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Pořadové protínání
s odvozenými veličinami
vyrovnanými podle MNČ

•

v" =-~dx

I

I

srna.

Jde o metodu, která je v podstatě vyrovnáním uzlo.
vého bodu U z odvozených veličin. Na polygonovou
větev O - U s n stranami 8 nahlížejme při vyrovnáni
jako na prostředníka, který umožni jednak doplnit
orientovaný směr (tOl její první strany, vycházející
z daného bodu O, na orientovaný směr (tou spojnice
OU, jednak získat vzdálenost d = OU, a konečně do.
plnit měřený směr (ti,x na (neorientovaný) směr (ti,o'
Přitom je K poslední vrcholový bod větve O - U
a směr (ti,x je prvkem u-členné osnovy směrů zaměřené
z bodu U na posledni vrcholové body všech větví
vpočtuu.

COW.

I

+~dy

=

(_1 )2,

'JI

+ (a"-a:,,),p,,

=

1-:-

=

i

~"'''

přičemž se veličiny s čárkovanými symboly (a' jsou
jižníky nebo severníky) vztahují k přibližné poloze vyrovnávaného bodu U. K názornosti u oprav přispěje,
zavedeme-li stejnorodost veličin, tj. když přeměnime
délkové opravy na úWové. Vydělíme proto rovnici (1)
délkou d;. Zavedeme-li pak do všech rovnic oprav
obvyklé symboly pro směrové součinitele
a ,= -

Po takové geometrické redukci daného obrazce
(např. z obr. 1) přejde úloha na kombinované protínáni
z odvozených směrů a délek (obr. 2), u kterého existují
všechny vnitřni směry i délky, a proto není nezbytně
nutná přítomnost všech vnějších směrů, a tudíž také
orientovaných směrů (tOl' To samo o sobě představuje
velmi výhodnou nezávislost na existenci nebo na signalizaci orientačnich bodů. Nakonec se i délky nahradí
směry (bočnimi směry). Vyrovnáni redukovaného
obrazce podle MNČ významně přispívá k přesnosti
polohy uzlového bodu. Vyrovnané souřadnice vrcholů
jednotlivých větví se v konečné fázi vypočtou podobnostní transformací souřadnicových rozdílů získaných
v etapě přípravy pro vyrovnáni.

v,

= a,

dx

(e sin a;) /

+ b" dy +

d;,

b" =

[(a; - (t.)

(e cos a;) /

= l,,], p.

d;,

fo

= ( ~"'.

(2)

v" =

Je-li v obrazci (např. na obr. 2) i vnějších směrů (t
a (j - i) délek d vycházejících z daných bodů O, jsou,
jak známo, rovnice oprav pro vnější směry
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a pro vnitřní směry

v.

= a. dx

+ b. dy + [(O'; P.

I'

=(

= (j

A = ecVn

= l,.] + z,

a;)

-:- (2

i-

=

d;)2
( e~.
'

I

J

(7)

i)

P.= (

1

mo Id,

O = 0,7 mCO),
D = NO,

= [s]ld a součin:tel

pi'Íčemž je R

kde z je orientační posunl).
Jelikož se vyrovnávají odvozené veličiny získané
z polygonových pořadů, je m~. = erJ. I d; a mel,. = ~.,
kde ~. a r;. jsou podélné a příčné odchylky pořadů.
Váhy u našich tří skupin rovnic oprav pak budou
P.

veličinami
podle MNe

B=I,IAV(R-~)~,}

~~.r

+ I)

s odvozenými
vyrovnanými

e;..)2
ď

V článku [I] jsou odvozeny vzorce pro ~ a pro tři složky
r;o, r;", (délkovou, orientační a úhlovou) příčné odchylky 1] u polygonových pořadů obecného tvaru.
Jejich nejvýhodnější forma je tam dána rovnicemi (22)
pro zákonitost
délkových chyb a rovnicemi
(24) pro zákonitost m. = mo, která může platit pro
omezený obor délek měřených elektronickými dálkoměry. Zavedeme-li symboly

N = V(n-I)

(2n-I)

3n
se vyhledá v tab.!. Úhel m", a radián e ovšem musí být
vyjádřeny ve stejných jednotkách.
Součinitele a absolutní člen rovnic oprav (4) se re·
dukují tak, aby platilo

1]••

m. =moVs

A

lip

~

=ed,

= B2

B

1].

=ed,

+ 02 + D2,

lip

O

r;o D

=e(f'

= A2,

lip

1]",

=e(l'

Určení odvozených veličin d, aou, AťXa vah p probihá.
v tab. I (s výjimkou jejích sloupců Y, X)2). Sloupec a
počíná orientovaným směrem /Xol první strany, který
se získá buď měřicky orientací na stanovisku O, nebo

= 112 + 02 + D2
(5')

Orientační složka 02 je oprávněná i u vnitřních směrů
vzhledem k chybě směru osnovy na U.
Rozlišeně podle zákonitostí pak je podle [I] (s pozměněnou symbolikou)
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1) Z geometrického hlediska je absolu~ním členem l
rovnice (3) směrník (podle obr. 3), pod kterým se jeví

~

0.70'

8' tlAT

• 0.49

C ·~717C'
D -/-C

- 0.42

vektor U"U' z bodu O". Phtom představuje bod U' přibližnou polohu vyrovnávaného bodu U, bod U' je průsečík kružnice vedené ze středu O při poloměru d s přímkou OU'. Směr UNO" svírá v kladném smyslu 90° se
směrem OU', a U"O" = ď. Vzhledem k této definici je
vhodné označit směry vycházející z bodů O" jako boční
směry. Celá úloha je pak dobře vystižena termínem
pořadová protínání.
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Pro závěrečnou kontrolu oprav v z vyrovnáni se
v tab. 2 doplní verse týkající se vyrovnaných souřad.
nic bodu U. Při pravém okraji tak vzniknou opravy
VI -7- v4 vnějších směrů, jako rozdíly Gou exou6), a při
levém opravy Vs -7- Vs směrů bočnich. V dolni pravé
části tab. 2 se vypočtou opravy ve -7- VIS vnitřnich
směrů, pro které platí [pv] = o.
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veličinami

11 {)11.91

1736,&5

10'11 _

I .,

lC

Y

s odvozen!Jmi

1{.,579

i57,660

o ._{pf

I/{pl

1',,518
- . 5.>25

',5

3.3. Výpočet

souřadnic

3.2. Souřadnicové

vyrovnání

bodu

U

Vlastni vyrovnání probíhá v tab. 3. Váhy p se přepíší
z tabulek 1 a prvky a, b, Z (s výjimkou řádek 9 -7- 12)
z tab. 2. Pro vnitřní směry se tyto prvky redukují za
podmínky (8). Známými substitucemi a' = aVp atd. se
3) Nebyl-li pořad měřicky orientován, nelze z něho
odvozovat vnější směr a člen l se pak nevypočítává.
4) Číslo k se volí tak, aby hodnoty l byly vesměs
kladné.

bodů

Souřadnicovým vyrovnáním uzlového bodu 3e v pořa.
dech měni orientované úhly exOI jejich prvních stran,
a to o hodnoty oprav V vnějších směrů.7) Dále se měni
odvozené délky d na délky d. Úhly w zůstávají v pořa.
dech nezměněné. Z toho plyne, že přechod od souřad.
nicových rozdílů Lly, Llx na definitivní rozdíly LIY,'
.,dX lze provést podobnostni transformací

LI Y
se odhadne z mapy, jestliže nebyl vůbec měřen. V dalších sloupcích (až do Llx) jsou běžně známé polygonové
výpočty. Ve spodni části tab. 1 je odvozená délka
d = OU, odvozený orientovaný směr exou a složka Llex
pro vnitřní směr dUO odvozený z měřeného směru dUK
(podle obr. 4) osnovy na U. Dále tam jsou vypočteny
váhy odvozených směrů (vnějších, bočnich a vnitřnich).
Další příprava probíhá v tab. 2 (ve versi omezené
na přibližné souřadnice bodu U) s kapacitou pro 4 polygonové větve. V její horni části se vypočtou směrové
součinitele a, b a absolutní členy Zrovnic oprav (2), (3),
a to při pravém okraji členy Zl -7- Z4 pro vnější směry3)
a při levém členy Zs -7- Zs pro směry boČni. V dolní části
tab. 2 probíhá příprava až do sl. 5. Ve sl. 1 je osnova
změřená na stanovisku U a ve sl. 5 absolutní členy
neredukovaných rovnic oprav (4)4).

polygonových

.,dX
q

= r .,dy + q Llx,
= -q Lly + r .,dx,
=-

d
d

d

r=

d

sin

VI +,1"

cos tlI

+ 4,

1
}

(9)

J

která se provede v poslednich sloupcích tabulek lS).
U měřicky orientovaných pořadů se obojí rozdíly liší
jen velmi málo, a zpravidla mají shodné znaménko,
takže se eventuální hrubá chyba včas zpozoruje. Tato
vlastnost je důvodem, proč jsme u pořadů měřicky
neorientovaných dali přednost orientaci podle mapy
před položením osy souřadnic např. do prvni strany
pořadu.
S) Pro přibližné souřadnice bodu U se využije součtů
Xo + [Llx], Yo + [Lly] z tab. I, pokud se vztahují k měřicky orientovaným pořadům. Jinak by se souřadnice
určily protínáním z délek d.
6) I když nebyl pořad měřicky orientován, vypočte
se rozdíl (v), který sice nemá význam opravy, užije se ho
však pro transformační výpočet definitivních souřadnic
vrcholů pořadu.
7) U pořadů měřicky neorientovaných se odhadnutý
úhellXolmění o rozdíl (v).
8) U hodnot LI Y, LlX je výhodné registrovat stranou
nejprve milimetry, potom normálně zaokrouhlit, a nevyjde-li pak zkouška Yo + [LI Y] = Yu nebo Xo +
+ [LlX] = X u' pozměnit zaokrouhlení u případů, které
tím nejméně utrpí.
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Veškeré výpočty k danému příkladu jsou obsaženy
v tabulkách 1, 2, 3, které jsou zároveň formuláři. Pro
stručnost nejsou pořady 102-U a 103-U podrobně propočítávány ve formulářích podle tab. 1, nýbrž jejich
hlavní údaje jsou jen ukázány v tab. 4. Pro měřicky
neorientovaný pořad 102·U byl použit "odhadnutý"
orientovaný směr ťXI02.S=45g •

5.1. Zhodnocení
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Na otázku, co je jednotkou váhy, odpovídá rovnice (5).
Zavede-li se radián v centez. minutách, má váhu p = 1
odvozený směr (vnější nebo vnitřní), u něhož se příčná
odchylka 1] jeví pod úhlem 1c, nebo boční směr, u něhož
platí totéž o podélné odchylce ~. Z toho také plyne,
že apriorní hodnota jednotkové střední chyby m ply.
noucí z volby vah má velikost Ic. Její aposteriorní
hodnota plynoucí z vyrovnání v tab. 3 vyšla blízká,
m = 0,85c.
U stran 101-U, 102-U, 103· U lze vypočítat
z opravy
= 0,23 m charakteristiku
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Příkladem je řešení pořadů z obr. 1, kde jsou pro úlohu
dány body O
101, 102, 103 a pořady jsou zauzleny
v bodu U
104. Pořad 102-U není orientován. Vyrovnávaný materiál nepochází z měření, ale je vytvořen
s pomocí modelu, u kterého jsou dány souřadIŮce všech
17 zobrazených bodů v celých metrech (jsou to metrové
údaje velikostí nejbližší hodnotám SOul'adnic V tabul.
kách 1, 4. Z těchto modelových souřadnic byly vypočteny jižníky i délky všech polygonových stran a
z jižníků vrcholové úhly. Nato byly "denaturovány"
jižníky prvních i posledních stran a vrcholové úhly
zaokrouhlením na sudý počet centezimálních minut,
a délky stran na sudý počet decimetrů. Touto úpravou
se 'získaly umělé výsledky měření pro orientované
směry ťXIOl'l>
ťXI03'lO
(z jižníků prvních stran), dále pro'
osnovu směrů U - 7, 9, 13 (z jižníků posledních stran),
pro vrcholové úhly w a pro délky 8 polygonových stran.
S těmito výsledky pak byl zahájen výpočet. Ze stupně
zaokrouhlení vyplývá pro úhly základní střední chyba
mO) = 0,6c, a pro užitý obor délek stran charakteristika
m~ = 0,004 v předpokládané zákoIŮtosti m. = mo S9).

=

příkladu

=

z opravy

0,08

0,0031,

z opravy

0,07

0,0021.

Kvadratický střed 0,0042 posledních čísel je v souladu
s apriorní hodnotou mo = 0,004, s kterou se začínalo
počítat.
Obě shody potvrzují, že se modelu pro příklad
správně využilo. "Skutečné chyby" e souřadIŮc (rozdíly mezi modelovými a vyrovnanými souřadIŮcemi)
všech 14 nových bodů jsou uvedeny v tab. 5. Jejich kvadratické středy jsou V[ej,-J/I4 = 0,077 m,
V[eiJ/I4 = 0,064m. Z IŮch vypočtenápolohová střední chyba 0,071 m převyšuje jen nepatrně polohovou
chybu bodu U vzešlou z vyrovnání, tj. V(m;
m;)/2 =
=0,056 m.

+

5.2. Uplatnění

metody

Představme si čtyřvětvový útvar podle obr. 5, kde uzel
U leží ve středu čtverce s vrcholy O == 1, 2,3,4, který
má uhlopříčky ve směru souřadnicových os. V takovém případě platí o směrových součinitelích pro každý

V

d

II.

U
d

d

,4
9) Na prúměrnou délku 80 = 221 m všech stran v pořadech připadá. střední zaokrouhlovací chyba 0,06 m.
Oba údaje vyhovují rovnici: 0,06 == 0,004V 221.
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Pořad

102·

I

Body

U

103·

I

Y
LlY

10439,00

+ 148,89
1544,89
+ 154,99

8
9

1699,88
37,01

d
R
T
.dOl.

A

B
O

D
B2

+ 02 +

D2

10891,94
120,00

1,0 -

+

= [pbb] =

(~Or

1,3 -

2,4

m

mu - m", = mll

1,7 -

=

(vzhledem

Vi =

13
U-==104

k tomu,

u

= [x]ju, Yu = [y]ju,
1

že

1

kde u je počet větví. Jeho střední polohová chyba je
mu ' m'
Pokládejme dané body za vrcholy zhušťovací sítě (lhostejno, jsou-li mezi nimi i některé body
trigonometrické jakéhokoli řádu). Pak je m' = 0,020m,
= 0,010 m. Úplná polohová chyba bodu U je

IVu.

mu

d
(!ov [p] .

Vyšetříme nyní dva případy různé přesnosti.

Vm~ + mu

2

= 0,018 m.

Tím jsme dokázali, že při uvedených charakteristikách
je metoda vhodná pro určování zhušťovacích bodů.
Jsou-li danými body vrcholy podrobné trigonometrické
sítě (m' = 0,009 m), jsou podmínky ještě výhodnější.

5.21. Uzel U s přesností zhušlovacíhobodu
Přisuďme útvaru z obr. 5 tyto charakteristiky:
1200 m, R = 1,2, (T = 0,6), n = 9, (N = 2,24,
So = dRjn = 160 m), ú = 55m, (mo = V2ú3j2: (!oo =
= 0,00091), m", = 0,08°. Symbol ú zde znamená délku
paralakticky
vcelku měřeného úseku 1, polygonové
strany, vzorec je převzat z publikace [2]. Paralaktický
úhel se měří celkem ve dvou skupinách a vrcholové
úhly trojpodstavcově
v jedné skupině theodolitem
třídy 2 (úrovně Zeiss Theo 010).
Podle (6) je pro každý pořad A = 0,1670, B =
= 0,110°, C = 0,0560, D = 0,1250• Podle (5) jsou váhy
vnějších, bočních a vnitřních směrů p = 32, 36, 32
=

12

1,3

u

Mu =

d

11

a uplatněny jsou 1, 2, 2krát se součtem [p] = 168.
Pro informaci jsou střední chyby odvozených směrů
0,176°,0,167°,0,176°. Po dosazení do (10) bude mít po.
lohová střední chyba bodu U velikost mu = 0,015 m.
Tato chyba je však ryze měřická a nejsou v ní zahrnuty
chyby daných bodů. Jejich vliv určíme jednoduše
touto úvahou. Předpokládejme v daném obrazci 5
bezchybné měření a polohové chyby daných bodů m'.
Pro souřadnice bodu U, který leží v těžišti daných čtyř
bodů platí obecně

= q, [pab] = O, D = q2.

Polohová chyba bodu U
apriorně je m = 1°)pak je

10

+

Xu
[p]

0-==103

1086,89
m
1,126
0,49
157,349g
30,849g
0,770
0,410
0,420
0,650
0,77

vnější nebo vnitřní směr vztažený k lichému bodu
lal = (ljd, b = O, a pro směr vztažený k sudému bodu
a = O, Ibl = (!ojd. Stejné dvojice hodnot v udaném pořadí platí také pro boční směry k sudým a k lichým
bodům. Mysleme si dále, že polovina pořadů se nedala
měřicky orientovat, a to pořad z jednoho lichého a jednoho sudého bodu (1 a 2 na obr. 5). Z toho plyne, že
počet odvozených veličin je 10, nenulových součinitelů
a, jakož i b je 1 + 2 + 2 = 5. Případ ilustruje tab. 6,
kde je pro jednoduchost zavedenp označení (!o Id = 1.
Podle tabulky je
[paa]

Body

11 864,00
-204,94
11 659,06
-136,01
11 523,05
-166,10
11 356,95
- 265,01
11 091,94
- 80,00
11 011,94

2,02
1 555,97
180,92
1 736,89

11 011,94

2,4 -

P

X
LlX

I

666,76 m
1,014
0,17
31,241)g.
+ 15,125g
0,99<'
0,19°
0,420
0,440
0,41

IXou

U

88,97
+1 150,97
+ 325,99
1 476,96
81,03
+1557,99

+

1736,89

Y
LlY
1062,00

+ 158,93
10597,93
+ 294,01

+

U-==104

I

X
LlX

1396,00

0-==102
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5.22. Uzel s přesností trigonometrického bodu

5. řádu

Samo pořadové protínání by na požadovanou přesnost
nestačilo. Navržená metoda však tím, že formálně navazuje na kombinované směrové protínáni, je zároveň
uzpůsobena i k tomu, aby se odvozené směry mohly
kombinovat i se směry přímo měřenými.
Na obr. 5 pokládejme nyní dané body za vrcholy
podrobné trigonometrické sítě. Vkládáme tedy bod U
jako doplňkový bod do příliš řídké sitě 5. řádu. Dále
předpokládejme, že jsou možné směry 3-U a 4-U, ne
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jako odvozené, ale jako trigonometrické. Ůtyři polygonové větve však ponechejme, ale jejich měřickou
orientaci na bodech 3,4 nevyužívejme pro vyrovnání.
vnější

Volme nyní charakteristiky:

= 1800 m,
so = 158 ml,

R = 1,4, (T = 0,8), n = 16, (N = 3,11,
ú = 40 m, (mo = 0,00056), ma> = 0,05c.
Paralaktické a vrcholové úhly i órientované směry jsou
měřeny ve 2 skupinách.

