a povýrobní
etapy. Obsahuje 15 kapitolo celkovém rozsahu 647
stran. Popisuje ekonomiku hornictví a její zvlášt·
nosti, vyplývající z charakteru hornické výroby.
CharaktEfrizuje hornictví jako spp.ciální sféru materiální výroby. Pojednává o plánování, technickém
rozvoji, základních fondech, oběžných prostředdch
a zásobování a hospodaření se živou prací v hornictví. Zvláštní kapitoly jsou věnovány energetickému
hospodářství,
dodavatelsko-odběratelským
vztahům, finančnímu hospodaření. Samostatná kapitola je věnována uplatnění moderních prostředkl1
výpoc;etní techniky v ekonomice hornictví. Poprvé
se v ekonomické litp.ratuře objevuje stať o významu
vědeckotechnických
a ekonomických informací a
o možnostect jejich využívání pracovníky vědy a
techniky. Tato obsáhlá publikacp. j'l první prací tak
širokého zaměřent Svým obsahem je určena především technickohospodářským
pracovníkům v J'esortu hornictví a studujícím odborných školbáiíského zaměření.
Publikace vyšla jako zájmový náklad VA Středisku interních publikací Státního nakladatels·tví
technické literatury. Objednávky přijímá Výzkumný ťístavekonomiky hornictVÍ, Praha 1, Lazarská1.
Cena publikacp. je Kčs 50,-.
-Fr-
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528.113
KUČERA, K.
Some formulas for computation
of root mean
square values in a uon-quadratic way.
Geode'tický a kartografický
obzor, 14, 1968,
No. 9-J10, p. 250-252, 1 tab., 2 ref.
Standard error of arithmetic
mean. Quadratic
mean. Standard error of position. Last article ::Jf
author's
cycle whose conclusions
have been
accepted in Instruction
for technieal~economic
mapping.

528.74: 72
ČERŇANSKY, J.
Analytical
photogrammetric
determination
of
pass-points for production of photomaps of building facades.
Geodetický
a kartografický
obzor, U, 1968,
No. 9-10, p. 252-256, 4 tab., 3 fig., 2 ref.
Analytical plotting of points. Demands for acCuracy of orientation
elements, mathematic
formulas and remarks on the method. Discussion on
practical application
of mentioned method for
surveying of Reduta building in Bratislava.

528.282 : 529.7
VaNDRÁK, J.
Ephemeris time determination
by means of little
.cicumzenithaI.
Geodetický
a kartografický
obzor, 14, 1968,
No. 9-10, p. 257-261, 3 tab., 3 fig., 9 ref.
Importance of ephemeris time and its de,finition.
Ephemeris
time determination
by the method
of equal heights, observation program and. data:
processing. Results of ol;Jservation on Geodetical
Observatory Pecný. Discussion and possibilities
of accuracy enhancing.

528.46 : 711 . 163(437)
POKORA, M.
Reallotment and economics of surveying work.
Geodetický
a kartografický
obzor, U, 1968,
No. 9-10, p. 262-264, 1 tab.
Reallotment and its necessity as a conse-quence
of dividing original parcels of land and dispersi on of land te-nure, especially in Moravia and
Slovakia. Historical
development.
Economy of
main categorie-s of surveying work and comparison af a village before reallotment and after H.

528.481.024.1- 187.4:551.24
VYSKOČIL, P.
L'utilisation des résultats
de nivellemertt pour
l'observation des mouvements verticaux de l'écorce terrestre.
Geodetický
a kartografický
obzor, 14, 1968,
No.9-1O, pages 246-250, 7 lit.
Propriétés de la différence de nivellements repetés. Vitesse' annuelle du mouvement d'un point.
Réduction a l'intervalle moyen de, te-mps. Rectifi-

cation du réseau de nivellements répétés. Examen
empirique des changements
de hauteur sur le
tem ps, pendant lequel il a été procédé au nivellement. Notions te,rminales.

