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528.,32.021.7
DELDNG, B,
K otázce metody měřeni délek dlouhých geodetic·
kých základen.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 11,
s. 285-291, 1 obr., 2 tab.
Délková přesnost základen; vzorce pro její vy-
jádření a rozbor délkové přesnosti. Technicko-
ekonomické údaje o měření základen za předpo·
kladu, že rozsah měřických prací je převážně
dán rozsahem měření délek velkými světelnými
dálkoměry a že dostatečně přesná úhlová měření
jsou k dispozici. Souhrn výsledků pojednání.

528.223:551.244
CIMBÁLNÍK, M.
K výzkumu horizontálních recentních .pohybů zem-
ské kůry geodetickými metodami.
Geodetic::ý a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 11,
s. ,291-298
Význam dynamiky zemské kůry pro geodézii, or·
ganizace mezinárodní spolupráce, vymezení zá-
kladních pojmů, výzkum geodetickými metodami
a .stav prací v 'ČSSR. Současný stav výzkumu ve
světě a. jeho zhodnocení. Směr dalšlho rozvoje
teoretického výzkumu, organizace prací a zpraco-
vání _výsledků. Vymezení výzkumnych problému
pro CSSR. Rozsáhlá bibliografie k dalšímu studiu.

5/8.96
TJ'"'EČEK,K., KMENT, L., BERG, M
Reambulace map velkých měřítek.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 11,
s. 299-304, 3 tab.
Význam reambulace a její prD'v.ádění s minimál-
ními náklady při zachování relativně vysoké přes-
nosti mapy - zarn.ýšlený postup ÚGK Dpava s vy-
užitím letecké stereofotogrammetrie. Rozbor před-
pokladů reambulace. Výsledky zkušebních měření
na malé lokalitě a předpoklady pro rozbor vý
sledkú. Prozatímní dispozice pro připravované
zkušební práce na větší lokalitě.

528:378.962
PETRÁŠ, R.
Inženýrské studium při zaměstnání na vysokých
školách technických v SSSR,.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 11,
s. 305-307
Mimořádný zájem o vysokoškolské studium mezi
pracujícími SSSR.Čl,enění technických vysokých
skol. Charakteristika jednotlivých typů vysokých
škol a jejich činnost. Zeměměřické studium při
zaměstnání.

528.32.021.7 •
llEJIOHf, B.

K BonpocaM cnoc06a JlHUeHUOro HaMepeUHJl .o;JlHHHLlX

reo.o;eaHqeCKHX GaaHcoB.

feo.n. H KapT. 0630p, 12, 1966, No 11, c. 285-291,
1 q,Hr., 2 Ta6.

JIHHeHHaJI roqHOCTb 6a3HcoB, q,OPMYJIbl MJI ee Bblpa-

lKeUHJI H aUaJIH3 JIHHeHHoil roqUOCTH. TeXHHqeCKO-3KO-

HOMHQeCKHe .o;aHHble 06 H3MepeHHH 6a3HCOB B CJIYQae,

Kor.na 06'beM C'beMOQHbIX pa60T npeHMYlIlecTBeHHO 3a-

BHCHT OT 06'beMa H3MepeHHJI MHH 60JIbIIIHMH CBeTO-
.naJIbHOMepaMH H Kor.na HMeIOTCJI .nOCTaTO<J:UOTOqHble

yrJIOBbIe H3MepeHHJI. Pe3YJIbTaTbI 06cYlK.neuHJI.

528.223:551.244
qHMBAJIHHK. M.

OG HCCJle.o;OBaHHHropH30HTaJIbHLlX cOBpeMeHHLIX .o;BH-

lKeHHH 3eMHOH KOpLI npH nOMOlIlH reo.ne3HQeCKHX Me-
TO.o;OB.

reo.n. H KaPT. 06aop, 12, 1966, No 11, c. 291-298
3Ha<J:eHHe .nHHaMHKH aeMUOll KOpbI .nJIJI reo.neaHH, op-

raHHaaUHJI MelK.nYHapO,IIHOro cOTpy.nuHQecTBa, onpe.ne-

JIeHHe OCH9BHbIX nOHJlTHH, HCCJIe.nOBaHHenpH nOMOlIlH

reo.neaH<J:eCKHX MeTo.nOB H COCTOJlHHe pa60T B qCCP.

COBpe~IeHHoe COCTOJlHHe HCCJIe.nOEaHHJIaa py6elKoM H

ero oueUKa. HanpaBJIeUHe .naJIbHeiiIIIero paSBHTHH Teo-

peTH<J:eCKoro HCCJIe.nOBaHHH, opraUHsaUHH pa60T H 06-

pa60TKa peaYJIbTaToB. Onpe.neJIeHHe HCCJIe.nOBaTeJIbCKHX

aa.naq MH qCCP. MHoro<J:HCJIeHHaJI 6H6JIHOrpaq,HH Mli

.IJ:3JIbHeHIIIero HCCJIe.nOBaHHH.

528.96
llHPEqEK, K., KMEHT, JI., BEPf, M.
PeaMGYJlHpOBaHKe KapT KpynHLlx MacllITa6oB.

feo.n. H KapT. 06sop, 12, 1966, No lI, c. 299-304,
3 Ta6.

3Haqel1He peaM6YJIHpOBaHHH H ero npOHSBe.neHHe

C MHHHMaJIbHblMH pacxo.naMH npH coxpaHeUHH OTHO-

CHTeJIbHO BbICOKOŘ TOtIHOCTH KapTbI - Y<J:HTbIBaeMbIŘ

cnoco6 HHcTHTYTa reo.ne3HH H KapTor,pa.pHn B r. Ona-

Ba npH nOMOlIlH B<'lS.nYIIlHOŘ CTepeoq,OTOC'beMKH. AHa-

JIHa npe.nnOJIOlKeHHŘ .I\JIH peaM6YJIHpOBaHHH. PeSYJIb-

TaTbI cnbITHoro HSMepeHH>I Ha MaJIOM ytIaCTKe MeCT-

HOCTH H npe.nnOJIOlKeHHH .nJIH aHaJIHaa peSYJIbTaTOB.

BpeMeUUble YKaaaHHH .nJIH no.nrOTOBJIJleMbIX OnbITHbIx

pa60T Ha 60JIbIIIOM ytIaCTKe MeCTHOCTH.

528: 378.962
ITETPAIlI, P.

HHlKeHepuoe 3aOtIHOe 06yqeHHe Ha Byaax B CCCP.

feo.n. H Kapr. 06sop, 12, 1966, No lI, c. 305-307
qpe3BbI<J:aHHbIŘ HHTepec K BYSOBCKOMY 06Y<J:eHHro Me-

lK.ny Tpy.nJllIlHMHCH CCCP. Pas.neJIeHHe TeXHH<J:eCKHX

BYSOB. XapaKTepHCTHKa OT.neJIbHbIX THnOB ByaoB H HX

.neHTeJIbHOCTb. feOlIeaH<J:eCKoe aaO<J:Hoe06Y<J:eUHe.

528.32.021.7
DELDNG, B.
Zur Fr'ag~ der Methode der Liingenmessung langer
geodiitischer Basen.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Nr. 11,
Seite 285-291, 1 Abb., ,2 Tab.
Langengenauigkeiť der Basen, Formeln ftir deren
Ausdrucl< und Analyse der Langengenauigkeit.
Technisch-okonomische Angaben uber die Basis'
imessung bei der Bedingung, dafi der Umfang der
MeBarbeiten uberwiegendenteils durcb den Um-
fang der mit grofien Lichtentfernungsmesser'f ge-
messenen Langen gegeben ist und daB hinzurei-
chend genaue Winkelmessungen vorliegen. Zu-
sammenfassung der Ergebnisse der Abhandlung.

528.223:551.244
CIMBÁLNÍK, M.
Zur Forschung der horizontalen rezenten Bewe-
gungen der Erdkruste mittels geodiitischer Metho-
den.
Geodetický a kartografiský obzor, 12, 1966, Nr. 11,
,seite 291-298 . \
Bedeutung der Dynamik der Erdkruste fiir die
Geodasie, Drganisterung der' internationalen Zu-
sammenarbeit, Begrenzu,ng der Grundbegriffe, Er-
fqrschun,g mittels geodatischer Methoden und
'Stand der Arbeiten in der ČSSR. Gegenwartiger
Stand der Forschung auf der Welt und desseu'
Bewertung. Richtung oer weiteren Entwicklung
~er theoretischen Forschungsarbeiten, Qrganisa· •
hon der Arbeiten und Bearbeitung der Ergebnisse.
~egrenzung der Forschungsprobleme fur die
CSSR. Umfangreiche Bibliographie zum weiteren
Studium. .



528.96
'JIREČEK, K., KMENT, L., BERG, 'M.
Reambulation der Karten gro6er Ma6stiibe.
iGeadetický a kartografic;ký obzor, 12, 1966, Nr. 11,
,Seite 299-304, 3 Tab.
IBedeutung der Reambullerung und ihre Ausfiih-
:rung mit minimalem Kostenaufwand beim Einhal-
'ten einer relativ hohen Kartengenauigkeit - be-
aosichtigtes Verfahren des Geodatischen und kar-
tographischsa Instituts in Opava unter Ausnutzung ,
der . Stereoluftbildmessu'llg. Analyse der Vorbe-
dingungen fiir -die Reambulation. Ergebnisse der
Versuchsmessung auf ei'ller kleinen LokalWit und
Vorbedingungen fiir eine Ergebnisanalyse. Vor-
)J11ufigeWeisungen fiir vorbereitete Versuchsarbei-
ten auI einer gr08eren Lokalitli.t.

528:378.962
PETRÁŠ, R. I
Ingenieq.rstudium bei der Berufsausiibung an tech-
nischen' Hochschulen in d.e'r UdSSR.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Nr. 11,
'Seite 305-307
AuBerordentlich groBes Interesse der Werktli.tigen
in der UrdsSR um das Ho'chschulstudium. Gl1ede-
rung der technischen Hochschulen. Charakteristik
der einzelnen Hochschultypen und deren Tll.tigkeit.
Studium des Vermessungswesens bei der Berufs-
Rusiibung.

528.32.021.7
DElfONG, B.
Some remarks on method of measurement of long
geodetic bases.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, N. 11,
p. 285-291, 1 pict., 2 tab.
Longitudinal accuracy of 'bases, formulae for its
expression and analysis of IO'llgltudinal accuracy.
Technical and economical data on bases me8lSure-
ments supposing that the extend of surveying is
mostly limited by the use of large electrooptical
range finders and that angular observations 01
adequate accuracy areat the disposal. Summary
01 results.

528.223:551.244
CIMBÁLNIK, M.
Research of horizontal Earth crust movement by
'geodetic methods.
Geodetický ,a kartografický obzor, 12, 1966, N. 11,
p. 291-298
Importance of Earth crust dynamism, organization
of international cooperation, definition af princi-
pal notions, research by geodetic methods, pre-
sent situation in Czechoslovakia. Present situation
of research <1one abroad ,and lts evaluation. Ten-
dencies of further development of theOTetic re-
search, organization of works and elaboration oE
results. Delimitation of research problems in Cze·
choslovakia. 8ibliography.

528.96
JIREČEK, K., KMENT, L., BERG, M.
Revision of large seale mapli;.,
Geodetický ,a kartografický obzor, 12, 1966, N. 11,
p. 299-304, 3 tab.. .
Importance of map revision and Hs executlo'll with
minimum of costs and with the maintenance of
'a relatively high accuracy (Jf the map - a
method projected by the Instltute for geodesy
and cartography in Opava by means of air photo-
grammetry. Analysis of conditions of revision.
Results 01 experimental surveys in a limite.d area.
Preliminary d'IspOsitions for experimental work in
ft larg,er arita.

528:378.962
PETRÁŠ, R.
Engineering studies of workÍng people at tec hni cal
universities in U. S. S: R,
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, N. 11,
p, 305-307
An extraordinary IUterest among working people in
university studies in U. S. S. R. Classmcation 01
tHchnical universities. Characteristic of individual
types of uni'versities ,and their activity. Studies
of geo-desy and cartography.

528.32.021.7
DELONG, B.
La question des méthodes de mesurage des distan-
ces sur longues based géodésiques.
Geodetický likartografický obzor, 12, 1966, No 11,
pages 285- 291, 1 illustration, 2 tableaux.
La précision des. distances des bases, les for·
mules et analyses de la précision des distances.
Données techn1co-économ1ques sur le mesurage
des bases a Icondition que l'étendue des travaux
de géomětre s01t donnée par l'étendue du mesu-
rage des distances au moyen de grands télémětres
et que soient a ladisposition les mesul'ages assez
précis ďangle. Totalité des, résultats traitěs.

628.223:551.244
CIMBÁLNÍK, M.
A la recherche des récents mouvements horizon
taox de l'éeorce terrestre par les méthodes géodé-
siques.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, No 11,
pages 291-298 .
Importance de la dynamique de l'écorce terrestre
pour la géodésie,organisation ďune collaboration
internationale, définit10n des 1dées essentielles,
recherches effectuées par les méthodes géodé-
siques et état des travaux en Tchécoslovaquie.
Etat actuel des recherches dans le monde et leul'
valorisation. Directlon du développement antérieur
des recherches thé(Jriques, organisation des tra-
'iraux et élaboration des résulta'ts. Définition des
problěmes de recherches pour la Tchécoslovaquie.
Large bibliographie pour études antérieures.

528.96
JIREČEK, K., KMENT, L" BERG, M.
Réfection des eartes li grandes éehelles,
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, No 11,
pages 299-304, 3 tableaux.
Importance -de,1a réfection et son execution avec
fra1s minimes tout en conservant une précision
relativement élevée - intention de 1'Institut de
Géodésie et Cartographié ďOpava pour l'emploi
de la stéreophotogrammétrie aérienne. Analyse
des conditions préalables de la réfeCtion. Résul-
tats des mesurages' d'essai dans une petite localité
et conditions préalables pour l'analyse des résul-
tjats. Dispositions provisoires pour les travaux
ďessai dans une plus grande localité.

528:378.962
PETRÁS, R.
Enseignement polytechnique externe dans les
hautes écoles en URSS.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, No 11,
pages 305-307.
Intéret extraordinaire pour la formation universi-
ta1re externe parmi les travailleurs de l'URSS.
Répartition des hautes écoles techniques. Caracté-
ristique ,des. types particuliers de hautes écoles
et leur activité. La formation externe des géomě-
tres,
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Kotázce metody měření délek
dlouhých geodetických základen

Ing. Bol'ivoj Delong, CSc.,
Výzkumný ustav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

Ř,ešení některých úkolů· moderní geodézie, zejména
při rozvinování sítě kosmické triangulace, vyžaduje
určení velmi přesných a dlouhých geodetických
základen o délce asi 1000 až 2000 km, odpovídající
obvyklým výškám přeletu geodetických umělých
družic Země. Z hlediska účelu těchto základen je nutno
docílit přesnosti v délce kolem 1 : 600000. Za těchto
podmínek lze určit délky základen pomocí ri'tzných
geometrických útvarů s měřenými stranami a úhly.
Tyto útvary je'možno vytvořit z trojúhelníků existu·
jící trigonometrické sítě 1. Mdu tak, aby spojovaly
koncové body základen. V tomto případě jsou k dispo-
zici potřebné vodorovné úhly s dostatečnou přesností.
Délky stran je však nutno měřit, a to nejlépe velkými
světelnými dálkoměry typu NA8M-2A nebo EOD-1.
Z ri'tzných hledisek je žádoucí, aby geometrické útvary,
spojující koncové body základen, byly dostatečně
přímé.

Úvahy o metodě měření délek dlouhých geode.
tických základen se opírají o výsledky několikaletých
výzkumných a provozních prací s geodimetrem
NA8M.2A, provedených v ČSSR. Podle našich i za·
hraničních zkušeností lze reálnou přesnost tohoto
přístroje charakterizovat u délek do 5 km absolutní
hodnotou ± 10 mm a u délek od 5 klp do 20 km
relativní hodnotou 1 : 500 000. Z našich zkušeností
dále plyne, že je časově výhodnější měřit po částech
již délky nad 20 km. Proto délky trigonometrických
stran 1. řádu je nutno určovat zásadně ze dvou měře-
ných úseků a jen výjimečně přímo nebo ze tří částí.
Předložené pojednání obsahuje výsledky rozborů
délkové přesnosti základen, určených různými geo-
metrickými útvary, a výsledky technickoekonomic·
kých rozborů prací, spojených s určením délky zá·
kladen.

Délky dlouhých geodetických základen je možno
určit pomocí různých geometrických útvarů při růz-
ných kombinacích měřených veličin. Z geometrických
útvarů přichází v úvahu jednoduchý i dvojitý troj.
úhelníkový řetězec a dvojitý i trojitý polygonový
pořad; z měřených veličin se uplatní úhly, délky i La·
placeovy azimuty. Pře<;1stavu o poměrech délkové
pr'esnosti takto určených základen· získáme z teorie
chyb jednotlivých útvarů. Proto předpokládáme dvoji-
tý schématický řetězec rovnostranných trojúhelníků,
jehož koncové body Po a Pn jsou totožné s koncovými
body základny (obr. 1). Délkovou přesnost celé zá-
kladny L = PoP.n ·lze vyjádřit střední chybou mL,
která zároveň představuje podélný posun koncového
bodu základny Pn vůči počátku Po' Střední chyba

mL se odvodí pomocí váhy funkce vyrovnaných veli-
čin, což je založeno na předpokladu, že měřené
veličiny jsou zatíženy pouze nahodilými chybami.
U všech uvažovaných geometrických útvarů předpo-
kládáme, že měřené Laplaceovy azimuty jsou pevné
a nedostávají žádné opravy z vyrovnání.

2.1. Vzorce pro délkovou přesnost základen

Vzorce pro délkovou přesnost základen mL, od·
vozené pro různé schématické geometrické útvary,
za předpokladu existence jen nahodilých chyb,
lze nalézt v různých publikacích, které budou vždy
u jednotlivých případů citovány. Výsledné vzorce,
převzaté z těchto publikací, byly pro účely této
studie dále upraveny a zjednodušeny přijetím dvou
předpokladů. Především lze předpokládat, že přes.
nost měřených délek i měřených směrů v trigono-
metrické síti 1. řádu má již v současné době stejnou
úroveň, což se vyjádří vztahem '

m. m~
8=7'

v němž m. značí střední chybu v měřené délce, S její
velikost, m~ střední cp-ybu měřeného směru a e" =
= 206 265". V souvislosti s tím lze také přijmout, že
střední chyba měřeného úhlu m;'; a střední chyba
měřeného směru m~ jsou ve vztahu

První předpoklad vede tedy k závěru, že přesnosti
měřených délek 1 : 500 000 odpovídají střední chyby
m~ = ± 0,4" a m;';= ± 0,57", a že přesnosti délek
1 : 400 000 odpovídají hodnoty m~ = ± 0,5" a rr.~=
= ± 0,71". Obě relace jsou v souladu se skutečnou
soudobou přesností měřených úhlů i délek. Druhý
předpoklad zjednodušení výsledných vzorců pro dél.
kovou přesnost základen lze vyjádřit vztahem

L=nS,

v nemz n znaCl počet stran o délce S umístěných
v základně L. Tento předpoklad platí přesně jen' pro
schématické útvary.
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Počet délek podél základny"

10 I 20 I 30 I 40 I 50
I

=' Útvar Vzorec
Délka základny (při prŮIn. straně S = 30 km)

~ L=nS
I> ....,

300 km [600 km 1900 km 11200 km 11500 km~
.;,
Q m m mim m

I Jednoduchý řetězec s mě- I . Y·8 na + 3 n2 + 10 n 1,84 5,ll 9,36
1
14,38 20,08

řenými úhly a měřenou rr~L= m. 9 2,30 6,39 ll,70 17,98 25,10
stranou a azimutem na
začátku .

2 Jednoduchý řetězec s mě- _ V 4 na + 9 n2 + 17 n 1,01 2,68 4,83 7,36 10,23
řenými úhly a měř. stra- mL - m. 18 1,26 3,35 6,04 9,20 12,79
nou i azimutem na začát-
ku i na konci

-I

3: Jednoduchý řetězec s mě-
mL = m. Y I:n 0,282 0,396 0,486 0,558 0,624

řenýrni úhly a měř. stra- 0,352 0,495 0,608 0,698 0,780
nami napříč základny
(strany b)

4 Jednoduchý řetězec s mě- mL = m.vn 0,190 0,268 0,329 0,379 0,424
řenými úhly a měř. stra- 0,238 0,335 0,411 0,474 0,530
nami podél základny (a)- i
bez vyrovnání !

---
5 Jednoduchý řetězec s měř. _ V 2n2 + 7n- 2 0,150 0,202 0,242 0,277 0,308

délkami všech stran a mL - m. 4n + 3 0,188 0,252 0,302 0,346 0,385
azimutem na začátku a na
konci

6 Jednoduchý řetězec s mě- mL = m. VO,722 n 0,161 0,228 0,279 0,322 0,361
řenými délkami všech 0,201 0,285 0,349 0,402 0,451
stran a měř. vrchol. úhly
(mezi str. a)

Střední chyba v délce základny mL, určené růz.
n)-mi schématickými útvary, je vyjádřena pro jednot-
livé případy těmito vzorci:

1. Jednoduchý řetězec s měřenými úhly a měřenou
stranou a. a.zimutem na začátku [1; str. 70, vz.
(41)]:

V8n3 + 3 n2 + 10 n
mL=m. 9 .

2. Jednoduchý řetězec s měřenými úhly a měřenou
stranou a azimutem na zač&tkui na konci [2; str.
47, vz. (51)]:

V'~rn3+ 9n2 + 17n
mL = fn. --- 18 .

3. Jednoduchý řetězec s měřenými úhly, mereným
azimutem na začátku a měřenými stranami napříč
základny (strany b v obr. 1) [3; str. 377, vz. (21)]:

.mL,= m.V ~3 n· (3)

4. Jednoduchý řetězec s měřenými úhly, mereným
azimutem na začátku a měřenými stranami podél
základny (strany a v obr. 1) příp.ad bez vy·
rovnání [4; str. 222, obr. 2]:

řetězce s měřenými délkami všech stran a azimu-
tem na začátku [5; str. 14, vz. (38)] a pro případ
jednoduchého schématického (přímého) polygo.
nového pořadu. .

5. Jednoduchý řetězec s měřenými délkami všech
stran a měřeným azimutem na začátku i na konci
[5; str. 57, vz. (156)]:

mL = m.V2n2 +7n-2 .4n+3 (5)

6. Jednoduchý řetězec s měřenými délkami všech
stran, měřeným azimutem na začátku a měřenými
vrcholovými úhly (mezi stranami a) [4; str. 222,
obr. 3, R = 1]:

mL == m. VO,722 n . (6)

Tento vzorec platí pro n > 10.

7. Jednoduchý řetězec' s měřenými úhly a délkami
všech. stran a měřeným azimutem na začátku
[4; str. 222, obr. 2, R = 1]:

mL = m. VO,490 n . (7)

Tento vzorec platí rovněž pro n ~ 10.

8. Jednoduchý řetězec s měřenými úhly a délkami
všech stran a měřeným azimutem tia začátku i na.
konci [2; str. 45, vz. (44)]:

mL = in. VO,333 n .(8)
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Jednoduchý řetězec s
,

7 mL = m. VO,490 n 0,1331 '0,188 0,230 0,266 0;297
měř. úhly a délkami všech 0,166 ~0,235 ú,288 0,332 0,371
stran a azimutem, na za-
čátku ':-:i

8 Jednoduchý řetězec s mL = m. VO,333 n 0,109 0,155 0,190 0,219 0,245
měř. úhly a délkami 0,136 0,194 0,238 0,274 0,306
všech stran a azimuty na
začátku ft na konci

9 Dvojitý řetězec s měře-
mL = m. V~n3+ 1,270n"-O.438 n+ 1,432

1,43 3,82 6,88 10,47 14,54
nými úhly a měřenou 1,79 4,78 8,60 13,09 18,18
stranou,a azimutem na
začátku

10 Dvojitý řetězec s měř.
mL = m. V ~ n8+O,969 n2-o.770 n+ 1,906

0,85 2,13 3,72 5,57 7,65
úhly a měř. stranou a 1,06 2,66 4,65 6,96 9,56
azimutem na začátku a na
konci

11 Dvojitý řetězec s měř.
mL = mg V~n+ 0,718

. 0,121 0,163 0,196 0,225 0,250
délkami všech stran a 0,151 0,204 0,245 0,281 0,312
měř. azimutem na začátku

12 Dvojitý řetězec s měř. mL;;' m. VO,163n 0,077 0,109 0,133 0,153 0,171
úhly i délkami všech 0,096 0,136 0,166 0,191 0,214
stran a azimutem na za-
čátku

1;-; Dvojitý řetězec s měř. mL ;;, m, VO,lIl n 0,063 0,089 0,109 0,127 0,142
úhly i délkami všech stran 0,079 0,111 0,136 0,159 0,178
a azimuty na začátku i na
konci .

14 D'oTojitýschématický'
mL = m,V ~ n

0,134 0,190 0,232 0,268 0,300
(přímý) polygonový po- 0,168 0,238 0,290 0,335 0,375
ř••d ID ozikoncovými body

- základny ---
15 TrojLý scMmatický

mL = m, V~n
0,109 0,155 ' 0,190 0,219 0,245

(přímý) polyg.nový po- 0,136 0,194 0,238 0,274 0,306
hod rr.ezi kcncovými body
'J',pl..lvlry

16 J::Lo<1nouapodélného po- nS 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500
sunu, cdpovídající poža- mL= 600000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500
dované l-ře-;-nostizákladny
1 : 600000

9. Dvojitý řetězec s měřenými úhly a měřenou stra-
nou a azimútem na začátku [6; stať IV. O, vz.
(87)]:

mL = mg V: n3 + 1,270 n2 - 0,438 n + 1,432

10. Dvojitý řetězec s měřenými úhly a měřenou stra-
nou a azimutem na začátku i na konci [6; stať
IV. O, vz. (87 a)]: '
,

mL = mg V ~n3 + 0,969 n2 - 0,770 n + 1,906 .