3
4

d

Podle (6) je A = 0,084c, B = 0,074c, O = 0,035c,
D = 0,109c• Váhy dvou vnějších (trigonometrických)
směrů jsou p = 11m':" = 400, uplatněny jsou jednou
a podle (5') jsou váhy bočních směrů p = 142 a váhy
vnitřních směrů p = 54 a uplatněny jsou 2krát. Součet
vah je [p] = 400
2.142
2.54 = 792. Pro porovnání jsou střední chyby vnějších a odvozených bočních
a vnitřních směrů 0,050c, 0,084c, 0,136c• Po dosazení
do (10) je mu = 0,010 m. Vedle toho je m' = 0,009 m,
m~ = 0,0045 m a úplná chyba' bodu U je

+

+

Mu = Vm~

+ m~2 = 0,011 m.

Tím je prokázáno, že již při uvedených charakteristikách je metoda vhodná pro vkládání doplňkových bodů
5. řádu.
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I

'y

-0,05
-0,07
-0,09
-0,13
-0,06
-0,02
-0,06
-0,11

1-

u

'x
-0,01
+0,13
+0,10
+0,06
+0,05
+0,02
-0,01
-0,06

5.23. Pfesnost vyrovnaného

'y

I

'x

-0,11
-0,12

-0,07
-0,06

-0,03
-0,04
-0,01
-0,03

+0,06
+0,05
-0,05
-0,06

směru

= m2 (aDl - bD2) ID,

kde D je determinant soustavy a
vypočtou podle schématu (121)
v tab. 3. Pro naše dva ideální
odd. 5.2) D = q2 schéma (122) a
M~
[paa],
[pab],

[pab],
[pbb] ,
D2 Dl

-a

-b

1
2
3
4

boční

1
2
3

vnitřní

I

4

I

a

b

-1
-1

°
+1°
-1 °

-1

°
°
°
+1
-1°
+1

+1
-1

°
°

Pro každou veličinu je podle tab. 6 (a2

°

+ b2)

= (lfld)2.

Je proto

tj. u prvního obrazce (kde U je zhušťovacím bodem) je
Ma = O,077c a u druhého (U je bodem 5. řádu) je
Ma = 0,036c• Protože ma>je chyba v úhlu a ~Ia chyba
ve směru, je poměr MaV21 ma> v prvním případě 1,4
a v druhém 1,0, což jsou čísla zajímavá, týkají se měřických chyb a neprojevují se v nich chyby základu.

102 - U
1V3-U

Porovnejme ještě přesnost vyrovnaných směrů s přes.
ností směrů měřených v pořadech. Pro střední chybu
Ma vyrovnaného směru spojnice OU v libovolném cen·
trálním obrazci lze podle pravidel vyrovnávacího počtu
odvodit rovnicilO)
M~

I

Směry k bodům

(11)

další determinanty se
obdobného schématu
obrazce platí (podle
při m = 1c rovnice

= (a2 + b2) I q.
q, 0, -a
O, q, ·b
D2 Dl

'0) Odvození: Základní rovnice tga = (Yu Yo) /
/(Xu-Xo),funkcevyrovnaných
neznámýchF(Xu,
Yu)
= a = arctg (Yu - Yo) / (Xu - Xo), derivace F, = a,
Fa = b. Neznámé z předchodnich
rovnic R, = DdD,
Ra = -Da/D, chybová funkce Ma = ma (F,R,
FaRa)'

+

Navrhuje se metoda souřadnicového vyrovnání uzlo.
vého bodu U, která je formálně totožná s vyrovnáním
souřadnic bodu určeného kombinovaným směrovým
protínáním při různých vahách. Vyrovnávanými veličinami jsou odvozené směry vnější, boční a vnitřní.
Základ vnitřních směrů tvoří osnova zaměřená z U
na poslední body K zauzlených pořadů, která se řešením úhlově nevyrovnávaných
pořadů přemění na
osnovu s centrem U a s cíli v daných bodech O. Stejným přenesením orientovaných směrů prvních stran
pořadů změřených v bodech O vzniknou vnější směry.
Z řešení pořadů získané odvozené délky d = OU se přeměňují na boční směry. Na všech daných bodech není
orientace nezbytně nutná, což je výhodné v územích
zbavených signalizace. I bez veškeré orientace má čtyř.
větvový uzel 8 vyrovnávaných směrů. V jednoduchém
výpočtu vah je respektován skutečný tvar i velikost
pořadů.U) V odd. 5.21 a 5.22. jsou uvedeny dvojí para·
metry délkového a úhlového měření, při kterých má
bod U přesnost zhušťovacího bodu, popř. bodu po·
drobné trigonometrické sítě. V druhém případě jsou
odvozené směry doplněny dvěma přímo měřenými
U) K otázce eJSaktnosti vyrovnání odvozených veličin z hlediska MNe vyjděme z této úvahy. Pokládejme
polygonový ,pořad za kompromisní geometrický útvar,
kterým musí být za určitých okolností v přírodě zastoupena přímá spojnice, která měla být zaměřena délkově
i směrově. Při délkovém měření spojnice by nevznikly
pochybnosti, kdyby se měřila po úsecích. Nepodaří-li se
úseky zařadit do přímky, tvoří s přímou spojnicí polygon,
k jehož řešeni je v korekčním smyslu třeba vrcholových
úhlů w. Podobně je tomu i se směry. Váhy odvozených
veličin je ovšem nutno určovat. Obdobným případem
odvozených veličin jsou např. trigonometricky
určené
výškové rozdíly.
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vnějšími trigonometrickými směry, což nepůsobí žádné
komplikace. Metodu lze aplikovat i na společné vyrovnání několika uzlových bodů. Definitivní souřadnice
polygonových bodů vzniknou podobnostní transformací souřadnic získaných při řešení pořadů.
Na rozdíl od F6rstnerovy metody [3] není třeba měřené vrcholové úhly w vyrovnávat, a není proto ani
nutná důsledná orientace na daných bodech. Kromě
toho jsou místo tří normálních rovnic pro jeden uzel
vždy jen dvě, a řešení samo je jednodušší.
Vcelku je u metody pořadového protínání pozoruhodné, že střední chyba A = (l"moIVdbočního
směru
klesá s odmocninou vzdálenosti zároveň i s délkovou
složkou B = 1,1 AT střední chyby vnějšího (i vnitřního) směru. Tato složka nabývá vlivu při větších hodnotách T, tj. u zakřivenějších pořadů. Nejvýznamnější
(úhlová) složka D = Ne chyby vnějšího i vnitřního
směru prakticky se vzdáleností roste, protože koefi-

cient N z tab. 1 vzrůstá s počtem stran. Tyto protichůdné vlastnosti jsou výhodné, neboť sbližují pořadové protínání se směrovým (kombinovaným) protínáním. Protínání pořadové, kombinované popř. se
směrovým, představuje při vyrovnání podle MNČ
měřickou formu, která nahradí dva stupně geodetického vkládání sítí, a to směrové zaměření, kterým by se
určil bod U, a polygonizaci v hlavních pořadech.
Zvláštní možnosti má nová metoda při elektronickém
měření délek, kdy se užije vzorců (7).

[11 Kučera, K.: Odchylky <, '1 obecného jednostranně orientovaného polygonovéhó pořadu, GaKO, 2/1968, str. 36-41.
[2] A-dámek, J.: Paralaktické měření vzdáleností vysoké přesností, kandidátská disertační práce, Praha 1964.
[3] Forstner,
G.: A-usgleichungvon Polygonziigen, Zeitschr. i.
Vermessungswesen 1933, str. 49-64, 101-114.

Lektoroval: prof. Ing. dr. Josef Bohm. FS ČVUT Praha

Sumarizácia sektorových prehl'adov
O plochách kultúr
samočinným počítačom MINSK 22

Oblastný

Sumarizácia
sektorových
prehladov
o plochách
kultúr sa vykonáva za účelom zistenia podnych
fondov. Podne fondy pri sumarizácii sú zisťované
va všetkých kultúrach pre jednotlivé skupiny polnohospodárskych
závodov - sektorov. Výsledky
sumarizácie slúžia ako podklad pre plánovanie.
operatívne riadenie pofnohospodárskej výroby, pre
účely štatistické, evidenčné a iné. Sumarizačné výsledky sú zhrnuté v sektorových prehIadoch o plochách kultúr (ďalej len sektorové prehlady) padla okresov a krajov. Spracúva ich a vydáva ich
v publikácii, a to pre kraje príslušný oblastný ústav
geodézie a pre celú ČSSR Ústredná správa geodézie a kartografie v Prahe. Publikáciu dostanú orgány, ktoré obhospodarujú padne fondy, vedú evidenciu, výskum a pod.
Sumarizačné práce vykonávajú každoročne orgány geodézie za spolupráce národných výborov
so stavom k 1. januáru príslušného roku. Sumarizačné práce sú velmi náročné, a to nielen na zabezpečenie správnych výsledkov ale aj na časový fond
a najma na dodržiavanie daných termínov. Sumarizačné práce sa vykonávali a vykonávajú ešte va
vačšine prípadoch ručne. Orgány geodézie sústavne skúmajú a vypracúvavajú postupy na mechanické spracovanie výsledkov pre sektorové prehfady
o plochách kultúr obecných, okresných, krajských
a celoštátnych. Na 'Slovensku sa prvýkrat začalo
mechanické
spracovanie
sektorových
prehladov
v krajskom rozsahu v roku 1962 na diernoštítkových stroj ach typu Aritma. Vypracovaná technológia bola vyhovujúca, neujala sa však v dalších rokoch, a to z tých dovodov, že boli chybné podklady. V priebehu spracovania bolo treba vykonať vela opráv, čo práce zdržiavalo a pracovníkov za po-

Ing. Jozef Hazucha.
ústav geodézie. Bratislava

jených na mechanické spracovanie velmi vyčerpalo. V ďalších rokoch sa výsledky sumarizácie spracúvali znova ručne a len niektoré okresy robili
mechanicky sumarizáciu v miestnych strojnopočtových staniciach. Na podklade program ov, ktoré
vypracoval pracovník ústavu Ing. Kocián pre samočinný počítač MINSK 22, začalo sa v roku 1967
s automatickým spracovaním sumarizačných
výsledkov okresu Nitra a krajských výsledkov Západoslpvenského
kraja. Vypracované programy sa
osvedčili, získali sa skúsenosti, na podklade ktorých sa v roku 1968 začalo s spracovaním sumarizačných výsledkov v rozsahu Západoslovenského
kraja. 1. j. obecných, okresných a krajských sektorových prehfadov.
Postup pri sumarizácii sektorových prehladov
popísal autor programov v článku [1]. Pre sumarizáciu v roku 1968 autor prepracoval programy do
autokódu MAT 4 a na podklade skúseností získaných v r. 1967 pri sumarizácii okresu Nitra urobil
ďalšiu úpravu programov, ktorou sa dosiahla dokladnejšia kontrola vstupných údaj ov a obecnosť
programov umožňujúca použiť ako podklady rozne
formuláre základných sektorových prehfadov. Ako
podklady pre sumarizáciu sa .použili základné sektorové prehlady vyhotovené na formulároch Geodézia č. 6. 34 - 1968, ktoré boli osobitne upravené
pre sumarizáciu samočinným počítačom.
V Západoslovenskom kraji v roku 1967 operáty evidencie nehnutelností sa začali vyhotovať na
samočinnom počítači MINSK 22. Pri zakladaní evidencie nehnutelností
(prv JEP) bolo kódovanie
kraj ov, okresov, obcí a kat. území vykonané v rámci vtedajšej územnej organizácie. Toto kódovanie
nevyhovovalo a bolo treba použH nové označenie
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podla terajšej územnej organizácie. K6dovanie sa
vykonalo tak, že kód kraja bol použitý podJa jednotného číselníka organizácie ČSSR (Západoslovenský kraj 91), kódy okresov a obcí podfa označenia "Statistického
lexikónu obcí 1965", k6d kat.
územia priradením ďalšiel10 čísla, a to ,,0,1,2 .... "
podla toho, kolko kat. území má obec. Keď obec je
súčasne aj kat. územím, dostáva za kódom obce
priradené číslo ,,0". Ak má obec viaceré kat. územia, vlastná obec má priradenú ,,0", druhé kat. územie dostane priradenú ,,1" atď. Toto označenie sa
vefl,Ui dobre osvedčilo a to nielen pre vyhotovovanie operátov EN, ale aj pre sumarizáciu sektorových prehfadov.
Na podklade programov bol a vypracovaná podrobná technol6gia a vzory na prípravu podkladov
pre samočinný počítač MINSK 22. Vonkajšia a vnú~

torná úprava tlačiva Geodézia Č. 6. 34. - 1968 je
velmi jednoduchá. Na titulnej strane sa vyplní len
názov obce, okresu a údaje, ku ktorému dňu je vykonaná sumarizácia. Pri sektorovom prehfade prvej
obce, ktorá je totožná s názvom okresu, sa na vnútornej lavej strane napíše kód okresu, počet obcí,
t. j. posledný kód obce v okrese, kód obce a znak
,,0" alebo ,,1". Keď v obci je len jedno JRD alebo
žiadne, píše sa za k6dom obce znak ,,0", ak je viac
ako jedno JRD (dve, tri .... ), píše sa za kódom obce znak ~,1". Pri ďalších obciach sa píše len k6d
obce a znak ,,0" alebo ,,1", Dkrem toho na titulnej
strane prvého sektorového prehladu sa vypíšu názvy obtí, ktoré boli zlúčené s inou obcou alebo zanikli a kód, ktorý 1m podfa lexik6nu prináležal
pred ich zlúčením.
Pr! auto matic kom spracovaní sa nepoužívajú
čísla označujúce sektory, ale čísla riadkov, na ktorých sú jednotlivé sektory vyznačené. Je to z toho
dovodu, že sektory v jednotlivých skupinách nie
sú označené číslami následujúcimi za sebou, čo bo10 sposobené častým prečíslovaním sektorov, zlučovaním a vytváraním nových sektorov.
Vnútorná náplň základných sektorových prehladov rozdelila sa na pať častí:
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Poda, ktorá prechádza mimo vlastný okres sa
zapíše do riadku príslušného sektora. Na lavom
okraji oproti riadku sa napíše znak 2(a do stlpca
"Znak pre SPS" sa napíše k6d okresu a obce, do
ktorej pOcta prechádza (pozri prílohu 1).
Poda, ktorá prichád;-:a z iných okresov sa- zapíše pre celý okres do "Výkazu prírastkov", ktorý
sa vyhotoví na osobitnom tlačive Geodézia Č. 6.33
"Prehfad úhrných údaj ov evid. listov". Stípec "a"
vyššie uvedeného tlačivl1 sa upraví tak, že na lavej
strane sa vytvori stlpec pre k6d obce, do ktoreJ
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členov JRD, pl'lcom treba, pamatat,
že členovia
patriaci k JRD, ktoré je označené riadkom č. 401,
budú mat riadok záhumienkov označený č. 411,
členovia patriací k druhému JRD, budú mat riadok
označený Č. 412 (pozri prflohu 1] atd.
Podkladové operáty, t. j. základné sektorové
podklady pre automatické spracovanie, musia byt
bez závad, lebo len tak možno dosiahnuť správne
výsledky. Aby podkladové operáty, tj. základné
sektorové prehlady, boli bez závad, treba ich ešte
preskúmat pred odoslaním na spracovanie.
výsledky. Aby podkladové operáty, t. j. základné
sektorové prehlady zodpovedne sčítajú nielen v riadkoch, ale aj v stípcoch. Pre kontrolu hospodárskej plochy okresa sa vyhotoví "Výkaz úbytkov".
Do výkazu úbytkov sa 'zapíše pOda, ktorá v základnom sektorovom prehlade je označená znakom 2(,
a to len celkové výmery (pozri prílohu 3].
Ďalej sa vyhotoví "V}'kaz hospodárskej plochy
okresu". Do tohto výkazu sa zapíše len celková výmera riadku 50 zo základného sektorového prehladu (pozri prílohu 4].
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poda prechádza a na pravej strane st1pec pre číslo
riadku sektora, do ktorého poda patrí. Na lavej
strane na okraji tlačiva sa napíše znak 1(. Po zápise poslednejprírastkovej
pody sa urobí súčet, ktorý
v stlpci pre kód obce sa označí číslom o 1 vyšším,
ako je posledný kód obce a v stIpci pre číslo riadku sa napíše číslo riadku 50, t. j. riadku, na ktorom
sa vo formulári Geodé:t.ia Č. 6.34 - 1968 vyznačuje
hospodárska plocha spolu (pozri prílohu 2].
Poda, ktorá prechádza do iných obcí vo vlastnom okrese, sa zapíštl do riadku príslušného sektora. Do stlpca "Znak pre SPS" ,sa napíše len kód
obce, do ktorej poda prechádza. Na Javom okraji
tlačiva oproti príslušnému riadku sa napíše znak 1(.
Poda, ktorá ostáva vo vlastnej obci, sa zapíše
do riadku príslušneho
sektora bez akéhokolvek
označenia (pozri prílClhu 1].
Pokial ide o označenie obcí kódom, píše sa len
kód obce ale priradené číslo (kód] 0,1,2 .... , označujúce kód kat. územla, sa nikde nepíše. Pri úbytkových pOdach v stlpci "počet polnohosp. podnikov" nesmie byt nikdy číslo udávajúce počet závodov.
Pri sumarizácii sektorových prehladov sa može
vyskytnút niekolko zvláštnych prípadov, a to:
1. Poda z tej istej obce a toho istého sektora
prechádza do dvoch roznych obcí, alebo čast pody
ostáva v obci. V takomto prípade sa poda pre jednu obec zapíše na príslušný riadok s príslušnými
kódmi. Druhá poda sa zapíše na hociktorý neobsadený riadok v príslušnej skupine sektorov, pričom
sa opraví číslo sektora a číslo riadku znakmi riadku, do ktorého pOcta patrí (pozri prílohu 1].
2. Póda sa prenása do obce, v ktorej príslušný
poJnohospodársky závod nemá žiadnu podu. V takomto prípade treba pri obci, kde je sídlo závodu
a kde sa poda prenáša do 'stlpca "Počet polnohosp.
závodov", napísat číslo udávajuce počet polnohospodárskych závodov (pozri prílohu 1].
3. V obci sú dve aJebo viac JRD. Poda pre každé JRD sa zapíše osobitne na jeden riadok, a to tak,
že sa riadok rozdelí na polovicu, do jednej polovice sa napíše pocta pre jedno JRD, do druhej polovice druhé JRD. Može SI1 využit aj nepoužitý susedný riadok, pri ktorom sa opraví číslovanie riadku.
Číslo riadku sal rozšíri priradením ďalšieho čísla
zo 40 na 401 pre prvé) RD, na 402 pre druhé JRD
atd. Obdobne sa postupuje aj pri záhumienkach
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Správnost hospodárskej plochy okresu sa vyčísli tak, že k celej výmere, zapísanej vo výkaze
hospodárskej plochy okresu, sa pripočíta celková
plocha výkazu prírastkového a odčíta sa celková
plocha výkazu úbytkového (pozri prílohu 4]. výsledok musí súhlasiť s odsúhlasenou hospodárskou
plochou okresu.
Samočinný počítač zaokrúhli plochy okresného sektorového prehladu na ha podla zásady, že
zostatky do 50 árov zanedbá a od 50 árov zvýši počet ha o 1. Takto zaokrúhlené plochy spočítavané
v stlpcoch a riadkoch, súčty sa líšia od zaokrúhlených údaj ov súčtových riadkov a stlpcov v medziach do 2 h?, vynímočne do 3 ha. Preto je potrebné vykonat ručné vyrovnanie zaokrúhlovaných údajov. Odporúča sa, aby vyrovnanievykonal
pracovník poverený sumarizačnými prácami v kraji. Práce so zaokrúhlením včítane vyhotovenia odpisu si
vyžiada pre jeden okres maximálne 2 hodiny.
Po dodaní výsledkov sa vykoná úprava operátov tak, že sa odstrihne každý obecný sektorový
prehlad vyhotovený na páse a nalepí sa do tlačiva