528.113
KUČERA, K.
Quelques formules poqr le cal cul des valeurs
moyennes par procédé non-qnadratique.
.
Geodetický
a kartografický
obzor, U, 1968,
No. 9-10, pages 250-252, 2 tableaux, 2 lit.
Erreur moyenne' ďune moyenne arithmétique.
Centre quadratique. Erreur moyenne de position.
Dernier article tiré du cycle de l'auteur, dont
les conclusions
se trouvent dans l'instruction
pour le levé du cadastre.

528.74: 72
ČERŇANSKY, J.
Détermination
photogrammétrique
et analytique
des points de controle pour la création de plans
pbotographiques
des fa",ades de bíitiments.
Geodetický
a kartografický
obzor, U, 1968,
No. 9-10, pages 252-256, 4 tableaux, 3 illustrations, 2 lit.
Restitution analytique des points, exigeances de précision pour la détermination des éléments ďorienlation, formules mathématiques et notes pour la
méthodique des travaux. Discussion il la appllcalion pratique de, la méthode traitée pour le levé
du bíitiment Reduta il Bratislava.

528.282 : 529.7
VaNDRÁK, J.
Détermination du temps des éphémérides a l'aide
ďun petU appareil circumzénithaI.
Geodetický
a kartografický
obzor, 14, 1968,
No. 9-10, pages 257-261, 3 tableaux,3 illustrations, 9 lit.
.
Importance
du temps des éphémérides
el sa
définition. Détermination du temps des éphémérides par la méthode des hauteurs égales, programme ďobservation et élaboration des données
mesurées. Résultats obtenus pendant l'observaIion a l'Observatoire géodésique de Pecný. Appréciation et possibilités ďaugementation
de la précision de la méthode.
.

528.46 : 711 . 163(437)
POKORA, M.
Aménagements fonciers et économie des travaux
de géométres.
Geodetický
a kartografický
obzor, 14, 1968,
No. 9-10, pages 262-264, 1 tableau.
Aménagements fonciers et leur indispensabilité
comme résultat
ďune division des propriétés
d'origine et la dispersion ultérieure de la propriété fonciere et cela notamment en Mor~vie
et en Slovaquie. Dévelopement historique. Economie de travaux géodésiques ctécisifs en comparant la commune avant et apres les aménagements fonciers.