(10)

11. Dvojitý řetězec s měřenými délkami všech stran
a měřeným azimutem na začátku [7;'str. 107, vz.
(5,12) - aplikace]:

mL = mgV ~ n + 0,718. (11)

12. Dvojitý řetězec s měřenými úhly a délkami všech
stran a měřeným azimutem na začátku:

, mL • mg VO,163 n . (12)

13. Dvojitý řetězec s měřenými úhly a délkami všech
stran a měřeným azimutem na začátku i na konci:

mL • m, VO,I11 n . (13)
Vzorce (12) a (13) byly stanoveny ze vzorců (7)
a (8) pOU2;eodhadem, při němž byla uplatněna
známá vlastnost délkově měřených řetězců, že se
totiž Jejich zdvojením zmenšuje hodnota podélné-
ho posunu koncového bodu s koeficientem l/V~
Proto vzorce (12) a (13) poskytují jen přibližné
údaje.

14. Dvojitý schématický (přímý) polygonový pořad
mezi koncovými body základny:

mL = m. V ~n. (14)

15. Trojitý schématický (přímý) polygonový pořad
mezi koncovými l>odyzákladny:

mL = m. V~n . (15)

1'6.Střední chyba v délce základny' mL, odpovídající
požadované přesnosti jejího určení 1 : 600 000, se
určí ze vzorce:

nS
mL = ± 600 000 .
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2.2. Rozbor délkové p'řesn<;>sti základen

Pro posouzení poměrů délkové přesnosti základen,
určených výše uvedenými útvary, byly vypočteny
v tab. I hodnoty středních chyb mL podle vzorců (1)
až (15) pro n = 10, 20, 30, 40, 50 a pro průměrnou
délku strany S = 30 km. Hodnoty mL pro n = 50
představují podélný posun koncového bodu základny
dlouhé 1500 km, což je průměrná délka v uvažovaném
rozsahu 1000 až 2000 km. Při výpočtu středních chyb
mL byla uvažována přesnost určených délek stran
S = 30 km v hodnotě 1 : 500000 (v tab. I horní řádek
pro každý útvar) a 1 : 400 000 (dolní řádek), čemuž
odpovídají střední chyby ms = ± 6,0 cm a ms =
= ± 7,5 cm. I když předpokládáme délkové určení
stran v průměru ze dvou přímo měřených úseků,
relativní přesnost určených stran nebude nižší než
relativní přesnost přímo měřených úseků, budou-li
vrcholové úhly mezi úseky měřeny s přesností ± 1,0"
a budou-li jejich odchylky od 180°do 30°. Pro srovnání
středních chyb mL jednotlivých útvarů s maximálně
dopustnými hodnotami byly vypočteny podle vzorce
(16) chyby, odpovídající požadované relativní přes-
nosti určovaných základen 1 : 600 000.

Z tab. I plynou zejména tyto závěry: U úhlově
měřeného jednoduchého i dvojitého řetězce s měřenou
stranou a azimutem na začátku nebo na začátku i na
konci roste střední chyba v délce základny s faktorem
Vn3 a dosahuje několikanásobně větších hodnot, než
odpovídá požadované přesnosti základny 1 : 600000.
Avšak měříme-li v úhlovém řetězci délky stran alespoň
v počtu n, tj. v každém druhém trojúhelníku jednu
stranu, mění se zásadně zákon hromadění chyb
v určované základně, střední chyba v její délce roste
s faktorem Vn a dosahuje podstatně nižŠích hodnot,
než připouští přesnost 1: 600 000. Stejně příznivý
zákon hromadění chyb v délce základny s faktorem
Vn platí také u délkově měřených jednoduchých
i dvojitých řetězců. Z tab. I je dále vidět, že v úhlovém
řetězci s měřenými délkami stran v počtu n je výhod-
nější měřit straI;ly podél základny než napříč, neboť
v prvém případě se chyba v její délce zmenšuje
s koeficientem přibližně 0,7. Po zapojení koncového
azimutu u délkově nebo délkově i úhlově měřeného
řetězce klesá střední chyba v délce základny s koefi-
cientem v rozsahu 0,7 až 0,8. Ve stejném rozsahu se
však sníží chyba mL také tehdy, zapojíme-li do délkově
měřeného jednoduchého i dvojitého řetězce všechny
úhly. Zdvojením délkově nebo délkově i úhlově měře-
ného řetězce roste přesnost určované základny a klesá
. střední chyba v její délce s koeficientem asi 0,6 až
0,7.

Tab. I dále ukazuje, že délková přesn~st určované
základny u jednoduchého řetězce s měřenými úhly
a délkami všech stran a měřeným azimutem na začátku
je prakticky stejná jako u dvojitého přímého polygo-
nového pořadu, spojujícího koncové body základny.
Podobně délková přesnost základny u jednoduchého
řetězce s měřenými úhly a délkami všech stran a měře-
ným azimutem na začátku i na konci je prakticky
stejná jako u dvojitého délkově měřeného řetězce
~ orientací na začátku nebo u trojitého přímého poly-
gonového pořadu. Je pochopitelné, že střední chyba

v délce základny je nejmenší u dvojitého řetězce
s měřenými úhly a délkami všech stran, kdy ve srovná-
ní s trojitým polygonovým pořadem klesá s koe-
ficientem asi 0,5 až 0,7. Avšak rozhodující podíl na
zmenšení střední chyby v délce základny, určené
úhlově měřeným řetězcem, má zapojení měřených
délek stran podél základny, kdy uvedená chyba klesá
mnohonásobně. Délková přesnost základny, určené
úhlově měřeným řetězcem s měřený~i délkami podél
ní, se zvětší Žapojením ostatních délek, koncového
azimutu a zdvojením řetězce s měřenými úhly i délka-
mi maximálně jen třikrát. Přitom rozsah práce a ná-
kladů vzroste asi 6krát již za předpokladu, že všechny
úhly je možno převzít z trigonometri.cké sítě 1. řádu.
. Je vidět, že přílišné zvětšování počtu přebytečných
veličin není z hlediska délkové přesnosti určované
základny dostatečně účinné a zisk na přesnosti v tomto
případě již neodpovídá zvětšenému rozsahu měření.

Skutečné hodnoty středních chyb v délce základ-
ny, platné pro konkrétní geometrické útvary typu
1 až 15, budou pochopitelně 'Větší, než udávají vzorce
(1) až (15) a než odpovídá údajům tabulky 1. Toto
zvětšení bude důsledkem dvou okolností: především
vzorce (1) až (15) platí pro schématické útvary, které
se od skutečných poměrů v trigonometrické síti více
nebo méně liší; kromě toho odvození uvedených vzor-
ců podle pravidel teorie chyb je založeno na předpo-
kladu, že měřené veličiny jsou zatíženy pouze naho-
dilými chybami. Vliv odchýlení konkrétních útvarů
od jejich schématické podoby na střední chybu mL,
který samozřejmě nelze postihnout obecně platným
vzórcem, byl zkoumán na případech pravidelně vy-
bočujících útvarů. Tyto útvary se vyznačují tím, že
strany podél určované základny nemají v soustavě
(x, y) (obr. 1) azimuty stejné (A = 90°), nýbrž střídavě
odlišné od této hodnoty o ± (j(AI = 90° -(j, A2 =
= 90° + (j, atd.). U takto definovaných vybočujících
útvarů bude střední chyba v délce základny ve srov-
nání se v:l.orci(1) až (15) tím větší, čím větší bude úhel
vybočení (j. Pro (j = 10°, 20°, 30° bude střední chyba
mL větší u jednoduchého délkově měřeného řetězce
o 13,0 %,29,7 % a 47,2 %, u dvojitého délkově měře-
ného řetězce o 8,5 %,24,2 % a 45,0 % a u polygono-
vých pořadů o 3,0 %, 11,1 % a 22,5 %. Je vidět, že
v důsledku vybočení roste střední chyba mL u poly-
gonových pořadů podstatně méně než u délkově měře-
ných řetězců. Se zřetelem k výše charakterizovaným
poměrům přesnosti různých útvarů lze očekávat, že
u řetězců s měřenými délkami i úhly vzrostou střední
chyby mL v důsledků vybočení jen v míře, platné pro
polygonové pořady. I když střední chyby mL pro
skutečné útvary budou pravděpodobně ještě větší
než .pro pravidelně vybočující útvary, požadavek je-
jich přímého průběhu mezi koncovými body základny
sotva připustí, aby hodnoty mL vzrostly v důsledku
vybočení více než na dvojnásobek hodnot podle vzorců
(1) až (15).

Další zvýšení středních chyb v délce základny mL
vůči hodnotám podle vzorců (1) až (15) bude způsobeno
přítomností systematických chyb v měřených délkách
stran. Rozborem přesnosti délek, měřených v rozsahu
5 až 20 km geodimetrem NASM-2A, bylo zjištěno,
že v měřených délkách nejsou obsaženy takové syste-
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I
Počet délek podél základny n

10 I 20 I 30 I 40 I 50

'O Charakteristika položky
II'lo

I

Délka základny (pfi prúm. straně S = 30 km) L = nS

g 300 km I 600 km I 900 km 11200 km I 1500 km

_II Počet měřených délek (úseků) vjednoduchém řetězci 78 158 238 318 I 398-
2 ve dvojitém řetězci 136 276 416 556

I
696

3 ve dvojitém polygónu 42 82 122 162 202
-- --- --

4 v tr:>jitém polygónu 64 124 184 244 304
5 Počet bodů (vč. mezilehlých) a staveb měř. věží

v jednoduchém řetězci 60 120 180 240 300,, -
6 ve dvojitém řetězci 99 199 299 399 499.------
7 ve dvoji:ém polygónu 42 82 122 162 202
8 v trojitém polygónu 63 123 183 243 303
9 Doba potřebná pro zaměření jedním přístrojem

jednoduchého řetězce (v letech) 5,6 1I,3 17,0 22,7 28,4
10 dvojitého řetězce (v letech) 9,7 19,7 29,7 39,7 49,7
II dvojitého polygónu (v letech) 3,0 5,9 8,7 1I.6 14,4
12 trojitého polygónu (v 16.tech) 4,6 8,9 13,1 17,4 21,7

__ o

13 Náklady na zaměření jednoduchého řetězce (v mil. Kčs) 0,78 1,58 2,38 3,18 3,98
14 dvojitého řetězce (v mil. Kčs) 1,36 2,76 4,16 5,56 6,96
15 dvojitého polygónu (v mil. Kčs) 0,42 0,83 1,22 1,62 2,02

-
16 ~rojitého polygónu (v mil. Kčs) 0,64 ' 1,25 1,83 2,44 3,04
17 Náklady na stavbu měřických věží u

jednoduchého řetězce (v mil. Kčs) 0,54 1,08 1,62 2,16 2,70
18 dvojitého řetězce (v mil. Kčs) 0,89 1,79 2,69 3,59 4,49
19 dvojitého polygónu (v mil. Kčs) 0,38 0,74 1,10 1,46 1,82
20 trojitého polygónu(v mil. Kčs) 0,57 1,1I 1,65 2,19 2,73
21 Celkové náklady na měř. a stavební práce u

jednoduchého řetězce (v mil. Kčs) 1,32 2,66 4,00 5,34 6,68
22 dvojitého řetězce (v mil. Kčs) 2,25 4,55 6,85 9,15 1l,45
23 dvojitého polygó*nu (v mil. Kčs) 0,80 1,57 2,32 3,08 3,84
24 trojitého polygónu (v mil. Kčs) 1,21 2,36 3,48 4,63 5,77'

matické chyby, jejichž velikost by převyšovala
1/500000 délky. Kdyby všechny měřené délky byly
zatíženy systematickou chybou uvedené hodnoty
a kdyby se tato chyba vyskytovala u všech délek stá-
le se stejným znaménkem, nebyla by délka základny
určena kterýmkoliv z uvažovaných útvarů, přesněji
než 1 : 500 000. Avšak tento případ je nepravděpo-
dobný, neboť ve velkém počtu délek, podílejících se na
určení celkové délky základny, budou systematické
chyby nutně projevovat určitou nahodilost. Plyne to
ze skutečnosti, že jednou z hlavních příčin systematic-
kých chyb je působení vnějších, tj. zejména atmosfé-
rických a klimatických podmínek, které se budou podél
dlouhé trasy základny iv průběhu ročních období měnit.
Tato o kolnost povede ke zvýšení délkové přesnosti zá-
kladny. Např. kdyby z 50 délek, rozmístěných podél
určované základny a zatížených systematickými
chybami v hodnotě 1/500000 délky, se vyskytla tato
chyba jen u 5 délek s opačným znaménkem, bude dél-
ková. přesnost základny větší než 1 : 600000. Lze tedy
soudit, že i když střední chyby v délce základny vzros·
tou v důsledku systematických chyb vůči hodnotám

mL podle vzorců (1) až (15), zvětšeným dále o vliv
vybočení a nepravidelnosti útvarů, přesnost určované
základny neklesne pod požadovanou mez 1 : 600 000
ani u polygonových pořadů, spojujících koncové body
základny.

Na základě výše uvedených rozborů lze vyslovit
závěr, že určení délky základny pomocí jednoho poly-
gonového pořadu, spojujícího koncové body Základny,
je z hlediska požadované přesnosti dostačující. Měření
délek stran podél základny (v obr. 1 strany a) zvýší
sice u jednoduchého i dvojitého úhlově měřeného ře.
tězce mnohonásobně přesnost základny, avšak ne·
poskytuje dostatečnou kontrolu přesnosti měřených dé-
lek. Bude proto vhodné měřit kromě délek osového
pořadu PO~PI-P2" .p••(obr. 1) ještě délky alespoň
v jednom dalším nezávislém pořadu, vedeném tak,
aby se po 2 až 3 stranách stýkal s osovým pořadem
a umožňoval tak průběžnou kontrolu délek stran, leží-
cích mezi styčnými body (např. pořad Po·RcR2,P2·Sa·
S4P, atd.). Podobným způsobem by bylo možno vést
i třetí nezávislý pořad (např. s měřenými délkami stran
podél trasy PO-SI:S2-P2-Ra·R,~P4 - atd.). Tím by, dOBlo
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k dvojímu, popř. k trojímu nezávislému určení délky
základny, čímž by vzrostla její přesnost. Určité zvý-
šení délkové přesnosti základny by přineslo též vyrov-
nání dvojitého úhlově měřeného fetězce, jehož úhly
jsou většinou k disposici,do něhož by byly zapojeny
délky stran, měřené podél uvedených polygonových
pořadů.

Úvahy o nejvhodnějším způsobu měření dlouhých
geodetických základen je třeba opírat nejen o rozbory
přesnosti, ale také o některé technickoekonomické
údaje, charakterizující očekávaný rozsah měřických
a stavebních prací a finančních· nákladů. K těmto
údajům patří celkový počet měřených délek (popř.
ú&eků), celkový počet bodů (včetněmezilehlých)
a odpovídající počet staveb měřických věží, doba po-
třebná pro zaměření délek jedním přístrojem, náklady
naměřické a na stavební práce a celkové finanční
náklady. Uvedené údaje jsou sestaveny v tab. II pro
tyto 4 schématické útvary: jednoduchý trojúhelní-
kový řetězec, dvojitý trojúhelníkový řetězec, dvojitý
polygonový pořad .a trojitý polygonový pořad. Ve
všech útvarech se předpokládá, že strany mají délku
S = 30 km a že jsou měřeny ve dvou úsecích. V tomto
případě je celkový počet přímo měřených délek (úseků)
v jednoduchém řetězci (8n - 2), ve dvojitém řetězci
(14n - 4), ve dvojitém polygonovém pořadu (4n +2)
a ve trojitém polygonovém pořadu (6n + 4). Celkový
počet bodů (včetně mezilehlých) a staveb je nyní
v jednoduchém řetězci (6n), ve dvojitém řetězci
(IOn -1), ve dvojitém pořadu (4n + 2) a ve trojitém
pořadu (6n + 3).

Doba potřebná pro zaměření délek jedním přístro-
jem byla staNovena za předpokladu,. že počet obser-
vačních nocí pro určení délky kolem ~5 km geodi-
metrem NA8M-2A s přesností 1 : 500000 je 3 [8; str.
24, bod 11], že průměrný počet observačních no~í za
měsíc je v daném případě 6 [8; str. 4, 12-7. ř. zd.]
a že měřická sezóna trvá ročně 7 měsíců (duben-H-
jen). Náklady na polní měřické pJ;áce s geodimetrem
NA8M-2A byly vypočteny za předpokladu, že náklady
na provoz měřické skupiny činí měsíčně 20 000 Kčs.
Výpočet nákladů na stavbu měřických věží vycházel
z předpokladu, že na každém bodč bude nutno postavit
v průměru třípatrovou věž o nákladech 9000 Kčs.
Celkové finanční náklady na měřické a stavební práce
jsou součtem předcházejících nákladů, takže neza-
hrnují náklady na měření úhlů, neboť ty jsou zpravidla.

. k dispozici, a na měření Laplaceových azimutů, Uve-
dené technickoekonomické údaje, byly vypočteny pro
schématické útvary o n = 10, 20, 30, 40, 50, určující
základnu o délce 300, 600, 900, 1200 a 1500 km.
Všechny předpoklady, s nimiž byly vypočteny údaje
tab. II, jsou velmi blízké skutečnosti.

Z tab. II j&OUzřejmé tyto závěry: Rozsah měřic·
kých prací s geodimetrem NA8M-2A ve dvojitém řetěz-
ci je ve srovnání s dvojitýmpolygonovým pořadem
3,5 krát větší a ve srovnání s trojitým pořadem 2,3
krá.t větší. Přibližně v témž poměru jsou také větší
doba. i finanční náklady, potřebné pro zaměření dvoji-
tého řetězce. Rozsah stavebních prací ve dvojitém

trojúhelníkovém řetězci je ve srovnání s dvojitým·
polygonovým pořadem 2,5 krát větší ave srovnání
s trojitým pořadem 1,6 krát větší. Přibližně ve stej-
ném poměru jsou také větší náklady,' potřebné na
stavbu měřických věží ve dvojitém řetězci. Celkové
finanční náklady na měřické i stavební práce ve dvoji-
tém trojúhelníkovém řetězci jsou ve srovnání s dvoji.
tým polygonovým pořadem asi 3 krát větší a ve srov-
nání s trojitým pořadem asi 2 krát větší. Při určování
základny. o průměrné délce 1500 km dvojitým troj-
úhelníkovým řetězcem vychází doba, potřebná pro
zaměření délek jedním přístrojem typu geodimetr
NA8M-2A, asi na 50 let a celkové náklady na měřické
a stavební práce asi na 11,5 miliónu Kčs. Při určování
téže základny dvojitým nebo trojitým polygonovýin
pořadem vychází doba zaměření asi na 15 nebo 22 let
a celkové náklady asi na4 nebo 6 mil. Kčs. I když výše
uvedené údaje mají jen. přibližný a orientační cha-
rakter, je zřejmé, že 'Časovái finanční stránka úkolu ho-
voří výrazně ve prospěch takového způsobu určení
základen, při němž budou měřeny pouze délky stran
ve vhodně vedených polygonových pořadech, spoju-
jících koncové body základen.

Úvahy o metodě merení dlouhých geodetických zá-
kladen (1000 až 2000 km) se opírají o rozbor přesnosti
jejich délek, určených pomocí různých geometric-
kých útvarů, a" o rozbor' technickoekonomi,ckých
parametrů příslušných měřických prací. Rozbor dél-
kové přesnosti základen vychází z předpokladu, že
délky stran V trigonometrické Sít.i L řádu' je možno
určit velkými světelnými dálkoměry s přesností
1 : 400 000 až 1 : 500 000, že přesnost měřených směrů
této sítě má stejnou úroveň (0,4" až 0,5") a že měřené
délky jsou zatíženy jen nahodilými chybami. Tech-
nickoekonomický rozbor je založen na předpokladu,
že rozsah měřických prací bude v rozhodující míře
určen rozsahem měření délek velkými světelnými
dálkoměry a že úWová měření s požadovanou přes-
ností jsou k dispozici. Oba předpoklady lze považovat
za blízké skutečnosti. Na tomto základě lze výsled-
ky vyše uvedených úvah formulovat takto:

1. Pro určení délky dlouhé geodetické základny s po-
žadov.anou přesností 1 : 600 000 postačí, změří-li se
ve dvojitém úhlově měřeném trojúhelníkovém ře-
tězci velkými světelnými dálkoměry pouze délky
stran jednoho, popř. dvou nezávislých polygono.
vých pořadů, spojujících koncové body základny .
Jeden z těchto pořadů by měl probíhat podél určo-
vané základny a druhý by měl být veden tak, aby
se po 2 až 3 stranách stýkal s prvým pořadem
a umožňoval tak průběžnou kontrolu délek stmn,
ležících mezi styčnými body. Zaměřením všech
délek stran ve dvojitém úWově měřeném řetězci
by sice vzrostla délková přesnost určované základny
vůči jednoduchému i dvojitému pořadu, avšak
tento zisk na přesnosti by byl neúměrný zvětšenému
rozsahu m.ěřických a stavebníc~prací.

2. Průběh měřických prací s geodimetrem NA8M-2A
se zrychlí, je-li polní -skupil1Avybavena také rádio.
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výru.dálkoměrem typu tellurometr. V tomto pří-
padě se rádiového dálkoměru použije zejména
k předběžnému určení každé délky i jejích úseků
a k rádiofonnímu spojení mezi oběma koncovými
bodypři měření geodimetrem i při jeho směrování.
Tím je vlastní měi'ení délek geodimetrem rychlejší
a pohodlnější, pracovní doba je produktivněji vy-
užita a celá řada obvyklých potíží při směrování
a při sdělování informací vůbec nevznikne. Podle
předběžných propočtů se kombinací geodimetru
NA8M-2A s rádiovým dálkoměrem zkrátí doba,
potřebná pro zaměření jedné délky geodimetrem,
asi o 15%, přičemž složení měřické skupiny může
ztLstat nezměněno. Této časové úspory by bylo
možno využít k zaměření všech délek dvojitého
trojúhelníkového řetězce ,rádiovým dálkoměrem,
čímž by vznikla možnost dalšího, nezávislého,
i když méně přesného určení délky základny a byl

získán neobyčejně bohatý materiál pro posouzení
přesnosti rádiových dálkoměrů.
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Kvýzkumu horizontálních recentních
pohybů zemské kůry geodetickými
metodami

Ing. HUol Cimbálnfk, csc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

Znalost současné dynamiky zemské kllry 'a znalost
tendencí jejího vývoje má zásadní význam pro geo-
logii, geofyziku i geodézii (viz [68]) a pro praktic-
ké aplikace těchto vědních oboru. Podrobná zna-
lost je nezbytná mimo jiné taj{é tehdy, jde-li
o výstavbu velkých inženýrských děl v oblastech,
které dosud vykazují vzájemné pohyby ker kllry
zemské. Takové oblasti jsou u nás zejména na
Slovensku, např. v prostoru, kde je projektováno
velké vodní dilo na Dunaji (viz [68]), a jinde.

Problémy současné dynamiky zemské kfiry spadají do
mnoha oborfi a jejich řešení v celosvětovém měřítku je
proces dlouhodobý, který si logicky vynutil soustavný,
mezinárodně organizovaný a koord :novaný základní vý-
zkum. Klíčem k řešení všech problémfi recantn{cu" (ti.
geologicky nejmladších] poflyhfi zemské kfiry je znalost
jejlChvélikosti, -směru v pr-ostóru a rychlosti v čase.
V soUčasné době je moŽno tyto kvantitativní údaje zís-
kat zejména geodetickými metodami, odvozenými a vy-
vinutými ze známých a v geodézii používaných metod.

Proto byla (viz [6811 na XII. valném shromáždění
IUGG [International Union of Geodesy and Geophysics)
v Helsinkách 1960 vytvořena v rámci IAG [International
Assoclation of Geodesy) zvláštní ,,}i:onilse pro recentní
pohyby zemské kfiry". Komise si stanovila jako hlavní
perspektivní úkoly [viz [6811:

1. Sestavení celosvětové mapy pohybfi zemskékfiry.
2. Organizaci mezinárodní služby pro pozorování po-

hyM zemské kfiry.
3. Výzkum posuvfi kontinentfi a jejich příčin [tzv.

v§ik'uIĎ. kOnÚnen!álních drlftfiJ.

Tím byly vytvořeny předpoklady k mezinárodní vě·
decké spolupráci a došlo ke svolání I. mezinárodního
symposia o recentních pohybech zemské kfiry v Lipsku
v květnu 1962.

Nejdfiležítější část[ rezoluce z tohoto symposia je
návrh mezinárodního výzkumného programu, který ob-
sahuje. (cituji [6811:

aj Návrh na vytvoření geodetických, oceánografic-
kých, geofyzikálních, geologických a geomorfologických
podkladfi pro konstrukci map recentních pohybů zem·
ské Mry.

bJ Návrh na založení mezinárodní korporace pro
pozorování pohybfi zemské kfiry a vytvoření speciálních
polygonfi pro sledování pohyM zemské kfiry na každém
z kontinentfi.

cJ Návrh organizace pro těsnou spolupráci ve všech
členských státech IUGG s Mez·národní astronomickou
unií při studiu posuvfi kontinentfi a podporu realizace
této spolupráce již v nejbližší budoucnosti.

dJ Návrh na vytvoření studijních skup'n: skupiny
pro mapu recentních pohybfi ve východní Evropě; dále
skupiny pro oblast Pacifiku; skupiny pro studium hori-
zontálních posuvfi konti~entfi a skup,iny pro speciální
výše zmíněné polygony.

eJ Návrh na zahuštění sHě stanic pro pozorování
slapfi zemské kiiry a pro seismická pozorování dlouho-
periodických pohybfi, neboť tyto stanice dávají zcela
.nové možnost! zjistit vlastní, pohyby zemské kfiry.
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f) Návrh na přípravu bibliografie o recentnfch po-
hybech ve všech členských státech IUGG a návrh, aby
pro výměnu dokumentO a materiálu bylo použito Světo-
vých center A a B, zřízených pro shromažďovánf infor-
mací u příležitosti Mezinárodního geofyzikálního roku
1957/58.