1968/139

Geodetický a kartografický obzor
ročnik 14 (56), číslo 5/1968'

Hazucha, T.: Sumarizácia
sektorovOch prehladov
o plochách kullúr
samočinným
počítačom
MINSK 22

Geodézia č. 6.34 (sektorový prehlad) na lavú stranu. Ku každému obecnému sektorovému prehfadu
sa pripojí krátky a výstižný výklad, čo znamenajú
jednotlivé údaje. Vefkostné skupiny pre každý
obecný sektorový prehlad sa na zadnej strane tlačiva doplnia podla základných sektorových prehladov. Titulná strana sa popíše padla predtlače. Tak·
to upravený obecný sektorový prehlad sa dodá príslušným NV, ONV a ostatným organizáciam.
Okresný sektorový prehfad sa odpíše do tlačiva Geodézia č. 6.34.
Krajský sektorový prehlad sa vyhotoví automaticky na podklade okresných sektorových prehladov, ktorých plošné údaje sú už zaokrúhlené na ha
a riadky a strpce sú už správne uzavreté.
Pre automatické spracovanie sa okresné sektorové prehrady na titulnej strane označia podla
predtlače v hlavičke a va vnútri v lavom hornom
rohu sa na prvom sektorovom prehlade príslušného okresu napíše k6d kraja, počet okresov, k6d
okresu, pri ostatných okresných sektorových prehladov sa napíše len k6d okresu.

Dosiahnutú úsporu časového fondu nemožno
brať za konečnú, pretože išlo o velmi náročné práce, ktoré sa obdobným sposobom nevykonávali
v predchádzajúcich
rokoch na všetkých strediskách. I najlepšia novinka naráža na určité ťažkosti
preto, že nie je ešte vžitá. Postupne však, keď si
pracovníci zvyknú na nový postup, zvýši sa aj
úspora časového fondu. Úspory dosiahnuté v časovom fonde budú mocť SG využiť na komplexnú
údržbu evidencie nehnútelnosti,
a tak prispejú
k zvýšeniu kvality EN.
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Základným predpokladom dobrého úspechu je všestranná príprava pracovníkov, vypracovanie
dobrých programov a podrobnej technol6gie. Vedúci
pracovníci a výkonní pracovníci musia sa tak pripraviť na automatické spracovanie, aby si sumarizáciu vzali za svoju úlohu,nepristupovali
k práci
s nechuťou a nepozerali na zavedenie automatizácie do spracovania sumarizačných prác ako na nový výmysel, ktorý pracovníkom prácu len sťažuje.
Automatické spracovanie
sumarizačných
prác si
vyžaduje celého pracovníka, ktorý pri práci musí
myslieť a vedieť, kdektoré
údaje treba zapísať. Po
ukončení prác má SG svedomite - dosledne vykonať predpísané kontroly, lebo len tak predíde
mnohým nedostatkom, ktoré sa v priebehu prác na
výpočtovom stredisku ťažko odstraňujú a u pracovníkov vyvolávajú nervozitu. Automatické spracovanie vyžaduje celkom bezchybné podklady, ak ich
SG dodajú dosiahnu sa aj požadované bezchybné
výsledky, finančný efekt a spokojnost na všetkých
pracoviskách.
Vypracované programy sa plne osvedčili. Po
získaných skúsenostiach
sa programy doplnia vylepšia, takže v budúcom roku bude sa mocť začať s vykonávaním sumerizačných prác ešte v širšom rozsahu.
Daná technol6gia sa taktiež plne osvedčila. Na
podklade získaných skúseností bude treba techno16giudoplniťzvláštnymi
pripadmi, ktoré sa vyskytli v priebehu spracovania. akrem toho treba doplnit Smernice - časť C odsek 1.31. Tento odsek
treba podrobne rozpracovať, vyhotoviť vzory a podrobnú technol6giu, ako sumarizačné práce zabezpečovať v priebehu celého roka, jednotne na celom
území ČSSR.
V priebehu sumarizačných
prác vedenie SG
sledovalo pracovný postup najma z ekonomického
hfadiska - úspora časového fondu. Po ukončení
sumarizačných prác vyčíslila sa dosiahnutá úspora
časového fondu,ktorá
činí 2 636 SH. Úspora pri
jednotlivých strediskách sa pohybuje od {21- 500
SH. V priemere, ak z úspor vypustíme extrémne
prípady, pripadá na jednu obec 2,7 SH. Táto úspora
za daných okolností je primeraná.

Na podklade získaných skúseností, vypracovaných program ov pre samočinný počítač MINSK 22
a pódrobnej technol6gie možno automaticky vykonať sumarizačné práce na celom území ČSSR. Poma skúseností možno sumarizáciu jednoho kraja
vykonať na jednom výpočtovom stredisku za dva
týždne, za predpokladu, že by boli dodané bezchybné podklady, mohol by sa termín skrátiť na 10 dní.
Termíny pre odovzdanie výsledkov treba však tak
upraviť, aby sa sumarizačné práce na výpočtovom
stredisku nerobili koncom a začiatkom mesiaca,
ked sa obyčajne vykonávajú výpočtové práce prísne termínované
(rozne uzavierky,
spracovanie
miezd a pod. Najvýhodnejší termín by bol asi od
7. do 20. dňa v mesiaci).
Literatúra:
[1] K o c 1á n, f.: Sumarizácia sektorových prehladov o plochách
kuItúr samočinným počltačom MINSK2/22. "Geodetický a kartografický obzor", 1967, č. 4, str. 109-111.
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za,

Ing. Jaroslav Čipera,
Ústřední správa geodézie a kartografie

K výsledkům sumarizačních prací
a vývoji půdního fondu ČSSR za rok 1967

Sumarizační práce prováděné orgány Ústřední správy geodézie a kartografie (dále jen orgány geodézie) jsou důležitou součástí jejich pracovních úkolů. Výsledky těchto prací totiž umožňují využívat
údaje evidence nemovitostí v nejširším rozsahu, zejména pro plánování a řízení zemědělské výroby
všech stupňu a ochranu zemědělského
půdního
fondu. Proto orgány geodézie jako každoročně provedl y i k 11.lednu 1968 sumarizaci sektorových přehledu o plochách kultur, jejichž výsledky byly předány středisky geodézie ONV, OV KSČ, 00 SSÚ, výrobním zemědělským správám nebo okresním zemědělským sdružením do 15. ledna t. Ir. a oblastními ústavy geodézie obdobným orgánům v krajích
do 10. února t. 1'.; tedy proti předcházejícím létům
o 14 dnů dříve. Tímto zkrácením termínu vyšla
ÚSGK vstříc požadavkům zainteresovaných ústředních orgánů. Tím bylo umožněno zejména socialistickým zemědělským podnikům využít výsledků této
sumarizace pro sestavení svých výrobních a finančních plánů na rok 1968. I když zkrácení termínů
dodání sumarizačních
výsledků přineslo některé
problémy a mnohdy ztížilo provádění těchto prací,
např. vynutilo si dřívější zahájení prací již v předcházejícím roce a zrychlilo pracné provedení převodů mezi sektory, byla sumarizace k 11. lednu 1968
všemi orgány geodézie i ve zkráceném termínu
úspěšně zvládnuta.
Důležitou součástí sumarizace k 1. lednu 1968
bylo zpracování rozboru změn v půdním fondu,
ve kterých střediska geodézie hodnotila vývoj půdního fondu v okresech a oblastní ústavy geodézie
v krajích za rok 1967 zejména z hlediska působení
zákona č. 53/1966 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Tyto rozbory byly předloženy k využití
okresním a krajským orgánům s výsledky sumarizace sektorových přehledů. Podle výsledků krajských rozborů změn byl zhodnocen vývoj pudního
fondu v ČSSR za rok 1967 a uvedpn ze "Zprávě
o stavu a vývoji půdního fondu v ČSSR podle údajů
evidence nemovitostí k.1. ledna 1968". Tuto zprávu předložila ÚSGK zainteresovaným ústředním orgánům k dalšímu využití. Ke zlepšení informovanosti zeměměřické veřejnosti jsou dále uvedeny údaje a výsledky hodnocení vývoje půdního fondu
v ČSSR za rok 1967 podle této zprávy.

2. vývoj půCIního fondu v CSSR v roce 1967
Změny zemědělského půdního fondu v roce 1967 se
již vyvíjely za celoročního působení zákona č. 53/
/1966 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a
ukazuje se, že jeho vliv se \již částečně projevil.
I v roce 1967 pokračoval však neustálý proces každoročního snižování výměry zemědělské i orné
půdy, ale s tím rozdílem, že v tomto roce došlo

k nejnižšímu úbytku zemědělské půdy za posledních deset let. Snížení orné půdy je sice cca o 3,5
tisíc ha nižší než v r. 1966, ale přesto ještě o 2 tis.
ha převyšuje průměrný úbytek za posledních deset
let. Za rok 1967 se snížila .výměra zemědělské půdy
o 12 384 ha na 7131 994 ha k 1. lednu 1968. U orné
půdy o 14745 ha na 5038755 ha. V uvedeném snížení je obsažen jednak úbytek zemědělské, popř.
orné půdy přeměnou v nezemědělskou půdu nebo
v ostatní druhy zemědělské půdy, jednak přírůstek
z rozšiřování zemědělské, popř. orné půdy z půdy
nezemědělské. Působení jednotlivých druhů úbytků
a přírůstků na uvedené snížení zemědělské a orné
půdy je dále uvedeno podle celostátně sledovaných
druhů.
Úbytky zemědělské a orné půdy do nezemědělské podle účelu použití v ČSSR za rok 1967 ukazuje
tab. 1.
Ze srovnání jednotlivých druhu úbytku vyplývá,
že v r. 1967 došlo k úbytku zemědělské půdy převážně zalesňováním a převodem do ostatních ploch
(58,9), zatímco úbytky na investiční výstavbu a
těžbu byly nižší (41,1 %). U úbytku orné půdy je
poměr obrácený. Na investiční výstavbu a těžbu
65,8 % a na zalesnění ,a do ostatních ploch 34,2 Ofo.
Zhodnocení vývoJe úbytků zemědělské a orné
půdy v roce 1967 velmi dobře umožňuje srovnání
s vývojem úbytků v letech 1963 - 1966 'uvedené
v tab. 2. Z uvedených přehledů vyplývá, že v roce
1967 došlo k nejnižším celkovým úbytkům za období srovnávaných pěti let v zemědělské i orné pů'dě, přičemž zábor půdy pro výstavbu se projevuje
relativně !stoupajícím podílem. K nejvyššlm úbytkům došlo v roce 1964 a od tohoto roku úbytky
postupně klesaly až téměř o polovinu. To lze přičí,st
tomu, že v roce 1963-1965 bylo v důsledku prověrek půdního fondu a zejména úplných přehlíd?k
evidence nemovitostí povoleno národními výbory
jednorázově značné množství změn kultur ze zemědělské do nezemědělské půdy.
Ukazuje se, že úbytkům na investiční výstavbu
bude třeba věnovat stále větší pozornost, poněvadž
další programy výstavby si budou vyžadovat nejvíce nových ploch. V příštích letech to bude např.
výstavba dálnice Praha - Brno - Bratislava. Pujde tedy o to, aby .se úbytky postupně omezily jen
na nejnutnější míru a byly přitom maximálně nahražovány získáváním orné a zemědělské půdy
z půdy nezemědělské.
Rovněž úbytky na těžbu zaznamenávají od roku
1964 značný pokles (u zemědělské půdy téměř
o 45 Ofo a u orné půdy téměř o 60 %). Je to důsledek současného omezování těžby uhlí, ale zčásti
i zlepšením hospodaření s pozemky pro těžbu.
I když v roce 1967 došlo k nejnižšímu úbytku
zemědělské 1 orné půdy za posledních pět let,~ení
možné podle zjlštěných údajŮ s určitostí říci, že by
se pfisobnost zákona č. 53/1966 Sb. o ochraně země-
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Druh úbytku

I

A. Výstavba
průmyslová
občanská (školy, nemocnice aj.) a bytová
zemědělská
vodní díla
jiné investice
(komunikace aj.)
Celkem výstavba

I

B. Těžba
uhlí
ostatní (rudy,
zeminyaj.)
Celkem těžba

I

Zemědělská
půda
ha

I

z toho orná
půda

I

ha

%

1059

794

2051
866
2020

1262
618
868

2561

1328

85571

36,61 4870

I 59,1
,

597

289

452

266

I

555

I

I

%

6,7

10491

4,5

7316

31,3

1218

14,7

6457

27,6

1597

19,4

a. Ostatní

úbytky
zalesňování
převody pozemků do
ostatních ploch
(devastovaná, zamokřená půda aj.)

Celkem ostatní
úbytky
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zahrady 1112 ha, ovocné sady 2212 ha, louky 5623
ha a pastviny 6435 ha. Tyto změny byly provedeny
podle rozhodnutí ONV, zejména po vyšetření středisky geodézie a ;předložení ke schválení jako nepovolené změny kultur. Celková výše uvedeného
úbytku orné půdy je však o 3325 ha nižší než v roce 1966, i když je vývoj úbytků do jednotlivých kultur obdobný jako v loňském roce, protože převážná
část šla do luk a pastvin (73,9 %) a menší část
(26,1 %) do intenzívnějších kultur, tj. do chmelnic,
vinic, zahrad a ovocných sadů. Do luk a pastvin
bylo převedeno nejvíce orné půdy v kraji Východoslovenském, Středoslovenském a Severomoravském.
Šlo a jde převážně o rozdrobené, svažité a mechanizačně nepřístupné pozemky s nízkou úrodností, zejména v horských a podhorských oblastech. Orné
půdy na vinice bylo přeměněno nejvíce v hlavních
vinařských oblastech v kraji Západoslovenském
(598 ha) a Jihomoravském (275 ha). Na ovocné sady byla orná půda přeměněna výsadbou nových
ovocných sadů zejména ve význačných ovocnářských oblastech, např. v krajilZápadoslovenském
(745 ha), Jlhomoravském (413 ha).

Zemědělská p6.da
v roce

1137731

Úhrnem úbytky
v ČSSR za rok 1967

23379

58,91 2815
100,0

8240

I

34,2

100,0

dělského půdního fondu již plně projevila. V tomto
roce se stále ještě do evidence nemovitostí promítaly úbytky, povolené před platností zákona, ale
v přírodě realizované teprve dodatečně.
Podíl úbytků zemědělské a orné půdy do půdy
nezemědělské v českých krajích a na Slovensku
ukazují toto srovnání:

Úbytek zemědělské půdy

52,1 %

47,9 %

56,7 %

43,3 %

Podíl na celkové výměře ČSSR 61,7 %

38,3 %

Srovnání ukazuje, že úbytek zemědělské půdy
na Slovensku byl vzhledem k podílu na výměře
ČSSR daleko vyšší než v českých krajích. Z toho
nejvíce ubylo v kraji Středoslovenském 19,9 %
(4656 ha), Západoslovenském 17,9 % (4183 ha),
Východoslovenském 10,1 % (2 365 ha) a Severomoravském 8,9 % (2 130 ha).
Obdobně je tomu u úbytku orné půdy, !kde rovněž
na Slovensku došlo k větším úbytkům než v českých
krajích ve srovnání s podílem na výměře ČSSR.
Z toho byly největší úhytky v kraji Západoslovenském 20,7 % (1703 ha), Středo slovenském 12,1 %
(998 ha), Východoslovenském 10,5 % (868 ha) a
Jihomoravském 10,0 % [826 ha).
Na snížení výměry orné půdy působily v roce
1967 nejvíce úbytky do ostatních kultur zemědělské
půdy, které však neznamenají snížení výměry zemědělaké půdy. Celkem bylo převedeno 16467 ha orné
půdy; z toho na chmelnice ;1.36ha, vinice 949 ha,

!
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Výši úbytků zemědělské a orné půdy kladně
ovlivnily přírůstky z půdy nezemědělské takto:
zemědělské půdy
ha

z toho orné půdy
ha

z lesní půdy
rekultivací ostatní
nezemědělské půdy
Celkem

7488

4329

11 094

4771

Přírůstky zemědělské a orné půdy z půdy lesní
nastaly zejméQa rekultivací pozemků postižených
náletem semen lesních stromů, vedených v lesní
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půdě a zařazených do půdních rezerv (především
v kraji Východoslovenském a Středoslovenském) a
dále přesným vymezením kultur pozemků na rozhraní zemědělské a lesní půdy. Velikost přírůstku
z rekultivací ostatní izemědělské půdy je do značné
míry ovlivněna odvodněním a vrácením 3 038 ha
do zemědělské, z toho 2 841 ha do orné půdy
z ostatních vodních ploch v okrese Komárno, do
nichž byly dočasně převedeny pozemky podmáčené
po povodňových událostech v r. 1965. Zbývající
část přírůstku z rekultivací nezemědělské
půdy
vznikla především využitím půdních rezerv.
Orná půda byla v roce 1967 z ostatních kultur
zemědělské půdy rozšířena o 4 990 ha; z toho bylo
3 954 ha získáno rozoráním luk a pastvin a 1 036 ha
přeměnou ostatní zemědělské půdy. Uvedené přírůstky orné půdy byly získány zejména rozoráním
půdních rezerv. Celkově však bylo v roce 1967 takto
získáno orné půdy o 3664 ha. méně než v roce 1966,
což svědčí o tom, že půdní rezervy se již těžko realizují a jsou již téměř vyčerpány.
Celkový pohyb ve výměře zemědělské a orné
půdy, který je výsledkem výše uvedených přírůstků za rok 1967, ukazuje tab. 3. Tato tabulka ukazuje globální hodnocení hlavnfch ukazatelů, které působily na vývoj výměry zemědělského půdního fondu v roce 1967.