1. října 1948 - před 20 lety zemřel v Moskvě Feodosij Nikolajevič Krasovskij, profesor Moskevského institutu geodézie, fotogrammetrie
a kartografie, nejvýznačnější sovětský geodet světového formátu, nositel
Lenillova řádu a člen sovětské akademie věd. Organizoval a řídil velkolepé geodetické a astronomické práce, související s určením rozměrů elipsoidu (Krasovského elipsoid). (Narodil se r. 1878 v Galiči býv. Kostromskégubernii. )
1. října 1943 - před 25 lety zemřel v Praze lug.
Vojtěch Kural, úř. aut. civilní geometr, přednosta
schwarzenberské
zeměměřické
kanceláře,
čelný pracovník v Jednotě civ. geometri'!, Spolku čs. zeměměřičů,
pracovník SIA a člen výbofll inženýrské komory. Byl
účastníkem schůZe mezinár. permanentního
výboru zeměměřiči'! v Bělehradě (1936). Člen zkušební komise
pro autorizační zkoušku pro aut. civ. geometry. (Narodil se 25. března 1880 v Bavorově na Šumavě.)
1. října 1898 - před 70 lety se narodil v Bystrém
li Poličky Ing. JuHus Mikula, em. náměstek ředitele
střední průmyslové školy zeměměřické v Praze. Několik
let působil v ústavu prof. Petříka na CVUT v Praze
jako asistent. Prošel mnoha kat. úřady, Z. f. ř. v Praze,
min. financí a t.echniky atd. Na stř. škole zeměměřické
přednášel geodetické počtářství. Po roce 1945 byl předsedou zeměměř. odboru v SIA. Odborné práce uveřejňoval v Z. V. a Z. O. (Zemřel 23. dubna 1960 v Praze-Žižkově.)
6. října 1898 - před 70 lety se narodil na Vinohradech Ing. Jindřich Šns, em. vrchní měř. rada hl. m.
Prahy. V L 1921-25 byl asistentem v ústavu prof. Jos.
Petříka na ČVUT v Praze. Na ÚNV hl. m. Prahy pracoval několik let v novém měření (1:720) a později jako
skupinář stavebně měřického odděl. pro severo-západní
část Prahy. Po odchodu ze služeb obce pražské v r. 1953
pracoval až do l'oku 1958 ve Stát. ústavu pro projektování hl. m. Prahy.
12. října 1918 - před 50 lety zemřel v Praze František Wrba, tito řiditel rak. katastru. Prošel kat. úřady
ve Slavonii, v Kraňsku a Slezsku. Po těchto toulkách
přeložen do Cech, kde se stal v r. 1885 správcem archívu. V roce 1895 povýšen na inspektora a krátce na to
na vrch. inspektora. V této hodnosti se stal členem
zkušební komise pro státní zkoušky v učebném běhu
pro vzdělání geometrů na čes. vys. škole technické
v Praze a členem zkušební komise pro civ. geometry.
Byl velkým mecenášem, členem pracovního výboru Jubilejní výstavy v r. 1891, jakož i výstavy architektury
a inženýrství v r. 1898, v sekci geodézie. (Narodil se
23. února 1839 v Čáslavi.)
4. listopadu 1798 - před 170 lety se narodil v Liperticích na již. Moravě Vilém Matzka, PhDr, ř. profesor matematiky a praktické geometrie na pražské poIyteclmice do r. 1850, kdy přestoupil na pražskou universitu. Po něm nastoupil v r. 1851 prof. Karel Kořistka. Prof. Matzka napsal řadu četných liter. prací jako:
"Ober trigonometrische
Hohenmessungen" (Praha 1849),
"Berechnung der Fehler der Horizontalwinkel
bei geneigter Ebene des Messtisches" (Praha ;1.849),atd. (Zemřel 9. června 1891 v Praze.)
6. listopadu 1908 - před 60 lety se narodil v HorlIej Trnávke, okres Žiar n. Hr. Ing. Lndovit Minich,.
prof. všeobecné geodézie na SVŠT v Bratislavě. Jeho
odborné a vědecké články najdeme v Technickém obzoru slovenském, Technické práci, jakož i ve sl1orní'cích VŠPLI v Košicích a SVŠT v Bratislavě. Pro potřebu
vysokoškolských
posluchačů
vydal skripta
"K@pitoly
z geodézie". Tato skripta přepracoval a vydal ve dvou
svazcích učebnice "Všeobecné geodézie". Na SVŠT přednáší nejvfce pro posluchače zeměměřického inženýrství.
27. listopadu 1918 - před 50 lety zřízeno kartografické oddělení při čs. vrchním voj. velitelství, zárodek to samostatného Vojenského zeměměřického ústavu čs. branné moci, ustanoveného o rok později dne
15. října 1919.
29. listopadu 1803 před 165 lety se narodil
v Salzburgu Kristian Doppler, profesor matematiky a
praktické geometrie v 1. 1837-1847 na stavovském polytechnickém ústavu v Praze. Za svého působení v Praze uveřejňoval své vědecké práce povětšině ve spisech
král. čs. společnosti nauk. Pl'oslulou se stala stuďie
[z r. 1842) "Ober das farbige Licht der Doppelsterne".