Po třech letech se konalo II. mezinárodní sympo-
sium o recentních pohybech zemské kury v Aulanku,
poblíž Helsink, v srpnu 1965.

Z přijatých rezolucí cituji (viz [46]):

1. Symposium schvaluje činnost subkomisí na sesta-
vení map recentních pohybů zemské kiJry pro: a) Skan·
dinávii, b) západní Evropu, c) východní Evmpu, d) Se-
verní Ameriku. Uvážíme-li, že subkomise byly schopny
vypracovat mapy a sestavit ostatní materiály recentních
pohybů zemské kůry jen z někoHka zemí, doporučuje
se, aby subkomise pokračovaly a zintenzívnily svou čin-
nost. Předevšfm by měly shromáždit materiál z každé
země pořádánfm zvláštního symposia nebo sestavením
jednotné publikace národního charakteru, podle potřeby.
Za druhé, jakmile bude k dispozici materiál pro většf
oblasti, měly by konstruovat regionálnf mapy výsledků,
získaných různými geovědami.

2. S uvážením potřeby systematických pozomvánf
vybraných zkušebních oblastí, symposium doporučuje:

a) aby trvalé zkušební oblasti pro studium recent-
ních pohybU zemské kury rOznými metodami byly vy-
tvořeny v geologicky odlišných oblastech jak seismic-
kých, .tak neseismických,

b) žádá, aby národní komitéty pmvěřlly možnosti
vytvoření zkušebních oblastí ve svých zemích a pomá-
haly při jejich organizování podle zásad, daných komisí
pro recentJ.1í pohyby zemské kury,

c) žádá reportéry pro zkušebnf oblasti, aby pokra-
čovali ve své práci.

'\
3. Symposium s ohledem na tO,že
a) je značný zájem o studium a měřenf kontinentál-

ního driftu,
b) rychlost driftu je velmi pomalá, pravděpodobně

nulová,
c) astronomická měření poskytujf prostředky k mě-

řenf driftu, doporučuje, aby pro měření kontinentáln~ho
driftu byly uskutečněny astronomické programy, které
Jsou pokud možno bez systematických chyb.

4. Bereme-li v úvahu duležitost spojovánf práce ruz-
ných geověd, zabývajících se problémy recentnfch po-
hybů zemské kůry, doporučuje se:

a) zintenzwnit a vytvořit nepřetržitou spolupráci
~ezi geodetickými, geologickými, geomorfologickými
a geofyzikálními výzkumy,

b) soustředit se v geologii na otázky, týkajfcí se
problému pohybu zemské kury, a během přfštího sym-
posia zdůraznit geologické faktory, jež majf bezpro-
střední význam pro hlavní problémy recentních pohybů
zemské kOry,

c) vypracovat soubory map, udávajfcfch pohyby
zemské kůry v r,uzných částech světa. Pro tento účel je
nutné vytvořit pracovní skupiny.

5. Symposium doporučuje:
a) aby IAG schválila třetí symposium o recentnfch

pohybech zemské kury, které se má konat v roce 1968,

b) a děkuje sovětskému geofyzikálnímu komitétu za
pozvánf, aby se třetí symposium konalo v SSSR.

Období mezi druhým (1965) a třetím (1968) sympo-
siem má tedy být vyplněno intenzívnf prací· subkomisí

a organizacf, zabývajících se výzkumem recentních po-
hybO zemské kůry. Důstojným partnerem mezinárodních
symposií jsou tři symposia sovětských odborníků z let
1958 [70), 1959 [71] a 1964 [72], kde zejména výsledky
posledního symposia dávají kompl,exní obraz nejnověj-
šfch pozn<itků o složité problematicí:! v'ý'zkumu recent-
ních pohybů zemské kůry. .'" "

1. 3. VYmez e n í IP O jmu hor i z O n tál n í
recentní pohyby

Uvažujeme-li v geodézii obvyklou soustavu souřad-
nic (B, L, H), lze 'každý recentní pohyb 'zemGké
kůry obecně vyjádřit změnami (!:lB, !:IL, !:IH) těch-
to souřadnic. Jde tedy obecně O pohyb v trojroz-
měrném prostoru. Avšak opět analogicky podle geo-
dézie rozlišujeme u tohoto prostorového pohybu
jeho složku horizontální (!:lB, !:IL) a vertikální
(!:IH). Také sledování recentních pohybů se děje
tak, že jsou zpravidla obě jeho složky pozorovány
a studovány zcela odděleně, a to prakticky zcela
odlišnými metodami. Proto také mluvíme o "verti-
kálních pohybech" a "horizontálních pohybech",
i Ikdyž víme, že jde pouze o složky pohybu v pro-
storu. Dokonce většinou ani nemůžeme s určhostí
říci, zda v případě "vertikálního pohybu" jde o po-
hyb, u kterého vertikální složka (!:IH) převládá.

Spletitost situace je o to větší, že 'zatímco ver-
tikální pohyby můžeme dnešními :přesnými geode-
tickými metodami prokazatelně určit, z ů stá v a' -
jí horizontální pohyby téže řádové
velikosti prakticky dosud nezjiště-
n é. Výjimku přirozeně tvoří případy, !kdy došlo
k seismické aktivitě takové intenzity, jako např.
v západní části Severní Ameriky nebo v Japonsku,
nebo poddolované oblasti apod.

Také při rozvíjející se mezinárodní spolupráci
hrají horizontální pohyby zatím úlohu chudéhO pří-
buzného, a to již 'Z 'toho prostého !důvodu, že se při
přesné nivelaci můžeme s bohatou argumentací přít
o milimetry na vzdálenosti, při kterých se v trio
angulaci, zejména staršího data, debata o centimet-
rových hodnotách může označit pouze za nepodlo-
ženou I1citaci; přesto se do ní pouští řada autorů
různých nárOdností.

Horizontální :pohyby !budeme v dalším dělit na
tři skupiny:

1. Absolutní horizontální pohyby
2. Relativní horizontální pohyby
3. Místní horizontální 'pohyby.
Do první skupiny patří pohyby vzhledem k re-

lativně neměnné sHi 'poledníků a rovnoběžek (viz
[21)). Do druhé skupiny patří pohyb jednoho nebo
více bodů vůči jednomu bodu, jehož poloha zůstává
ne~měněna (viz [21)), resp. ji za nezměněnu po-
važujeme. Do třetí skupiny budeme zařazovat ty
(v podstatě relativní) pohyby, vzniklé v důsledku
lidské činnosti, např. poddolováním, a které tedy
nepatří již do skupiny recentních pohybů.

1. 4. V ýz k u m li o r 1z O n tál n í c h rec e n t -
nich pohybů gr.odetickými metodami

Předmětem tohoto studijního pojednání budou ho-
rizontální pohy'by všech tří výše jmenovaných sku-
pin, současný stav jejich výzkumu, směr dalšího
rozvoje výzkumu a vymezení výzkumných problémů
pro ČSSR v nejbližších letech.
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Převaha zájmů však bude soustředěna na skupinu
druhou, tj. na relativní horizontální pohyby, a to
zejména pokud půjde o směr dalšlho výzkumu
v ČSSR. Budou sledovány zejména dosavadní přes-
né geodetické metody ke kvantitativnímu zjištění
velikosti (nebo rychlosti) a směru těchto pohybů,
a budou dále odvozeny modifikace těchto metod
speciálně k tomuto účelu.

Pokud jde o skupinu třetí, tj. místní horizon-
tální pohyby, které nepatří mezi recentní pohyby,
lze je snadno sledovat paralelně se skupinou dru-
hou, neboť se pravděpodobně budou velmi shodovat
v metodě měření a zpracování a rozcházet přiroze-
ně v interpretaci. •

Absolutní horizontální JJohyby, které patří do
první skupiny, je možno principiálně zjistit přesný-
mi metodami astronomickými. Některé dosavadní
výsledky, publikované v poslední době, ,budou uve-
deny v další kapitole.

1. 5. V Ý z k u m hor i z o n tál n í c h rec e n t -
ní c h po h Yb ů v ČSSR

Horizontální recentní pohyby nebyly dosud v ČSSR
systematicky zkoumány. Pokud byly některé pr')-
blémy řešeny, tedy prakticky vždy v úzké 'Souvis-
losti s vertikálními pohyby. Jde zejména o souvis-
lost těch'to pohybů se seismickou činností na území
ČSSR (viz [69]); tato souvislost je jedním z nejdů-
ležitějších podnětů k systematickému studiu ;po-
hybů jak vertikálních, tak horizontálních. Dále byl
řešen výzkum pohybů ve speciálních podmínkách
vysokých hor (viz [14], [15], [16], [17], [18]), kde
byly novými metodami získány cenné výsledky ze
skupiny vertikálních pohybů; výzkum horizontál-
ních pohybů ve vysokých horách, který se nyní roz-
víjí, je prozatím ve stadiu dílčích pozitivních vý-
sledků.

Na lipském symposiu byly předneseny výsled-
ky teoretického výzkumu (viz [3] a [2]), které
opět vyplynuly v sDuvislosti s vertikálními pohyby.
Povšechné informace o úloze geodézie při studi,u
horizontálních pohybů zemské kůry jsou uvedeny
ve [26]].

Je tedy možno konstatovat, že v Českosloven-
sku s y s tem a ti c k Ý výzkum hor i z o n tál -
ní c h recentních pohybů geodetickými metodami
dosud nebyl prováděn. .
P07.ná'1lka: V tomto studijním pojednání bude sledován výlučně
problém kvantl~atlvního 'zkoumání horizontálních složek pohybů;
zcela budou opomenuty souvislosti s vertikální složkou ,a všechny
problémy interpretace. •

2.1. U l' č OV á n í a b s o 1u t n í c h hor i z o n t á 1-
ních pohybů

Zhruba lze říci, že výsledky výzkumu jsou sporné.
Existuje sice obsáhlý výčet míst na celé zeměkou-
li, kde pravděpodobně k takovým posunům dochází
(viz [40/, [41], [42], [43] a [44]), i když jde vět-
šinou o pohyby relativní ve velkých prostorech -
kdy část jich nutně musí mít absolutní charakter
ve smyslu našeho rozdělení. Zatím však není jedno-
značně určeno, jaký směr a rychlost (nebo veli-
kost) tyto pohyby mají. K zásadnímu rozporu v té-
to otázce došlo již dříve (podle [49]) ,kdy 'závě-
ry Stoykovy z roku 1959 [52], že Severní Amerika
a Euroasie se navzájem přibližují rychlostí 39 cm

za rok, byly podrobeny v roce 1960 Markowitzem
[30] kritice; tento tvrdil, že vzhledem k velkým
systematickým chybám pozorování nelze o něja-
kém pohybu zatím vůbec 'mluvit. K tomu Ščeglov
[49] navrhuje organizovat na široké mezinárOdní
základně toto pozorování celosvětově.

Diskuse znovu ožila v r. 1965 na symposiu
v Aulanku, kam zaslal Markowitz referát [29], ve
kterém na základě výsledků z r. 1926 a 1933 a
z prací v rámci Mezinárodniho geofyzlkálnlho roku
(19.:>7-1960) konstatuje, že tyto pohyby (drifty)
jsou velmi malé nebo dokonce nulové. Teprve na
symposiu se dozvěděl o pracích japonských [54]
a [39], ve kterých jsou tabulky s č.selnými Výsled-
ky, na základě kterých Japonci usuzují na proka-
zatelnou existenci driftů. Markowitz připojil ke
svému referátu poznámky [31], ve kterých roze-
bírá výsledky Japonců a opět upozorňuje na velké
systematické chyby těchto pozorování. Nakonec do-
chází k témuž závěru jako v roce 1960. Není úče-
lem tohoto pojednání zasahovat do této diskuse;
cílem bylo pouze upozornit na současný stav vý-
zkumu tohoto problému.

Vzhledem k tomu, že absolutní horizontální po·
hyby nejsou předmětem našeho studia, nepovažuji
za účelné uvádět zde další práce a výsledky, pu-
blikované v literatuře, ani diskutovat Výsledky, kte-
rých bylo dosaženo v ČSSR v rámci užší meziná-
rodní spolupráce.

V literatuře se již. objevily informace [13]
o možnosti měřit kontinentální drifty pomocí la-
serů. Jsou uváděny možné chyby a způsob kali-
brace přístrojů. Mezinárodní spolupráci v tomto
oboru byla věnována značná pozornost na sympo-
siu v Aulanko; směr další spolupráce je zakotven
v usnesení symposia (víz odst. 1.2.).

2.2. U l' č o v á n í I' e 1 a t i v ní c h hor i z o n t á 1-
ních pohybů

Na celé zeměkouli je řada míst (viz [40], [41],
[42], [43] a [44]), kde k těmto horizontálním po-
sunům v minulosti došlo, resp. kde byly zjištěny.
Největší pozornost věnovali těmto problémům
v USA. Američtí autoři Whitten [59], [6oa], [60b],
[61], [62], [63], [64], [6.5] a [66], Meade [32] a
[33], Burford [5], Smith [50], Tracy [55], Ira [20]
a Brown [4] se všestranně zabývali horizontálními
pohyby podél známého zlomu SAN ANDREAS,táh-
noucího se 'podél jihO'západního pobřeží USA od San
Franciska, až po Mexiko. Horizontální pohyby v té-
to oblasti byly na programu prvního shromáždění
geodetické sekce americké geofyzikální unie v Los
Angeles (Kalifornia) v prosinci 1961 [4], [20] a
[55]. Rovněž na symposiu v Aulanko 1965 byly
dány k dispozici nejnovější výsledky výzkumu [5],
[25], [33], [45] a [50].

V podstatě jde stále o důsledky známéhO ze-
mětřesení v Kalifornii r. 1906, kdy se mimo jiné
vytvořil asi 1000 km dlouhý zlom a řada zlomů
menších. Původní triangulace v této oblasti pochá-
zela z let 1880 až 1885. K prvnímu zaměření po
zemětřesení došlo v' roce 1922, a od r. 1930 se usku-
tečňuje dlouhodobý výzkum pohybů v této oblasti.
Měření následují v periodách zhruba 5, 10 nebo
20 let. Používá se metod, obvyklých při triangulaci
1. řádu: periodicky se zaměřují směry na jednotli-
vých bodech, vyrovnává se obvyklým způsobem
podle MNČ a počítají se zeměpisné souřadnice
všech bodů. Z rozdílů zeměpisných souřadnic se
vypočtou, po případě konstruují, vektory, udávající
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směr a velikost posunu za příslušné období (viz
obrázky v cit. publikacích, zejména v [32J a [33]).
Nedostatkem tohoto zpracování je mimo jiné sku-
tečnost, že srovnávaná měření se při vyrovnání
vztahují k pevným základnám, tj. základnám s ne-
změněnou polohou, délkou a azimutem, i když tyto
základny byly pečlivě vybírány ve vzdálenosti asi
30km od zlomu, a to tak, aby s ním byly paralelní.
Kromě toho byly na několika místech zlomu vybu-
dovány speciální místní sítě o stranách kolem 300
metrů, pravidelně po roce observované.

Byly prokazatelně zjištěny posuny, místy 15 až
19 mm ročně. Změny v úhlech těchto speciálních
sítí byly až l' i více. Rovněž opakovaná měření
v síti ukázala nesporné posuny řádu 1m i více. Po-
něvadž šlo vždy o pohyby dosti veliké, postačIly
uvedené metody k nespornému zjištění pohybu.
Američané však jsou si vědomi toho, že dosavadní-
mi metodami nemohou postihnout pohyby menší.
Proto chtějí zdokonalit obě metody. U triangulace
1. řádu nechtějí vycházet z předpokladu, že se zá-
kladny nemění, a navrhují periodické přeměřování
jejich délek a azimutU. Dále hodlají vybudovat spe-
ciální řetězce podél zlomu nebo dokonce rozsáh-
lejší plošnou sít. Paralelně s tímto programem hod~
lají vybudovat větší poČet speciálních detailních
sítí podél zlomu.

V podobné situaci byli rovněž japonští geodeti,
kteří rovněž zjišťovali dosti značné pohyby v se,s-
micky aktivních oblastech - VIZ [::>1j, [10], [38],
(37), [56] a později [19], [24a] a [24b]. Práce
japonských geodetů, provedené bezprostředně po
zflmět1'esení v r. 1923, podrobIl kritice Danilov [9].
Ukázal, že při určení horizontálních pohybi'! lokál-
who charakteru pomocí opakované triangulace,
může vést metoda jednoho (zvoleného) pevného
bodu, použitá Japonci, ke značnému nedorozumění
a často ke zcela protichi'!dným výsledkum. Danilo\'
použil -- při zpracování opakované triangulace-
Helmertovy transformace, která umožlluje dosti
dobře určit systém pevných bodi'!, které si ucho-
valy svoji- horizontální polohu i po zemětřesení.
Dále umožlluje jednoznačně získat nejpravděpodob-
nější hodnoty vektoru, vyjadřujících změny v po-
loze bodu, zpi'!sobené následkem zemětřesení nebo
z jakýchkoliv jiných příčm (sesuvy apod.).

Danilov ilustroval svoji metodu ke zpracování
opakovaných geodetických měření po japonském
zemětřesení v r. 1923 v okrese Kwanto a obdržel
mapu pohybu všech bodů triangulace 1. řádu, roz-
místěných v oblasti epicentra. Jeho výsledky velmi
dobře souhlasily se všemi údaji seismickými a
s údaji o výškových deformacích lJ téže oblasti.
Po napsání článku [91 se Danílov seznámil (viz po-
známka k [9] ] s pracemi některých japonských
vědců [38], [37], [56], ve kterých se již správně
brala v úvahu nutnost zavést do Výsledku, získa-
ných Sokuryobl.lem, opravy ze změny měřítka, po-
sunu a pootočení drUhého systému bodu (po země-
třesení). Při tom se poněkud přiblížili k Danilovem
navrhované transformační metodě, avšak nedocílili
jednoznačnosti v určení systémů pevných bodů a
velikosti koeficientu, charakterizujících transfor-
maci. V důsledku toho opět dostali Japonci proti-
chůdné a nejednoznačné výsledky. K Danilovovým
výsledkum byl nejblíže Muto [37], avšak metoda,
jím navrhovaná, zůstala nedokončena.

Z dalších prací je možno uvést Mackieho [28],
který navrhl projekt geodetických měření podél

zlomu, vzniklého seismickou činností na Novém
Zélandě.

Zprávu o horizontálních pohybech v Kanadě
pro symposium v Aulanko 1965 předložil Lmy [25].
Na témže symposiu byly sděleny údaje o horizon-
tálních pohybech v Mexiku [45].

Na Jipském symposíu v r. 1962 bylo v referátu
Homoródino f12] cicováno zjištění Bendeffyho [1]
o údajných horizontálních pohybech v Budapešti.
Poznámky k tomu viz odst. 3.1.

Z uvedeného je zřejmé, že byly dosud zjišťo-
vány pouze horizontální pohyby poměrně velké,
vzniklé zpravidla seismickou čmností. K jejich zjiš-
tění postačily běžně" užívané přesné geodetické me-
tody, bez zvláštních úprava se všemi nedostatky,
které triangulace má, zejména pokud jde o místní
měřítko sítě (Viz dále). .

2.3. U r č o v á ním í s t n í c h hor i z o n t á 1-
ních pohybů

Jak již bylo v úvodu řečeno, lze místní horizontální
pohyby - pokud jde o výzkum g e ode ti c k Ý c h
m e to d - sledovat paralelně s relativními hori-
zontálními pohyby. Proto také nebudou v tomto
pojednání problrány ruzné metody a výsledky, kte-
rých bylo docíleno. Jde vždy o zcela elementární
geodetické metody a běžný způsob jejich zpraco-
vání.

Za zmínku stojí práce polského geodeta Zaka
[67], který zkoumal sesuv lJ oblasti Karpat, tedy
v bezprostřední blízkosti našeho státn.ho území.
Obdržel maximálni posun 635 mm. Ačkoliv tel1to pc-
sun nebyl způsoben lidským zásahem, patři svojí
povahou spise do skupmy místnlch hOflzontálnich
pohybu. Podobného charakteru je patrně změna
v poloze (7,5 m) a výšce (8,5 m) bodu, umístěného
na písečné kose na pobřežI Baltického moře [48 J.
Srovnávají se zde měření z let 1906, 1930 a 1938.

2.4. T e o ret i c k Ý v ý z k u m, m e t o d i k a

Sledujeme-li ťeoretický výzkum, rozvíjený v souvis-
losti s určováním horizQntálních pohybů a meto-
dikou zjišťování těchto pohybů (viz odst. 2.2.), vi-
díme, že je zde poměrně málo poznatku, na které
by bylo možno výzkum navázat a rozvíjet. V na-
prosté většině přIpadů šlo o běžné metody trlan-
gulace se všemi nedostatky, které triangulace pro
tentb účel má. V mnoha případech - jak v Ame-
rice, tak v Japonsku - se vycházelo (někdy zcela
vědomě) z mylných předpokladů o stálosti určitých
délek a azimutů stran. Speciální měření malých fi-
gur (několik set metrů) bylo rovněž prováděno běž-
nými geodetickými metodami, pouze stabilisace se
t:lělala podstatně důkladněji.

Jistým pokrokem bylo použití Helmertovy trans-
formace (Danilov), která vnesla do výsledkli urči-
tou jednoznačnost, umožnila vypočítat některé cha-
rakteristiky celého procesu (úhel stočení, měřítko
a určité charakteristiky presnosti) a zejména umož-
nila určit dosti spolehlivě ty body, které zůstaly
relativně nezměněny. V této podobě však postačí
uvedená metoda opět pouze pro dosti velké po-
hyby. Rozbory, provedené Burfordem [5] a Meš-
čerjalwvem [35], spadají spíš!'! do oblasti interpre-
tace.

Zajímavé je řešení specifických problémů ve
vysokých horách, kterými se zabývá Hradilek
[14-181. Metody, určené zatím zejména ke sled 0-
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vání vertikálních pohybů, mohly by ve spojení
s přímým měřením většího počtu délek určit též
horizontální pohyby.

O některých kritériích existence horizontálních
pohybů referoval na lipském symposiu Bohm [Z],
[3]. Vyšel ze známých vzorců pro určení střední
chy1byv poloze bodu (mx, my) a srovnává 'tyto střed-
ní chyby a jejich násobky s rozdíly mezi dvěma
triangulacemi téhož území. Uvažuje též případy
řetězců, měřených úhlově i délkově. Dochází k zá-
věru, že pomocí triangulace je možno určit změny
v poloze bodů větší než několik centimetrů až do
několika metrů v závi~losti na vzdálenosti uvažo-
vaných bodů.

Příspěvkem k metodice, vhodným zejména pro
území seismicky aktivní, je práce Whittenova
[6ob], který používá u vyrovnání zprostředkují-
cích pozorování pro změny zeměpisných souřadnic
polynomy proměnných (x, .II) šestého stupně, apro-
ximující systematické posuny v okolí zlomu. Náhlé
pohyby aproximují další polynomy třetího stupně.
Whitten se domnívá, že užití této metody přispěje
v budoucnu k předpovídání zemětřesení.

Podstatným přínosem k řešení geodetických
problémů při určování horizontálních pohybů zem-
ské kůry je práce Izotovova [Zí], [ZZ], přednesená
rovněž na lipském symposiu. Za principiální otázku
považuje Izoto'-, již volbu vhodného souřadnicového
systému a počátku souřadnic a volbu základního
směru. Po zjištění, že absolutní horizontální pohyby
lze dosavadními metodami (astronomickými J velmi
těžko určit, staví před geodety v současné době
pouze problém určování relativních horizontálních
pohybů. Pro řešení úlohy na relativně menších plo-
chách doporučuje lzotov použít systém rovinných
pravoúhlých souřadnic, jejichž počátek je umístěn
na jednom konci měřené základny a jehož jedna
osa je orientována podle azimutu této základny.

Horizontální posuny způsobí změny úhlů mezi
dvojí triangulací. Pro změnu úhlu na bodě i mezi
směry na body k a n je možno psát následující
rovnici oprav:
~U,kin= dU,kin + (ain - aik) dXi + (bin - bik) dYi +

+ aik dXk + bik dYk - ain dxn - bin dYn ,

e"sin lX
a=----

8

e"cos lXb=+--
8

dx, dy změny souřadnic bodů,
du změna úhlu,
ou rozdíl chyb v měření úhlu,
s, a .•... délka a azimut příslušné strany.

Izotov neřeší otázky, spojené S9 sestavením
rovnic oprav a jejich řešením, ale upozorňuje, že
by bylo velmi výhodné sestavit tyto rovnice oprav
přímo z měř e n Ý c h úhlů v trojúhelnících. Při
řešp.ní těchto rovnic (pro určení horizontálních
posunflj by nebylo zapotřebí vůbec vyrovná~Tat síť
a počítat souřadnice.

Uvažovat pouze změny úhlů k určení horizon-
tálních posunů nestačí, je nutno brát v úvahu též
změnu délky a azimutu základny, které vedou k ná-
sledujícím rovnicím oprav:

0(101 d(1Jl - cosIY01dx1sin~·01dYl,.
Oa'OI= daOl- a01dxl - b01dYl'

Rovnice (2,Z) by mohly být připojeny k rOVl1lClm
1211 a řešeny společně. Avšak pro získání správ-
ných závěrů o horizontálních pohybech je nutné

změřit základny a azimuty tak přesně, aby mohly
být hodnoty 0(101a oaOl zanedbány a rovnice (Z,Z)
použity jako podmínky.

Někdy se stává, že se délky základen a azi-
muty považují za stejné pro obě triangulace. V tom
případě dostaneme horizontální posuny s chybami:

d{l dlX"~x = X __ 01__ .II -----!!!.
{ln e"
d{l d "~y = .II ~ .' .II /X01

{lOI T e'"
Z rovnic (Z,3) je zřejmé, že chyby mají syste-

matický charakter a mohou značně ovlivnit vý-
sledky - např. v Japonsku (viz odst. Z.Z).