3. Působení zákona č. 53/1966 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu na vývoj půdního fondu v roce 1967
vývoj

úbytků

při

investiční

výstavbě

Posouzení vývoje úbytků zemědělské a orné půdy
na investiční výstavbu v roce 1967 umožňuje srovnání jednotlivých druhů úbytků za posledních 5 let
v tabulce 4.
Úbytky orné i zemědělské půdy na investiční
výstavbu od roku 1964 v celkové výměře již klesají
a nejnižší výměry dosáhly v roce 1967. V tomto
směru je možné předpokládat částečné kladné působení zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu č. 53/1966 Sb., který mohl !působit po celý rok
(po účinnosti od 1. září 1966). Skutečná výše úbytků na investiční výstavbu se ještě zvyšuje "dočasným odnětím pozemků zemědělské výrobě", které
se neodečítají z výměry zemědělské a orné půdy.
Tyto pozemky jsou dočasně zabírány pro provádění liniových staveb (potrubí, elektrického vedení
apod.), na stavební dvory atd. V roce 1967 bylo tímto vyřazeno ze zemědělského obdělávání 1 557 Jha
zemědělské a z toho 721 ha orné půdy.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že úbytky zemědělské i orné půdy na průmyslovou výstavbu 'se
od roku 1965 udržují přibližně na stejné výši. Obdobně je tomu u výstavby občanské a bytové, ačkoliv by se tato výstavba měla zvyšovat. U zemědělské výstavby se úbytky orné i zemědělské půdy neustále snižují a v roce 1967 byly nejnižší; zde je
možno zvláště předpokládat kladný důsledek působení,zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, protože právě při této výstavbě docházelo k záborům často nejkvalitnější zemědělské a orné pfidy.
U vodních staveb se úbytky proti roku 1966 značně
snížily. Je to dfisledek Itoho, že v roce 1967 nebyla
dokončena rozsáhlejší vodní díla, a tak příslušná
pfida nebyla zaplavena. Úbytky na jiné investice se
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proti roku 1966 zvýšily asi o 40 % zejména v dfisledku zahájení výstavby dálnice Praha - Brno Bratislava a dalšími rekonstrukcemi
komunikační
sítě.
Ukazuie se, že zákon začal příznivě pfisobit
i na výběr pozemkfi pro výstavbu. V dfisledku alternativních řešení výstavby a placení vysokých náhrad za zabranou půdu, byly na investiční výstavbu
vybírány a okresními národními výbory povolovány
méně kvalitni pozemky. Např. při výstavbě vepřína
v JZD Uhřínov v okrese Zďár nad Sázavou bylo
upuštěno od výstavby na nejkvalitnější orné pfidě
a výstavba byla přemístěna na pfidu méně kvalitní.

Stav

I

Zemědělská
půda ha

Ubylo do půdy nezemědělské
Ubylo z orné půdy do ostatní
zemědělské půdy

-23379

Celkové úbytky

-23379

I

Orná
půda ha

-

8240

-16467
-24707

Přibylo orné půdy z ostatní
zemědělské půdy
Přibylo zemědělské a orné
půdy z půdy nezemědělské

+11 094

4771

Celkové přírůstky

+11 094

9761

Úhrnem ubylo

-12285

-14946

-12384

-14745

Úbytky podle sektorových
přehledů o plochách
kultur
Rozdíl

4990

I
I

99

201:1

•

1) Konečný rozdlI v obou údajích nastal v důsledku změn
v druzích pozemků (kulturách), ohlášených a upřesněných ještě
v průběhu sumarizačních prací.

V průběhu roku 11967se také vyskytly další případy,
svědčící o kladném působení zákona, a to, že nebyl
dán souhlas na zábor půdy v rozsahu požadovaném
investorem, nebo souhlas k provedení změny byl
odmítnut. Tak např. v okrese Banská Bystrica z požadovaných 76 ha převážně orné půdy bylo povoleno pro investiční výstavbu jen 56 ha; pro výstavbu závodu Tesla v Králové místo 28 ha bylo povoleno jen 14 ha zemědělské půdy, pro Švermovy železáry v Podbrezové místo požadovaných 17 ha byl
dán souhlas jen k 9 ha zemědělské půdy, atd. Další
pfisobení zákona se projevilo také tím, že v nových
směrných územních plánech se připouští bytová a
investiční výstavba jen ve stávajících stavebních
obvodech, a tak se šetří 's ornou a zemědělskou půdou v některých městech (např. Hranicích, Lipníku
a Přerově aj.).
Změny
kultur
v zemědělském
mědělském
pfidním
fondu

neze-

Obdobně jako v předcházejících
letech došlo
i v roce 1967 ke značnému množství změn z orné
pfidy do ostatních kultur zemědělské a nezemědělské pfidy a zemědělské pfidy do nezemědělské
pfidy. Tak např. do ostatních kultur zemědělské pfidy bylo z orné převedeno 16 467 ha, do lesní
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půdy 7316 ha zemědělské půdy, z toho 1218 ha
orné půdy, do ostatních ploch (zejména do neplodné půdy) 6457 ha zemědělské půdy, z toho 1597
ha orné půdy, atd. Tyto změny byly provedeny až
na základě rozhodnutí národních výborů. Značnou
část těchto změn vyšetřila střediska geodézie při
provádění údržby evidence nemovitostí v obcích a
předložila ONV ke schválení jako nepovolené změny kultur. V některých okresech nebylo ještě rozhodnuto o všech předložených změnách v roce 1967
a \bude tak učiněno až v roce 1968, jako např. v
okrese Michalovce (1103 ha), Humenné (52 ha]
atd. Tyto nepevolené změny nejsou ještě v údajích
zahrnuty.

v roce
Úbytky
na výstavbu

1963

I

1964

I

1965

I

1966

I

1967

výměra zemědělské pudy v ha
výměra orné pudy v ha

Průmyslovou

1673
1 149

1505
1238

1047

1059

~

----r93 ~

Občanskou
a bytovou

2041
1313

2331
1590

2096
1379

2 lI8
1369

2051
1262

Zemědělskou

2049
1483

2095
1478

758

Vodních
staveb

------mf

2374

4317
2264

3135
1520

3260
1659

2020
868

1)

1814
-1000

1817

98if

2561
1328

Jiné
investice
Celkem

1)

8137
4664

110248
6570

1081

I 173

949

~

929919
191
5390
5458

866

~

8557
4870

') Úbytky na jiné investice nebyly ještě v roce 1963 a 1964
zvlášt sledovány. .
.

Množství změn kultur v roce 1967 je nejnižší
za posledních 5 let (od roku 1963). Tato skutečnost
je zejména kladným důsledkem působení zákona
č. 53/1966 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, protože ONV zpřísnily ;požadavky při posuzování změn kultur a některé změny předložené vůbec nepovolí. Hlavně jde o změny orné půdy do
luk a pastvin. Tím se ovšem evidence nemovitostí
často dostává do rozporu se skutečným stavem kultur v přírodě, protože přesto, že ONV změny nepovolí, zemědělské závody dál užívají ornou půdu
jako louky a pastviny.
Můžeme konstatovat, že zákon č. 53/1966 Sb.
o ochraně zemědělského půdního fondu začíná
vcelku působit příznivě na vývoj změn kultur pozemků a lze předpokládat, že při jeho důsledném
dodržování bude jeho účinnost v dalších letech ještě výraznější.
Souhrnně
vývojové tendence vymery zemědělské a orné
půdy v posledních letech potvrzují, že se s půdním
fondem v ČSSR ještě nehospodaří dobře a Že neustále dochází ke značným úbytkům zemědělské a
orné půdy. V roce 1967 došlo opět ke snížení výměry zemědělské i orné půlty v ČSSR, a to u zemědělské půdy o 12384 ha a orné půdy o 14745 ha.
Tento úbytek zemědělské pUdy je nejnižší v posledních desíti letech. U orné půdy je úbytek proti roku

T.:

K výsledkům
sumarizačních
prací a vývoJi
půdního fondu ČSSR za rok 1967

1966 cca o 3,5 tis. ha nižší, ale přesto převyšuje asi
o 2 tis. ha dosažený roční pri'lměrný úbytek od rok~ 1958.
Snížení výměry zemědělské půdy způsobila investiční výstavba a těžba (41 %) a povolené převody drobných, svažitých a méně úrodných pozem·
ků (zejména v horských a podhorských oblastech)
do lesní půdy a do ostatních ploch (59 %). Na snížení orné půdy se podílí v převážné míře její změna
do ostatních zemědělských kultur r zejména do luk
a pastvin] a jen asi u jedné třetiny (tj. cca u 8,2
tisíc ha) šlo o převod orné půdy do půdy nezemědělské, tj. na investiční výstavbu, do lesní půdy a
do ostatních ploch. Ani v roce 1967 se nepodařilo
skutečné úbytky zemědělské a orné půdy nahradit
současnými přírůstky z rozorávek a rekultivací půdních rezerv.
Účinnost zákona o ochraně zemědělského pfldního fondu č. 53/1966 Sb., který v roce 1967 poprvé
celoročně působil, se dosud plně neprojevila, protože řada investičních akcí byla povolena ještě před
platností tohoto zákona (před 1. zářím 1966), ale
změny z toho vyplývající byly promítnuty do evidence nemovitostí až po skutečném zahájení stavby v roce 1967. Přesto je možno konstatovat již
kladné působení tohoto zákona zejména při povolování změn kultur a výběru pozemku pro investiční výstavbu, kdy národní výbory zpřísnily kritéria
při odnětí pozemků ze zemědělského
půdního
fondu.

4. K některým otázkám dalšího vývoje sumarizaěních prací a provedení rozborů změn v půdním
fondu

V souvislosti s provedením sumarizačních prací k 1.
lednu 1968 byly zjištěny některé otázky, které bude
nutno řešit ještě v průběhu roku 1968. Na některé
tyto otázky bylo upozorněno při jednání s ministerstvem zemědělství a výživy a dalšími zainteresovanými resorty při zpracování Zprávy o stavu a vývoji půdního fondu k 1. lednu 1968. Např. dosavadní
sledování úbytků zemědělské a orné půdy podle
Jednotlivých druhů v rozborech změn v pfldním
fondu, zavedené od roku 1963 na podkladě požadavků tehdejšího MZLVH, představuje hodnocení
úbytků a přírůstků jen v globálním vyjádření. Pro
dokonalejší a komplexnější hodnocení vývoje zemědělského půdního fondu a zejména pro sledování
plnění zákona č. 53/1966 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ukazuje se potřebným sledovat
úbytky zemědělského půdního fondu i po jejichkvalitativní stránce, jako je např. umístění pozemku
v rovině, v intravilánu či extravilánu, ve výrobní
oblasti nebo v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu atd. Tuto otázku bude ÚSGK ve spolupráci s ministerstvem zemědělství a výživy v průběhu roku 1968 zkoumat a uváží možnost zavedení
alespoň některých Ukazatelů již pro hodnocení vývoje půdního fondu za r. 1968.
Zavedení nové soustavy v zemědělství se začíná
projevovat také ve změnách při sledování některých statistických zemědělských ukazatelů v sektorových přehledech o plochách kultur. Dosud se pro
vádělo vykazování ústředně řízených zemědělských
podniků podle sídel jednotlivých podniků v okre·
se, i když měl podnik své provozovny v jiných
okresech, popř. i v krajích. Výměry těchto provo-
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Clpera,
půdního

T.:

K výsledkům sumarizačních
fondu CSSR za rok 1967

prací

zoven byly zasílány jako přespolní pozemky do
okresů se sídlem podniků a v tomto okrese sumarizovány ve výměru podniku. Tím se stávalo, že
vykázáním takového podniku v okrese se značně
zvýšila jeho výměra zemědělské a orné půdy, která neodpovídala pro výpočet věrohodných statistických ukazatelů, např. pro výpočet hektarových výnosů, pracovních sil na 1 ha, uvedené výměře
osevů atd. Tato situace si vyžaduje provést průzkum tohoto problému a zvážit možnosti změny
technologie již pro příští sumarizaci, která by
umožnila
vykazování
jednotlivých
provozoven
ústředně řízených podniků v tom okrese, kde leží
a celkovou výměru podniku sumarizovat až při sumarizaci krajských výsledků.
Dále se bude nutno v roce 1968 ještě zabývat
řešením těchto dalších otázek, jako je např.
-prověření

přehledu
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a vývo;i

skupin zemědělských

podni-

ků-závodů (sektorů), zejména pokud se týká reorganizace nebo vytvoření nových sektorů např. "společné družstevní podniky");
-

odsouhlasení
všech přespolních
pozemků, tj.
okresních i krajských ve všech kulturách, aby
byl odstraněn rozdíl mezi úbytky zemědělské a
orné půdy,zjištěný
ze sektorových přehledů a
z ÚHDP k 1. lednu;
novelizace vyhlášky ÚSGK Č. 60 "Sumarizace
sektorových přehledů o plochách kultur podle
údajů JEP" ze dne 17. listopadu 1962 čís. jedno
222-334.5-11 409/1962, uveřejněné ve Sbírce pro
národní výbory č. 36 a jejíž platnost koncem
roku 1968 končí.

Uvedené a další otázky, souvisící se sumarizací
sektorových přehledů, bude ÚSGK v průběhu roku
1968 řešit a změny uvede v dodatku ke Směrnicím
pro údržbu EN - část C (sumarizační práce).

Rádiový dálkoměr
DI5TAMETER 8

Výzkumný

Rádiový dálkoměr DlSTAMETER 8 je společným
výrobkem dvou západoněmeckých firem, Ertel-Werke z Mnichova a Grundig z Fiirthu. První typ dálkoměru DlSTAMETER byl vyroben a veřejnosti
předveden již v roce 1964, byl to DlSTAMETER I.
Od té doby probíhal další intenzívní výzkum a vývoj na zdokonalování prvního typu. Tak byly vyvinuty další dva typy - DlSTAMETER III a DlSTAMETER 8. DlSTAMETER 8 představuje v současné
době jeden z nejmodernějších
dálkoměrů svého
druhu. Jeho vysoká přesnost, snadná obsluha a možnost velmi rychlého měření za téměř libovolných
povětrnostních
podmínek přinášejí velké ulehčení práce.
DlSTAMETER 8 pracuje s 8mm nosnou vlnou
(33,4 až 35,0 GHz), DlSTAMETER I pracoval v km itočtovém pásmu 10,2 až 10,4 GHz (tj. s ,vlnovou
délkou 2,94 až 2,86 cm) a DlSTAMETER III v pásmu
10,0 až 10,5 GHz (tj. vlnová délka 3,0 až 2,86 ·cm).
Použití kratší vlnové délky u DlSTAMETRU 8 přineslo s sebou celou řadu výhod. Především je to
zmenšení vyzařovacího úhlu anténního systému a
tím i snížení vlivu odrazů od zemského povrchu.
Další výhodou kratší vlnové dél,ky je i snížení vlivu různé vlhkosti atmosféry, ,čímž je zaručeno dobré spojení, a tím i vysoká přesnost měření.

Se svým bohatým příslušenstvím má DisTAMETER
8 velmi široké použití ve všech odvětvích, kde je
třeba velmi přesně měřit vzdálenosti. Tento typ
dálkoměru je vhodný pro polygono:vé sítě, k měře-

Ing. Aleš Krumphanzl
ústav rozhlasu a televize, Praha

ní délek při triangulaci a zvlášť velké použití má
v různých úlohách inženýrské geodézie. Místní sítě při projektování přehrad, mostů, silnic, ochranných hrází mohou při použití DlSTAMETRUodpadnout, nebo se velmi zjednoduší.
Předpokladem pro měření je "mikrovlnná" viditelnost mezi koncovými body měřené vzdálenosti.
Atmosférické poruchy jako např. déšť, mlha nebo
sněžení nemají podstatný vliv na dosažitelnou vzdálenost a průběh' měření. Při všech teplotách v rozmezí -400 až +550 C pracují přístroje naprosto
normálně.

DlSTAMETER 8 se skládá ze dvou úplně stejných
přístrojů, které jsou až na klystron úplně tranzistorovány. Celkový pohled na jeden přístroj je na
obr. 1. Všechny stavební části přístroje, tj. díly pro
vysílání, příjem a měření jsou umístěny ve skříni
z lehkého kovu (310 X 190 X280 mm). Měřící přístroj a přepínač pro obsluhu přístroje jsou přehledně uspořádány na ovládací desce (panelu), která je umístěna na boku kovové skříně. Ovládací
deska je během přepravy chráněna
ochranným
krytem. Po odšroubování ovládací desky od skříně
přístroje může být provedeno nastavení modulačních kmitočtů a mohou být i snadno vyměněny některé části zařízení, které jsou většinou vyrobeny
technikou plošných (tištěných) spojů. Parabolický
reflektor 0 350 mm, zářič a pomocný reflektor
anténního systému jsou od přístroje lehce oddělitelné, čímž je zabráněno poškození citlivého anténního sy.ému během dopravy.
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Za zdroj proudu slouží jeden 12 V akumulátor.
Nepatrná spotřeba proudu (přibližně 3 A při 12 V)
dovoluje mnohahodinové měření při použití normální autobaterie. K úplné přístrojové jednotce
patří ještě mikrotelefon, pomocný anténní systém
pro měření malých vzdáleností a jedna otočná a
sklopná stativová hlavice Ertel. Celá souprava se
dopravuje ve skříni z lehkého kovu (610 X410 X
250 mm), která je těsná i proti dešti. Vzhledem
k nepatrné váze přístroje a jeho příznivým rozměrům může být přístroj ve zvlášť těžkém terénu
přepravován i v obyčejném tlumoku. Váha jednoho přístroje je 10 kg.