Teorie později nazvaná "princip Dopplerův". Po 121etém
působení v Praze povolán na hornickou akademii ve
Šťávnici. Po revolučním hnutí r. 1848 byl povolán do
Vídně na polytechnický ústav, kde převzal výuku geodézie po svém býv. učiteli Stampferovi. (Zemřel 17.
března 1854 v Benátkách v Itálii.)
3. prosince 1888 před 80 lety zemřel v Jeně
Carl Zeiss, zakladatel optické dílny, která brzy svými
dodávkami výtečných mikroskopů získala si světové pověsti. Dnes jeden z nejmodernějších podniků na výrobu
geodetických přístrojů. [Narodil se 11. září 1816 ve výmaru.)
.
28. prosince 1878 - před 90 lety se narodil v Koštěnicích okres Pllrdubice Ing. František Mandys, em. min.
rada min. financí a přednosta odděl. 6 ústř. správy
pozem. katastru a honor. docent ČVUT v Praze. Po
svém předchůdci pokračoval na unifikačních
pracích
poz. katastru. Pod jeho odpovědností byl ústavně projednán zákon ze dne 16. prosince 1927, Č •. 177 Sb. z. ft
n. o pozemkovém katastru a jeho vedení. Byl místopředsedou zkušební komise pro II. st. zkoušku zeměměř. inženýrství, členem ústavu pro stavbu měst Masarykovy akademie práce a členem komise pro úpravu
zeměměřického studia. (Zemřel 10. ledna 1940 v Pardubičkách. )
1518 - před 450 lety byla vydána mapa Cech od
Mikuláše Klaudyána, lékaře a knihtiskaře z Mladé Uoleslavi. Dočkala se mnoha vydání, Klaudyánova mapa
je vzácnou památkou. Do světa se rozšířila zásluhou
Šebastiána Miinstera.
1898 - před 70 lety vycházeli do praktického zivota pr.vní absolventi samostatného nčebného běhu zeměměřického na české vysoké škole technické v Praze.
V té době ještě neměli oporu ani v technické veřejnosti, ani ve spolkové organizaci. Vycházeli z vysoi<é
školy, aby zaUjali čestné a odpovědné místo v praxi.
První stát[).í zkoušky začínaly až v lednu roku 1899.
Ing. Pndr

Kurs pro odpovědné geodety v bytové a
v prumyslové výstavbě
V listopadu 1967 se konal v Hradci u Opavy kurs pro
odpovědné geodety v investiční výstavbě (viz GaKO
1968, str. 24). Kurs, jehož se účastnili geodeti z moravských krajů, měl úspěšný průběh a byl ukončen
kvalifikačními zkouškami.· Na základě dobrých zkušeností z hradeckého kursu rozhodl 'Ústřední výbor pro
geodézii a 'kartografii ČSVTS, aby byl uskutečněn obdobný kurs pro geodety z českých krajů. Pořadatelem
kursu je Odborná skupina pro inženýrskou geodézii,
organizací je pověřen Dům techniky CSVTS v Ostravě
a ústředním lektorem kursu byl jmenován opět doc.
Ing. dr. Josef Zeman CSc. Kurs je phpr,avovlán j1ako
třídenní
intermát'llí školení v lednu 1969, k němuž
účastníci obdrží předem skriptum. V únoru a v březnu 1969 budou, vždy jeden den, v Praze opakovací
konsultace a v dubnu 1969 bude kurs zakončen kvalifikačními z'kouškami.
Skriptum, jehož redaktorem
byl jmenován prof.
Ing. dr. Václav Krumphanzl, bude obsahovat referáty,
které budou v kursu předneseny: "PráVlIlí výklad předpisů pro investiční výstavbu a pro odpovědné geodety"
- JUDr. Karel Mruzek. "Projekt, výstavba, geodetické
náležitosti a, koordinace souborů investic" - Ing. Zdeněk Novosad. "Vytyčování a dokumentační
práce odpovědného geodeta při investiční bytové výstavbě" Ing. Milan Dokoupil. "Cinnost odpovědného
geodeta
v ,průmyslové investiční výstavbě" - Ing. dr. Václav
Staněk. "Kontrolní činnost odpovědného geodeta v investiční bytové výstavbě" -, Ing. Jiří Scháňka. "Měření posunů a deformací"
Doc. Ing. dr. Josef
Zeman CSc. "Kritéria přesnosti vytyčování a kontrolních měření ve stavebnictví"
- Ing. Miroslav Herda
CSc.
Kursu se mohou účastnit pouze zeměměřičtí inženýři s pětiletou praxí, z toho nejméně dva roky v investiční výstavbě.
Při h I á šky
do kursu na vyžádání d o 2 O. I i s t o pa dul
9 6 8 zašle Dům techniky
CSVTS Ostrava, Ostrava 1, Jesenského 7/9.
Doc. dr. Zeman