V poslední době se nabízí možnost použít pro
tyto úkoly přesné elektronické dálkoměry. Pro kaž-
dou stranu můžeme psát rovnici oprav

OSik = dSik + cosaikdXi + sinaikdYi -
(Z,4)

- cosaikdxk - sinaikdYk.

Ani zde není zapotřebí vyrovnávat síť a počítat
souřadnice.
Nejpříznivější je případ, kdy použijeme jak měřené
úhly, ta'k měřené délky a příslušné rovnice řešime
společně. Mohou se po případě zavést váhy.

V současné době je (podle [21] a [2Z]) přes-
nost měřeného úhlu okolo 0,6"-0,7" a relativní
přesnost v přímo měřené délce 1 : 300 ODD. Proto je
možno triangulací a trilaterací podchytit pouze ty
posuny, které jsou větší než u"edené chyby obou
metod. Izotov dále JiPJzOrňuje na problém redukce
měření na stejnou (základní) epochu. Také je nut-
no vzít v úvahu, že pohyby mohou mít periodický
charakter, mohou být směsí pohybů krátkodobých
a dlouhodobých. Z toho také plyne, že pouze dvojí
měření nemůže dát uspokojivé výsledky. V závěru
své práce upozorňuje lzotov, že pouze zvýšení přes-
nosti geodetických metod může mít rozhodující
vliv na možnosti sledování horizontálních pohybů.

Z předchozího je zřejmé, že metodika sledo-
vání horizontálních pohybů, které jsou řádo.vě
stejné nebo o málo větší než hodnoty, podchytitel-
né triangulací a trilaterací, není dosud propraco-
vána.

3.1. T e o ret i c k Ý v ý z k u m

Geodetické metody pro určování horizontálních po-
hybů zemské kůry budou zřejmě vycházet z nej-
přesnějších metod určování polohy bodu, tj. z tri-
angulace a trilatcrace. Pečlivě provedená měření
a důkladná analyza přesnosti budou základnim
předpokladem dalšího studia.

Při posuzování přesnosti geodetických sítí do-
chází často k nejasnostem a někdy i k omylům,
které však mnohdy nejsou na překážku při použí-
vání této sítě. Například nesprávná orientace sítí
není u většiny prací pociťována jako nedostatek
sítě (viz orientace Jednotné trigonometrické sítě -
JTS). Rovněž nesprávné měřítko sítě (opět JTS)
většinou málo vadí. Při aplikaci metod triangulace
a trilaterace pro určování horizontálních pohybů
j!'lOUjsdnoznačné a jasně vymezené charakteris-
tiky přesnosti problémem zásadní důležitosti.

Všeobecně lze říci, že přesnost jakékoliv veli-
činy je vždy r e I a t i v n í a je tudíž nutno uvést,
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k čemu se vztahuje. Dále je nutno uvést, o jaký
druh přesnosti jde, zda o chyby průměrné, střední,
maximální atd.

Poznámka: Podrobněji jsem tuto problematiku
rozvedl v [6] a částečně v [7J. Zde uvádím pod-
statu problému. protože je podle mého názoru klí-
čovým problémem dosavadních aplikací geodetic-
kých metod při zjišťováni horizontálních posunů.

Charakteristiky přesnosti v geodetických sítích
lze rozdělit do následujlclch skupin:

a) Přesnost polohová
b) Přesnost délková
c) Přesnost úhlová
d} Přesnost směrová.
a} Přesnost polohová se zpravidla vyjadřuje

střední p:>lohovou ch}'boll Mxy (dálp. M), vypočtenou
známým způsobem z vyrovnání. Hodnoty M jsou
relativní vfiči sousedním daným pevným bodům a
znamenají odchylku od přesné polohy bodu, vy-
počtené v mís t ním měř í t k u. Poněvadž je

M = f (m), [3,1)

kde m je střední chyba ve směru (nebo úhlu)
z vyrovnání, je možno říci, že M nám v délkové
míře charakterizUje přesnost úhlového zaměření a
ukaZUje vhodnost (tuhost) použitého geometric-
kého obrazce - to vše r e I a t i vně vůči soused-
ním bodům (zpravidla vyššího řádu), z nichž byl
uvažovaný bod určen. -

bJ Přesnost délkovou lze nejlépe vyjádřit rela-
tivní střední chybou, např. u základny 1 : 1 000 000
nebo u výchozí trigonometric!té strany, odvozené
ze základny, 1: 350000 (podle sovětské instrukce).
Přesnosti ubývá se vzdáleností od základny resp.
výchozí trigonometrické strany.

Relativní střední chybu v délce určité trigono-
metrické strany vyrovnané sítě lze určit ze vzorce

:. = ± ;, Va.m2 -1- b.1ii2, (3,2)

m:. .. relativní střední chyba v délce určité tri-
s gonometrické strany,

m '" střední chyba úhlu (nebo směru) z vyrov-
nání,

m ... relativní střední chyba výchozí strany, vy-
jádřená ve vteřinách,

a, b .. koeficienty, určující podíl obou chyb na cel-
kové chybě.

V každém místě existuje tedy určité mís t n í
měř í t k o, odlišné od 1 o hodnoty, které jsou
zpravidla v mezích chyb, odvozených ze vzorce
(3,2). Měření detailu může být jakkoliv přesné, vý-
sledky. nemohou být, pokud jde o délky, přesnější
než daný podklad bodů v uvažovaném místě sítě.
Proto také chyby délek, vypočtené ze středních
chyb M v poloze koncových bodů (viz výše), jsou
ukazatelem:

rozporů mezi body daného podkladu,
vhodnosti určujícího geometrického obrazce,
chyb, způsobených vlastním měřením.
V žádném případě nelze z M počítat reálnou

chybu v délce trigonometrické strany.
Při vzrůstajícím používání přesných elektro-

nických dálkoměrfi budou problémy místního mě-
řítka a reálné přesnosti délek, vypočtených ze sou-
řadtHc, velmi časté, a u analýzy ke zjištění posunů
bude nutno uvedené skutečnosti ve všech přípa-
dech respektovat.

•
c} Přesnost úhlová je prakticky ve všech mís-

tech sítě stejného řádu stejná v l:lůsledku metody
řízení ~-- měří se úhly (nebo směry). Není závislá
prakticky na tom, kde byl měřen azimut nebo zá-
kladna.

Střední chyba m úhlu (nebo směru) z vyrov-
nání je do značné míry produktem rozporů v sou-
řadnicích daných ("pevných") bodu. Poněvadž
však je výsledný tvar tl'ojúhelníkll odvozen z vy·
rovnan}'ch veličin, je m vhodným kritériem výsled-
né přesnosti úhlů, neboť zahrnuje dané i nově mě-
řené veličiny. Většina užívaných kritérií jsou tedy
ukazatelé úhlové přesností vyrovnaných sltí.

d} Přesnost směrová je vždy relativní a je tedy
nutno vždy uvést k čemu se vztahuje; k sousední
trig. straně, k nejbližší straně astronomicko-geo-
detické sítě atd.

Přesnost ve směru určité trigonometrické stra-
ny lze určit ze vzorce

kde
m ..... střední chyba úhlu (nebo směru) z vy--

rovnání,
m ..... střední chyba ve směru (v azimutu)

výchozí strany,
A, B ... koeficienty, určující podíl obou chyb

na celkové chybě.

Rovněž přesnost směrovou nelze posuzovat
pouze z polohové přesnosti M. Nelze také říci, že
směrová přesnost sítí nižších řádů je menší než
u sítí vyšších řádů. Naopak např. strana 4. řádu,
která je v blízkosti výchozí strany (u níž byl měřen
a vyrovnán azimut), má menší hodnotu střední
chyby ve směru než např. strana sítě 2. řádu, ležící
mezi dvěma výchozími stranami, vzdálenými ob-
vykle 150-200 km.

Z předchozího je zřejmé, že pro aplikaci dosa-
vadních přesných geodetických metod při zjišto-
vání horizontálních posunů nevystačíme s dosud
pou.lívanými charakteristikami a že musíme v sou-
ladu s výše uvedeným pojetím přesnosti geodetic-
kých sítí vytvořit kritéria nová, a to jednak ve své
obecné podobě, jednak v konkrétních aplikacích.

Za nejdfiležitější problém považuji eliminaci
chyb, vzniklých v důsledku proměnlivého místního
měřítka. Na několika číslech ukážeme, k jakým
nesprávným závěrům může vést pouhé mechanické
srovnání dvou triangulací:

Relativní délková přesnost 10-5 znamená, že je
možné místní měřítko 1,00001 (nebo 0,99999), tj.
chyba ± 1 cm/km. Při délbe s = 15 km to znamená
± 15 cm, což je podstatně více, než střední chyby
M v poloze koncových bodů (3-4 cm u jednoho
bodu). Je Zřejmé, že usuzovat v tomto případě na
existenci horizontálních pohybfi by bylo zcela ne-
správné. Proto považuji tvrzení o existenCi horizon-
tálních pohybů v oblasti města Budapešť (viz [1]
a [12] J, kde jde o (maximálně) deseticentimetrové
rozdíly mezi měřeními z let 1878 a 1925, za ukva-
pené.

Jednou z cest, jak lze rozdíl v místním měřítku
(mezi dvojí triangulací} částečně vyloučit, bude
pravděpodobně vhodně upravená metoda transfor-
mační.

Dalším problémem jsou systematické chyby,
omezující přesnost měření. Například u řetězce do-
spějeme známými vzorci k hodnotě (viz [2])
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mx = 0,lm/2S0 km, což by byla přesnost v délce
řetězce 1: 2 SOD000, a to je zcela vyloučeno již
z toho důvodu, že ani délka, která dává řetězci
rozměr, není zdaleka měřena s touto relativní přes-
'ností.

Ani přesné elektronické dálkoměry nás této
starosti zcela nezbaví, uvážíme-li, že nelze v žád"
ném přlpadě získat vyšší přesnost, než je sama
přesnost v určení rychlosti světla 10-1'. Poněvadž je
však v současné době reálné změřit vzdálenosti
s přesností 1: 300000 až 1: SOD000, je kombinace
úhlového a délkového měření zřejmě zatím tou
nejpře3nější nwžnou metodou k získání polohy bodu
na zemském povrchu.

Dalším problémem je volba souřadnicového sy-
stému. Návrh Izotova [21] a [22] položit jednu osu
do délkově zaměřené základny je u dosavadních
metod triangulace zatím nejvhodnější. Zcela ote-
vřeným problémem zůstává zatím sestavení a ře-
šení rovnic (2,1), (2,2), (2,3) a (2,4) a rovněž za-
vedení vah v těchw rovniclch. Jedno..! z možností
sestavení rovnic je způsob, použitý v [17].

Periodicita pohybů patří mezi problémy nejob-
tížnější. Bude velmi nesnadné dokázat periodicitu
vůb2c, zjistit možnou velikost periody pohybů a
v závislosti na n.í určit nejvhodnější perIOdy ob-
servace. Protože zřejmě bude nutno využívat mě-
ření, určená také k jiným účelům, budou periody
observatoře ovlivněny mnoha iinými činiteli, a bude
proto nutno studovat problém určení periody po-
sunů z nepravidelně rozložených pozorování. Půjde
též o to odhadnout do budoucna stupňující se přes-
nost měření a určit praktickou hranici přesnosti,
která obecně postačí pro určování pohybů.

Zcela samostatným problémem bude vztah mezi
vertikálními a horizontálními pohyby. Vzhledem
k tomu, že informace o vertikálních pohybAch jsou
a ještě dosti dlouho budou mnohem bohatší, budou
údaje o vertikálních pohybech východiskem k pro-
storovému řešení recentních pohybů. Jedním z prv-
ních problémů bude - podobně jako u vertikálních
pohybů - stabilizace bodů. Není zapotřebí obsáhle
zdůvodňovat zásadní důležitost tohoto úkolu. S ob-
tížemi nutno p::lčítat při jakémkoliv dalším měření,
např. při měření délek stran trojúhelníků v astro-
nomicko-geodetické síti, kde dojde ke konfrontaci
případně ke spojení úhlových a délkových měření,
mezi nimiž bude časový rozdíl 10 -20 i více let.
Dalším problémem bude redukce měření na stejnou
(základní) epochu, což opět souvisí 8 nevyřešenou
otázkou periodicity pohybů.

3.2. P l' o b 1é m y o r g a n i z a c e měř e n í a
zpracování výsledků

Ke sledovánť horizontálnťch pohybů na většťch plochách,
tj. na ploše státního územi nebo několika států dohro-
mady, je možno - alespoň prozákladnť informace -
použít státních trigonometrických sítí 1. řádu. Zkušenost
ukazuje, že nebývá vždy plně využito všech kvalitních
měřických výsledků, zejména tehdy, kdy se ke zpraco-
vánť sftě přistoupť až s určitým časovým odstupem, kdy
se postupně ztrácť přehled o některých, mnohdy velmi
důležitých detailech.

Při mezinárodní spolupráci, v tomto přťpadě nezbyt-
ně nutné, narazťme na značnou nesourodost podkladů:
riizné jsou metody měření í zpracovánť, přesnost a doba
měření. Velkým po'krokem v tomto ohledu by bylo perio·
dické souborné zpracováni sťU socialist:ckých států,
které by mohlo být východiskem pro další rozvoj mezi-
národnť spo,lupráce na tomto výzkumu. Přťmo se tu na-

bízí možnost využiU mezinárodnťho centra, které by
shromažďovalo a dpkumentovalo údaje pro pozdějši
srovnání a studium.

V této souvislosti by bylo možno nčin:t alespo,ň po-
kus o vybudování základní (nulté) epochy pro sledování
horizontálních pohybů v budoucnosti. Při příležitosti
případného soubnrného zpracování plošné astronomicko-
geodetické sítě by bylo možno ovlivn:t způsob a meto-
diku dokumentace tak, aby připravený materiál mohl
sloužit ,k tomuto v·ýzkumu.
Pokud jde o menší oblasti, je mo,zno měření organl··

Zovat v souladu s konkrétním cílem a účelem řešení.
Sem patří tzv. stacionární polygony, na nichž particl'
puje v komplexu metocY též zjišťování horizontálních
posunů. Tato speciálni problematika se však vymyká
'?, rámce tohoto pojednání a bude řešena v souvislosti
s konkrétními pracemi plánovanými v ČSSR na nejbližší
dobu.

3.3. Pro b I é m y i n tel' p l' e t a c e

I když je hlavní náplni tohoto pojednání výzkum sledo-
vání hor:zontálních pohybů geodetickými metodami, zů-
stává konečným cílem řešení celého problému správná
interpretace výsledků, a to přirozeně nejen výsledků,
získaných 'geodetickými metodami.

Proto také při všech teoretických a zejména prak-
tických problémech je nutno tomuto konečnému cíli pod-
řťdit řešení vše~h <l.ílČích'Úknlů. Sem spadá především
vhodný výběr lokalit pro slednvání horizontálních po-
hybů a dále volba geometrických figur při zaměřování.
Rovněž způsob čťselného a grafického znázorněni vý-
sledků, získaných geodetickými metodami, bude 7.áviset
na způsobu interpretace.

4. Vymezení výzkumných problémů pro ČSSR

Již v tomto počátečním stadiu výzkumu je možno
rozdělit problémy, jejichž řešení je v našich pod-
mínkách účelné, do čtyř skupin:

1. Teoretický výzkum.

Sem navíc patří, kromě úkolů, vyjmenovaných
v obecné části (odst. 3.1.), některé specIfické P:0-
blémy čs. geodetických základů, tzn. studium ho-
rizontálních pohybu srovnáním dvou geodetických
systémů; největšlm problémem zde patrně budA dosti
rozdilné mlstní měřitko. Přesto však se domnívám,
že bude možno provést analýzu alespoň v někte-
rých lokalitách.

2. Nová měření v astronomicko-geodetické síti.

Předpokládá se, že v télo síti budou měřeny další
prvky, tj. zejména délky stran a některé astrono-
mic'ké veliČiny. Půjde tak o první kombinaci mě-
ření úhlů a délek v naší síti. Vzniknou zde pro-
blémy, spojené s identitou bodů, stabllizací apod.
Bude to také znamenat zjištění (a do~ti přesné!)
místního měřítka s možností extrapolovat výsled-
ky do dalších l;ástí plošné sítě.

3. Vybudování nulté epochy,

nejprve na území CSSR a pak v širším měřítku
v rámci mezinárodní spolupráce (viz odstavec 3,2).
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4. Výzkum horizontálních pohybů ve vymezených
lokalitlich

Jde o tzv. stacionární polygony, na kterých budou
komplexem metod geodetických, geofyzIkálních a
geologických zkoumány prostorové pohyby malých
bloků.

Sem rovněž patří výzkum poddolovaných úze-
mí. V některých oblastech bude patrně nutno pro-
vést speciální měření. (Pozn.: Některá měření na
Ostravsku se již pravidelně opakují].

V tomto studijním pojednání jsem si vytknul za cíl
podat přehled o současném stavu výzkumu hori-
zontálních pohybů zemské kůry geodetickými me-
todami a dále vymezit výzkumné problémy, jejichž
řešení považuji za účelné a v některých případech
za nutné.

Přehled o současném stavu zajisté není úplný,
ale domnívám se, že je zachycen nejnovější vývoj,
jehož mezníky se stala dvě mezinárodní symposia.
Rovněž výčet výzkumných problémů považuji pou-
ze za první aproximaci; je nepochybné, že se ná-
měty budou v průběhu řešení doplňovat a zejména
precisovat. Někt;.>,réproblémy v tomto stadiu před-
vídat ani nelze: problematika je velmi široká, prak-
ticky jde vůbec o geodetické základy, jejichž vy-
užití ke sledování horizontálních pohybů a naopak
b ovlivnění dalšího vývoje geodetických základů
v důsledku výzkumu horizontálních pohybů. Pokud
jde o tzv. stacionární polygony, budou předmětem
zvláštního pojednání.

Na závěr bych chtěl poznamenat, že výzkum
horizontálních pohybů, který je zcela v počátcích
ve srovnání s výzkumem vertikálních pohybů, je
dnes zcela reálný a dnešními prostředky uskuteč-.
nitelný. Proto se také na posledním symposiu a
rOvněž z úst sovětských odborníků lviz [11)) do-
zvídáme, že je zapotřebí tento ne příliš snadný a
velmi zdlouhavý výzkum rozvinout na široké bázi.

Lektoroval: prof. Ing. Dr. Rudolf Hradilek, DrSc., Přiro-
dověďecká fakulta KU, Praha
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Reambulace map velkých měřítek s číselným geodetic-
kým podkladem je obdobou generální opravy spole-
čensky vysoce užitné a nákladné investice. Přibližná
pořizovací hodnota uvedených map v Severomorav-
ském kraji je dána částkou 132,5 mil. Kčs. Tato částka
je representována dílem novoměřickými mapami
v soustavě Křovákově, pořízenými pro 112 katastrál-
ních území na 2952 mapových listech (7 % plochy
území kraje) a dílem číselně vyhotovenými mapami
ve svatoštěpánské iobrazovací soustavě, pořízenými
pro 111 katastrálních území (dalších 5,5 % plochy
území kraje).

Tyto mapy byly pořízeny v letech 1902-1956
a jejich údržba zastarala alespoň u starších map
o 20 let, u novějších zůstala na úrovni doby pořízení.
Zvlášť důrazně vystupuje skutečnost, že převážně jde
o mapy měst, v nichž došlo od r. 1945 k prudké vý-
stavbě průmyslových, bytových a jiných objektů.
Není třeba podrobněji rozebírat potíže, které vznikají
různým organizacím z neúplných mapových podkladů.

Pořízení nových technickohospodářských map
na této ploše území kraje (12,5 %) by stálo přibližně
98,5 mil. Kčs a potřebovalo by asi 2,7 mil. pracovních
hodin techniků. A předpokládané náklady a potřeba
'času na provedení reambulace a obnovu písemného
a grafického operátu těchto map by činila přibližně
45,6 mil. Kčs a 1,6mil. hodin techniků. Tyto nákladové
hodnoty pro potřebu reambulace jsou kalkulovány
pro provedení reambulace klasickou geodetickou me-
todou.

I když víme, že hodnota stávajících map poklesla
hlavně v polní trati, kde se ztratilo mnoho z pevných
bodů měření, přece zůstala homogennost těchto gra-
fických podkladů číselně vyhotovených na přesných
geodetických podkladech. Z těchto důvodů vyplývá, že
je vhodné tyto mapy reambulovat a ne nově měřit.
Toto stanovisko je též zakotveno v platné Instrukci
pro THM - Prozatímní pokyny.

Jiná otázka však je poměr nákladových položek
potřebných pro provedení reambulace a nákladů na
vyhotovení nové technickohospodářské mapy. Zde
se jeví reambul(tce poměrně nákladná a nutí k zamyšle-
ní a hledání nějakého produktivnějšího řešení, umož-
něného novou technikou. Že je při těchto úvahách
dobré mít na paměti i obdobné zkušenosti z reambulace
katastru, jejíž výsledky narušily dobrý měřický pod-
klad stabilního katastru, není třeba připomínat. Jinak
řečeno, k předeslaným časovým a korunovým nákla·
dům musíme zvažovat, jestli chceme ke kalkulovaným
nákladům hledat a dosáhnout maximální přesnost
výsledků prováděné reambulace, nebo jestli chceme
daný a nutný úkol reambulace splnit s minimálními
náklady.

V tomto příspěvku chceme rozebrat druhou mož-
nost, tj. možnost přístupu k věci z hlediska hospodár-
nosti - jak provést tento rozsáhlý úkol s minimálními

náklady a při tom dosáhnout relativně vysoké přesnosti
výsledku vzhledem k existující naléhavé potřebě ma-
pových podkladů. Již v poměru nákladových položek
na vyhotovení nové technickohospodářské mapy
k reambulaci stávajících číselně vyhotovených map,
vystupuje logicky relativně vysoká nákladovost
reambulace, prováděná geodeticky, proti nákladově
úspornější fotogrammetri*é metodě, používané a kal-
kulované pro založení TH-mapy.

Po zkušenostech na speciálních fotogrammetric-
kých pracích, kde bylo za vlícovací podklad použito
novoměřické katastrální mapy, uvažujeme o možnosti
provádět reambulaci těchto map leteckou stereofoto-
grammetrií. Rovněž i zkušenosti s údržbou map EN
fotogrammetricky naznačují, že při správném pra.
covním postupu musí být tento postup efektivní.
Tyto naše předpoklady si chceme upřesnit. Proto
ještě před objednáním zvláštního měřického náletu
pro příští rok jsme si ověřili alespoň v malém zkušeb·
ním rozsahu možnosti tohoto postupu, abychom větší
práci mohli řídit podle stanovených technologických
zásad.

Rozvádíme zde svůj zamýšlený postup, a to před-
ně v rozboru předpokladů; v druhé části shrnujeme
výsledky zkoušek, odvozujeme závěry a stanovíme
první pracovní dispozice.

Novoměřické mapy jsou vyhotoveny geodetickou me-
todou číselnou a libovolné podrobné body původního
zaměření lze převést na podklad souřadnicový. V pří-
padě, žemapa je zajištěna hliníkovou fólií, lze jí použít
přímo za vlícovací podklad. K dosažení maximální
přesnosti vyhodn~cené změny ve vztahu k stávajícímu
zákresu polohopisu by bylo nejlepší provádět vyhod-
nocení číselně na vlícovací body starého stavu poblíž
změny, aby afinní transformací bodového pole byla
odstraněna diferenční srážka a zvýšena vzájemná
polohová přesnost vyhodnocení. Výhoda číselného
vyhodnocení by byla znásobena možností výpočtu
výměr změněných ploch parcel na samočinném počí-
tači. Nutným předpokladem bude provádět signali-
zaci jak potřebných pevných bodů starého stavu, tak
podrobných bodů měření vyšetřených nastalých změn,
určených pro vyhodnocení. To znamená, že příprava,
místní šetření a signalizace musí být provedena zcela
obdobně jako při TH-mapování. Rovněž tak dispozice
pro fotoletecké práce zvláštních měřických náletů.
Předpokládáme, že nebude nutný přednálet a že budou
pro místní šetření a klasifikaci využity otisky mapo-
vých listů a kopie polních náčrtů.

Stávající mapy Křovákovy soustavy zobrazují na
své ploše v našem kraji 18 % místní tratě a-82 % polní
tratě. Využití fotogrammetrické metody při reambu-
laci bude jiné pro místní a jiné pro polní tratě. Roze-
bereme nejprve možnosti fotogrammetrické rel\mbula-

1966/299



Geodetický a kartografický obzor
300 roč. 12 (54), číslo 11/1988

111'eček, K., Kment, L., Bel'g, M.: Reambu1ace
map velkých měřítek

ce polní tratě. I když rozoráním mezí bude velké
procento pevných bcdů zničeno, je možno předpoklá-
dat, že v ploše stereodvojice bude možné odvodit
nebo ztotožnit spolehlivý vlícovací podklad. Pro ově-
ření zde zůstává prověření přesnosti výsledků vyhod~
nocení proti teoretickému pravidlu, které předpokládá
střední polohovou chybu vlícovacích bodů v hodnotě
1/3 až 1/2 hodnot přesnosti vyhodnocených podrob-
ných bodů a zvážení únosnosti a prospěšnosti údržby
i za tuto cenu při současném zvážení ne teoretické, ale
praktické přesnosti dosahované při reambulaci geode-
tickými metodami ve stavu nynějších úlev. Předpo-
kládáme, že pečlivým vyhodnocením signalizovaných
podrobných bodů bude dosaženo relativně vyšší přes-
nosti doplňovaného zákresu, než ukvapeným a větši-
nou nákladným polním měřením při obtížné možnosti
připojení.