Jak již bylo řečeno, je dálkoměrná souprava
složena 'ze dvou úplně stejných přístrojů. Jeden
z obou přístrojů pracuje při měření jako stanice
řídící "master-station" a druhá stanice jako řízená
"remote-station". Řídící stanice vysílá nosnou vlnu
v pásmu 35 GHz kmitočtově modulovanou jedním
z pěti rastrových kmitočtů 6,7 až 7,5 MHz. Takto
modulovaná vlna po své cestě prostorem dopadne
na anténu protistanice, stanice řízené. V řízené
stanici je tento signál smíchán se signálem vyráběným mikrovlnným oscilátorem (1), jehož frekvence je o mezifrekvenční kmitočet 49,5 MHz odlišná od kmitočtu stanice řídící. Signál vytvářený
mikrovlnným generátorem stanice řízené je mimo
jiné také kmitočtově modulován rastrovým kmitočtem, který je o 300 Hz odlišný od rastrového kmitočtu stanice řídící. Z rozdílu kmitočtů nosných vln
Měření vzdáleností přístrojem DlSTAMETER 8 je
obou stanic (řídící a řízené) vzniká mezifrekvence
založeno na měření doby šíření elektromagnetické
49,5 MHz, která je vlivem působení neline arit amvlny od jednoho přístroje ke druhému a zpět. Do- plitudově modulována rozdílovým kmitočtem rasba šíření (tzv. transitní čas) je přitom zjišťována
trových kmitočtů (300 Hz). Mezifrekvenční kmitovzájemným porovnáním fáze vlny vyzařované s vlčet je zesílen mezifrekvenčním zesilovačem a denou, která se vrací zpět. Neznámá vzdálenost je
modulován. Tím vznikne nízkofrekvenční
signál
součinem rychlosti a doby šíření -vlny. Blokové
o kmitočtu 300 Hz, který je produktem smíšení
schéma přístroje DlSTAMETER 8 v zapojení jako
rastrových kmitočtů stanice řízené a řídící. Tímto
stanice řídicí i řízená je na obr. 2.
nízkofrekvenčním signálem je v kodéru zpětného
Jak jiŽ bylo řečeno, používá DlSTAMETER 8
hlášení řízené stanice kmitočtově modulován sled
nosných vln 8 mm, které jsou stupňovitě měnitelimpulsů 10 kHz. Takto modulovaný sled impulsů
né v pásmu 33,4 až 35,0 GHz. Nosné vlny vznikají
spolu se signálem z generátoru rastrových kmitočv mikrovlnném oscilátoru. Za mikrovlnný oscilátor
tů (8) stanice řízené kmitočtově modulují nosnou
se zde používá reflexní klystron. Nosné vlny. jsou
vlnu stanice řízené, která je rovněž vyráběna refkmitočtově modulovány kmitočty 6,7 až 7,5 MHz, lexním klystronem. Nosná vlna je potom vyzařokteré jsou vytvářeny generátorem rastrových kmivána zpět ke stanici řídící. Jednotlivé modulační
točtů, mikrotelefonem
popř. impulzy z kodéru
zpětného hlášení u stanice řízené. Reflexní klystron (1) dodává výkon asi 15 mW do diplexoru
(2), kde je tento výkon rozdělován. Asi 14 mW je
vyzářeno anténou a asi 1 mW je veden na směšovací diodu (3) a dále k mezifrekvenčnímu zpracování. Část energie, vedené na směšovací diodu,
slouž'í spolu s energií přijatou od protistanice k vy·
tvoření mezifrekvenčního kmitočtu 49,5 MHz.
Anténa přístroje se používá jak pro vysílání,
tak i pro příjem. Anténa je typu "Cassegrain System". U tohoto systému se nenachází buzený zářič
v ohnisku, nýbrž ve vrcholu reflektoru. Vlny jsou
nejprve soustřeďovány na malém hyperbolickém
reflektoru, odráženy na parabolické zrcadlo a odtud vyzařovány. Vyzařovací úhel (vrcholový úhel
anténou vyzařovaného vlnového svazku) je asi 1,80•
Vlny, které dopadnou na anténu pod úhlem větším
než asi 10, prakticky neovlivňují u DlSTAMETRU8
výsledky měření. Vyzařovaná vlna je ještě ve vlastním přístroji polarizována pod úhlem 450 k vodorovné rovině. To, že k polarizaci vln dochází již
ve vlastním přístroji, má celou řadu výhod. Největší výhodou je však možnost snadného odejmutí
celého velmi choulostivého anténního systému pIJ
dobu transportu
přístroje. Pro měření kratších
vzdáleností než 200 m je vhodné nepoužívat parabolického anténního systému, ale nahradit jej tyčovým záři čem, který je součástí vybavení stanice.
Tohoto anténního systému je vhodné též použít ke
snadnějšímu navázání spojení např. při silné mlze.
tmě ap.
Velkou pozornost si zaslouží diplexer [2), tj.
výhybka, ve které dochází k rozdělování energie
mikrovlnného oscilátoru v poměru 1:14. Naprosto
běžné bývá r:)Zdělování výkonu v poměru 1:1. Rozdělení v poměru 1:14 je značným problémem a je
Výrobním tajemstvím firmy Grundig, která vyvinula tento prvek DlSTAMETRU.
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kmitočty leží přitom tak daleko od sebe, že nedochází k jejich vzájemnému rušení. Nosná vlna je
vlastně trojnásobně modulována (rastrovými kmitočty, mikrotelefonem a impulsy z kodéru zpětného hlášení).

jsou z těchto kmitočtů základních odvozovány jednotlivé rastrové kmitočty, které jsou v pásmu 6,7
až 7,5 MHz. Řídící krystaly jsou umístěny v malém
termostatu, takže jimi vytvářené kmitočty mají zaručenou vysokou stabilitu (1.10-6). Termostat udr"žuje teplotu krystalů s přesností ± 1° C. Základem
pro stanovení jednotlivých
rastrových
kmitočtů
je střední index lomu vzduchu pro rádiové vlny
No= 320 a rychlost šíření elektromagnetických
vln
ve vakuu Co= 299792,5±0,4 km/s, doporučená lUGG.
Měření DISTAMETREM8 poskytuje jednoznačné Výsledky až do vzdálenosti 250 km. Proto není
třeba znát pro měření tímto přístrojem přibližnou
délku měřené vzdálenosti. Pro určení vzdáleností
s přesností až na centimetry je nezbytné měřit všemi pěti rastrovými kmitočty, tedy kanály A až F.
Jednotlivé rastrové kmitočty mají za základ tato
měřítka:
Kanál
F
E
D
C
A a B

Obr. 2

1 Klystronový rnlkrovlnný oscilátor, 2 Dipplexer, 3 Srněšovací dioda, 4 Mezifrekvenční zesilovač, 5 Měřič fáze
(fázovací článek], 6 Dekodér zpětného hlášení, 7 Kodér
zpětného hlášení, 8 Generátor rastrových kmitočtů.

Nosná vlna, vyzářená řízenou stanicí, vyvolává
na směšovací diodě (3) stanice řídící opět vznik
mezifrekvence. Její nízkofrekvenční
složky, které
vzniknou po demodulaci jsou vedeny jednak k dekodéru zpětného hlášení (6) a potom k fázovacímu článku (5). Fázovací článek je přesně ocejchován a je zapojen do cesty jednomu z obou měřících signálů. S jeho pomocí lze provést vykompenzování fázového posuvu obou signálů, a tím vlastně přesně stanovit jeho skutečnou velikost. Vykompenzování se provádí podle údaje nulového indikátoru, velikost vzdálenosti sečte přímo na stupnici, která je spojena s fázovacím článkem. Z fázového posuvu, který vznikl vlivem časového zpoždění při cestě nosné vlny od stanice řídící ke stanici řízené a zpět, lze přímo stanovit měřenou vzdálenost.
DISTAMETER 8 má v generátoru rastrových
kmitočtů pouze dva oscilační krystaly, to je velká
přednost. Tyto krystaly vyrábějí kmitočty 1,498483
MHz a 1,483498 MHz. V tomto rozsahu jsou kmitočty vyráběné krystaly obzvláště stabilní. Prostřednictvím jednoduchého kmitočtového násobení

asi
asi
asi
asi
asi

Kmitočet

Měřítko

6,7 MHz
6,7 MHz
7,5 MHz
6,7 MHz
7,5 MHz

250
20
2
200
10

km
km
km
m
m

Rastrové kmitočty stanice řídící jsou o 300 Hz
nižší a 'pro kanál A vyšší než odpovídající rastrové
kmitočty stanice řízené a jsou automaticky synchronizačním zařízením řízeny tak, že je stále tento rozdíl udržován.
DISTAMETER 8 je velmi složité, ale také spolehlivé měřící zařízení, které vyžaduje k obsluze jen
minimální
elektrotechnické
znalosti. Podrobnosti
funkčního principu dálkoměrů DISTAMETER jsou
uvedeny v literatuře [1]. Podrobnosti ze zkoušek
přístroje v rozvinovací geodetické síti jsou rovněž
publikovány [1].
Orientační cenové údaje podle firemní literatury činí pro starší typ DISTAMETER III 15850 DM,
pro základní vybavení a se všemi doplňky, tj. úplná souprava dvou stanic 31700 DM.
Technické
údaje
Měřící rozsah
Doba měření (obousměrné
měření)
Nosné vlny
Nosné kmitočty
Rastrové kmitočty
Kmitočty krystalů
Napájecí napětí
Elektrický příkon
Elektric'ký příkon
termostatu
Dooa ohřevu krystalů
Rozměry
Váha

asi 10 minut
8 mm
33,4 až 35,0 GHz
kolem 7,5 MHz
kolem 1,5 MHz

12 V
asi 30 W
asi 5 W
pod 1 minutu při
teplotě okolí + 20° C.
310 X 190 X280 mm
10,8 kg

[1J A. V. N. 1967, Heft 7, str. 281-296.
[2] popis dálkoměru D1STAMETER, firemní

literatura.

Lektoroval: Ing. Boi'ivoj Delong, CSc., VÚGTK, Praha
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Ing. Frantiiek Rys,
Inienýrská geodézie, n. p., Praha

Průzkum účinnosti školících akcí
pořádaných Oborovým střediskem
vzdělávání a výsledky druhého
roku jeho činnosti

o

některých problémech podnikového vzděláv~ní
a výsledcích prvního roku činnosti Ob~rového str~diska vzdělávání pracujících (OSVP) Jsme se zmlnUi již v čísle 3/1967 tohoto časopisu. Uvedli jsme
také, že cílem vzdělávání pracujících není jenom
předávání poznatkú posluchačům, neboť poznat něco neznamená ještě umět poznání v praxi využívat.
OSVP zvlášť zajímá jaká je účinnost školení na
pracovištích, jak absolventi využívají nově n~bytých poznatků ve své praxi, jak s odstupem ~as~
hodnotí přínos školení pro svoji práci a také laky
názor na školení mají jejich přímo nadřízení vedoucí. Mohlo by se namítnout, že nejvhodnějším
způsobem, jak zjistit účinnost školení, jsou zkoušky, nebo alespoň pohovory. Ty však není možno zařazovat do programu školení, neboť v krátkodobých kursech nelze zkracovat hodiny výuky, ani
nelze posluchačům poskytnout potřebný čas k přípravě. Samotné zkoušky by také neposkytly odpověď na otázku jak absolventi kursu využívají nabytých poznatků ve své praxi, zda vůbe,; šk~lení
znamená pro praxi přínos a jak jeho provaděm dále zdokonalovat. K takovému hodnocení je třeba
určitého časového odstupu a není možno za tím
účelem znovu svolávat absolventy kursů.
Pro shromáždění potřebných informací byla
proto nejvhodnější
dotazníková
metoda, která
umožňuje získat v krátkém čase informace od velkého počtu osob, třeba fyzicky vzdálených. Ústředním problémem průzkumu - účinností školení rozumíme nabytí takových poznatků, které jsou
pak v praxi vhodně a úspěšně používány, případně ještě předávány dalším pracovníkům, ať již organizovanou formou, přednáškami, instruktážemi,
nebo jen příležitostně při osobním styku.
Bylo rozhodnuto vypracovat dvojí dotazníky a
obrátit se nejen na absolventy kursů, ale i na jejich přímo nadřízené vedoucí, aby získané srovnatelné údaje mohly být konfrontovány, a tak ověřeny. K průzkumu bylo vybráno 16 kursů uspořádaných v roce 1966. Absolventům kursů a jejich přímo nadřízeným vedoucím bylo rozesláno celkem
606 dotazníků. Z 303 dotazníků zaslaných absolventům se vrátilo 204. Z dotazníků zaslaných vedoucím se vrátilo 221, tj. v prvním případě návratnost 67 %, ve druhém případě 73 %. Tohoto, v dotazníkovém průzkumu poměrně velkého úspěchu,
bylo docíleno díky velmi dobré spolupráci ústavů
geodézie a kartografie v nichž byla akce provedena. Z navrácených dotazníků bylo statisticky zpracováno cca 4 tis. odpovědí a z těchto výsledků
uvádíme některá zajímavá zjištění.
Odpovědi

absolventů

kursů:

Složení účastníků kursů podle vzdělání bylo
59 % vysokoškolské zeměměřické
12 % úplné střední odborné zeměměřičské _
16 % jiné odborné (V - právnické, V nebo usa
- ekonomické)

13 % všeobecné (ÚSV, nebo základní)
Odbornou praxi mělo
66 % více než 10 let
31 %1 3-10 let
3 % méně než 3 roky
Podle funkčního zařazení bylo
47 % pracovníků vykonávajících činnost, která
byla předmětem kursu
25 % vedoucích bezprostředně nadřízených těmto přímo výkonným pracovníkům
28 % vedoucích pracovníků vyššího stupně, nebo
v jiném odborném útvaru
Činnost, která byla předmětem školení, před
kursem
37 % účastníků nevykonávalo
39 % provádělo pouze částečně
33 % samostatně provádělo
Po absolvování kursu tuto činnost
27 % absolventů dosud nevykonávalo
35 % provádělo pouze částečně
- 38 % převážně provádělo
Pokud se týká dfivodů nevykonávání činnosti
uvádí
54 % této části absolventů kurStl, že bylo málo
příležitosti (zakázek a pod.)
35 % přešlo na jinou funkCi (většina řídící, nebo v jiném odborném útvaru)
7 % činnost nevykonávalo, protože bylo dostatek jiných odborQ.íků
4 % že nejsQu dostatečně připraveni pro úspěšný výkon (konkrétně 2 absolventi)
Ze svého vlastního hlediska pokládá absolvování kursu
54 % absolventů za velmi prospěšné
45 % za uspokojivé
1 % za neuspokojující (konkrétně 3 absolventi)
Jako důvod neuspokojení uvádějí
2 absolventi málo praktického procvičení
1 absolvent, že kurs byl příliš krátký a rychlý
Poznatků nabytých v kursu při své praxi
85 % absolventů vhodně a úspěšně použilo
10 % nemohlo použít bez dalšího podrobnějšího
prostudování a pomoci zkušenějších pracovníků
5 % používalo již předtím a kurs jim nic nepřinesl
K předávání poznatků v ikursech nabytých dalším spolupracovníkům se absolventi vyjadřují
61 % předává poznatky náhodně a :příležitostně při osobním styku
21 % organizovanou formou, přednáškou a instruktáží -a pod.
- 18 % nepředává poznatky vůbec
Pokud OSVP vydalo k některým kursům vlastní
skripta, považuje je
- 89 % absolventů za dobře a důkladně zpraco·
vaná
- 10 % za příliš stručná a neúplná
_
1 % za příliš obsáhlá a -málo přehledna
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Rys, F.: Prlizkum
účinnosti
školících
akcí pořádan'Úch
Oborov'Úm střediskem
vzdělávání
a v'Úsledky druhého
roku ;eho činnosti
.

Odpovědi

vedoucích:

Do kursu byli účastníci Illavrženi
71 % přímo nadřízeným vedoucím
24 % jiným vedoucím pracovníkem ústavu
5 % na základě vlastního zájmu
Činnost, která byla předmětem školení před
kursem
29 % účastníků nevykonávalo
(37 %)
- 28 % provádělo pouze částečně
(30 % )
- 43 % samostatně provádělo
(33 (l'ó)
Rozložení odpovědí se poněkud liší od odpovědí
absolventů, viz údaje v závorkách, rozdíly však nejsou podstatné.
Po absolvování kursu tuto činnost
- 18 % pracovníků dosud nevykonávalo
(27 %)
- 37 % provádělo pouze částečně
(35 %)
- 45 % převážně provádělo
(38 0/0)
Opět nepodstatné rQzdíly proti údajům absolventů v závorkách.
Za důvod nevykonávání školené činnosti po
absolvování kursu uvádějí vedoucí
50 % málo příležitosti,' zakázek a pod. (54%)
42 % přechod na jinou funkci
(35%)
8 % dostatek jiných odborníků
(7 %)
Značná shoda s odpověďmi absolventů.
Podle názoru vedoucích použili absolventi při
své praxi poznatků nabytých v kursu
86 % vhodně a úspěšně
(85 %)
11 % ,'nemohlo použít bez dalšího podrobnějšího
prostudování a pomoci zkušenějších
pracovníků
(10 %)
3 % používalo již předtím a kurs jim nic nového nepřinesl
(5 %)
Opět značná shoda s odpověďmi absolventů.
Na otázku o prospěšnosti absolvování kursu
podřízeným pracovníkem odpovědělo
- 84 % vedoucích, že bylo účelné a prospěšné
15 % že nelze ještě 'rozhodnout
0,5 % ,(1 vedoucí), že bylo zbytečně vynaloženým nákladem a ztrátou času
K otázkám o účelnosti pořádání kursů se vedoucí vyjádřili
- 77 % že kursy jsou velmi potřebné a účelné
- 23 % že kursy jsou účelné pouze pro jednoho
pracovníka ústavu, který nabyté poznatky rozšíří mezi ostatní pracovníky
Žádný vedoucí nesouhlasil s odpovědí, že kursy
jsou zbytečné, neboť každý pracovník si má zvyšovat svůji odbornou úroveň vlastním studiem. Podle praxe sociologických průzkumů lze zkoumaný
soubor respondentů (dotazovaných) pokládat za dostatečně representativní,
neboť představuje 35 %
všech účastníků kursů OSVP pořádaných pro ústavy v roce 1966. Závěry lze tedy zobecnit na všechny
kursy OSVP. Kvantitativně a statisticky zpracované
odpovědi se mohou stát v tomto případě i kvalitativnÍllli argumenty při rozboru výsledků dotazníkové akce. Kvalitativních rozborů zpracovaných
podle jednotlivých kursů použije OSVP k zkvalitnění příštích kursů s opakovanou, nebo podobnou náplní.
Otázky dotazníků a odpovědí předložené k zaškrtnutí byly formulovány tak, aby bylo shromážděno co nejvíce údajů potřebných k určení, zda kursy OSVP mají u absolventů kladnou odezvu. I když
ve formulaci otázek a odpovědí se ukázala řada nedostatků, lze konstatovat, že podle názorů absolventů
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i jejich vedoucích jsou kursy OSVP účelné a potřebné pro zvyšování odborné úrovně pracovníků.
K hlavním otázkám o vhodném a úspěšném použití
v kursech 'nabytých poznatků v praxi se 85 % dotázaných vyslovilo kladně.
Součástí dotazníkové akce byla i otevřená otázka zjišťUjící názory na opatření, která by mohla
zvýšit účinnost příštích kursů. Z odpovědí vyjímáme:
Zařadit více praktických ukázek a cvičení (46
odpovědí absolventů a 21 odpovědí vedoucícil)
Kursy častěji pořádat (14+6 odpovědí)
Kursy ;prodloužit 1(15 + 2 odpovědí)
Skripta dodat účastníktim předem k prostudování (12+8 odpovědí)
Omezit náplň kursů, ale hlouběji probrat (2 + 6
odpovědí)
Více ,kursů' o nových zkušenostech, pomůckách,
postupech (5 +4 odpovědi)
Více času na diskuse (5 odpovědí)
Závěry z diskusí písemně shrnout, případně písemně zpracovat kontrolní otázky a odpovědi
(4 + 2 odpovědi)
Nezařazovat do kursů společně začátečníky l1
pokročilé (4 + 2 odpovědi)
Tyto názory budou brány postupně v úvahu při
přípravě příštích kursů.
Samozřejmě (není tato dotazníková akce jediným
způsobem shromažďování
informací o účinnosti
kursů. Je vhodně doplňována sbíráním připomínek
a námětů účastníků na závěr každého kursu, rozhovory s účastníky i lektory a konečně získáváním
zkušeností a sledováním školících akcí Jiných organizací. Důležitým poradním orgánem je i pedagogická rada OSVP, jejíŽ členové se zúčastnili dotazníkové akce. Provedením této dotazníkové akce
získalo OSVP řadu cenných zkušeností. Dotazníkovou
technikou možno získávat cenné materiály potřebné
k ověření správnosti různých opatření nebo rozhodnutí. Předpokladem je ,ovšem odborné provedení
takové akce, která je jen zdánlivě jednoduchá. Před
neodborným používáním dotazníků nutno důrazně
varovat, neboť může jednak vést k imylným názorům a což je ještě horší, může tuto výzkumnou techniku zdiskreditovat a otupit ochotu dotazovaných
pro další akce.
\