musí si každý pracovník v prvé řadě ve svém oboru, ale i v oborech příbuzných, okrajových v zájmu
Vydavatel:
Ústav vědeckotechnických
informací
pochopení vzájemných souvislostí, neustále své věMZVž v Praze.
domosti doplňovat. V oboru zemědělství bude jistě
Rozsah: 6 svazkti (dosud vyšly prvé dva svazky).
vhodným zdrojem nových encyklopedicky podaných
poznatkti právě vydávaný Naučný slovník zemědělŽivot hospodářsky vyspělých zemí se opírá o vy- ský. Již pouhá vyjmenování některých speciálních
moženosti prtimyslové civilazce. V současné době
skupin uvedených oborů jsou toho dokladem.
nastupuje v předních zemích vědeckotechnická
reV oboru rostlinné výroby, která je ve slovníku
voluce, která se stává základní silou civilizace druprobírána v celém svém rozsahu od charakteru nahé poloviny dvacátého století. Na Zemi žije dnes
šich ptid a zvyšování úrodnosti až po podrobné poasi 3 m1l1ardy lidí a v dohledné době se předpoklápisy jednotlivých pěstovaných plodin, najde zemědá prudký vzestup obyvatel této planety, takže do
měřič mnohé poznatky v heslech týkajících se pepopředí zájmti všech zemí světa se dostává prodologie, meteorologie, osevních postupti a pěstování
blém zajištění výživy. Zemědělství se stává středem
trvalých a speciálních plodin s jejich nároky na
pozornosti nejen zemědělských odborníkti, ekonostanoviště.
mti a politikti, nýbrž i široké veřejnosti. A právě
Zemědělská technika je obor, jehož význam stáv době, kdy se urychluje mechanizace, chemizace,
le vzrůstá. Týká se nejen stroj ti používaných v zeracionalizace a specializace zemědělství a kdy si
mědělství, ale i zemědělské mechanizace, velkovýklademe za cíl pozvednout úroveň zemědělství na
robní technologie, výstavby apod. Projektant pozemúroveň průmyslu a tak dosáhnout podstatného zvýkových úprav se bude zajímat o nové poznatky ze
šení výroby, vychází Naučný slovník zemědělský,
zemědělské dopravy, o zemědělské stroje, které jezkterý - jak je uvedeno v úvodu - má být nejen
dí po polních cestách, ovlivňují řešení cestní sítě
přehledem našeho pokročilého socialistického
zea její dimenzování a v neposlední řadě o zemědělmědělství v jeho teoretických základech, ale i vo- ské stavby.
dHkem naší velkoprovozní praxe. Podává přehled
Na úseku zemědělské ekonomiky přijde zeměo současných poznat cích, výzkumu a vědomostech
měřič do častého styku s problemati~ou
organizace
tohoto vědního oboru.
a ekonomiky JZD a státních statkti. Projektant poNaučný slovník zemědělský vydává Ústav vězemkových úprav musí navíc znát řízení a plánovádeckotechnických
informací MZVž ve Státním zení zemědělské výroby, rajonizaci a specializaci výmědělském nakladatelství
v Praze. Je rozvržen do
roby, ekonomické vztahy mezi městem a venkovem,
šesti svazkti [dosud vyšly prvé dva svazky písmen
ekonomiku investiční výstavby, vývoj zemědělství a
a-j) v celkovém rozsahu asi 6000 tiskových stran.
zemědělského a družstevnlho práva.
Základem celého díla je podrobně sestavený heslář
V zemědělské výrobě neustále vzrůstá význam
(asi 35 000 hesel a odkazů), který je neustále zpřesmeliorací jako opatření ke zvyšování úrodnosti kulňován vylučováním méně důležitých hesel a přibíturních ptid a zúrodňování neplodných půd. Tento
ráním nových. Bude obsahovat asi 9000 černobílých
obor se bezprostředně týká práce projektanta povyobrazení, přes 360 barevných tabulí a nutný počet
zemkových úprav. Má-li úspěšně vyřešit organizaci
mapových příloh.
ptidního fondu, musí mít encyklopedické znalosti
Veškerá látka zpracovávaná v jednotlivých heszákladti vodního hospodářství, odvodňování ptidy,
lech byla rozdělena do 9 oborů, vedených oborovýzávlah, budování vodních nádrží a rybníků, úprav