Hospodárnost času a nákladů je otázkou poměru
nákladových položek pro polní práce na zaměření změn
polohopisu a domapování výškopisu a nákladů na
fotoletecké práce, signalizaci a práce doměřovací.
Vcelku pro polní tratě předpokládáme, že zde bude
těžiště výhodného použití fotogrammetrické metody
jednak proto, že v polní trati bude nejvíce změn, které
při ztracených stabilizacích pevných bodů je náklad-
né zaměřit a jednak proto, že výškopis, který by~byl
při geodetickém zpracování nákladný, bude při vy-
hodnocovacích pracích téměř vedlejším produktem
a konečně proto, že kapacita stávajících vyhodnocova-
cích strojů nám to dovolí.

Možnosti fotogrammetrického doměřování změn
v místní trati již nejsou tak jednoznačné, jako v pol-
ní trati. Je to především problematika vyhodnocování
místních tratí, tak jak se s ní setkáváme při vyhodno-
cování THM. Dále při reambulaci místních tratí je
otázkou, zda bude rentabilní celá fotogrammetrická
příprava na pevných bodech měření, když každý
ověřený roh domu původního zaměření může být
pevným bodem pro možnost doměření zjištěné změny.
Rovněž doměření povrchových a nadpovrchových
veřejných investicí je otázkou zcela invidivuální pro
každou lokalitu podle typu její zástavby a hlavně
možnosti interpretace předmětů měření. Pro místní
tratě bude asi platit zásada, že nepůjde vyhodnotit
všechny změny a stanovené předměty měření, ale že
bude záležet na promyšlenosti a provedení přípravy,
aby bylo z náletu využito možné maximum. To zna-
mená, že bude správné, aby v přípravě před náletem
nebyla místní trať paušálně vynechána pro geodetické
zaměření, ale aby šetření bylo provedeno tak, jako
v polní trati a jednotlivě pro každou změnu bylo
v náčrtu o místním šetření rozhodnuto a vyznačeno,
které body budou signalizovány. Signalizace bude pak
podle takto označených náčrtů provedena jednorázově
pro celou lokalitu.

Praktická ověřovací zkouška byla provedena na origi-
nálu mapového listu čís. 18 katastrálního území
Nová Bělá, který byl zajištěn hliníkovou fólií, kde
polohopis v měřítku 1 : 1000 byl zpracován v Křová-
kově zobrazení při novém měření v r. 1948. Území

tohoto mapového listu bylo nalétáno při měřickém
náletu v roce 1963 pro Ickalitu Paskov. Vlícovací body
na území tohoto mapového listu byly určeny a signa-
lizovány pro lokalitu 1'HM v předpokladu, že k ucelení
lokality a kladu listů Gaussova zobrazení bude prostor
mapového listu fotogrammetricky doplněn výškopi-
sem a polohopis že bude reambulován geodetickou
metodou. Fotoletecké snímky byly pořízeny měřickou
komorou Wild RC5a f = 210 mm, formát snímků
18 X 18, v měřítku 1 : 5300. Vyhodnocení bylo pro-
vedeno na Stereometrografu z modelového měřítka
1 : 4000. Pro snímkovou orientaci byly použity vlíco-
vací body určené pro vyhodnocení lokality THM.
Pro nastavení originálu mapového listu Křovákova
zobrazení 1 : 1000 byly použity ty signalizované body
podrobného bodového pole, které byly totožné s body
bodového pole pro vyhotovení mapy v soustavě JTSK
a dále body podrobného bodového pole určené pro
THM, které po přepočtu do souřadnicového systému
JT8K bylo možno vynést do tohoto mapového listu.
Pro určení podrobných situačních bodů, které by byly
totožné s jejich zákresem v mapě 1 : 1000, nemohla
být z pochopitelných důvodů provedena jejich signa-
lizace, a proto po porovnání leteckého měřického
snímku s originální mapou bylo v prostoru uvedeného
mapového listu vybráno 50 bodů, dobře identifikova-
telných na leteckém snímku, u nichž se předpokládalo,
že budou totožné s jejich zákresem v mapě 1 : 1000.
Při vlastním proměřování modelu bylo nutno vyloučit
10 bodů pro zjištěné velké rozdíly ve čtení jejich mo-
delových souřadnic a odečtení souřadnic po nastavení
mikroskopu na jejich zákres v mapě, což nasvědčovalo
tomu, že body na měřickém snímku a mapě nejsou
identické. Dále bylo nutno vyloučit další 4 body proto,
že z číselných údajů na polních náčrtech původního
měření v r. 1948 nebylo možno spolehlivě určit souřad-
nice těchto bodů.

Pro studii zůstalo tedy 36 bodů, u nichž byly
k dispozici modelové souřadnice při nastavení měřické
značky na bod modelu, modelové souřadnice při na·
stavení mikroskopu koordinátografu stroje na týž
bod zákresu v mapě 1 : 1000, souřadnice bodů určené
z číselných údajů zapsaných v polních náčrtech pů'
vodního měření a konečně souřadnice bodů určené
z grafického zákresu na mapě. Pokud se týká samotné
charakteristiky bodů, byl to u 15 bodů roh plotu,
u 5 bodů kámen, u 2 bodů stožár, u 5 bodů dřevěný
sloup vedení, u 1 bodu roh domu, u 2 bodů roh zídky;
u 4 bodů střed zděného sloupku a u 2 bodů střed po-
klopu studny.

Při rozboru se vycházelo z těchto předpokladů:
a) Kritéria přesnosti fotogrammetrického vyhodnocení
jsou sice známa z Instrukce THM, lze však předpo-
kládat, že vliv diferenční srážky a nepravidelné místní
srážky filmových negativů, které dosahují hodnot 5 až
10 ft není možno zcela eliminovat ani afinní tntnsfor-
mací v rámci celého mapového listu, a může proto
způsobit v určité části vyhodnocovaného listu lokální
napětí v poloze bodů určených z transformace mode-
lových souřadnic. Toto napětí by bylo možno omezit
a snížit tím, že by se při číselném vyhodnocení volily
pro výpočet transformačního klíče vhodně signalizo-
vané body původní situace, které by bezprostředně
obklopovaly zaměřovanou změnu. Při grafickém vy-
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hodnoceni, kde diferenční srážku nelze odstranit,
bude možno zvýšit soulad mezi fotogrammetrickým
vyhodnocením a daným mapovým podkladem tím, že
se optimálně nalícují okolní totožné a signalizované
body. V obou případech by s~ tyto "vlícovací" body
volily především na zachovalých stabilizacích bodů
původního podrobného bodového pole a při jejich
nedostatku na sta.bHizovaných bodech situace v nej-
bližším okolí těchto bodů bodového pole, a pak teprve
na ostatních ověřených situačních bodech.
b) Kritéria přesnosti, která byla požadována podle
Instrukce A pro vyhotoveni map velkých měřítek
v souřadnicové soustavě JTSK, nestanoví požadavky
na celkovou polohopisnou přesnost zobrazení situace
a kladou spíše důraz na lokální přesnost, která je dána
funkcí vzájemné vzdá~enosti dvou bodů. Pro posouzení
celkové střední polohové chyby by na př. bylo možno
vycházet z kritérií stanovených pro výpočet bodů
měřických přímek, kde maximální přípustná odchylka
mezi délkou měřenou a délkou vypočtenou ze souřad·
nic je dána vzorcem.d8 = 0,012 Vs + 0,16.
c) Podrobné bodové pole u map zaměřovaných v sou-
řadnicové soustavě JTSK je dnes již z velké části zni·
čeno. Proto při reambulaci těchto map geodetickými
metodami bude nutno vycházet buď z ověřených bodů
polohopisné situace, mezi které bude nutno v polní
trati vkládat dlouhé měřické přímky, nebo bude nutno
podrobné bodové pole v,ybudovat znovu. Tím dosta-
neme dvě soustavy sítě podrobného bodového pole,
které pak mohou ovlivnit a snižit i lokálni přesnost
zaměření změn vzhledem k dřívějšímu zobrazení pů-
vodni, nezměněné situace.

Pro posouzení možnosti zpřesnění fotogrammet.
rického vyhodnoceni při reambulaci a zjištěni vzájem-
ného vztahu mezi určenim souřadnic bodů polohopisu
z geodetického a fotogrammetrického měření byl pro.
veden výpočet transformačniho klíče z modelových
souřadnic signalizovaných bodů podrobného bodového
pole v prostoru mapového listu, z nichž zůstala zacho-
vána z doby původnfho měřen,í stabilizace jen jednoho
bodu a ostatni body byly nově určeny pro lokalitu
THM - transformační klíč I; dále byl proveden
výpočet transformačních klíčů z modelových souřad-
nic dobře identifikovatelných avšak nestabilizovaných
situačních bodů, jejichž souřadnice byly vypočteny
z číselných údajů původního měření. Volba těchto
bodů pro transformačni klíč byla provedena tak, aby
tyto body pokud možno obklopovaly stanovené dílčí
skupiny podrobných bodů situace - transformační
klí če II a III. Po provedené transformaci modelových
souřadnic všech situačních bodů podle transformační-
ho klíče I a stejných modelových souřadnic situačních
bodů v jednotlivých dílčích skupinách podle transfor.
mačnich klíčů II resp. III, byly vypočtené souřadnice
jednak navzájem porovnány, jednak porovnány
s geodetickými souřadnicemi vypočtenými z číselných
údajů původniho měření; z jejich rozdílů pak byly
stanoveny polohové odchylky jednotlivých situačních
bodů vůči jejich poloze v zákresu na mapě, určené
z číselných údajů původního měřeni, provedeného
geodetickou metodou.

Výsledky výpočtu a porovnáni lze shrnout v ná·
sledující:

Transfor!llaění klíě I

Středni polohová chyba mZ1l = ± 0,11 m při maximál·
ním rozptylu odchylek v soustavě geodetických sou.
řadnic u bodů převzatých pro výpočet transformač.
niho klíče: 011 = + 0,02 až -0,05 m, Oz = +0,14 až
-0,10 m a maximálni polohové odchylce 0,14 m.

Transformaění klič II

Střední polohová chyba mZ1l = ±0,08 m při maximál-
ním rozptylu odchylek v soustavě geodetických sou.
řadnic u bodů převzatých pro výpočet transformač.
ního klíče: 011 = +0,04 až-o,03 m, Oz = +0,09 až
-0,11 m a maximální polohové odchylce 0,12 m.

Střední polohová chyba mZ1l = ±0,11 m při maximál-
ním rozptylu odchylek v soustavě geodetických sou-
řadnic u bodů. převzatých pro výpočet transformač-
ního klíče: 011 = +0,11 až -0,02 m, Oz = +0,17 až
-0,16 m a maximální polohové odchylce 0,18 m.

Podle dosažených středních chyb transformač-
ních klíčů a ostatnich ukazatelů by se tedy zdálo, že
dílčími transformacemi se na přesnosti vyhodnocení
nic nezíská. Nesmíme však zapomenout, že pro výpočet
transformačniho klíče I bylo použito bodů geodeticky
určených s vyšší přesností a řádně signalizovaných,
. kdežto pro výpočet transformačních klíčů II a III bylo
použito pouze bodů dobře identifikovatelných, bez
řádného ověření jejich totožnosti a geodeticky urče-
ných z číselných údajů podrobného měření. Lze před-
pokládat, že při řádném ověření těchto "vlícovacích
bodů" a po jejich signalizaci by přesnost transformač-
ních klíčů nutně musela být větší.

Po výp~čtu souřadnic podrobných situačních boo
dů podle transformačního klíče I, podle lokálnich
transformačních klíčů II a III a po jejich vzájemném
srovnání byl však potvrzen předpoklad, že mezi vy-
počtenými souřadnicemi podrobných bodů se vyskyt.
nou značnější odchylky. Rozptyl v. geodetických
souřadnicích vypočtených ze stejných modelových
souřadnic podle transformačního klíče I a transfor-
mačních klíčů II a III se pohybuje u souřadnice y
od +0,24 do -0,35 m a u souřadnice x od +0,24 do
+0,03 m, maximální polohová odchylka v poloze bodu
je 0,35 m, (transformace I-II), u souřadnice y pak
od +0,13 do -0,04 m, u souřadnice x od +0,30 do
-0,05 m při maximální polohové odchylce 0,30 m
(transformace I-III).

Svědčí to o tom, že zde dochází k určitému lokál.
nimu posunu geodetických souřadnic, který je možno
považovat za systematický pouze pro určitou skupinu
podrobných bodů, neboť velikost systematického
posunu je závislá na vzájemné vzdálenosti situačního
bodu od těžišť obou transformačních klíčů a od změny
v transformačnich koeficientech obou transformačnich
klíčů.

Pro posouzeni toho, zda lokální transformace
upřesni vzájemný vztah mezi lokální geodetickou sítí,
danou transformací modelových souřadnic a geodetic-
kou síti, danou geodetickými souřadnicemi z číselných
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Velikost odchylek Počet bodů

v 0,01 mm I vcm
Vx

I-
Vy

(v měř. modelu) (ve skutečnosti) vjedn. I v% I ROzděleni vjedn. I v% I Rozdčleni

0-2
I

0-8 16 44,5 do 16 cm 19
I

52,8 do 16 cm
2-4 8-16 9 25,0 69,5% 9 25,0 77,8%
4-6 16-24 7 19,4 do 32 cm 5 13,9 do 32 cm
6-8 24-32 3 8,3 97,2% 2 5,5 97,2%
8-10 32-40 I 2,8 - -

10-12 40-48 - <- I 2,8
12-14 48-56 - - - -

E I I 36 I 100 I I 36 I 100 I

údajů původního podrobného měření, byly ze souřad-
nicových rozdílů obou soustav vypočteny polohové
odchylky jednotlivých bodů situace.

Přehled polohových odchylek, uspořádaný 'podle
jejich velikosti u jednotlivých transformačních klíčů,
podává tabulka 1.

Tyto výsledky dávají již dosti solidní podklad pro
posouzení vhodnosti využití fotogrammetrie pro
reambulaci map velkých měřítek, vyhotovených čísel-
nou metodou v souřadnicové soustavě JTSK, neboť je
reálná naděje, že výsledky budou ještě alespoň o 1/3
příznivější, budou-li při vlastním provádění reambula-
ce dodržena následující opatření:

1. Vlícovací body pro lokální transformaci budou
pečlivě ověřeny a signalizovány. Při nedostatku stabi.
lizace původních bodů podrobného bodového pole
budou jako vlícovací body voleny především stabili·
zované situační body v blízkosti bodů původního
podrobného bodového pole, a pak teprve pečlivě ověře-
né ostatní stabilizované body polohopisné situace.

2. Signalizovány budou také lomové body změn
vlastnických hranic, jež budou předmětem fotogram-
metrického výhodnocení.

3. Zákres situace lomových bodů vlastnických
hranic bude kromě oměrek zajištěn i dalšími mírami
od nejbližších bodů původní situace, aby bylo možno
zákres změny řáillIě ověřit, případně i upřesnit.
U vzdálenějších bodů -:- přes 50 m - není již vzhle·
dem k polohové přesnosti fotogrammetricky vyhod.
noceného bodu taková obava, že by se nedodržela
přesnost stanovená instrukcí B v § 21 odst. 5, že rozdíl
mezi délkou přímo měřenou v přírodě a délkou urče·
nou ze zákresu v mapě nesmí překročit maximální
přípustnou odchylku Lls = 0,00015s + 0,005 Vs+

M+ 0,015 + 7000 . Kromě toho možno odchylky

zjištěné při zákresu do mapy podle ustanovení § 265
odst. 6 Instrukce A rozdělit úměrně k příslušným dél·
kám pokud nepřesáhnou maximální přípustné od-'

chylky Lls = 0,012 V;+ 0,16 + _M__ .
10000

Při grafickém vyhodnocování by určování bloků
bylo vzhledem k běžnému způsobu poněkud prac-

nější. Předpokládáme však, že tímto způsobem by .
bylo možné odstranit vlivy zbytkových měřítkových
chyb, které v určitém prostoru působí systematické
chyby v grafickém vyhodnocení. Jinak řečeno, před-
pokládáme, že tímto způsobem se dosáhne potřebná
přesnost grafického vyhodnocení, které z hlediska
nákladů je v celku hospodárnější než vyhodnocování
číselné. Při vyhodnocování po blocích předpokládáme
pouze provedení translace mapového listu. Vlivy rota·
ce a měřítkové změny, které budou prováděny pomocí
identických bodů od sebe comožno nejvzdálenějších,
by se neměly již projevovat.

Odstranění vlivu translace při blokovém gra-
fickém vyhodnocování předpokládáme provést násle-
dovně:
Určíme modelové souřadnice jednotlivých bodů bloku,
tj. nastavíme na ně mikroskop a souřadnice odečteme';
Označíme tyto souřadnice Xi, Yi. Potom měřickou
značku vyhodnocovacího stroje nastavíme na modelu
na signály stejných identických bodů a odečteme
souřadnice X;', Y;'.

Souřadnice těžiště bodů bloku z mapy budou
[X;] [Y;]

T(Xo, Yo)",Xo =--, Yo =--.n n

Souřadnice těžiště bodů bloku z modelu bqdou

T' (X' Y') X ' _ [X;'] < Y' - [Y;']
o' o ... 0- n ' o -- n .

Nyní nastavíme souřadnice T(Xo, Yo) na stupni.
cích stroje. (pohybem ručních koleček) a vypíchneme
do mapy polohu těžiště T. Potom nastavíme souřadnice
T'(Xo',Yo') (rovněž pohybem ručních koléček stroje).
Přestavením mikroskopu jeho rektifikačními šroubky
z polohy T'(Xo',Yo') do polohy T(Xo,Yo) tj. na vpich
těžiště T odstraníme vliv translace v uvažovaném
bloku.

Povšimneme-li si rozdílů ve čtení souřadnic
zjistíme, že průměrná hodnota rozdílů je rovna při.
bližně dosahovaným rozdílům mezi dvojím nastavením
při vyhodnocování. Maximálně přípustný rozdíl z dvo-
jího nastavení pro dané měřítko snímku a modelu je

(
5300),± 0,055 mm = 0,04 4000 . Vysledky vcelku uka-

zují na dobrou shodu fotogrammetrického vyhodno-
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Jediná transformace Lokální transformace Lokální transformace Transformace
Velikost pro celý list (tr. I) II III II a III společně
odchylek
(v poloze

Počet I I Rozdělení Počet I I Rozdělení Počet I I Rozdělení Fočet I I Rozdělení 'bodu) bodů % odchylek bodů % odchylek bodů % odchylek bodů % odchylek

0-5 cm I 2,78 I 7,14
I

1 4,54 2 5,56

I do 20mn
---

5-10 cm 3 8,33 do 20cm 3 21,43 do 20cm . 1 4,54 do 200m 4 11,11
--- --- ----

10-15 cm 4 11,11 30,55 % 1 7,14 50,00 % 6 27,24 68,20 % 7 19,44 61,11 %
15-20 cm 3 8.33 2 14,29 7 31,88 9 25,00--- ---
20-25 cm 7 19,44 do 30 cm 2 14,29 do 30cm 2 9,09 do 30cm 4 11,11 do 30 cm

66,66 % 71,43 % --- 90,91 % 83,33 %2.5-30 cm 6 16,,67 1 7,14 3 13,62 4 11,11
nad +1 I nad

--- nad --- ---' nad30-35 cm 8 22,23 30 cm 21,43 30 cm 2 9,09 30 cm 5 13,89 30 cm
nad 35 cm 4 11,11 33,34 % 7,14 28,57 % - - 9,09 % 1 2,78 16,67 %
Celkem I 36 100 14 100 22 100 36 I 100

cení a zobrazení identifikovaných pevných bodů na
mapě, což naznačuje také možnost grafického vyhod-
nocování.

Rozbor výsledků provedených zkoušek nás přesvěd-
čil, že je možné prov~st reambulaci Křovákových map
fotogrammetricky, ať už použitím numerického nebo
grafického způsobu vyhodnocení. Konečné rozhodnutí,
stanovení technologie, kritérií přesnosti a ekonomic-
kého přínosu tohoto postupu však předpokládá pro-
vedení celé přípravy a zvláštního měřického náletu
zkušební lokality v příštím roce.

Z dosud získaných zkušeností plynou pro práci ve
zkušební lokalitě následující prozatímní dispozice:

1. Bodové pole polohopisné
Zásadně s~ předpokládá využití signalizovaných pev-
ných bodů identifikovaných v mapě, tj. bodů trigo-
nometrických, polygonových a podrobných bodů
měření, pokud možno blízkých bodům geodetického
podkladu. Určení vlícovacích bodů obdobným způ.
sobem jako při THM se předpokládá jen v těch prosto-
rech reambulace, kde jsou takové změny, že by použití
výše uvedených podkladů nebylo postačující, např.
velká výstavba a vlivy poddolování.

2. Bodové pole výškopisné
Pro vyhodnocení výškopisu by bylo' nutné určit tech-
nickou nivelací výškové vlícovací body v rozích
stereodvojice na dobře identifikovatelných bodech
nebo situaci - v polních tratích eventuálně na bodech
polohově určených v souřadnicích, nebyla-li by možná
identifikace.

Předpis těchto bodů by se provedl obdobně jako
u topografického mapování po leteckém snímkování.
Pro jeden mapový list by bylo nutno určit 6 bodů
(neuvažujeme-li body středové). Délku technické
nivelace v kmlze odhadnout podle vzorce

8km • 0,6 (2n1 + n2 + na + .... nk)' x

kde n je počet listů v řadě, k je počet řad, x je koeficient
na zalomení nivelačních pořadů (x = 1,2-1,3).

3. Pro projekt signalizace a pro místní šetření
se předpokládá využít jako podkladu otisku nebo zvět-
šeniny katastrální mapy a optimálně využít kopií
polních náčrtů, které budou doplrtěny změnami dříve
zaměřenými při uzavírání přípravy písemného a gra-
fického operátu, před porními pracemi reambulace.

4. Při místním šetřoní
bude vyznačen v podkladu pro projekt signalizace a pro
místní šetření způsob signalizace všech identických
bodů, které budou sloužit jako polohopisné bodové
pole pro vlícování a všech podrobných bodů změn
určených k vyhodnocení. Úspěchu může býti dosaženo
jen tehdy, bude-li celá příprava provedena řádně
a odborně. Proto bude nutné, aby před provedením
hromadné a jednorázové signalizace celé lokality byl
projekt signalizace projednán &. schválen pracovníkem
odpovědným za optimální fotogrammetrické vyhod-
nocení. Tato konzultace a kontrola se strany vyhod-
nocovatelů je nutná jak z hlediska volby identických
bodů a způsobu připravované signalizace, tak z dů-
vodů nutného seznámení vyhodnocovatelů s podmín-
kami připravované lokality. Dodržení tohoto opatření
je zásadním předpokladem pro hospodárné a optimální
fotogrammetrické vyhodnocování.

ó. Dřívějšími ověřovacími zkouškami bylo zjištěno,
že pro předpokládané snímkové měřítko 1 :4500 bude
vyhovovat v kontrastním prostředí bílý čtvercový sig-
nál 15 X 15 cm, nebo nabílené pevné předměty mě-
ření. Nekontrastní prostředí (suchá ornice, prašné
cesty a pod.) je nutno signalizovat modrými čtverci
30 X 30 cm se žlutým křížem o šířce ramen 7 cm. Při
řádném a důsledném provádění signalizace a její údržby
je nutno pamatovat, že na ní závisí úplnost fotogram.
metrického .vyhodnocení.

V místní trati zkoušeného mapového listu bylo
při interpretaci modelu zjišťováno také procento
počtu viditerných okapů budov. Z 252 pozorovaných
rohů okapů bylo 82 % dobře pointovatelných, 5 %
špatně a 13% bylo nezaměřiterných. Při zkoušce na
lokalitě Ostrava (7 stereodvojic a 9000 podrobných
bodů) byly zjišťovány příčiny nevyhodnocených bodů.
Výsledky příčin ukazuje následující tabulka 3:
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lireček, K., Kment, L., Berg, M~' Reambulace
map velkých měřítek

Příčiny nevyhodnoceni

Počet Celkem 1 2 3 4 I 5
bodů nevyhodnoceno

chybi nelze·) zakryto porostem sťín I ostatnisignál identifikovat a budovami

počet bodů v procentech

100 I 21,8 I 1.5 I 4,8 I 14,1 I 0,6 I 0,8

Řádnou signalizací by měly položky 1, 3, 4 a 5
klesnout na minimum. Položku 2 by šlo také snížit
o více než polovinu, hlavně při snímkovám v mimo-
vegetačním období, nebo použitím excentrické signa-
lizace, tj. odsunutím signálu ve směru na orientačni
bod s uvedením doměrky.

Dá se předpokládat, že počet nevyhodnocených
bodů by neměl být ve volném a mírně zarostlém terénu
včtší než 5 %; v zarostlém terénu je možné vhodným
způsobem signali~ace snižit množství nevyhodnoce-
ných bodů pod 10 %.
6. Letové dispozice pro měřický nálet
Osy náletu budou voleny jako symetrály listů kata-
strálních map. Měřítkové číslo leteckých snimků musí
být do 4500. ,Měřická komora Zeiss-MRB s ohniskovou
vzdáleností objektivu f = 210 mm. S ohledem na pří-
liš vysokou rychlost letadla cca 250 km/hod. bude
podélný překryt p = 60 %' Při této rychlosti a expo-
zici cca 1/500 sec. (na používaný film citlivosti 17 Din)
bude smazO,03 mm.

"I. Při provádění zkušební lokality v příštím roce bude
v prostoru jednoho až dvou vybraných mapových
listů lokality mimo provedenou přípravu a fotogram.
metrické vyhodnocení změn provedeno též zaměření
těchto změn geodeticky způsobem, stanoveným pro
provádění reambulace. Výsledné zobrazení změn, pro-
vedené dvěmi metodami, dovolí pak porovnat skuteč-
nou vnitřní přesnost geodetického zaměřeni na mapo-
vém listu, a tím určit průměrné chyby fotogram-
metricky vyhodnocených bodů.