Kursů ,a školení pořádaných OSVP se v roce 1967
zúčastnilo celkem 840 pracovníků ve 164 výukových
dnech. Počet lektorů spolupracujících
s OSVP
stoupl již na 244, z toho 62 lektorů z ÚGK Praha,
78 lektorů ,z resortu ÚSGK a 104 lektorů z jiných
institutů, organizací škol a pod.
Byly uspořádány kursy s následující tématikou:
kursy
pro všechny
ústavy
ÚSGK:
Měření jeřábových drah a mostů
Základní plány závodů aljiné druhy základních
plánů
Geodetické práce pro bytovou výstavbu
Elektromagnetické
vyhledávání
podzemních vedení
Zaměřování památkových a jiných stavebních objektů
StaVitelství ve vztahu k zaměřování památek
Komplexní mechanizace geodetické a projektové
přípravy čs. dálnic
'
Současné možnosti využití pozemní fotogrammetrie v architektuře a památkové péči
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Rys, F.: PrtJ.zkum účinnosti
školících
akci pořádaných
Dborovým
střediskem
vzděláváni
a výsledky
druhého
roku ;eho činnosti

Teorie a praxe přesných měření a vytyčování
Určování zhušťovacích bodů
Základy vědeckého řízení
Práce s kolektivem
Řízení v nové organizaci resortu ÚSGK
Jednotná soustava účetnictví
Využití síťového plánování v geodetických pracích
Ekonomika reprodukčních oddílů
Kurs pro mistry odborného výcviku učňů
Kurs pro instruktory pověřené odborným výcvikem
učňů
Kurs pro bezpečnostní techniky

Školení kádrových rezerv (vedoucích pracovních
skupin, hlavních inženýrů zakázek a vedoucích
hospodářských středisek)

kursy

pouze

pro

,

ÚGK Praha:

Základní znalosti pro zakládání evidence nemOVItostí
Využití fotogrammetrie pro evidenci nemovitostí
Školení kádrových rezerv (vedoucích rajonů a ,vedoucích SG)

Stavebně měřické práce
Programování
Příprava
kám

'v jazyku ALGOL

pomocných

dělníků

Inventarizace

hospodářských

Automatizace

výpočtu mezd

k učňovským

zkouš-

prostředků

Informace pro činnost vedoucích pracovníků
rodním podniku lG Praha

Vydávání skript

ft

v ná-

učebních pomůcek pro výuku

Pro potřeby účastníků kursů vydalo OSVP další
skripta a učební pomůcky v rozsahu 1141 stran, za
spolupráce 41 autorů:

Název
Ing. Aron
VI. Mach
Ing. Lenko
Prof. Dr. Ing.
Krumphanzl
Prof. Dr. Ing.
Krumphanzl
Ing. Herda CSc.
Ing. Švec
Ing. Švec
Ing. Novák CSc.
Ing. Novák CSc.
Ing. Adámek CSc
Ing. Šlégr
Ing. Jiřinec
Ing. Antropius
Ing. Pšenička
Ing. Pšenička
Ing. Pšenička
JUDr. Procházka
JUDr. Procházka
Doc. Ing. Smola
Doc. Ing. Smola
Doc. Ing. Smola
Kolektiv
Ing. Krumphanzl A.
Kolektiv
O. Štanc
Dr. Khol
R. Masnica
R. Masnica
MUDr. Mrázek

P e dag

o g i c kár

Výchova učňů v odborném výcviku
Metody síťového plánování (CPM, PERT, RAMPS)
Učebný pomer a pracovní podmienky mladistvých,financovanie
výchovy učňov, úkoly inštruktora pri odbornom výcviku učňa
Úvodní přednáška ke kursu teorie a praxe přesných měření
a vytyčování
Koncepce vytyčování Sídlišť
Teorie o praxe přesného měření délek
Určení délky mostní esy _. rozbor přesnosti
Vytyčování mezilehléllo bodu na přímce - rozbor přesnosti
Vytyč::Jvání bodu pravoúhlými souřadnicemi
Vytyčování bodu polámou metodou
Paralaktické měření vzdálenosti vysoké přesnosti
Koordindce geodetické dokumentace staveb při projektování sídlišť
Charakteristické prvky stavebních slohů (nákresy)
Identifllmce parcel
Scelování pozemků a HTÚP
Organizace zeměměřické služby
Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících
Správa národního n'ajetku
VlastnictvÍ k nemovitostem
Úvod do řízení a organizace
Základy organizac,e nauky
Rozbory procesů
Práce vedoucího se skupinou
Schematické grafy k přednášce o elektromagnetickém
vyhledávání podzemních vedení
Skripta pro školení účetních pracovníků podniku v resortu ÚSGK
Základní problémy řídící práce
Hlavní problémy personálního řízení
Činnost odborných pracovníků bezpečnosti práce
Bezpečnost práce při používání ručního nářadí
Možnosti zdravotního poškození ve smyslu nemocí z povolání,
nebo pracovních úrazů u zaměstnanců ÚSGK při zeměměřických pracech
Materiál pro školení ředitelů podniků a ústavů a dalších vedoucích hospodářských
pracovníku v problematice
řízení nových
organizací resortu ÚSGK

a d a OSVP

Zasedání pedagogické rady se konalo v roce 1967
dvakrát. Mimo, obsahovou náplň výuky v kursech
OSVP se zaměřila pozornost na některé aktivní Vy-

8
187
130
151
44
21

ukové metody, které byly členum pedagogické rady
předvedeny ve zvláštním kursu. Další aktivitu vyvinuli členové pedagogické rady v přípravě zmíněné dotazníkové akce k účinnosti školení. Na posledním zasedání byla zhodnocena
dvouletá činnost
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Rys, F.: Průzkum účinnosti
školícich
akci pořádaných
Oborovým
střediskem
vzděláváni
a. výsledky
druhého
roku jeho činnosti

OSyp
funkce
nadále
ÚSGK

a členové pedagogické rady zproštěni své
s tím, že vytvoření podobného orgánu bude
v působnosti VÚGTK, kam podle rozhodnutí
bude OSyp delimitováno.

OSYP jako samostatně hospodařící středisko ÚGK
Praha mělo v roce 1967 tyto náklady a výnosy
(v tis. Kčs):
materiál a literatura
odpisy ZP a DKP
reprodukce
refundace .za lektory
refundace za exkurse
jiné služby
dopravné
nájemné ze sálů
hotely a internáty
mzdy vč. odměn
odměny za přednášky askripta
úroky
režie ústavu
náklady celkem
výnosy

21,3
5,3

9,5
20,6
6,9
4,0
29,4
17,3

115,7
60,6
117,3

Z hlediska uzavřeného dvouletého hospodaření
OSyp jeví se pak následující bilance (v tis. Kčs):
náklady
269,9
424,6

resortu ÚSGK
pro zlepšovatele a vynálezce

Ústřední správa geodézie a kartografie
předkládá naší odborné veřejnosti plán tematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce v oboru geodézie
a kartografie
spolu se soutěžními podmínkami.
Plán tematických úkolil sestavil Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
podle
pokynů Státní komise pro techniku a Úřadu pro
patenty a vynálezy vydaných pro tematické řízení
vynálezcovské a zlepšovatelské
činnosti na léta
1966-1970 z 1. října 1965. Plán byl projednán
s ústředním výborem odborového svazu zaměstnanců státních orgánů a místního hospodářství.
Vyzýváme odborníky, vynálezce a zlepšovatele ze všech pracovišt oboru geodézie a kartografie k účasti na vyřešení vypsaných úkolů.

16,7
424,6
446,1

Od výnosů nutno odečíst položku 16,0 tis. Kčs,
která je režijní přirážkou za školící akce provedené
pro ÚGK Praha a nebyla získána činností, která by
měla oborový charakter.

za rok 1966
zo rok 1967
režijní přirážky
za kursy ÚGK Praha
celkem
Ztráta za dvouleté
hospodaření OSyp

PLÁN TEMATICKÝCH ÚKOLŮ

271,4
446,1
7,6
16,0
693,9
0,6

Je zřejmé, že byla pečlivě dodržena zásada stanovená při založení OSYP, aby totiž z jeho činnosti
neplynul pro ÚGK Praha žádný zisk.

Rozhodnutím ÚSGK bylo de1imitováno Oborové
středisko vzdělávání pracujících do Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického s tím, že bude pořádat pouze vybrané školící
akce pro vedoucí pracovníky resortních organizací
a pro špičkové odborníky. Veškeré ostatní školící
akce si budou pořádat jednotlivé podniky, nebo
ústavy resortu, .které pro tento účel mohou zřídit
podniková střediska vzdělávání. lG Praha takové
středisko vzdělávání zřizuje a využije tak dosavadních zkušeností a styků k pořádání potřebných kursů školení.
PSY - lG Praha bude nabízet účast na vlastních akcích ostatním resortním organizacím. Takováto spolupráce by mohla být vzájemně výhodná,
neboť pořádat školení pro malý počet vlastních
pracovníků by bylo nákladné. Ochotu ke spolupráci
budou jistě podporovat dosavadní výsledky dvouleté činnosti OSYP.

1. Návrh vhodné technologie polepování hliníkových nebo zinkových desek kreslícím papírem
Dosavadní
-ekonomické

stav
a jeho
nevýhody:

technicko-

Lepení kreslícího papíru na hliníkovou nebo zinkovou desku podle dosavadní technologie n. p.
Kartografie v Praze nevyhovuje. Papír se odlepuje,
bývá zvlněný a hliníkové folie se deformují a v některých případech vzniká koroze desek. Tyto závady mají zásadní vliv na přesnost a kvalitu kartografických prací. Zejména se odlepují a deformují rohy folií. Užívání lepidla s obsahem acetonu je z bezpečnostních důvodů vyloučeno.
Popis
úkolu
požadavky:

a

technické

Úkolem je vypracovat takovou technologii, která
např. využívá nový druh lepidla, novou úpravu papíru nebo desek před lepením, úpravu listu apod.,
která by odstranila uvedené nedostatky.
Podmínky řešení:
a) zaručeně pevné spojení desky s papírem tak,
aby nedocházelo i při použití mokrého procesu
k odlepování papíru nebo deformacím desky a
aby bylo zabráněno vzniku koroze hliníkových
desl;lk,
b) nesmí dojít i při použití mokrého reprodukčního procesu k prosáknutí některých složek lepidla na povrch papíru,
c) nesmí dojít ke změnám normálních vlastností
kreslícího papíru, povrch papíru musí zůstat
rovný,
d) použít těch lepidel,
nebo jiné lidskému
látky.
.

která neobsahují aceton
~draví škodlivé prchavé

Tato podmínka se uplatňuje proto, že n. p. Kartografie v Praze nemá a nebude mít v dohledné době
instalováno dostatečně účinné odsávací zařízení.
Za vyřešení odpovídající podmínkám je stanovena
jedna odměna ve výši 3 000,- Kčs.
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Lhiita
k vyřešení
ú k o I u 31. 12. 1968

tematického

Zařízení pro automatickou
registraci
výsledků
měření na
stereokomparatoru
(Geodezija
i kartografija
č. 6/1967)

Podrobnější informace řešiteli'tm a pomoc při řešení poskytne n. p. Kartografie
Praha, který je
pověřen provedením priizkumu prospěšnosti. Kromě toho zajišťují poskytování
informací ostatní
ústavy a podniky resortu ÚSGK.

Zdi'tvodnění
a společenského

Technicko-ekonomické
informace
o stavu
techniky:
Vlastimil Boubík: Lepidla a jefich příprava
Propagační
materiály fy. R. Elsaesser:
Fabrikation kart. Papiere, Kirchberg (Bern) Schweiz.

Při neustálém stoupajícím využívání fotogrammetrie v geodézii a též jiných technických a vědeckých oborech sníží se pracnost i nákladovost vyhodnocovacích
prací a zvýší se kvalita výsledků
vyhodnocení.

Zdiivodnění
národohospodářského
a společenského
významu:
Odstraněním dosavadních nedostatki't se zvýší kvalita kartografických
prací a zabrání se hospodářským škodám, které vznikají poškozováním origináli't mapových děl.

3. Návrh lehkého skládacího st8tivU pro úhloměrné
přístroje, použitelné při pracích se

2. Jednoduché registrační zařízení ke stereokomparátoru Zeiss 1818
D o s a vad n í s t a v a j e h o tec hni c k 0ekonomické
nevýhody:
Nynější registrace zápisem je zdlouhavá a ri'tzná
dělení stupnic pro odečítání snímkových souřadnic a paralax zpi'tsobuje možnost omyli't.
Pop i s ú k o I u a tec hni c k é po ž a d a v k y:
Navrhnout jednoduché zařízení pro automatickou
registraci snímkových souřadnic a paralax. Stereokomparator
Zeiss 1818 vybavený tímto jednoduchým registračním
zařízením by měl sloužit pro
a) odměřování
snímkových
souřadnic
a paralax
pro výpočet polohy nově určovaných bodů bodového pole metodou analytické
aerotriangulace;
b) vyhodnocení mapy analytickou fotogrammetrií
s využitím jak v novém mapování, tak zejména
v údržbě stávajlcích map.
Za vyřešení odpovídající podmínkám
jedna odměna ve výši 4000,- Kčs.
Lhůta

k vyřešení

je stanovena

K. Szangolies:

tec

hni

cko-

Popis

úkolu

a technické

požadavky:

Řešením úkolu je třeba docílit lehkého, avšak při
tom dostatečného
pevného stativu složitelného do
aktovky, nebo na rozměr o málo větší, jehož výrobu by bylo možno v našich podmínkách zajistit
(hlava přístroje by měla být vyměnitelná pro ri'tzné typy přístroji't). Je nutné, aby řešitelé předložili
prototyp nebo funkční vzorek.
Za vyřešení odpovídající podmínkám
jedna odměna ve výši 3000,- Kčs.
Lhi'tta

k vyřešení
31. 12. 1968

je stanovena

tematického

tematického

Podrobnější informace a pomoc řešiteliim poskytnou n. p. Inženýrské geodézie v Praze a závod
v Pardubicích. Provedením priizkumu prospěšnosti
je pověřen závod v Pardubicích. Kromě toho zajišťují poskytování informací všechny ostatní ústa-vy resortu ÚSGK.
Te c hni c k o - e k o n o m i c k é i n for m a c e
o stavu
techniky:

K. Szangolies:

stav a jeho
nevýhody:

Těžkopádnost a neskladnost
stativi't úhloměrných
přístroji't zabraňuje jejich operativnímu použití při
pracích středisek geodézie.

ú k o I u:

ú k o I u : 31. 12. 1968

Firemní prospekt:
Otto Weibrecht:

Do s a vad n í
-ekonomické

národohospodářského
významu:

Stereokomparator
Zeiss 1818
Der Stereokomparator
Zeiss
1818 und seine
Anwendung
(Zeissovo
kompendium
fotogrammetrie, díl 1.)
Allgemeine Betrachtungen uber
die analytische Photogrammetrie (Zeissovo kompendium fotogrammetrie IV. díl)
Photogrammetrische
Registriergerate Betrachtungen
uber die
Vor- und Nachteile
der verschiedenen
Registriersysteme,
Vermessungs- Informationen
Sonderheft B Grossenanderung
mit dem Stereokomparator
1818
(Vermessungs
informationen č. 4)

Podrobnější informace řešiteli'tm a pomoc při řešení poskytne VÚGTK (Ing. Dr. O. Válka, CSc.),
který je též pověřen provedením pri'tzkumu prospěšnosti. Kromě toho poskytnou informace ostatní
podniky a ústavy resortu ÚSGK.
Technicko-ekonomické
o stavu
techniky:

informace

Firemní prospekty zahraničních
továren jednotlivých geodetických přístroji't (Theodolity, nivelační
přístroje, tachometry firem: Wild, Kern, Zeiss-Jena,
Opton, Ertel, MOM apod.).
Zdi'tvodnění
a společenského

národohospodářského
významu:

Vybavování středisek geodézie úhloměrnými
pnstroji a dálkoměry nepůsobí tak efektivně jak by
se očekávalo. Pracovníci SG nemohou přístroje plně
využít, protože pracují obvykle s nedostatkem figuranti't. Zi'tstávají proto raději u dosavadních pomi'tcek pro ortogonální metodu. Zavedením lehkého stativu by při transportu
jednostopým vozidlem byla zvýšena bezpečnost dopravy a ekonomický přínos by se projevil v úspoře pracovních sil.
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OSGK pro

zlepšovatele

A. Pro zlepšovatele

1. Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených tematických úkolu muže každý, pokud dodrží zákonné předpisy a podmínky vyhlášených úkolů.
Soutěže se nemohou zúčastnit členové soutěžní
poroty a pracovníci, kteří byli buď pověření hodnocením návrhu v rámci pruzkumu prospěšnosti.
nebo kteří měli přímý vliv na vyhlášení úkolu.
2. Návrhy se podávají Výzkumnému ústavll
geodetickému, topografickému
a kartografickému
v Praze. Textová část se podává ve dvojím vyhotovení, přílohy jako funkční vzory a modely, případně obtížné výkresy, mohou být připojeny jen
v jediném provedení.
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2. Po projednání v komisi ÚSGK schvaluje výsledky vyhodnocení řešení jednotlivých úkolU a
informuje řešitele o konečném výsledku s tím, že
úkol považuje za uzavřený. ÚSGK schvaluje návrh
soutěžní komise na odměny a jejich výplatu s konečnou platností.
3. Vypsaná __odměna bude přiznána za komplexhí vyřešení úkolu, odpovídající jak soutěžním podmínkám, tak i požadavkum
uvedeným
v jednotlivých tematických úkolech. V případech
jen dílčího řešení muže být odměna snížena nebo
rozdělena mezi několik dílčích řešení. Dojde-li několik řešení vyhovujících všem požadavkum, bude
odměna přiznána nejvhodnějšímu z nich. Bude-li
však optimálního řešení dosaženo kombinací několika návrhu, z nichž každý bude třeba sám
o sobě úplný, bude odměna rozdělena na všechna
tato řešení.