mi redakčními radami, vědeckými redaktory a obo- toků a protierosní ochrany půdy. V poslední době
rovými koordinátory.
JSou to obory: I. rostlinná
se pozemkové úpravy zaměřují také na otázky
výroba [fytotechnika),
II. živočišná výroba [zooochrany a tvorby životního prostředí vypracovátechnika), III. zemědělská technika, IV. zemědělská
ním projektu ozelenění krajiny.
ekonomika, V. meliorace a vodní hospodářství, VI.
Lesní hospodářství úzce souvisí s celou zemělesnictví, dřevařství a myslivost, VII. veterinární lédělskou výrobou a proto nebudou bez užitku ani
kařství, VIII. společenské vědy, IX. základní vědy.
některá hesla tohoto oboru.
Každý obor byl rozdělen na speciální skupiny,
Společenské vědy se ve slovníku uplatňují hesly
vedené skupinovými
koordinátory,
kteří navrhli
ó dějinách
zemědělství, o zemědělské
geografii,
autory pro jednotlivá hesla a ručí za jejich obsah.
o školství a osvětě, o zemědělském výzkumnictví
Speciální skupinu geodézie, kartografie, astronomie
a hesly z filosofie a politické ekonomie. V souboa geofyziky náležející do oboru základních věd
ru základních věd je výběr hesel zaměřen na vědy
vede Prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl. Systém záaplikované a zemědělské v užším slova smyslu: makladních hesel a na ně navazujících
doplňujících
tematiku, fyziku, chemii, agrobiologii, genetiku, biohesel umožňuje čtenáři širší poučení ve slovníku,
logii, zemědělskou geologii, mikrobiologii a zeměk němuž přispívá navíc citace další odborné literadělskou bakteriologii, hygienu, geodézii, kartograf11,
tury. V posledním svazku budou uvedeny životopisy
astronomii a geofyziku, mechaniku, pružnost, pevvýznamných pracovníkti z oboru zemědělství, dále
nost a fyziologii rostlin. Jak ve společenských vědodatky, které podchytí další výVOj zemědělství a
dách, tak i v souboru základních věd najde zeměsoUvisejících vědních oborti, výklad některých terměřič mnohé poznatky užitečné pro svou práci,
mínti a zkratek, naše i cizí měrové jednotky' a nězvláště jedná-li se o poznatky nové.
které nové statistické údaje.
Po stránce formální je slovník tištěn na kvaSe zemědělskou problematikou setkává se zelitním papíře a reprodukce barevných obrazových
měměřický inženýr při své praxi velmi často. Se
příloh, mapových příloh i černobílých obrázkti je
základy zemědělství se seznamuje již na vysoké
zdařilá.
škole, protože jeho práce má často k zemědělství
Naučný zemědělský slovník by měl být k dispobezprostřední vztah. To platí zvláště pro pracovníky
zici zeměměřičům, kteří pracují v terénu a kteří přistředisek geodézie, inženýry provádějící technicko-.eházejí do úzkého styku se zemědělskou problemahospodářské mapování a je samozřejmé pro projektikou a neměl by chybět v žádné knihovně zemětanty pozemkových úprav. Protože všechny obory
dělských projektových ústavů a zemědělských stalidského vědění se v dnešní době neustále a velmi
vebních správ, kde se projektují pozemkové úpravy.
rychle rozšiřUjí a obohacují o další nové poznatky,
Němeček
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Výrobci a vývozci širokého sortimentu geodetických
přístrojů vysoké optické jakosti a čteci přesnosti
Výrobni program:
Setrvačnikové teodollty
Teodolity 6 přimým čtenim na I", 10', a I'
Tacheometry s kruhovým diagramem
Přesné nivelačni přistroje
Samočinné nivelačni přistroje
Stavebni nivelačn! přistroje
Přislušenstvi pro měřičské stoly
Polárni planiometry
Pantografy
a velký výběr pomocnýc~ zařízeni pro zjednodušeni,
urychlení a usnadněni geodetických prací•
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