8. Věrohodný rozbor ekonomické výhodnosti zamýšle-
ného postupu lze provést až při ověřováni pracovního
postupu na zkoušené lokalitě.

První praco'Vní dispozice, jako výsledek před-
pokladů a ověřeni některých prakticky dosažitelných
výsledků, bylo nutné předem stanovit, aby bylo možné
vytyčit určitý plánovitý úkol a. ověřit možnosti jeho
praktického řízení, aby dosažené skutečnosti na zku-
šební lokalitě umožnily vytvořit technickoekonomický
rozbor.
Lektoroval: Ing. Václav Morch, ÚSGK
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Inženýrské studium při zaměstnání
na vysokých školách technických v SSSR

Ing. Dr. Rudolf Petráš,
Ústav pro studium pracujících na vysokých školách

technických, Praha

V současné době jsme účastniky neustálého zrychlováni
rozvoje vědy ,a techniky. Tempo technického pokroku
ovlivňuje vedle řady faktorů [např, politických, hospo-
dářských, zdravotních, psychologických, sociologických
aj.), také počet narůstajicfch problémll ve sféře progre-
sivní a přitom ekonomické výchově potřebného počtu
vysoce kvalifikovaných odborníků, především však inže·
nýrů. Staro:sti s účelným, trvalým a efektívním rozuzle-
ním této složité a závažné otázky existují v socialistIc-
kých i v kapitalistických státech. Všude hledají nevy-
užité lidské zdroje a způsoby, jak je rychle a zároveň
důkladně připravit pro zvládnuU technicky stále nároč-
nějšich úkolů při řízení výroby nebo při rozvfjeni vý-
zkumů. Jednou z možných cest je plánovité rozšiřováni
znalosU a teoretických vědomclsU pracujicfch středně-
technických kádrů.

Přiznivou situaci v tomto srn/ku má Sovětský svaz,
kde zájem o vysokoškolské studium mezi pracujicfmi je
nejen nadprůměrný, ale zdá se, že je také trvalého cha-
rakteru a bez koUsavých výkyvů. Svědči o tom sku-
tečnost, že během poslednkh pěti ,studijnich let, tj. od
roku 1960-1961 až do roku 1965-1966 stoupl počet dál-
kově studujicich na vše c h vysokých školách - včetně
universit - o 71 %, večerně studujicích o 132 %, zaUmco
denních jen o 38 %1 Přesto, že se nedá mluvit o jaké-
koli formě ,náboru na vysokoškolská studia, přesto se
např. na technické fakulty hlási na jedno volné misto
čtyři až osm uchazečů z řad pracujicích, podle toho,
o jak vyhledávané technické obory se jedná.

o výchovu všech inženýrů rozličných specializaci se
v Sovětském svazu stará v současné době několik set
fakult na 195 vysokých školách technických. Jsou umís-
těny ve 226 městech různých svazových republik. Při-
hUžíme-li k jejich organizační struktuře, potom je mů-
žeme rozdělit do následujícfch skupin:

1. na p o I Ytec hni c k é i n 's t I t u t y, podobně
členěné jako naše Vysoká učeni technická v Praze, Brně
či Bratislavě;

2. na i n s t I t u t y výrazně o bor o v ě z a měř e-
n é, jejichž fakulty vychovávaji užši specialisty v daných
oborech (jako u nás Vysoká škola chemicko-te~hnolo-
gická v Praze, nebo Vysoká škola báňská v Ostravě ap.).
Do této skupiny patři také známé instituty inženýrů
geodézie, fotogrammetrie a kartografie v Moskvě a v No-
vosibirsku;

3. na ve č e r n i i n s ti t u t y, které jsou zaměřeny
bud polytechnicky nebo speciálně oborově;
; 4. na dál k o v é i n s t i t u t y, členěné rovněž poly-

technicky nebo speciálně oborově. Působnost některých
z nich je pouze oblastni, jiných opět širši, 'všesvazová;

5. na tzv. "školy - závody", které j1sou v určitém
smyslu vysokými školami experlmentálnimi. ZaUm je
jich malý počet a jsou 'zřizovány přimo při velkých prů-
myslových závodech se značnými počty zaměstnanců.

Charakteristika jednotlivých typů vysokých ~kol a
jejich finnost

Úkolem vysokých škol je vychovávat Inženýry z absol-
ventů střednich a vyššich odborných škol, předevšim
formou den n i h o studia. O studium při zaměstnáni

pečuji na těchto školách (samostatné večerni nebo dál-
kové fakulty, kterým stojí v čele děkan pro večerní nebo
dálkové studium. Na menších vysokých školách jsou fa-
kulty pro pracující nahrazeny odd ě 1 e ním i pro ve-
černí nebo dálkové studium. Každá fakulta nebo odděleni
'však má vlastní administrativní aparát. Výuka na denní,
večerni nebo dálkové formě studia je zajišťována všem
fakultám společným učitelským kolektivem.

Fakulty nebo odděleni pro dálkové studium, pokud
JSou na těchto vysokých školách zavedeny, přijimaji jen
menší počty zaměstnaných studentů, a to především ty,
kteři nemohou z vážných pracovních důvodů studovat
večerně. Některé moskevské polytechnické instituty ne-
míni v budoucnu otevírat dálkové fakulty vůbec, využí-
vajíce toho, že v Moskvě existuje ISpeciálni dálkový in,
stitut. Správně to odůvodňují tím, že vyučující získají
více času pro práci se studenty denními a večernimi.

Aby bylo umožněno studovat co největšímu pOČhl
pracujicích večerně, zřizují n'aopak mnohé z těchto vy-
sokých škol tzv. "filiálni fakulty" v průmyslových místech
mimo sídlo vlastní vysoké školy. Přednášky a konzultace
z některých odborných předmětů na detašovaných fa-
kultách jsou svěřovány odborně a pedagogicky dobře
fundovaným specialrstům místnich závodů nebo institucí
a ústavů. Jejich odborné vědomosti, pedagogické schop-
nosti a umění mrusi ovšem nejdříve prověřit vědecká
rada příslušné mateřské vysoké školy. Mezi oběma učl-
lišt! dochází ke zdravé soutěži vyuČujícich.Konfrontují
se ri'tzné pedagogické metody a jejich účinnost. Vhodnou
příležitosti k tomu jsou obhajoby diplomových prací a
závěrečné zkoušky, ~teré lze konat jen před komisemi
v sídle vysoké školy, tedy nikoli na "filiálních fakul-
tách". Ukázalo se, že absolventi detašovaných fakult
jsou (až na malé výjimky) velmi dobře teoreticky I prak-
ticky připraveni. Přičinou je hlubší zájem závodů I jejich
neformálni péče o studujiCí zaměstnance. Vyvolává ji
blízkost poboček vysokých škol, a s tím spojená mož-
nost konsultaci vedoucích závodů s učitelským sborem
o studijnich a pracovních obtižich studentů. Dalším
přiznivým faktorem je podstatné snižení ztrátových časů,
které vznikají dojižděnim na přednášky. Zí"'l!:aný čas
I ušetřenou energii mohou pracujici věnovat intenzivněj-
šimu samostatnému studiu.

Večerní i n s t i tu t yse od předcházejIcfch vy-
sokých škol liši prakticky jen tím, že se v daleko větši
míře věnuji výuce v odpoledních a večernich hodinách.
Ale i tak bývá počet jejich večerních fakult menší než
fakult pro denní studium na polytechnických institutech
nebo na speciálnich in.stitutech. Zpravidla také organi-
zují dálkové studium jen určitých specializacf na jedné
samostatné dálkové fakultě a studium denní na dennim
odděleni nebo fakultě. Večerni studium, stejně jako dál-
kové, trvá 6 let (5 roki't a 10 měsíci't), a je upraven"
obdobně jako u nás, tj. čtyřikrát v týdnu j'Sou přednášky
a laboratorní cvičení vždy po čtyřech hodinách. Počátek
přednášek není na všech Institutech stejný, nebot je od-
vislý od skončeni pracovní doby na závodech, připadně
old místních dopravních možností; pohybuje se v hra-
nicfch od 16. hod. do 18, hod. Podobná praxe jiJ také na
vešerních fakultách vysokých. škol.

Technických večerních instituti't je v současné době
v Sovětském svazu pět, z toho tři polytechnické (Komso-
molsk na Amuru, Norilsk ra Vladimir), jeden hutnick~
(Moskva s dvěma pobočkami na závodech) a jeden tech-
nologický (Rybinsk). Přednášek a cvičeni na večerních
fakultách všech vysokých škol se mohou kdykoli zú-
častňovat také dálkově studujicí z těchto míst a závodů,
. a to proto, aby se jim usnadnilo samostatné studium.
Vycházi se ze zkušenosti, že dálkovou formu studia při
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zamělstnání volí řada pracujících jen proto, že jim výkon
služby (střídavé směny aj.) nebo charakter práce (časté
služební cesty, nezbytná přítomnost na pracovišti atd.)
nedovoluje pravidelnou účast na večerních přednáškách,
která se ostatně přísně kontroluje.

DiUežité pOlStavení v sovětské školské soustavě za-
ujímají dál k o v é i n s t i fu t y. Plné tři čtvrtiny z nich
se věnují výchově inženýrů z řad pracujících. Měl jsem
přUežitost seznámit se blížeji s životem a prací na dvou
velkých dálkových institutech v Moskvě a v Leningradě.

Moskevský Vše;Svazový dálkový polytechnický insti-
tut byl založen již v roce 1934. Působí na něm kolem
800 učitelů, z toho 46 doktorů technických věd a 360.
docentů. Necelá třetina z nich působí trvale na některé
z 20 odboček institutu v různých místech SSSR. Na správ-
né funkci tak rozsáhlého institutu a na zajišťování hlad-
kého průběhu studU se podil[ dalších 400 správních, ad-
ministrativních a pomocných zaměstnanců. V minulém
studijním roce měl institut 35 000 zapsaných posluchačů;
priiměrně 2 500 studentů dosahuje fQčně inženýrský dip-
lom na některé z 12 fakult a jednom večerním oddě-
lení (večerně studuje asi 10 % zapsaných).

Přibližně o dvě pětiny méně posluchačů má lenin-
gradský oblastní Severozápadní dálkový polytechnický
institut. Z toho je 16000 z Leningradu a jeho okoU, ostat-
ní z některe ze sedmi severozápadních oblasti Sovětské-
ho svazu. Institut má 10 fakult s 39 katedrami. Působí
na nich trvale 600"pedagogů (profesoři, docenti a asisten-
ti) a kolem 300 externích učitelů. Z institutu vychází prů-
měrně ročně 1500 různě specializovaných inženýrů.

Počty dálkově studujících na obou vysokých ško-
lách jsou jen zdánlfvě vysoké v porovnání lSe skutečným
množstvím zájemců o namáhavé studium při zaměstnáni.
Tak jJ.apř. letos se přihlásilo k přijímacím zkouškám do
prvých ročníků na leningradském institutu kolem 12 000
pracují<;:ích. Přijato však může být jen 3500 uchazéčů.
Podle dolsavadních zkušenost[ se předpokládá, že přijí-
macím .konkursem s úspěchem projde asi 5000 kandI-
dátů, ale přibližně každý třeti musí být odmítnut. Proto
jsou konkursní kritéria velmi přísná.

Při jím a c í z k o u š k a, .která je obsahově stejná
pro- všechny formy studia na vy~okých školách technic-
kých, má pět části. Skládá se písemná zkouška z mate-
matiky, ústní zkoušky z matematiky, fyziky, chemie a
rl1~ké literatury. Rozsah látky, která se zkouší, je zá-
vazný pro všechny zkušební komise všech vysokých škol
v SSSR a je podJ:obně uveden v informační brožůře pro
-zájemce o vysokoškolské studium. Vydává ji kaŽdoročně
ministerstvo vysokých škcl. Ve druhé části konkursu se
hodnot[ Výsledky zkoušek z jednotlivých disciplin a
zkoumá se délka, kvalita a druh dosavadní praxe kandi-
dáta. V případě stejných ukazatelů bývá přijat fyzicky
starší uchazeč.

Z přijatých studentů se dostává do 3. ročníku lenin-
,gradského dálkového institutu průměrně 30 % pracují-
cích. Dalších přibližně 20 % sice prospěchově vyhovuje
požadavkům pro zápis do třetiho ročníku, ale nepracují
v oboru, který studuji. Mohou tedy pokračovat ve stu-
dHch, ale na in!stitutech takového zaměření, které lépe
odpJvídají jejich dosavadnímu zaměstnáni. V těchto pří-
padech byla poskytnuta vlastně závodům dvouletá čekací
lhůta, ve které měl zaměstnavatel povinnost přidělit,
pokud se tak nestalo hned v prvých semestrech, svému
studujícímu zaměstnanci práci nebo funkci, která svým
charakterem doplňuje studo~aný obor. Dodržování této
velmi důležité pctdmínky fakulty pravidelně' kontrolují
vždy na počátku studijního roku a ve všech ročnících,
Na případ,né odchylky je zaměstnavatel úředně upozor-
něn současně se žádostí o zjednání nápravy. Pokud pra-
·coviště nerespektuje uvedené nařízení, považuje se to
za jeho souhlas s přechodem zaměstnance na jiný insti-
tut. Studenti, kteří neabsolvují prvý ročník, mohou jej
opakovat jen tehdy, složí-li znovu úspěšně celou ,přijí-
mací zkoušku. Zpravidla však Instituty na nich nemají
:zvláštní zájem.

Z pťlvodních sto procent v prvém ročníku dokončí

studIa v předepsané lhůtě 6 let jen 15 %! Zbývajících
15 0/0 dosahuje inženýrské kvalifikace průměrně za 7 až
8 let. Příčiny prodloužení studia mají svůj původ pře-
vážně ve změně pracovních podmínek v zaměstnání,
méně již v poklesu pracovní morálky jednotlivců. Je
třeba ovšem uvážit, že postupem studia získává pracující
znalosti a vědomosti, které se pochopitelně snaží zaměst-
navatel využit tim, že přeřadí studující na odpovědnější
práci nebo do vyšší funkce, často ve shodě s perspektiv-
ním plánem, který s ním byl před studiem sestaven. Změ-
na zpravidla vyžaduje na jedincích zvýšení pracovního
ú.s H, případně jejIch delší přítomnosti na pracovišti,
což je určitou dobu odvádí od Intenzívnějšího studia.
Fakulty k této skutečnosti II absolventů vyšších ročník1i
přihlížejí a stavějí se většinou shovívavě k přesunům
z!mušek do následujícího semestru.

K o n z ul t a c e jsou individuální i skupinové. Např.
na leningradském dálkovém institutě mohou jednotlivci
konzultovat v libovolný den i hodinu, poněvadž na každé
katedře jsou dvousměnrié provozy od 8 hod. do 16 hod.
a od 16. hod. až do 22. hodiny. Skupinové konzultace se
řídí rozvrhem a vykládají se v nich nejobtižnější části
látky. Pro větší počty studentů (kolem 100) se na zá-
kladě úmluvy organizují navíc tzv. "tematické přednášky"
s vybraným obsahem. Studující .prvních dvou ročník li,
kteří se opožďují ve studiu, využívají opět výhod opa-
kovaCÍch - dOp'lňujících - konzultaci. Účast co nej-
většího počtu ,studentů na konzultacích při současně mi-
nimálních ztrátách z dojíždění, usnadňuje např. v Lenin-
gradě 20 konzultačních středisek, příhodně rozmístěných
v rilzných částech města nebo při závodech. ,Tato hustá
síť středisek umožňuje přetvořit pro značnou část pracu-
jících dálkové studium na formu velmi blízkou studiu
večernímu.

Učebnice pro dálkově a večerně studující jsou stejné
Jako pro studenty denní. Pracující však dostávají (před
zal1áiením konzultacl) ke studiu jednotlivých předmětů
bezplatně metodické návody s kontrolními úlohami II

s pracovním plánem cvičení nebo, labor,atorních prací.
Jejich dostatečné množství i jejich včasnou distribuci do
jednotlivých středisek nebo přímo studujícím, zajišťuje
zvláštní ediční oddělení institutu; odpovídá za ně někte-
rý z vyučujících ..

Veikou pomocí dálkově studujícím jsO"u tel e v i zní
k u rs y matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie, tech-
nického kreslení a tp-oretické mechaniky. Zatím s jejich
pomocí studují pracující v okruhu 100 km od moskevské-
ho a leningradského institutu. Látka kursů je rozdělena
do řady ucelených lekcí, které se vysílají televizním ka-
nálem vyhrazeným 1en pro vyučování v různých denních
a večerních hodinách. S programem vysUání JSou pracu-
jící předem seznámeni; kromě toho je uváděn pravidelně
v denním tisku. Potřebný studijní materiál je "televiz-
ním studentům" v dostatečném počtu k dispozici. Ti
studující leningradského institutu, kteří nevlastní televi-
zor a chtějí kursy sledovat, se zapisují do některého
z dvaceti televizních auditorií. Jedna "televizní poslu-
chárna" je zařízena přímo v budově institutu. Televizory
jsou v ní rozmi'stěny tak, aby výkl.ad mohlo nerušeně
sledovat 10 až 12 diváků u každého přístroje. Několik
televizních auditorií zařídily pro své studující pracovní-
ky zatím jen některé moskevské a lenlngradské závody
z vlastních prostředků. Zájem o televizní způsob výuky
je pozoruhodný; neomezuje se jen na studUjící při zaměst-
nání, ale nachází diváky také mezi těmi, kteří v něm
vidí vhodnou přUežltost k zopakování a osvěžení zapo-
menutých, nebo časem vybledlých vědomostí. Bylo ově-
řeno, že 80 % pracujících, zapsaných v některé televizní
posluchárně, sleduje přednášky pravidelně! Výzkumem
techniky televizní lekce, zkoumáním metod pro vypra-
covávání jakostních pomocných textů, dále výběru a
prověřování televizních Učitelů, stejně jako vyšetřování
účinnosti televizní výuky se věnuje na obou institutech
již po několik let mnoho času a úsilí. Výsledky dvou-
ročního leningradského vysUání a moskevského jedno-
ročního televizního kursu jsou pozoruhodné a příznivé;
přinesly řadu nových poznatků a cenných zkušeností.
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Dá se právem očekávat, že v nejbližší době zaznamená
televizní výuka širší uplatnění a využiti při řešení nejen
některých problémt1 studia pracujících, ale i při pr:>-
sazování progresívních postupt1 vyučování, především
dalších technických předmětů. Těmito otázkami spolu
s řadou jiných zajímavýCh úkolťí se bude zabývat v příš-
tím roce v SSSR všesvazová konference o výuce televizí;
má rovněž zhodnotit domácí a zahraniční zkušenosti a
vypracovat podrobný program dalšího rozvoje této vy-
učovací metody.

Z a vod - V T U Z (Závod - škola) je vlastně
symbiosou vysoké školy a pracoviště, jinými slovy sym-
hiosou producenta (školy) a konsumenta (závodu). Sou-
časně je smělým pokusem o vyřešení rozsáhlého sou-
boru otázek studia při zaměstnání, v prvé řadě však
problémt1 pedagogických, psychologicko-socioloRických
a ekonomickych. Be~:rostředním a neustálým stykem
obou, part~erťí, tj. učitelského kolektivu s odpovědnými
pracovníky i technickými kádry se vytváří zcela nové
prostředí, které je. velmi příznivé pro modernizaci vý-
ukového procesu i pro komplexní a skutečně, plodnou
spolupráci školy a praxe. Největším přínosem je však
pro studující zaměstnance. Jejich práce je během stU-
dií harmonicky přlzpt1sobována míře osvojovaných no-
vých poznatkťi a znalostí. Vykonávaná práce se tak stá-
vál cenným praktk:kým doplňkem přednášenýchdlsci-
plm. Ročníkové úkoly, právě' tak jako téma diplomové
práce, navazují svou problematikou na laboratorní tech-
nol,?gický, k~nst~ukční nebo organizační VýZku~ přl-
slusných oddelem na závodě, nebo jsou přímo dílčími
~koly větších výzkumných prací. Studenti nekonsultují
jen se svými učiteli, ale velmi často na pracovištích se
zkušenějšími spolupracovníkY, vedoucími cecht1, s mist-
ry, s inženýry a s výzkumníky. Nový inženýr je tedy
v pravém slova smyslu současně vychováván školou a
pracovištěm. Vyučovací cykly jsou na těchto vysokých
školách dva: denní a večerní.

Měl jsem možnost seznámit se podrobně s pracov-
ními metodami a s jejich ,výsledky na vysoké škol~ při
moskevských automobilových závodech 1. A. Lichačeva.
Ryla otevřena v roce 1960 a letos z ní vyšli první inže-
nýři. Má dvě fakulty, technologickou a automobilní, do-
hromady se šesti specializacemi. Má tedy výrazný cha-
rakter oborově zaměřeného institutu: Denní studium
trvá 6 let. Prvý ročník má nejvýše 200 posluchačů a dělí
se na skupiny po 25 členech, které, jsou sestavovány
s ohledem na specializaci studentt1. Jedna část skupiny
(12) se týden učí na fakultě, a druhá (13) pracuje na
závodě. V následujícím týdnu je tomu obráceně. Stejný
cyklický rozvrh je ještě ve druhém. ročníku. Od třetího
ročníku se v práci a studiu zaměňují tytéž speCializace,
ale rťízných ročníkťí. Sestavení studijního a pracovního
plánu je společnóu prací školy a závodu; podílí se na .
něm pedagogové spolu s mistry a inženýry.

Pracující, kteří studují denní formou, mají praktic-
ky poloviční výdělky. Zato však mají také nárok, na
polovinu zákonitého stipendia, které obnáší pro nepracu-
jíci studenty denních fakult 35 rublt1 měsíčně pro 1. až 4.
r.očníky a 40 rublťí pro 5. a 6. ročníky. Moskevská auto-
mobJka poskytUje svým studujícím příspěvek ve Výši
15% měsíčního stipendia, takže stipendium v prvých
čtyřech ročnících je 20 rublťí. Další výhodou studují-
cích denní formou je, že během studia dvakrát přechá-
zí na odpovědnější, za to však lépe placené místo. V 6.
ročníku všichni již pracují jako inženýři. Jediný záva-
zek, který mají denní studenti vt1či závodu je, že po
stud:ích musí pracovat na závodě alespoň tři roky. Na
denní studium jsou přijímáni pracující do 35 let. Věkové
ohraničení neplatí pro studenty večerní. Vedle normál-
níhe ~estiletého večerního studia mají jen na této vy-
soké skole zavedeno zkrácené studium 41!Z:roční. Pod-
mínkou přijetí na zkrácené studium je dlouholetá a
.bohatá inženýrská praxe, která umožňuje omezit ve vyš-
ších ročnících výuku některých praktických předmětt1.
Kan~:dáti pro zkrácené studium jsou vybíráni závodem,
musI složit normálně přijímací zkoušku, a teprve ve
vyšších ročníéÍch studují více mé:lě podle zvláště upra-
vených studijních plánt1. Jejich počet nepřevyšuje 20%
studentt1' denních.

Studijní "úmrtnost" je v Lichačevově závod~. proti
jiným dálkovým a večerním fakultám velmi nízká -
Hl u/o. Přesto je na škole považována za vysokou. Naproti
tomu 50 % letošních diplomových prací bylo obhájeno
s vyznamenáním. Katedry, které zadávají diplomový
úkol, pečují .o "své" studenty již ,od prvého ročníku.
Není proto nic mimořádného, že řada úkolt1 vyřešených
v diplomových pracích byla ještě před obhájením závo-
dem využita pro zlepšení technologie Výroby nebo
k hospodárnější úpravě detailťí v konstrukci motort1, ka-
roserií a pod. O vysoké úrovni diplomových zkoušek se
autor mohl přesvědčit, neboť se zúčastnil obhajob na
dvou vysokých školách, včetně moskevského "zavod -
vruzu". . .

V Sovětském svazu jsou dva speciální geodetické insti-
tuty, a to v Moskvě a v Novosibirsku. Oba mají samo-
statné fakulty dálkového studia; večerní fa~ulta je jen
v Moskvě. Moskevská večerní fakulta má tři směry
(optické přístroje a spektroskopie, inženýrská geodézie
a kartografie) a dálková fakulta pět směrt1: Inženýrská
geodézie, geodetická, astronomie, fotogrammeriě, karto"
grafie, optické přístroje li" spektr~kopie. Dálková fakul~
ta novosibirského geodElticklJlho institutu má - až na
specializaci kartografickou - tytéž specializace jako
s~sterská f~kulta moskevská. Rovněž lvovský polytech-
ElICký institut má samostatnou zeměměřickou fakultu
dá,lkového studia se dvěma směry: geodeticko-astrono··
mickým a inženýrské geodézie. PodolJl1ě je možné dál-
kově studovat inženýrskou geodézii na kijevském sta-
vebnlm )nstitutě a na moskevském institutě m.ženýrii
pro HTUP.
, Večerní studium zeměměřických disciplln se neliší
od večerního studia jiných obort1, zato dálkové má Uf-
čité zvláštnosti. Tak např. termín přijímací zkoušky je
v lednu [mimo hlavní měřickou sezónu) a je ji možné
složit nejen v Moskvě nebo v Novosibirsku, ale i na
jiné, pracovišti kandidáta nejbližší vysoké škole tech-
nické. V březnu jsou studenti pozváni na. první 15t1·den-
ní soustředění do Moskvy (Novosibirska). Jeho náplní
jsou přednášky z matematiky, deskriptivní geometrie,
základt1 geodézie a z fyziky. Zkoušky je povoleno sklá-
dat po celý rok, avšak hlavní zkouškové období je kon-
cem studIjního roku, tj. ve druhé polOVině ledna (15
dní). Na ně bezprostředně navazuje 15ti denní soustře-
děni, jehož programem jsou přednášky zpředmětťí ná-
sledujícího ročníku, nebo povinná praktika. Praktická
cvičení z geodézie 1. a II. z vyšší geodézie, astronomifl
inženýrské geodézie atd. mohou studující absolvovat
dvojím zpťísobem. Bud si je odpracují v Moskvě (No-
vosibirsku), nebo na pracovišti. Ve druhém případě .je
s jejich obsahem seznámen zaměstnavatel, který vydá'
potvrzení, že student je v celé šíři prodělal. Aby měló
škola přehled o kvalitě a' rozsahu této praxe, musl stu·
dent složit na příslušné katedře ještě zápočet, a teprve
potom se mu cvičení uznává. Poněvadž jen asi 20 %
dálkově studujících, pracuje trvale na jednom místě,
nevyhovuje všem !morový termín soustředění, proto je
jpště náhradní termín v dubnu až květnu. V letošním
studijním roce měl moskevský institut 2500 dálkově
studujících. Potěšitelné je, ·že má v porovnání s instituty
jiných technických obort1 nižší studijní"úmrtnost"; šesti-
leté studium ukončí 40 % až 50 % z pťívodně zapsa-
ných do prvých ročníkt1.