3. Každý návrh přihlášený do soutěže musí být
4. Za předložené vzorky, funkční modely nebo
. označen "Řešení tematického
úkolu č
·
prototypy odpovídající podmínkám stanoveným pro
VÚGTK" a musí obsahovat jméno a adresu zlepšo·
jednotlivé úkoly, budou poskytovány přiměřené návatele a číslo jeho konta u SBČS.
hrady a to podle rozhodnutí ÚSGK. Tyto náhrady
se nevč1tají do odměn za řešení tematických úkolu.
4. Návrhy přihlášené
do soutěže musí být
.srozumitelné, technicky jasné a úplné. Pokud se
5. Odměny a nál:ij:ady vyplatí ÚSGK do 14 dnu
řešení opírá o literaturu, musí být tato přesně uvepo
jejich
schválení a výsledek soutěže uveřejní
dena.
v odborném časopise GaKO.
5. Konečná lhuta pro podání řešení je uvedena u každého úkolu. Za včas došlé se považují
ty návrhy, které ve stanoveném termínu budou
doručeny sekretariátu
VÚGTK v Praze 1, Tř. Politických vězňů 12.
Vydání ČSN 73 0120 a ČSN 73 0122
Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření vydalo dvě nové československé státní normy
B. Pro Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický
1. Každé řešení bude po jeho přihlášení
zkoumáno ústavem pověřeným průzkumem prospěšnosti a řešitelé budou případně vyzváni k doplnění nebo dořešení neúplně zpracovaných částí
návrhu.
2. Do jednoho měsíce po uplynutí konečné
lhuty pro podání řešení musí být řešitel vyrozuměn o dalším řízení.

ČSN 73 0120: Značky základních technickohospodářských map
ČSN 73 0122: Značky účelových map a plánů ve
stavebnictví
Obě normy, zpracované ÚSGK, mají platnost od
1. dubna 1968.

Normy lze zakoupit v příslušných krajských
prodejnách "Knihy, n. p." nebo v prodejně Kniha,
n. p. v Praze 1, Majzlova 4, za 13,-, resp. 9,50 Kčs.

3. Ze dvou stejných řešení bude dána přednost
tomu, které došlo do VÚGTK dříve.
4. Práva vyplývající pro navrhovatele ze zákonných předpisů o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích zůstávají navrhovatelum
zachována, zejména pokud jde o nárok na další odměnu
v případě realizace vynálezu nebo zlepšovacího'
návrhu a také nároky na ostatní výhody jako právo na přihlášení vynálezu apod. nebudou dotčeny.
5. Každé jednotlivé řešení
VÚGTK a předloženo Ústřední
kartografie ke schválení.

bude vyhodnoceno
správě geodézie a

1. Vyhlašující organizace ÚSGK ustaví komisi, která projedná všechny návrhy do dvou měsícu po uplynutí lhuty, stanovené k vyřešení, bez
zřetele na pořadí, v němž došly. Návrhy došlé po
lhutě se projednají podle předpisu o ZN bez nároku na odměnu z titulu tematického úkolu.

Americká společnost fotogra;mmetrická
oznamuje
vydání první obsáhlé MANUAL OF COLOR AERIAL
PHOTOGRAPHY
(Příručka barevné letecké fotografie). Příručka je dílo vynikajících mezinárodních odborníku. Mezi početnými články jsou ku
příkladu: Význam barev. Optika, filtry a fotografické přístroje pro barevné fotografie. Plánování
a pracovní postup při barevných úkolech. Vyvolávání barevného filmu. Technika barevného tisku. Metrická jakost barevného tisku. Fotografický
výklad barevné fotografie.
Příručka má více než Ipadesát stran barevných fotografií a úplnou soustavu barevných standardi'l Od,boru pro barevné standardy při Národním standardním úřadu. Objednávky přijímá American Society of Photogrammetry, 105 N. Virginia
Avenue, Falls Church, Virginia. Cena v předplacení: Člen ASP $ 14.00, nečlen $ 17.50. Cena po
vydání: Člen ASP $ 19.00, nečlen f$ 22.50.
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VI. GEODETICKÁ
ČSVTS·PRAHA

KON FERENCE

25.-26.

DUBNA 1968

Českoslovenští geodeti a kartografové, účastníci VI. geodetické konference, konané dne 25. a 26.
dubna 1968 v Praze na téma "Čs. geodézie a kartografie v letech 1918 až 1968" - zástupci pracovišf
různých resortů z celé ČSSR, vysokých a středních
odborných škol, delegáti ČSVTS zvolení na krajských konferencích a na městské konferenci v Praze, seznámili se v referátech přednesených zástupci vlády, ÚSGK, MNO, MSv, MŠ a ČSVTS s vývojem
čs. geodézie a kartografie za uplynulých 50 let, se
současným stavem i s perspektivou dalšího rozvoje
v těchto oborech a v otevřené a věcné diskusi kriticky zhodnotili dosažené úspěchy i současné nedostatky.
Dospěli k přesvědčení, že čs. geodézie a kartografie se vyvíjela od roku 1918 úspěšně a jako obor
vědy a techniky dnes zaujímá místo mezi předními
vyspělými zeměmi světa. Zajištěním vysoké úrovně
výchovy na čs. vysokých i středních odborných školách, vybudováním dokonalých technických zákla·
dů, topografických map, map velkých měřítek, účelových map, evidence půdy, kartografickými
díly
i speciálními geodetickými pracemi přispěla čs.
geodézie a kartografie významně k výstavbě Československésocialistické
republiky, k zajištění ob·
rany země, k přestavbě zemědělství a k vývoji kultury obou národů.
Organizace geodetické a kartografické činnosti
vyvíjela se postupně k soustředění celostátní civilní služby v resortu ÚSGK. Souč~sně existují geodetické složky v dalších resortech a samostatná
složka v MNO. Jedním z důležitých úkolů soustředěné civilní služby byla koordinace a odborné řízení prací v celém odvětví. Toto řešení, které bylo
v roce 1954 značným pokrokem, je dnes nepostaču·
jící. Předpoklady pro koordinaci nejsou u řady resortů zajištěny, ÚSGK dokonalou koordinaci neza·
jistila, na řízení se podíleli slovenští odborníci jen
malou měrou a staré formy direktivního řízení neumožňovaly demokratickou spolupráci mezi partnery, jejichž požadavky musí ovlivňovat vývoj a perspektivy v geodézii a kartografii.

1. Trvat na zachování soustředěné civilní geo·
detické služby, která by měla vlastní centrální orgán (správu) pro země české a vlastní centrální
orgán (správu) pro Slovensko. Ve věcech společných (např. geodetické základy), mezinárodních,
výzkumu a technologických
by obě centra úzce
spolupracovala a zajistila metodickou jednotnost.
2. Požadovat, aby v odvětvích národního hospodářství, kde se ve větší míře uplatňuje geodézie
a kartografie, byl vybudován systém odpovědných
pracovníků těchto oborů na závodech, podnicích a
centrálním orgánu.
3. Z odpovědných zástupců centrálních orgánů,
škol, výzkumných ústavů, ČSAV a ČSVTS vytvořit
celostátní komisi pro geodézii a kartografii jako
nadresortní orgán s patřičnou pravomocí ke koordinaci a stanovení základních směrů vývoje a výzkumu v obou vědních oborech.
4. Vytvořit samostatnou VTS pro geodézii a
kartografii, která by s ostatními VTS tvořila spole·
čenskou organizaci v rámci Národní fronty, hájíCl
zájmy vědeckotechnické
inteligence, a požadovat,
aby tato VTS byla plně respektována jako partner
při řešení zásadních odborných otázek v rozvoji
geodézie a kartografie v ČSSR, vydávala doporučení v otázkách organizačních, koordinačních, mzdových i publikačních. Požadovat, aby tato společnost
měla ústřední výbory podle územního členění ČSSR,
jejichž užší předsednictva by tvořila společný ÚV,
který by koordinoval činnost výboru a styk se zahraničím.
5. Usilovat a podporovat vytvoření samostat·
ných zeměměřických fakult na ČVUT v Praze a
SVŠT v Bratislavě. Po důkladných rozborech uvážit
otevření zeměměřického studia na VUT v Brně. Zahájit postgraduální studium geodézie a kartografie
na' našich vysokých školách. Plně podporovat naše
školy ve vydávání tištěných učebnic z oborů geodézie a kartografie.

6. Požadovat uspořádání celostátního aktivu
geodetů ze všech odvětví k řešení základních společných problémů s konkrétním programem zapojení se geodetů do nového demokratizačního procesu.
7. Požadovat, aby odborná veřejnost byla včas
a důkladně informována o projednávání zásadních
opatření v geodézii a kartografii, aby připravované
návrhy mohly být oponovány co největším počtem
odborníků. Nejvhodnějším prostorem pro takovou
oponenturu by měla být ČSVTS pro geodézii a kartografii a společný orgán navrhovaný v bodě 3.
Technická veřejnost kritizuje ÚSGK pro nedoV ČSVTS by měl být znovu projednán návrh geostatek kvalitních neutajovaných
map, zaostávání
detického zákona.
údržby map topografických i map velkých měřítek
a nevyjasněnost v některých problémech evidence
8. Požadovat, aby pod vedením obou centrálnemovitostí.
ních orgánů civilní služby a za spoluúčasti ostatních
resortů, škol, výzkumných ústavů a ČSVTS byl vy·
Geodeti a kartografové
konstatují, že jejich
pracován perspektivní plán rozvoje čs. geodézie a
společenské postavení není správně ohodnoceno a
kartografie
do roku 1980 pro celé odvětví a akční
tato diskriminace působí fluktuaci vysokoškolsky
plán pro nejbližší období, ve kterém by byly resvzdělaných pracovníků do jiných profesí, které jsou
pektovány zásady akčního programu ÚV KSČ z lelépe honorovány. To způsobuje značné národohostošního roku a zásady obsažené v programu vlády
podářské ztráty a snižuje atraktivnost geodetického
ze dne 24. 4. 1968.
studia a společenskou vážnost geodetů a kartografů.
Konstatují, že přílišná specializace je na úkor upo9. Požadovat provedení novelizace směrnic a
třebitelnosti. Jsou přesvědčeni, že zrušení samostat.
norem v oboru inženýrské geodézie a v budoucnu
ných zeměměřických fakult bylo krokem zpět.
jejich účelné sjednocování.
10. Požadovat provedení revize seznamů utajoVe snaze urychleně odstranit zjištěné nedovaných skutečností tak, aby bylo dosaženo nejúčelstatky a vytvořit předpoklady
pro nejúčinnější
uplatnění geodézie a kartografie v národním 110s- nějšího soulad,u mezi potřebami národního hospodářství a zájmy obrany státy.
podářství ČSSR usnášejí se účastníci konference:
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11. Prosazovat
vydání neutajovaných
map
středních a velkých měřítek pro potřebu veškerého technického podnikání. Prosazovat, aby tyto
mapy byly trvale udržovány v souladu se skutečným stavem.
12. Požadovat zpracování spravedlivé soustavy
platového hodnocení pracovníků geodézie a kartografie s ohledem na jejich kvalifikaci a délku praxe tak, aby tato soustava odpovídala dnešnímu významu jejich práce.
13. Prosazovat pružnější odborné zahraniční
styky a získání odborné literatury z ciziny.
14. Doporučit novému ÚV ustavení OS pro automatizaci.
15. Požadovat provedení důsledné lidské a morální rehabilitace čs. geodetů a kartografů, kteří
byli postiženi nesprávným postupem a politickými
deformacemi po roce 1948.
Na 250 přítomných geodetů a kartografů pověřuje nový ÚV ČSVTS pro geodézii a kartografii
- aby toto usnesení zaslal všem orgánům ČSVTS,
závodním pobočkám, krajským a městskému výboru, ÚR ČSVTS a ÚV těch ČSVTS, kterých se
týká,
- aby toto usnesení předal zástupci vlády ČSSR
delegovanému na tuto konferenci, ústředním
orgánům a dalším hospodářským organizacím,
kterých se požadavky týkají,
aby rozpracoval jednotlivé body a vyvinul potřebné úsilí k jejich brzké realizaci,
aby na nejbližších shromážděních ČSVTS nebo
aktivech geodetů a kartografů informoval účastníky těchto akcí o stavu realizace tohoto usnesení,
.
aby rezoluce byla uveřejněna v GaKO a aby stav
plnění jednotlivých bodů byl rovněž v tomto časopise uveřejňován,
aby VyUžil všech diskusních příspěvků ke své
činnosti,
aby závěry z jednání v OS převzal do svého
pracovního programu a informoval o nich i o jejich uskutečňování členy ČSVTS.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
V Praze dne 25. dubna 1968.
Předseda návrhové komise:
Ing. František

Čálek

Usnesení z jednání odborné skupiny
pro geodetické základy
a mapování
Zasedání odborné skupiny pro geodetické základy a mapování, konané u příležitosti VI. geodetické konference ČSVTS v Praze dne 26. dubna
1968, zhodnotilo vývoj svého odborného úseku v letech 1918 až 1968 a konstatuje, že v uplynulých
50 letech bylo na území našeho státu jak v oblasti
geodetických základů, tak i v oblasti mapování vybudováno dílo, které svou komplexností, přesností
i pojetím patří mezi přední ve světě. Na vysoké vědecké úrovni byly vybudovány zejména naše geodetické základy, zahrnující astronomicko-geodetickou, trigonometrickou, nivelační a gravimetrickou
síť, které tvoří plně vyhoVUjící a spolehlivý základ
nejen pro veškeré technické účely, ale i pro řešení
moderních vědeckovýzkUmných úloh. Na úseku maPOVáIÚbylo vytvořeno celostátní mapové dílo v podobě Státní mapy odvozené v měř. 1:5000, topografické mapy v měř. 1:25000, topografické mapy
v měř. 1:10000 na převážné části našeho území,

bylo provedeno katastrální mapování na ploše asi
8 % území a zahájeno technickohospodářské mapování ve velkých měřítkách. Všechny práce byly prováděny s využitím pokrokových metod a přístrojů,
které umožňovaly jejich mechanizaci ve stále větší
míře. vývoj posledních 10 let je pak u nás charakterizován nástupem epochy automatizace získávání
a zpracování geodetických informací, která zaznamenala největší rozmach v oblasti geodetických
výpočtů.
Přes nesporné úspěchy dosažené v uplynulých
50 letech na úseku geodetických základů a mapování je třeba konstatovat, že v současné době narostla před čs. geodézií a kartografií celá řada problémů, jejichž úspěšné řešení je nezbytným předpokladem dalšího pokrokového vývoje těchto oborů. Nesprávné řešení těchto problémů způsobilo
v nedávné minulosti hospodářské ztráty a bylo důsledkem deformací při řízení a rozhodování v odvětví geodézie a kartógrafie a častých změn koncepce. Na úseku geodetických základů a mapování je
třeba jmenovat zejména tyto problémy:
1. Dořešit a kompletizovat koncepci integrované soustavy automatizace získávání a zpracování
geodetických informací a uvádět ji co nejrychleji
v život.
2. Ujasnit v krátké. době další koncepci technickohospodářského mapování ČSSR a vytyčit jeho
novou perspektivu.
3. Pro mapování ve velkých měřítkách zavést
jednotný souřadnicový systém Křovákův a vyřešit
obsah map tak, aby mapy velkých měřítek nebyly
tajné. Mapování v tomto systému zahájit již od rokU 1969.
4. Požadovat od ministerstva vnitra' a ministerstva národní obrany, aby v součinnosti se zainteresovanými institucemi podrobily revizi seznam utajovaných skutečností s aspektem, aby nadměrným
utajováním geodetických údajů nebyla omezována
technická činnost a nevznikaly další hospodářské
ztráty.
5. Pokračovat v udržování, obnově i modernizaci našich geodetických základů s tím, aby byly
stále dostatečně přesným základem pro veškeré
technické podnikání i pro vědecké účely.
6. Prověřit okolnosti, spojené se zrušením GTÚ
v Praze a GÚ v Bratislavě a zajistit na bázi Kartografického a geodetického fondu postupné vybudování organizace, schopné provádět komplexně nejnáročnější práce v oboru geodetických základů.
Při řešení těchto problémů nabízí ČSVTS pro
geodézii a kartografii svou pomoc. Tato rezoluce
je přílohou usnesení plenárního zasedání VI. geodetické konference, přijatého dne 25. dubna 1968.
Předseda OS 1705:
Prof. Ing. Anton Suchánek, CSc.

Usnesení z jednání odborné skupiny
pro fotogrammetrii
Českoslovenští fotogrammetři, účastníci odborného jednání uspořádaného dne 26. 4. 1968 v rámci VI. geodetické konference, seznámili se v referátech, přednesených vědeckými a odbornými pracovníky z nejvýznačnějších
fotogrammetrických
pracovišt, se současným stavem a perspektivou dalšího rozvoje fotogrammetrie.
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V bohaté diskusi, které se účastnilo více než
50 diskutUjících, kriticky zhodnotili dosažené výsledky ve výzkumu i praxi. Došli k závěru, že československá fotogrammetrie
má bohatou tradici a
zaujímá přední místo ve světě. V posledních patnácti letech došla velkého rozšíření zejména pro
mapovací účely. Dalšímu rozšíření fotogrammetrických metod brání utajování leteckých snímkil a
malá operativnost při plánování leteckého snímkování. Čs. fotogrammetři jsou znepokojeni nedostatečným využitím fotogrammetrických
vyhodnocovacích přístrojil v resortu ÚSGK, které je zapříčiněno zejména nevyjasněností
některých
aspektil
technickohospodářského
mapování.