Závěr

Ze stručné charakteristiky současného, stavu inženýr-
ského stud:apři zaměstnání v SSSR vyplývá, že ačkoliv
má s našim systémem dosti společných znakťí, existuje
řada rozdílných faktort1, které. nepřipouštějí šablonovité
srovnávánI. Vedlo by to ke zkresleným závěrt1m. Přesto
však můžeme konstatovat jednu závažnou shodu: studij-
ní "úmrtnost" je v prt1měru přibližně stejná jako u nás.
V Sovětském svazu se jí však snaží snižovat, tím, že
některé obory se perspektivně budou studovat při za-,
městnání .jen veče,rně, Dálkově studujícím všech oborů
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se postupně a plánovitě vytvářejí takové podmínky, aby
se jejich studiUm přiblížilo efektivnějšímu studiu ve-
černímu. Tomu mají napomáhat filiální fakulty; televiz-
ní vysílání a televizní posluchárny, hustá síť konsultač-
nír:h středisek, dostatek zkušených vyučujících, dělba
prác~ a neformální spolupráce vysokých škol třeba
i velmi odlišného zaměření. V tomto směru je možné
ještě mnoho získávat ze sovětských zkušeností I

Dr. Jan Podloucký,
Kartografický a reprodukční ústav, Praha

vývoj kartografické tvorby
v Bulharsku

V roce 1965 uplynulo sto let od vydání prvního
bulharského zeměpisného atlasu, který vydal zná-
mý plovdivský nakladatel Christo G. Danov ve Víd-
ni. Velký Danovův velký "Zemleopisatelen učeben
atlas" (Zeměpisný školní atlas) obsahuje 24 map
s doprovodnými texty. Malý zeměpisný školní atlas
byl vydán v tomtéž roce v menším rozsahu, aby
nižší cenou byl přístupný žákům národních škol,
pro něž byl určen. Je 'v plném souladu s učebnicí
zeměpisu Joakima Grueva. V úvodu k atlasůmDa-
nov zdůrazňuje velký význam map při vyučování
zeměpisu. Po osvobození z turecké poroby Chr. G.
Danov vydal řadu dalších map nově vytvořeného
bulharského státu, map kontinentů, globů, historic-
kých map atd.

Oficiální geodetické a kartografické práce
v Bulharsku začínají dnem osvobození země od
dlouhé poroby. Ruská osvobozovací vojska provedla
vyměřování ještě v době války, a těsně po ní, a
v letech 1877-1879 zhotovila topografické snírn,ky
v měř. ], : 42000. Na 'zá'kladě těchto snímků Rusové
vydali mapu. v měřítku 1: 126 000 (tříverstovou),
zhotovenou v polyedrické projekci. Mapa zachycuje
celé Bulharsko, má ruskou nomenklaturu, vrstev-
nice po 10 sážních (= 21,24 m) a je dvoubarevná.

Bulharský zeměpisný ústav byl založen roku
1891, nejdříve jako tzv. topografické oddělení roku
1906 byl přejmenován na Kartografický ústdv mi-
nisterstva války, který zahájil svou činnost vydává-
ním map na základě ruských prací.

Byla vydána ruská mapa v měřítku 1 : 126000.
Nereambulovaná mapa v měří'tku 1: 42000 vznikla
fotolitografickym zvětšováním kopií ruských origi-
nálů. Nadpisy jsou v ruském pravopisu. Reambulo-
vaná mapa v měřítku 1 : 'l2 000 vznilkla lIla základě
reambulace. Má ruský popis, černý tisk, vrstevnice
po 10 m; není úplná.

Mapa v měřítku 1: 50000 obsahuje pouze 73
listů pro jihozápadní Bulharsko; náplň její se neliší
od předcházející mapy, je však provedena v 5 bar-
vách. Mapa v měřítku 1: 200000 (tzv. rakouská) byla
21pracována a vydána rakouským zeměpisným ústa-
vem na základě všech výšeuvedených map. Je dosti
podrobná, ale místy nepřesná, popis latinkou.

Mapa v měřítku 1 : 50000 byla vydána po první
světové válce. na základě nové triangulační sítě.
Založena je na novém mapování v měř. 1: 25000.
Vydáno. bylo pouze několik listů, tisk čtyřbarevný,
vrstevnice po 20 m [pomocné po 10 a 5 m).
Do 9. září 1941 byly kartografické práce soustře-

děny ,ve Státním zeměpisném ústavě v němž na
základě rozsáhlých topografiCkogeOdetických prací
byla zpracována řada kvalitních topografických
map. Tyto mapy, stejně jako část pracovníků tohoto
úst~vu, později sehrála důležitou úlohu při organi-
zovaní a rozvoji civilní kartografie v Bulharsku.

Socialistická revoluce v Bulharsku způsobila
základní změny ekonomického a veřejného života
v zemi. Společně s tím vznikla velká potřeba karto-
grafických materiálů pro vědecké, školní i technic-
kohospodářské síly. To ovlivnilo také vznik civilní
kartografie.

Vydá.vání školních jednobarevných i vícebarev-
ných geografických a historických map provádělo
kromě soukromé firmy "Ekvator" i státní vydava-
telství "Narodna prosveta". Ihned po osvobození
v roce 1944 Bulharský zemědělský svaz vydal v mě-
řítku 1: 400 000 mapu pod názvem "Kooperativna
sel's'kakarta na Balgarija". Současně Vojenský ze-
měpisný ústav vydal mapu Evropy v měřítku
1 : 5 000000. V roce 1946 vydavatelství "Narodna
prosveta" vytváří oddíllitografie "Balkan", jako zá-
kladnu pro vydávání kartografických učebních po-
můcek, která v r. 1948 přechází do "Učtechprom"
pod názvem "Karti i kartini. S tím se připravuje
zpracování řady nástěnných map: Východní a zá-
padní _polokoule, Severní a Jižní Amerika, Afrika,
Australie a Asie. Dotiskuje se již před válkou při-
pravená nástěnná fyzická mapa Bulharska v měř.
1 : 1 500 000, první nástěnná mapa v Bulharsku.
Rok na to vydává Geografický ústav novou fyzickou
mapu Bulharska v měřítku 1: 400 000, která má
bohatší obsah, lepší barevné provedení a výrazněji
stínovaný reliéf. .

V lednu 1949 "Učtechprom" se rozšiřuje o ně-
které bývalé soukromé kartografy, kteří společně
s 8 specialisty, bývalými zaměstnanci Vojenského
zeměpisného ústavu, tvořili základ státního civilní-
ho kartografického podniku. Později se kolektiv
rozšiřuje o geografa, historika, výtvarníka a další
a získává také menší tiskárnu, která plně zásobUje
školy potřebný"mi kartografickými pomůckami.Sou-
časně s tím se zahqjuje zpracování plastických map
a glóbů, jako například plastická mapa Bulharska
v měřítku 1:1000000 a pOlitický glóbus siTěta
v měřítku 1 : 80 000 000.

Ani po dalších reorganizačních opatřeních v r.
1950, směřujících ke zkvalitnění a zintenzívnění
kartografické výroby, nemohly být zcela kryty
rostoucí potřeby kartografických výrobků. S při-
hlédnutím k tomu, jakož i k velké potřebě geode-
ti~kotopografických a kartografických prací, vy-
davá v roce 1951 Rada ministrů Bulharské lidové
republiky rozhodnutí o zřízení Ústřední správy geo-
dézie a kartografie (Glavno upravlenie po geode-
zija i kartografija - GUGK), které bylo uloženo:

1. Organizace, vedení i provedení všech geode-
tických, 'kartografických a nivelačních prací, vý-
roba geodetických přístrojů a pomůcek pro potřeby
civilních organizací, škol a jiných institucí v zemi.

2. Uspokojování kulturně osvětových a hospo-
d~řských potřeb přípravou a vydáváním soudobých
vseobecných a speciálních map.

3. Vytvoření geodetického a kartografického
fondu "Geokartfond" za účelem soustředění map
a jiných materiálů.

K uskutečňování těchto úkolů byly vytvořeny.
podniky při GUGK: "Geoplanproekt", jehož účelem
je provádět veškeré civilní geodetickotopografická
měření, nutná pro tvorbu m3!p a plánů velkého mě-
řítka; "Kartproekt", závod pro redigování, sesta-
vování a zpracovávání všech všeobecných a speci-
álních geografických map, ~tlasů, glóbů áj.; "Kart-
no-geopnborna fabrika", závod na výrobu a opravy
geodetiC'kých přístrojů a pomůcek, jakož i tisk
map. V roce 1952 sestavitelskě oddělení vydavatel-
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stvl "Narodna prosveta", bylo začleněno do GUGK
pod názvem "Geokartproekt", litografie "Balkan"
dala základ oddělení "Kartno-geopriborna fabrika".
V roce 1953--sestavitelské oddělení "Geokartproek-
tu" se mění v samoistatnou instituci pro sestavová-
ní map pod názvem "Naučno-redakcionno karto-
sastavitelska čast (NPKČ), která v roce 1954 byla
přeměněna na projekční organizaci (PO) "Kart-
proekt".

Ustavením GUGKa dvou samostatných speciál-
ních kartografických podniků nastává nová etapa
v bulharské civilní kartografii;geodetické a karto-
grafické práce se začleňují do Státniho národo-
hospodářského plánu jako důležitý faktor v kom-
plexu opatření pro vybudování socialismu v zemi.
Rada ministrů uložila 20. března 1957 GUGKdokon-
čit do konce rokl,l 1968 veškeré geodeticko-topogra-
fické práce, aby mohly být zpracovány topografické
mapy v měřítku 1 : 5000 ve všech oblastech v zemi,
kromě neproduktivních a lesních oblastí, kde bu-
dou zpracovány topografické mapy v měř. 1 : 10000.
Tyto podrobné topografické mapy poslouží přede-
vším soudobému plánování a vědecko-výzkumným
pracím sloužícím průmyslu a zemědělství.

Sjednocená kartografická služba zaznamenává
také velké úspěchy ve vydávání fyzických, ekono-
mických, politic'kých, historických a nástěnných
map Bulharska, světa nebo· jednotlivých kontinen-
tů. Sem patří také Školní zeměpisný atlas, vydaný
roku 1960 a obsahující 114 stran různých map,
z nichž mapy Bulharska jsou zcela původní.

Od roku 1953 byla zpracována a vydána celá
řada školních příručních i nástěnných map. Sem
patří fyZické mapy Bulharska (1: 400 000) a světa
11 : 20 000 000), mapa časových pásů (1 : 20 000 000),
několik nástěnných historických map, fyzická mapa
Sovětského svazu (1: 5 000 000), Balkánského polo-
ostrova (1: 1 000 000), Evropy (1: 3500000), svě-
tové mapy klimatické a vod. srážek (1: 20 000 000),
fyzická mapa Maďarské lid. republiky (1: 500 000),
Československé republiky (1: 500 000), Polské lido-
vé republiky (1: 750 000), Rumunské lid. republiky
(1 : 700 000), Čínské lidové republiky (1 : 5 000 000),
Pyrenejskéhopolostrova (1: 1 000 000), mapa Vel-
kých socialistických staveb Bulharska (1: 400 000),
ekonomická mapa Bulharska (1: 400000), mapa
nerostných zdrojů světa (1: 20 000 000), Bulharsko
pod tureckým jhem (1: 500000), Bulharsko od VII.
do XI. století a od XI. do XIV. století (1: 700 000),
První a Druhá světová imperialistická válka
(1: 3 000 000), první fyzický geografický glóbus
v Bulharsku (1: 40 000 000), politická mapa Afrikv
(1: 8 000 000), Sovětský svaz - nerostné bohatství
(1: 5000000), ekon. mapa Evropy (1: 3000000),
fyzická mapa jihozápadní Asie (1: 3 000 000), eko-
nomická mapa Afriky (1: 8000 000), NDR a NSR
(1: 750 000), Rumunská lid. republika (1: 700 000),
Přírodní krásy světa (1: 22 000 000), několik histo-
rických map a geografických atlasů pro čtvrtou,
pátou, šestou a sedmou třídu, ekonomické mapy
Asie (1: 8 000 000), Velká Británie a Irska (1: 1
mil.), Francie, Belgie a Nizozemí (1: 1 250 000),
Polska a Československa (1: 1 000 000), Itálie, Švý-
carska a Rakouska (1 : 1 250 000), Jugoslávie a Albá-
nie (1: 800 ODd). Při tvorbě ekonomických map se
udržovala jednotná metodika, značky a vybarvení.

Společně s.úspěchy, dosaženými vydáváním karc
tografických učebních pomůcek, se vyhotovují také
velké kartografické práce, kterými kartografická
výroba pomáhá vědě i praxi. Zmínky zaslouží půdní

mapy Thrácké nížiny (1: 50 000), Půdní atlas Bul-
harské lidové republiky (1: 1 000 000), Klimatický
atlas Bulharska (90 map v měřítku 1: 1 000 000 a
1: 2000000), Geologická mapa Bulharska (1: 200
tisíc), Mapa lesů Bulharska 1: 200000-, Historický
atlas Bulharska. Připravuje se Atlas dialektů Bul-
harska, Hydrologický atlas a jiné. GUGK zahájil
přípravy k vydání Národního atlasu Bulhar-
ské lidové republiky, na jehož zpracování se podílí
Geografický ústav Bulharské akademie věd, GUGK
a jiné in'3tituce.

Významné místo v bulharské kartografické
tvorbě zaujímají turistické mapy. Bulharský turis-
tický svaz společně s GUGKpřipravil 70 titulů nej-
různějších turistických map. Sem patří turistická
mapa Bulharské lidové republiky (1: 500000),
mapy velkých měřítek (Ríla, Pirin, Rodopi, Stara
planina), dále schématické plány velkých měst, dů
ležitých turistických cest. Tyto mapy jsou doplněny
množstvím barevných snímků, charakteristických
objektů s příslušným textem. Mezi vydávanými ma-
pami zaUjímají významné místo informační a pro-
pagační mapy Bulharska, jiný.ch států i celého svě-
ta. Sem patří nejpopulárnější mapa spojů - silniční
(1 : 800 000); dále Atlas turistických cest (bulhar-
ský, německý a ruský) a politická mapa světa
(1: 40000000).

Pokud se týče plastických map, byla před lety
zpracována a vyhotovena z plastmasu plastická
mapa Bulharska (1: 1000000), která však pro malý
náklad 'Již dnes není k dostání. Pro školní účely
by však dobře posloužily plastické mapy vyhotove-
né z plastmasu v měřítku 1 : 2 000 000.

Současně s VIII. mei:inárodním veletrhem v Brně
probíhala ve dnech 13. až 15. září 1966 IV. burza
technických zlepšení v oboru geodézie, fotogram-
me'trie a kartografie. Burza svým rozsahem a za-
stoupením jednotlivých geodetických a kartogra-
fickýchpracovišť byla celoresortní akcí a její uspo-
řádání, z pověření Ústřední správy geodézie a kar-
tografie a Ústřední rady ČSVTS, zajišťoval opět
Ústav geodézie a kartografie pro kraj Jihomorav-
ský v Brně společně se závodní pobočkou ČSVTS.

Odborné zaměření burzy, které je každým ro-
kem jiné a je vždy orientováno na nejdůležitější
problematiku geodetické a kartografické praxe,
vztahovalo se letos na kartografické zpracování a
reprodukci map velkých měřítek a na speciální
aplikace fotogrammetrie. K těmto dvěma ústředním
tématům bylo z celkového počtu 81 přihlášených
exponátů zaměřeno 53 a uvádělo je 15 vystavova-
telů (3 vysoké školy, 1 mimoresortní a 11 resort-
ních ústavů). Jako v dřívějších létech byly vysta-
vovány jen ty přístroje, pomůcky a technologie,
které byly vystavovatelem užívány nebo vyzkoušeny
a mohou být v krátkém čase zavedeny i na jiných
geodetických pracovištích.

K tématu "kartografické zpracování a repro-
dukce map velkých měřítek" se vztahovalo 43 ex-
ponátů, zaměřených jednak k problémům mecha-
nického vyhotovení popisu a smluvených značek,
využití reprodukční fotografie pro kartografické
úkoly, rozsáhlejšímu využití rytiny, reprodukčním
a tiskovým technikám, jednak i ke konstrukci jed-
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notlivých pomucek, jako například adaptér k po-
lárnému koordinátografu, nástavec k uhlíkum pro
obloukové lampy aj.

Tématu "speciální fotogrammetrie" bylo věno-
váno 10 exponátu, a to především se zaměřením
na průběžné určování kubatur a profilů, vyhoto-
vení plánů územních pruhů, vyhotovení plánů fasád
a využití analytické aerotriangulace.

Částečně jiné poslání měla expozice ČVÚT Pra-
ha, která uváděla diplomní práce svých absolventů
a dokumentovala na vystavených pracích aktuál-
nost řešených témat a těsné sepětí školy s praxí.
Stejně i jiné poslání měla expozice VÚGTK,ve kte-
ré vedle novinek byly vystavovány i některé expo-
náty z dřívějších burz jako ukázka pomůcek, které
vyrábí VÚGTK na objednávku.

Zbývajících 18 exponátu bylo zaměřeno přede-
vším k automatizaci jednotlivých geodetických a
kartografických prací a ke konstrukci měřických
pomucek. Většina vystavovaných exponátu svým
vtipným a účelným řešením se snažila zmenšit do-
savadní pracnost nebo zajistit zlepšenou kvalitu
a kulturnost práce, ponejvíce však zaručit vyšší
hospodárnost a umožnit plnění zvýšených pracov-
ních úkolů.

Více než 500 návštěvníku z 95 ústavu, podniku
a škol mělo možnost seznámit se s exponáty él
získat podrobné informace o vystavovaných meto-
dách a přístrojích přímo od informátorů jednotli-
vých expozic, z celé řady ústavních prospektu ft
z katalogu vy'stavovaných exponátu. Uspořádání
expozic bylo jednotné, a to v nové a výraznější
úpravě. Jestliže dřívější burzy přinášely každo-
ročně nové prvky ve formě jejich uspořádání, tento-
krát se novost jevila v přizvání aktivních účastníků
ze zahraničí, a to jak vystavovatelů, tak i rf;ferentu
a návštěvnrku z řad zástupců vědeckotechnických
společností. Duležitou složkou IV. burzy byly tema-
tické výstavky, které seznámily návštěvníky s plas-
tickými podložkami, papíry pro kresbu a tisk, foto-
reprodukčními materiály a rycími pomůckami pro
kartografické účely tuzemské a zahraniční výroby.
VýQt'lvký obeslalo 19 výrobců z 11 zemí. O pozor-
nosti, kterou věnovaly firmy tematickým výstav··
kám, svědčilo nejen 25 bohatě zaplněných výstav-
ních panelu, ale i četné prospekty a vzorky vysta·
vovaných materiálu, které obdrželi jednotliví ná-
vštěvníci výstavek.

Součástí burzOJ'llího jednání byl rovněž cyk-
lus přednášek na téma: "Reprodukce a tisk map
velkých měřítek v zahraničí". Dne 13. září byla

přednesena přednáška Ing. M. Mikšovského z ÚSGK
"Kartografické zpracování a reprodukce map vel-
kých měřítek ČSSR" a Mgr. Ing. J. Konieczného
z Varšavské polytechniky - Polsko "Současný pře-
hled .kartografických a reprodukčních metod pro
velká měřítka v Polsku, na podkladě nové techno-
logie". 14. září byla proslovena přednáška prof.
Dr. A. R. Boyle, profesora University v Saskatoonu
- Kanada, "O autumatlzaci v kartograffi'·.

Burzu navštívilo a burzovního jednání se zú-
častnilo asi 500 účastníku z 95 institucí. Byli to
jednak pracovníci zeměměřické služby a posluchači
různých škol s výukou geodézie a kartografie, jed-
nak zástupci firem, které mají zájem o geodetické
a kartografické práce. Před ukončením burzovního
jednání bylo provedeno slosování ankety Kartogra-
fického a reprodukčního ústavu v Praze o stavu
současných kresličských pomucek. Bylo vylosováno
11 výher (1. cena Atlas československých dějin,
2. až 11. cena jednotlivé mapy z produkce KRÚ).
Pak následovalo vyhodnocení nejlepší expozice a tří
exponátu. JelIkož t9ntokrát expozice ústavú byly
všechny velmi vyrovnané a exponátů s význačným
technickým i ekonomickým p'řínosem bylo rovněž
mnoho, bylo rozhodování velmi ztížené. Ve snaze
o objektivní zhodnocení byla vytvořena komise ze

. zástupcu ÚSGK, vystavovatelů a organizačního vý·
boru. Jako nejlepší expozice byla vyhodnocena ex··
pozice Kartografického a reprodukčnrho ústavu
v Praze, s přihlédnutím k aktivitě ústavu ve formě
ankety. Z exponátU byly odměněny exponáty: Expo-
nát č. 33: Mapa evidence nemovitostí - odvozená
z ÚGK Pardubice, exponát č. 27: Zalomený mikro-
skop k pravoúhlému koordinátografu z ÚGK Libe-
rec a exponát č. 23: Reprodukce starých mapových
oflgm'ilů Z8 zajištěných fólií na fólie nové v pomě-
ru 1 : 1 z ÚGK Brno.

Burza se stala nedílnou součástí zlepšovatel-
ského hnutí v geodézii a kartografii a její snahou
je nejen seznámit složky geodetické a kartografické
služby se zlepšeními, která snižují pracnost, zvy-
šuji produktivitu, zlepšují kvalitu a zaručují hos-
podárnost, ale navázat spojení i s jinými obory,
které mají nebo by mohly mít zájem o naši práci
a v neposlední řadě seznámit širokou veřejnost
s naší prací, která je důležitým článkem hospodář-
ského života v naší vlasti.
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Veřejná oponentská rozprava ke studU O perspektivách
inženýrské geodézie

Dne 23. září 1966 byla ve VÚGTK uspořádána celodenní
oponÉmtská rozprava k výzkumné zprávě ing. F. Šilara
a kolektivu: "Roe'borová studie dalšího rozvoje inže-
nýrsJké geodézie v resortu ÚSGK". K předlo~ené prácI
se mimo oponentů prof. dr. ing. V. KrumphanZ'la a doc.
ing. O. Mlchalčáka, CSc., písemně vyjádřiIi zástupci
resortníc'h ústavů 'ÚSGK, doc. dr. ing. E. Šesták ,a dr.
ing. V. Sta:ně'k. Obsáhlejší vyjádření přednesl též ing.
Marčák za odbornou 'skupinu ČSVTS pro lG. Tematicky
velmi rorzsáhlápráce se stala důvodem, aby se rozpravy
zúČa8tnili téměř všichni význační pracovníci v olboru lG.

ÚčeJlem Iposuzované studie bylo 'Shrnutí a 'zhodno-
cení dosavadního světového stavu lG a vYtyčení základ-
ních směrů dalšího výzkumu v 'Jednotlivých oborech.
Obsahuje velmi rozsáhlé zhodnocení zejména xahraniční
literatury a výčet základních opatření k rozvojinejpo-
třebnějších disciplín, s přihlédnutím k možným perspek-
tivám vývoje. Pro účely 'rozpravy byla s~die rozVržena
podle jednotliVých kapitol do čtyř základních skupin,
usměrňujících téma diskuse.

Tematická skupina 1 zahrnovala kapitolu 1 (doku-
mentace pozemních 'inženýrských sftí) a6 (technické
mapy mě'st] zprávy. Dís'kusese 50ustředila zejména na
moderní přístroje (detektory pro vyhledávání podzem-
ních rozvodů, tyčový 'dá'lkoměr, 1xllárné koordlnátografv,
radiová 'pojítka) a na je'jich, někdy dost! svízelné opa-
třovánía údržbu. S politováním bylo konslt,atováno, že
čs. patent - 50g hranůlek - je vyráběn a používán v za-
hraničí, zaFmco v ČSSR není pro něho výrobce. Vyhle-
dávání a evidence 'dosavadních a nově zřizovaných pod-
zemnfch rozvodů jP. složitý organizační prOblém, jehož
řešooí je ve srovnání s evidencí nemovitostí zatím na
velmi n<z'ké úrovni. Je tomu tak zejména proto, že ve
většině připadli chybí ne~o nejsou dodržována zákonná
ustanovení, upravující vztahy mezi dodavatelem a Inves-
torem apod. Při vyhotovování technických map m~'St je
důležitou otázkou stabllizace pevných 'bodů, jejíž způsob
je 'z moderního ,hledi's,ka nevyhovující.

Tematická skupina 2 z,ahrnovala kap.itdlu 2 (geode-
tické práce pro 'by'tovou a rprůmyslovo'u výstavbu) a 4
(geodetická měřenI posuvil a deformací). V diskusi bylo
konstatováno, že otázkám měřeni posuvů a deformací
je u nás I ve 'světě věnována velká pozornost a jednot-
livé 'problémy jsou pro'to ve swvnání s jinými obory lG
propracovanější. Pozornost. by měla být věnována mě-
ření deformací výškových 'budov a panelů při výr'Cl'bě.
Přítomní se shodli také na tom, že dělení metod měřen!
deformací na fyzikální a geodetické není vhodné. V DJb-
lastl vytyčování sj'dlišť a 'prilmysIových závodil by bylo
vhodné zavést jednotné Iprefabrikované sm.'bilizačn!
znaky.

Temati'cká skupina 3 zahrnovala kapItoly 3 (geo-
detické 'práce v dopravě) a 10 (geodetic'ké práce při
budování vzdušných elektrických linek vysokého a velmi
vysokého napětí). Kratši diskuse 'se rozvinula kolem
otázky budování podro'bných sítí pro 'budováni mostů
apod. Bylo konstatováno, že v těchto pří'padech je vhod-
nější 'bud:wat oddělené sfltě v 'lokálním systému souřad-
nic. V průběhu dalšího jednání poukázali pracovníci
mímoresortních ús'tavil na to, !že kapacita je'jich mě-
řlckých od'dělení 'nestačí zvládnout u'koly na ně ,kladené.
V tako,vých 'při.padech by' bylo možno 'PO'žadované pro-
vedooí prací 'oibjednat 'U jednotliVých 'ÚGK, avšak je
třeba činit opatřelllí 'k tomu, aby realizace těchto zaká-
zek nenarazila na nedostate;k kapacity a kva:Iifikovaných
kádrů v resortu ÚSGK.

Tematická skupina 4 zahrnovala kapitoly 5 (foto-
grammetrické určování kubatur a aplikace v průmyslu),
7 (geodetické práce v průmyslu), 8 :(geode1tické "práce
při výstavbě zařlzení jaderné techniky) a 9 (geodetická
práce ve vodním hospodářství). 'Přítomní 'byli sezná_
men/ s aplikacemi fotogramm8itrie v dOlpra'V'nfmstavi-
t::!lsrví a v určování kubatur v CSSR. Nedostatkem, z:po-
malujlcím uspdkojování požadavků kladených na foto-

goommetril, 'je nlkolnolSt, 'Že civilní sektor nemá 'Vlastní
letadla 'k pořizování leteckých snímků. Značná část dis-
kuse se zaměřHa na rozvoj lG jako celku a na propa-
gaci a m~nosti vývozu geodetických prací do zahra-
ničí. V tomto směru se na ÚSGK připravuje tříjazyčný
katalog z,eměměřických prací, zahrnující SamozřeJmě
i lG.

V průbě'hu jednání, na žádost přítomných specialistů,
vystoupili s kráťkými informacemi praoovníci eko,no-
mického oddělení VÚGTK. Ing. Volfí'k a ing. FuČík. Ve
svých příspěvcích hovořili O> dosavadní a žádoucí kvali-
fikační stru'ktuře kádrů pro lG v resQlrtních ústavech
ÚSGK a o připraVovaném ceníku zeměměřických prací.
Ta!ké 'k těmto otázkám se rozvinula diskuse.

Celkuvě ,byla 'posuzovaná studijní zpráva hodnocena
vellmi příznivě. Diskuse se vyznačovala vysokou od'bor-
nou úrovní a věcností. Výsledky rozpravy ukázaly, že
předložená studie' správně vystiihuje stav lG u nás I
v zahraničí, a že ta'ké správně vY'tyčujeí další úkoly na
poli výzkumu, tvorby technologií a nákupu, pří1padně
vývoji nových přístro~ů. Připomínky oponentů a dis]m-
tujících nebyly 'v zásadním rozporu s obsahem a cel-
kovou Ikonce'pcí studie, a mnohé z nich do ní budou po-
jaty. Po závěrečné úpravě bude studie k dispozici všem
zájemcům v, kniho,vně VÚGTK.

Ing. Dr. Max Wittinger šedesátníkem

Dne 5. listopadu 1966 se dožil v plné tvurčí práci
60 let význačný geodet Ing. Dr. Max Wlttinger. Na-
rodil se v' Poříčí u Českých Budějovic. Po absolvo-
vání státní reálky v Českých Budějovicích studoval
na ČVUTv Praze zeměměřické inženýrství a ukon-
čil je r. 1928. Po studiích působil v létech 1928 až
1931 jako řádný asistent u prof. dr. Fialy v Ústavu
geodetického počtářství a kartografického zobra-
zování. Od r. 1931 prováděl jako člen delimltační
komise práce na vyměřování státních hranic, pozdě-
ji jejich revisi v resortu min. veřejných prací resp.
vnitra. Na základě disertační práce "Konstruktivní
chyby theodolitů" byl mu udělen v r. 1937 titul
doktora technických věd.

Od r. 1942 pracoval v oboru geodetických zá-
kladu, později jako vedoucí provozu astronomicko-
geodetických a gravimetrických prací v býv. GTÚ
v Praze. Své zkušenosti a rozhled uplatnil v pová-
lečném období při projektování a budování základ-
ních nivelačních a gravimetrických sítí. Nemalé
zá'sluhy má na vybudování Geodetické observatoře
Pecný.

Dr. Wlttlnger pů:sobil '1 v odborných a vědec-
kých komisích resortu ÚSGK,ČSAV,ČVUTaj. i jako
delegát na mezinárodních jednáních o gravimetrii.
Kromě řady odborných článků a recensí v země-
měřickém tisku uveřejnil obsáhlejší pojednánf:
"Tíhová měření v ČSR v letech 1945-1952" (SNTL,
1954) a "Gravimetrická základní síť ČSR" (Geo-
fysi'kální sborník 1953, NČSAV, 1954). Záslužné je
i sestavení a zveřejnění práce "Tabulky normálního
tíhového zrychlení pro rp = 47°30' až 51°20'" (Hel-
mert 1901, Cassini's 1930) a spoluautorství na publi-
kaci "Geodézie v SSSR" (1953), vzniklé z jeho ini-
ciativy.

Přejeme ju'bilantovi do ipříštíchlet zdraví, osob-
ní spokojenost a úspěchy v další odborné práci.

1966/311



Geodetický a kartografický obzor
312 roč. 12 (54), číslo 11/1966

Směrnice pro zaměřováni pnmátkových objektů a chrá-
něných částí přírody. 56 stran textu, 11 dvou až šesti-
barevných příloh. Distribuují prodejny map ústavfi geo-
dézie a kartografie v krajích.

V údobí posl,edních pěti rokfi se začala v širším
měřítku provádět měřická dokumentace památkových
objektu i chráněných částí přírody, která je základním
předpokladem pro vědeckovýzkumnou a praktickou čin-
nost v oboru památkové péče a ochrany přírody. Podle
této dokumentace jsou vyhotovovány uměleckohistorické
analýzy, rozbory, expertízy, podklady pro stavební údrž-
bu, pro asanaci jednotlivých objektů i jejich souboru,
a podklady pro vyhlašování rezervací.

K zajištění odbornosti, kvality, hospodárnosti i jed-
notnosti měřické dokumentace, vydává Ústřední správa
geodézie a kartografie "Směrnice pro zaměřování památ-
kových objektů a chráněných částí přírody" (dále jen
Směrnice), které byly zpracovány odborem 23 ÚSGK, za
spolupráce Státního ústavu památkové péče a ochrany
přírody v Praze. Směrnice je rozdělena do dvou částí.
První část, rozdělená do pěti kapitol podle druhfi prací,
pojednáVá o provádění měřických prací pro dokumen-
taci kulturních památek a chráněných částí přírody.

Kapitola I. rozvádí ve čtyřech paragrafech obecná
ustanovení, tj. rozdělení prací na dokumentaci památko-
vých objektů a chráněných částí přírody, požadavek vol-
by vhodného měřítka zobrazení, velikosti (formátu) pa-
píru a náležitosti rekognoskace.

V dalších kapitolách se podrobně rozvádí zejména
grafická úprava originálních plánů stavebních objektfi,
která byla v některých případech volena záměrně od-
chylně od CSN 730100 a CSN 730101, se zřetelem k úče-
lu, jemuž dokumentace slouží. Kapitola II. podává ve
25 paragrafech podrobnou směrnici pro zaměření polo-
hopisu a výškopisu areálfi památkových objektů a chrá-
něných částí přírody. Paragrafy, které předepisují zpfi-
sob polygonizace, nevybočují z běžné měřické praxe.
Rozdílné je však vyhotovení polního náčrtu, který se
nekonstruuje během měřických prací, ale předkresluje
ve velikosti potřebné k zaměření všech podrobností. Roz-
dílné je i samo zaměřování, které se provádí v rovině
řezu vedené tělem stavby, tj. asi 0,5-1,3 m nad úrovní
terénu nebo podlahy. Pro stavební objekty je podrobně
vysvětleno, co je pohled a podhled a jakým způsobem
se do náčrtů zakreslují. Mezi předměty měření zasluhují
zvláštní pozornosti kfily plotu, ať dřevěné, betonové,
zděné či kovové, schodiště, kanály, šoupata apod., které
se zaměřují a zobrazují v jejich skutečném tvaru, tedy
nikoli jako smluvené značky. U jednotlivých stromfi
se zaměřuje šířka kmene, průměr koruny a výška stro-
mu. Určuje se I jeho druh.

Zaměřování polohopisu se provádí nejčastěji meto-
dou polární s přímým měřením délek. Úhlové hodnoty
i délky se zapisují přímo do polních náčrtů, takže od-
padá vedení zápisníkfi. Polární měření zajišťují a dopl-
ňují oměrné míry. Při použití metody ortogonální je ma-
ximBlní délka kulmice proti "Instrukci A" i "Instrukci
THM" podstatně omezena. Metodou protínáním vpřed se
zaměřují nepřístupné body.

Úprava polních náčrtů je značně odlišná od měřické
praxe zejména barevným rozlišením stavebních materiálfi.
Všechny hodnoty, získané některou z předepsaných me-
tod, se zapisují do polních náčrtfi, a to červeně, oměrné
míry modře.

Zaměření výškopisu se provádí běžnými měřickými
metodami, nivelací, tachymetrií, plošnou nivelací. Méně
běžná je metoda vyhledávání vrstevnic v rovinném terénu,
kterou směrnice předepisuje pro nádvoří a upravené
zámecké zahrady. Tento způsob měření redukuje počet
zaměřených bodů na nejmenší míru a zákres vrstevnice
je přesnější nežli z interpolace. Podle směrnice je mož-
no náčrt pro výškopisné měření spojit s náčrtem polo-
hopisným.

Práce výpočetní a zobrazovací se provádějí způsoby
obvyklými v měřické praxi. Grafické zpracování je však
odlišné. Barevně ~e odlišují předměty měření dřevěné,
zděné, kovové a zobrazují se i předměty v podhledu
a sklopel\é čelní oblOuky kleneb. Kromě toho, má plán

popisový rámec, grafické měřítko a orientace k severu
je vyznačena růžicí.

Kapitola III. obsahuje ve 27 paragrafech podrobný
návod pro zaměřování a zobrazování stavebních objektů.
Polygonizace a příprava polních náčrtfi je shodná s před-
chozí kapitolou. Předmětem měření jsou všechny 'části
stavby tak, "aby výsledkem zobrazení byl plán, obsahu-
jící přesnou stavební dispozici i s výškovým členěním
stavby. Pro zaměření stavebních objektů JSOU přede-
psány obdobné způsoby jako pro polohopis. Kromě toho
směrnice dovoluje i metodu křížových měr. Nová, a po-
někud nezvyklá, je tzv. "metoda kolmicová". Zdá se, že
to je velmi úsporný způsob měření. vhodný však pouze
při pravoúhlé konfiguraci stavby. Polní náčrt zaměře-
ného stavebního ob}ektu se podle směrnice vyhotovuje
a upravuje jako polní náčrt pro polohopis, pouze podhle-
dové čáry a sklopené oblouky S3 podle směrnice ad;us-
tUjí zeleně. Také grafická úprava plánů je shodná.

K úplné dokumentaci stavebních objektů přísluší
i ziištění výškových poměrů staVby, charakteristickými
podélnými a příčnými řezy a vykreslení průčelí. Těmito
pracemi se zabývá směrnice v posledních 11 paragrafech
III. kapitoly. Pro zaměření řezů a průčelí předepisuje
směrnice nivelaci jako metodu základní, metodu trigo-
nometrickou jako doplňující. Rámcově se zabývá směr-
nice využitím fotogrammetrie, a to jednosnímkové pro
průčelí málo hloubkově členěná a stereofotogrammetrle
pro hloubkově členěná průčelí. Směrnici lze vytknout,
že se v této části nezabývá ještě podrobněji měřickýml
metodami a konstrukčními pracemi při zobrazování řezfi
i průčelí.

Kapitola IV. obsahuje předpis pro vyhotovení matric,
reprodukci a vyhotovení tisků. Kapitola V. směrnice po-
jednává o uskladnění vyhotovených elaborátfi.

V druhé části směrnic jsou předpisy o převzetí a
přezkoušení měřické dokumentace a jednotlivých částí
měřického díla.
Směrnice je doplněna 11 barevnými přílohami, ukáz-

kanii polních náčrtů, půdorysných plánů, řezfi a průčelí
stavebních objektů a kótování plánů. Směrnice je velmi
obsažným návodem pro provádění odborné měřlcké do-
kumentace v oboru památkové péče. Je zřejmé, že
k jejímU zpracování přispěly v nemalé míře dlouholeté
zkušenosti pracovníků Státního ústavu památkové péče
a ochrany přírody. Výzkumná činnost V tomto oboru je
naprosto vyhraněná, a pouze tím lze vysvětlit, že směr-
nice někdy vybočuje nejen z běžných měřických před-
pisfi, ale i z norem pro pořizování dokumentace normál-
ních stavebních objektů. Se strany architektů, popří-
padě dalších pracovníků, kteří budou měřickou doku-
mentaci využívat, bude možná předmětem diskuse zobra-
zování řezové roviny slabou čarou, i když je rovina řezu
v originálech zdfirazněna obtažením šedomodrou krycí
barvou. Je však nesporné, že čára o síle 0,1 mm podá
přesný obraz všech nerovností a charakteru stavební
linie, které jsou často rozhodujícím činitelem umělecko-
historické analýzy památkového stavebního objektu. Do-
mnívám se, že v odůvodněných případech lze po dohodě
vyhotovit matrice se silnou čarou v rovině řezu. Sm~rnlce
neobsahuje vysvětlení architektonického názvosloví a
druhů stavebních konstrukcí, což ani nemohlo být jejím
účelem. Proto připravuje Ústav geodézie a kartografie
v Praze vydání publikace, v níž je tato problematika
v potřebné míře obsažena.

V úvodu směrnic je řečeno, že jejich účelem je za-
jištění kvality, hospodárnosti, odbornosti a sjednocení
dosavadní praxe a technologieměřických a konstru!l:č-
ních prací i grafické úpravy výsledných elaborátů od-
borné měřické dokumentace v oboru památkové péče
a ochrany přírody. V tomto smyslu splňuje směrnice
požadavek v plné míře nejen částí textovou, ale i gra-
fickými příloham,j, které JSou velmi instruktivní. Ústřední
správa geodézie a kartografiě zasluhuje pochvalu za
zajištění vzorného provedení tisků. Všem odborným
pracovníkům, kteří dokumentaci památkových objektů
a chráněných částí přírody provádějí, bude směrnice
nejen měřickým předpisem, ale zároveň dobrým pomoc-
níkem a rádcem v jejich práci.
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Šel ach i n, IP. 1.: <Důležité úkoly odborových organ1-
'zací, str. 3-5

A b l' a m o v i č, B. L.: Zkušenosti z prací 'při vy'tyčování
článků polygonometrických řetězců, 1. řádu, 5tr.6-9

Raj z m a n, G. P.: K otázce studia vertikální xefra'kce,
str. 9-13

Voronov, Ia. G. a Gričuri", Iu.P.: Výpočet oprav
zmeteomlogických vlivů při radiogeodetic'kých mě-
řeních, str. 14-23

Mo g i I e v s k i J, E. A.: Sázecí Ubela pro as'tronomický
unlversál, str. 23-24

Dan i 1e n k o, T. S.: Organizace geodetických prací při
stavbě průmyslového podoniku, str. 25-27

A k u lov, V. 1.: Analytický způsob určení 'posuvů nl-
velačníc~ značek, 'str. 27-29

Mi s k ov e c V. K.: Způso'b přenášení vytYČOVB'Ciosy
do vyšších Ipodlaži, str. 29-32

Poznámky 'k článku "Přesnost geode,tických !prací 'při
geologické prospekci", 32-39

AI m a z o v, 1. V.: Elelktroni,cký řídicí přístroj EKP-1,
str. 39-43

Ma l' k ó v, V. F.: K otázce 'stereotopografického mapo-
vání v měřítku 1: 2000, str. 43-48

Š o j van ov, V. Z. ZkUšenosti s použitím spektrozonál-
nich leteckých snímků I?ři tOl?ograIické 'klasifikaci,
str. 48-51 •

Dub ovs k o j,B. V.: 'Aerofotogra:mmetric'ké, geodeticko-
topografické ,a kartografické !práce SSSR v Antar'kti-
'á'J, str. 51-61

Ma 1i n i n, S. P.: Studie ortodromičnosti 'kartografických
projekci, str. 61-67 . .

S k op in c e v, Iu. O.: K otázce. unifi'kace obsahu do~
pravních map k'c::J.plexních regionálnichatlasů SSSR,
str. 67-73

K 1j u č a n s k aj a, Ie. N. a B u rka v a. L. Ie.: Elektro-
lytické zařízení 'I?ro regeneraci stříbra z použitých
ustalovačů, str. 73-77

Na por a, S. a Lip i e,c, T.: Výzkum závislosti měst-
ských trigonometrických 'Sítí na' státní trigonometrické
'síti, 'str. 213-217

Mil e w s k i, I.: Výsledky geodetických měření provede_
ných dálkoměry GETB1 aOG1, str. 217-220

Kub e rk a, .W..: :Experimentální výzkum vlivu délky
záměry na přesnost velmi přesné l1ivelace, str. 220 až
222

G l' a I ak, A.: Použití Itachymetru BRT-006 lJ?ři měřenI
Šířek, !str. 223-224

P l' Z e W } o c 'k i, S.: Ně'kolik I?o'známek ke geodetickým
měřením při montáži tenkostěnných že,lezobetonových
střešních Ikonstrukcí, str. 224-226

F e 11m a n n, I. a K a min s k a, K.: Geodetické měření
třlfázového skacfho stroje za účelem obnovy někte-
rých jeho součá:stí, str. 226-228 ' .

Dlfbrowski, P. a Šwiqtkowski, W.: Kartomet-
rické zhodnocení námořnI mapy Gdaňs'kézátoky WaI-
tera Clemense, str. 229-233

Top f e 1', A.: MatematIcké znázornění přírodních a
sociálně ekonomic'kých 'I?rocesů, str. 201-204

Gop f e l' 1, H.: Metody zhotovování kartografi:c'~ých
originálů pro plošné/barvy v tO'l?ografic'kých mapách,
str. 204-206

Len g f e Id, K.: Volba a zhO'tovování rastrových fólií
pro použití, !zkrácené stupnice hare~ v kartografii,
str. 207-211

V á I 'k a, O.: - Analytický 'planimetr pro vý:počet pioch,
str. 211-213'

M li 'II e 1', G.: Zkoušky přfručního radia telefonického
'přístroje UFT 431 závodů VEB Funkwel'k, Dráždany,
3tr. 214-216

H e e ne, G.: Hospodárnost tachymetrtckých JIl3řických
metod, str. 217-219

S z a n g o I i e s, K. a Z e,m a n n, A. : Koordimetr a 'kres-
licí stůl jako nová 'kombinace přístrojů, str. 220-222

K u s c h, M.: Analytická aerotriangulace metodou ne-
závislých snímkových dvojic, st. 222-227 .

R e gen s b u r g e 1', K.: Příspěvek k problému zvyšovánI
přesnosti letecké triangulace 'Ve velkých měřítkách,
str. 231-234

Soutěž'XII. kongresu FIG

U příležitosti XII. mezinárodního kongresu FIG
v Londýně OJ roce 1968 vypisuje FIG cenu 600 švý-
carských frankfl (asf 50 liber) za pflvodní pojedná-
ní, jehož autor je narozen po 1. 1. 1933, na jedno
z ná'sledujících pěti 'témat:

1. Funkce zemž-měřiče v rflzných systémech
katastru. '

2. Funkce polního měřiče ve fotogrammetrU.
3 Jak jsou projekty, provádění a kontrola geo-

detických prací ovlivněny skutečností, že
v současné době je přesné měření vzdále-
nostísnazší než měření úhlfl.

4. Budoucnost měst z hlediska tendencí k ob-
nově měst a k decentraUzaci sídlišť.

5. Je vhodnější, s ohledem na stále vzrflstaj!cl
populaci, podporovat snahy o koncentraci
nebo snahy o rozptýlení sídlišť?

Práce, kterou mflže předložit zeměměřič z kte-
rékoli země, musí být pflvodní (dosud nepubliko,
vaná), má mh 3000 až 5000 slov psaných na strojí
na jedné straně papíru v jazyce anglickém, fran-
couzském nebo německém a musí být zaslána ve
třech vyhotoveních nejpOZději d!> 31. 12. 1967 ná-
rodní zeměměřické organizaci (u nás ČSVTS), která
je posoudí, schválí a odešle do 29. II. 1968 generál-
nímu sekretáři FIG. Autor podepíše práci a potvrdí,
že je pflvodní a že souhlaSí, v případě udělení
ceny, s uveřejněním v kongresových materiálech.
Vítězný autor bude pozván na jednání XII. kongresu
k převzetí ceny a k přednesení práce. ,-

Příspěvky zaslané později nebudou do soutěže
zahrnuty! Českoslovenští zeměměřiči búdou zasílat
své příspěvky na adresu: Komise pro geodězii a
kartografU při Ústřední radě ČSVTS,Široká čís. 9,
Praha 1. ěk



Bar a n, P. Laj.
S'jemka I 'kartografirovanljepodzemnych Inžeue1rnych
setej. '(Kratkoje rukovodstvo.) Kijev 1966. (29 148)

Čerčooije dlja zemloostrojiternych i geodezičeskich
fakurtetov serskocho1zjastvennych VUZOV. Moskva 1966.

(29 214)
K u 'b á č e· k, L.
Zpráva zo služobne'j cesty do Belgicka (Brusel) v rámci
účasti na "Sec-oud Inte·mational SympQlSium od Ge'Odetic
Calculatioll's." (3. 6. 1966-13. 6. 1966). Bratislava 1966.

(29 104J
Ntirnberg, H. - Berlín [NDR~
Vypínací zařízení pro přenosnou příčnou stabilizaci
gyroslmpů, například v měřících vozech. ČS. PATSP
110536.

o s t h o ff, F.
Die Automatisierung vermessungstechnischer Arbeiten
bel der Flurbe.reínigung durch das Datenverarbeoi'tungs-
system IBM 1401. Hamburg 1961. (29 109]

Opatřováni měřických podl,ladů pro nOľmaci a evi-
dencí rybníků. (= Technologický postup č. 1/65.)
Pardubice 1965.

P o spí š i I, V.
Normovánl prací při THM. (= Dílčí výzkumná zpráva
č. 147/2 z r. 1964.) Praha 1964.

(27418)
~borník IV. geodetické konference. Praha 1964.

(27230)

Geodetické
"",. ,merlcl

přístroje:

• teodolity
• tacheometry
• nivelační přfstroje
• vybavení měřicích stolů
• planimetry
• dvojité vytyčovací hranoly
• měřická pásma
• pantografy atd.

Vývozce:

METR.
Maďarský podnik zahraničního obchodu
pro výrobky přístrojového průmyslu

adresa: Budapešť 62, ....,. O h.-.
poštovníschránka202,Maďarsko p- -y
telegramy: ~ ~
INSTRUMENT BUDAPEST I3U~[J--A-P-e:=S; I

Seznam tiskopisů geodetické a kartografické služby.
Praha 1965. [27 000 J

Smírnov, L. Je.
Osnovy organlzacii í planlrovaníja topografo-geodezi-
českich i kar'tografičeskich rabot. [= Leningradskij
ordena Lenina gosudarstvennyj universitet imem A.
A. Ždanova. Geografičesklj fakurtet.) Leningrad 1964.

[26844J
S t e f a n o v i é, M.
Automatizacija u fotogrammetriji sa primenom na pro-
jektovanje puteva. [= Konference o produktivitě geo-
detických pracl, Bělehrad, 22.-23. 4. 1965.J Beograd
1965.

š't o I c, J.
Využití leteckých snlmků pro údržbu map evidence
nemovitostí. Zprac.: ... [= Sb. technol. postupů č.
K 10/63.J Pardubice 1965.

'T a I š I, L.
Geodetické výpočty - programy na samo'člnných počí-
tačích [= Literární rešerše). Praha 1966. [28632J

T a i š I, L.
Produktivita práce v geodézii. (= Literární rešerše.)
Praha 1965.

Tom a I i n, G.
Precislon site surveying and setting-out. London 1964.

(27342)
V I k, J.
Inženýrské sítě - vyšetření, zaměření. Zprac.: J. Dun-
dal [= Sb. technol. postupů č. 14.J Liberec 1965.

(27414)
WILD
Wild DI 50 Distomat. Elektronisches Distanzmessgerllt.
Messbereich 10Um bis 50 km. [= FIRLT G1 307 d V.63.)
Heerbrug 1963.



Geodetické přístroje
z Jeny

Jednoduché i přesné nivelační práce lze provádět nivelačnim pN-
strojem Ni 030 s děleným kruhem nebo bez něho.
Střední kilometrová chyba dvojité nivelace ± 3 mm. Při použiti před-
sádkového mikrometru s planparalelní deskou klesne střední kllo-
metrová chyba dvojité nivelace na ± 0,8 mm při čteni na invarových
latich.
Obzvlášť vhodný pro pořadové nivelace na zemi a v podzemi. vyty-
čovad práce v rovinném terénu.

VEB Carl Zeiss JE NA

Dotazy řiďte na:
VEB Carl Zeiss JENA, zastoupeni pro (;SSR, Praha 6 - Bubeneč,
ul. Dr. Z. Wintra 1:.10.