7. Doporučit odborné skupině pro fotogrammetriii
vypracování
podrobnějšího
historid:éha
zhodnocení přínosu čs. fotogrammetrie pro národní
hospodářství a vědecký rozvoj tohoto oboru u nás
a ve světě.
8. Doporučit novému ÚV projednat nepříznivou
situaci vzniklou po delimitaci výroby geodetických
přístrojil s cílem dosažení pružnějšího dovozu menších geodetických a fotogrammetrických
přistrojil
a pomilcek.
Předseda OS-1703:

Ve snaze urychleně odstranit příčiny, bránící
dalšímu rozšíření
progresívních
fotogrammetrických metod ve prospěch čs. národního hospodářství, usnášejí se zástupci čs. fotogrammetril:

Usnesenie Z rokovania V odbornej
skupine pre inžiniersku geodéziu

1. V souladu s bodem 10 rezoluce VI. geodetické konference požadovat maximální odtajnění leteckých snímkil pro potřeby nejrilznějších orgánil
a organizací čs. národního hospodářství.
2. Prosazovat operativní zpilsoby plánování leteckého sním kování a styku s orgány, které je provádějí. Usilovat o snížení cen za letecké snímkování tak, aby dosavadní ceny leteckých snímkil,
jež brání jejich většímu použití např. pro lesnické
účely, byly upraveny tak, aby byly v relaci s cenami ve vyspělých socialistických a kapitalistických
zemích.
3. Požadovat, aby v resortu ÚSGK byl v rámci
zpracovávaného
perspektivního
plánu rozvoje čs.
geodézie a kartógrafie do r. 1980 vypracován i perspektivní plán využití fotogrammetrických
přístrojil s cílem jejich maximálního využití pro potřeby čs. národního hospodářství.
4. Usilovat v' souladu s bodem 13 rezoluce ze
VI. geodetické konference o vytvoření předpokladil
pro operativnější odborné zahraniční styky zejména zajišťováním:
odborných recipročních stáží pro schopné odborníky u vyspělých zahraničních
zeměměřických organizací,
postgraduálního
stipendijního
studia a vědeckých stipendijních pobytil pro nejvyspělejší čs.
geodety, fotogrammetry a kartografy na předních světových vysokých školách a výzkumných
ústavech s cílem urychlit vědeckotechnický pokrok v našich oborech,
prostředkil pro účast v mezinárodních
odborných organizacích (FIG, ISP, ICA) zejména na
vědeckých experimentech,
jež umožní zkvalitnit čs. výzkum v uvedených oborech.
5. Doporučit novému ÚV společnosti pro geodézii a kartografU projednání možnosti vytvoření
vlastního devizového konta a získání devizového
podílu na výsledcích hmotného i nehmotného čs.
vývozu v oborech geodézie, fotogrammetrie a kartografie.
6. Požadovat, aby při přípravě zásadních opatření, týkajících se čs. fotogrammetrie, byli zúčastněni zástupci ČSVTS pro geodézii a kartografU.
V této souvislosti požadovat urychlené vydání Instrukce pro THM, kterému musí předcházet veřejná oponentura za účasti co největšího počtu odborníkil tak, aby mohly být prodiskutovány některé
technické detaily, jako výsledná přesnost díla ve
vztahu k použitým metodám, jeho údržba s využitím progresívních fotogrammetrickýchmetod
atd.

Ing. Ladislav Skládal, CSc.

Účastníci VI. geodetic~kej konferencie, ktorí sa
zaoberajú otázkami inžinierskej geodézie, si vypočulí 12 odborných referátov a prerokovali niektoré
otázky z tejto oblasti.
Rokovania potvrdili, že účasť geodetov v investičnej výstavbe a v činnosti radu ďalších odborov
je nevyhnutná.
Prítomní, navazujúc na rezolúciu prijatú na
plenárnom zasadnutí VI. geodetickej konferencie,
konštatujú, že vyčlenenie koordinačných a riadiacich geodetických zložiek z ministerstva stavebníctva v r. 1954 sa prejavilo negatívne. ÚSGK, ktorá
prevzala tieto zložky, úlohy na úseku inžinierskej
geodézie neplnila, takže ani v súčasnej dobe nie
je zaistené jednotiace metodické a koordinačné
riadenie geodetických prác v projektových organizáciach a v organizáciach stavebnej výroby. V súčasnosti vývoj geodetických prác prebieha v stavebníctve i niektorých iných rezortoch bez rámcoVého programu a vyvíja sa živelne, úroveň prác je
rozna podfa náhodilej schopnosti pracovníkov a
konkrétneho prístupu jednotlivých pracovísk k geodetickým otázkam výstavby. Ministerstvo stavebníctva nevypracovalo dlhodobý výhlad potreby geodetov pre vlastný rezort a nevyžadovalo ani výchovu geodetov na vysokých a stredných odborných
školách.
V záujme odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z tohoto stavu a v -záujme ďalšieho rozvoj a
inžinierskej geodézie doporučujeme:
1. Odstrániť
diskrimináciu
a jej dosledky,
o ktorej sa hovorí v rezolúcii na str. 1 odst. 5.
2. Zriadiť na ministerstve stavebníctva geodetickú zložku. ktorá by metodicky riadila a koordinovala geodetické práce v rezorte v súlade s novou
sústavou riadenia národného hospodárstva. Ďalej
zriadiť geodetické zložky pri podriadených orgánoch.
3. Stanoviť povinnosť ústavov a podnikov menovať odpovedného geodeta pri všetkých troch zložkach investičnej výstavby (t. j. investora, generálneho projektanta
a generálneho dodávatela)
pre
každú rozsiahlu stavbu alebo pre súbor menších
stavieb.
4. Ustanoviť subkomisiu, ktorá zistí relácie doterajšieho platového zaradenia v jednotlivých rezortoch. Odpovednosťou za plnenie poveriť Ing. Pospíšila z ÚSGK a zabezpečit dodanie výsledkov ÚV
ČSVTS.
5. Vypracovat rámcove techno16gie pre špeciálne meracie práce v stavebníctve a zaistit hlavné smery technického rozvoj a, menovite mechanizáciu a automatizáciu geodetických prác.
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6. Poriadat v rámci ČSVTS doškolovacie semináre a pokračovat v kurzoch pre odpovedných geodetov.
7. Organizovat vzájomnú výmenu s geodetmi
z technicky vyspelých štátov.
8. Pretože sa stá va, že vedúci pracovníci často
podceňujú dOležitost stavebnomeračských
prác a
poverujú ich konaním nekvalifikované
kádre, navrhujeme v záujme zamedzenia národohospodárskych škOd v dosledku konania geodetických prác
nekvalifikovanými
silami, aby vedúci pracovníci
boli hmotne zodpovední za takto sposobené škody.
9. Zaistiť výrobou, resp. dovozom, aby na čs.
trhu bolo dostat výrobky novodobých meračských
prístrojov
a pomocok potrebných
na zaistenie
prác v inžinierskej geodézii.
10. Zaistit dostatočnú kapacitu reprodukcie pre
lnžiniersku geodéziu, najma pokial ide o mapy velkých mierok.
11. Zabezpečit zvláštne rizikové poistenie pracovníkov a odmeny za práce konané v zimnom období, za ktoré podla Cenníka sú účtované prirážky.
12. Novelizovat Cenník oddiel 6 (práce v inžinierskej geodézii) a zabezpečit, aby ÚSGK informovala o tvorbe Cenníka ďalšie zainteresované 01',ganizácie.
13. Uverejňovat správy o prerokovaných normách, inštrukciach a smerniciach v GaKO a Zpravodaji ÚSGK.
Predseda OS-1701:
Prof. Dr. Ing. Václav Krumphanzl

Usnesení z jednání odborné skupiny
pro kartografi i
Na zasedání ČSVTS odborné skupiny pro kartografii dne 26. dubna 1968 dospěli účastníci VI.
geodetické konference po .vyslechnutí referátů a
diskusních příspěvků k těmto doporučením:
1. Zajistit v maximální míře rozvoj kartografie
na všech pracovištích v návaznosti na výsledky
vědy a výzkumu, který by se měl rozvíjet ve větší
míře než je tomu dosud.
2. Doporučit, aby se výzkum také zaměřil na
rozpracování technologií kartografické výroby map
velkých měřítek, zejména účelových map a na problémy malých kartografických
pracovišf.
3. Prosazovat pohotovou a důslednou realizaci
výsledků výzkumu, které povedou ke zvýšení efektivnosti a kvality kartografické tvorby a produkce.
4. Požadovat zavádění nových progresívních
metod výroby v celém výrobním cyklu a zavádění
kvalitních materiálů a pomůcek tuzemské i zahraniční Výroby projednávat ve spolupráci s oborovými
společnostmi ČSVTS.
5. Zajistit vydávání koordinovaných kartografických informací s perspektivou jejich plné automatizace.
.
6. Požadovat spoluúčast kartografu při tvorbě
tématických map od samotného počátku jejich zpracování a využívat zkušeností a zařízení velkých
kartografických pracovišt.
7. Požadovat svolání celostátního aktivu kartografů za pomoci a účasti odborné skupiny pro kartografU; aktiv by měl řešit perspektivy dalšího rozvoje oboru kartografie, zlepšení pracovních podmínek kartografů a zvýšení celospolečenského významu oboru kartografie.

8. Požadovat, aby byla plně respektována pravomoc a odpovědnost odpovědných redaktorů a šéfredaktorů v kartografU a aby proto bylo skoncováno s dosavadní předběžnou cenzurou kartografických děl.
9. Usilovat o vysílání pracovníků čs. kartografie na stáže do význačných zahraničních kartografických podniků za účelem získání nových zkušeností na základě recipročních dohod.
10. Prosazovat účinnou spolupráci a výměnu
zkušeností kartografických
pracovišt v ČSSR při
zavádění progresívních technologií, zejména v oblasti mechanizace a automatizace kartografických
prací.
11. Dále doporučujeme doplnit body č. 10 a 11
-rezoluce VI. geodetické konference z 25. dubna
1968 o tyto konkrétní náměty:
a) pro neutajované mapy velkých měřítek zvolit
jednotný souřadnicový systém se souvislým pravoúhlým kladem mapových listů. Jsme toho názoru, že těmto podmínkám nejlépe vyhovuje systém jednotné trigonometrické
sítě katastrální
- JTSK - (Křovákovo zobrazení);
b) požadovat, aby bylo zastaveno TH mapování systému 1942 kromě již rozpracovaných lokalit a
aby nadále bylo TH mapování prováděno v systému JTSK;
c) požadovat, aby bylo urychleně dořešeno vydání
neutajovaných, upravených topografických map
v měřítku 1:10 000 pro civilní potřebu v souladu
s potřebami ostatních resortů. Tyto mapy by
byly zároveň základními mapami pro odvozování dalších map menších měřítek;
d) zajistit i nadále užívání souřadnicového systému 1942 a map vyhotovp.ných v této soustavě
pro určité speciální úkoly, kde užití je nevyhnutelné, při zachování nutného stupně utajování.
Účastníci zasedání odborné skupiny pro kartografU na VI. geodetické konferenci ukládají oběma
odborným skupinám, aby toto usnesení realizovaly
a v pravidelných obdobích podávaly zprávu o jeho
plnění.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Předseda

OS-1702:

Ing. Karel Pecka

Usnesení z jednání odborné skupiny
pro evidenci nemovitosti
Účastníci jednání, geodeti z pracovišť různých
resortů v ČSSR v počtu téměř 100, projednali problematiku evidence nemovitostí, její vývoj, současné nedostatky a výhled uplatnění nových metod
využívajících mechanizaci a později automatizaci
podstatné části konstrukčních a výpočetních prací.
K dosažení optimální úrovně a spolehlivosti
údajů EN a uplatnění technického
pokroku při
údržbě mapových i písemných operátů usnesli se
účastníci jednání doplnit usnesení z plenárního za·
sedání (dne 25. IV.) následujícími body:
1. Doporučit ÚSGK, aby urychleně projednala
se zainteresovanými resorty zásady právní úpravy,
umožňUjící zápis všech právních vztahů v EN, včetně skutečných, ale nedoložených
vztahů, ověřených místním šetřením.
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2. Doporučit
VÚGTK, aby urychleně dokončil řešení výzkumných úkolů, směřujících k rozšíření mechanizace a automatizace prací na SG;
ÚSGK vytvořit předpoklady pro praktické vyzkoušení nově navrhovaných metod a včasnou
systematickou odbornou přípravu pracovníků SG
k hromadnému zavedení do praxe.
3. Doporučit ÚSGK, aby .novila
nejvhodnější
technologii na rychlou a hosI'lodárnou obnovu mapového fondu ve velkých měřítkách pro EN a vytvořila předpoklady pro realizaci mapování přednostně v prostorech s naprosto nevyhovujícími mapami EN, zejména na Slovensku s použitím Křovákova zobrazení.
4. Prostřednictvím členů VTS v krajích a okresech, zejména z odborných skupin pro EN a pro
pozemkové úpravy, napomáhat k zlepšení spolupráce geodetických složek v okrese při provádění
HTÚP.
Vzájemným předáváním kvalitních podkladů
mezi složkami resortu ÚSGK a MZV dosáhnout maximální hospodárnosti prací a kvality elaborátů EN
i HTÚP, s vyloučením duplicity v provádění dílčích
úkolů.
5. Doporučit ÚSGK, aby projednala se zájmovými resorty možnost opětného zavedení institutu
vydržení, konstitutivního významu zápisů vlastnictví v EN a eventuální zavedení náhrad za provádění změn v evidenci nemovitostí z prostředků NV,
přjpadně občanů.
6. Doporučit ÚSGK, aby jednáním v centrálních
orgánech docílila změnu v ustanovení zákona 53/
1966 Sb., zejména v tom směru, aby nadále změny
v kulturách zemědělské půdy nepodléhaly schválení dosud příslušnými orgány a bylo tak dosaženo v kulturách podstatně lepšího souladu EN
se skutečností.
7. Požadovat, aby pracovníci oblastních ústavů
geodézie za splnění náročných politických a technických úkolů měli možnost dosahovat stejného
platového ohodnocení jako zeměměřiči v podnicích
inženýrské geodézie.
Předseda OS-1704:
Ing.

Miloslav

Vitoul

VI. GEODETICKÁKONFERENCE se konala v Obecním domě hl. m. Prahy dne 25. a 26. 4. 1968. Plenární jednání prvého dne zahájil předseda ČSVTS
pro geodézii a kartografii Ing. Jaroslav Kouba uvítáním zástupce československé vlády, devíti spolupořádajících resortů, čestných hostů a více než
270 zástupců pracovišť geodézie a kartografie ze
všech resortů a ze všech míst republiky, zástupců
vysokých a středních odborných škol a delegátů
ČSVTS zvolených na krajských konferencich i na
městské konferenci v Praze.
Zástupce vlády, I. náměstek ministra stavebnictví František Tom a n, ocenil ve svém projevu přínos československých geodetů a kartografů za uplynulých 50 let, podrobil kritice negativni jevy v minulých obdobích, zejména v oblastech řizení, iniciativy a podnikavosti a ve smyslu vládniho programu požadoval, aby s rozvojem demokratizace na-

šeho života byla plně doceněna úloha vědy a techniky, význam kvalifikace a schopností lidí a aby
tvořivé, kvalifikované práci, bylo vráceno místo.
které jí náleží.
Potom následoval referát ••O vývoji soustředěné
geodézie a kartografie v letech 1918-1968", který
místo onemocnělého předsedy ÚSGK Ing. Jaroslava
P r ů š i přednesl náměstek
Ing. Ferdinand R ad o uch a referát Dr. Ing. Karla S v o bod Y ••50
let civilni gedézie v odvětvových orgánech". Oba
referáty byly proti zněni :uveřejněnému ve 4. čísle
GaKO podstatně zkráceny a referát Ing. Radoucha
byl doplněn rozborem současných nedostatků a návrhem na jejich odstranění v nejbližší době.
Následovala srdečná slavnostní chvilka, kdy
představitelé ČSVTS předali profesoru Dr. Františku Fialovi, nositeli Řádu práce, diplom ••Čestného
člena ČSVTS", uznání, které je udíleno jen nejvýznamnějším pracovníkům v oboru vědy a techniky.
Bouřlivé ovace všech přítomných, kteří povstáním
prokazovali úctu a lásku milovanému učiteli, vědci i člověku vzácného charakteru, nepamatujeme na
našich jednáních dlouhá léta.
Po přestávce přednesl referát ••Geodézie a kartografie v čs. armádě v letech 1918-1968" genmjr.
Dr. Ing. Jan K 1í m a a referát ••vývoj civilních vysokých a středních zeměměřických škol v Československu v letech 1918-1968" doc. Dr. Ing. Jaroslav K o vař í k. Také oba tyto referáty byly uveřejněny ve 4. čísle GaKO a byly předneseny ve
zkráceném znění.
Odpolední jednání zahájil Ing. Jaroslav K o u b a
referátem o geodézii a kartografii v ČSVTS, o některých projevech deformací v ÚR ČSVTS po II.
sjezdu i o obrodném procesu, který byl zahájen
v nedávné době odvoláním starého a zvolením nového předsednictva, ve kterém jsou zástupci všech
dosavadních 17 sekcí i zástupci některých komisí.
a jehož předsedou byl zvolen náměstek ministrapředsedy SKT Ing. Miroslav Šmok, nositel Řádu
práce. Uvedl zásady plánované přestavby ČSVTS:
1. Pro jednotlivé zájmové obory ustavit samostatné vědeckotechnické
společnosti, které jsou
v oblasti svého odborného zaměření vrcholným
odborným orgánem;
2. společnosti jsou dobrovolné, zájmové společenské organizace, sdružující jak individuální členy, tak i členy kolektivní;
3. společnosti mají mít právní subjektivitu a řídit
se vlastními stanovami vypracovanými na základě jednotných zásad; společnosti budou rozhodovat o své struktuře, organizačním členěni
a o svém programu;
4. společnosti se mají dobrovolně spojit ve federativní svazek ••Ústředí vědeckotechnických společností". V důsledku tohoto spojení poskytnou
společnosti svým členům navzájem výhody;
5. základním článkem výstavby společností jsou
závodní pobočky, individuální a kolektivní členství. Jednotlivé
společnosti
mohou stanovit
zvláštní druhy a stupně členství a určit přislušné podmínky pro jejich přiznání;
6. jednotlivé společnosti budou hospodářsky samostatné a samosprávné;
7. nejvyššími orgány společností
budou sjezdy.
svolávané podle statutu. Řídící a odborné orgány společností budou voleny na sjezdu;
8. společnosti zřizují a řídí hospodářská zařízení;
9. každá společnost si samostatně sestaví a schválí plán odborné činnosti, samostatně organizuje
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zahraniční styky včetně členství v mezinárodních organizacích;
10. společnosti mohou vydávat své vlastní časopisy a publikace;
11. své vztahy k ROH a jiným organizacím si upravují společnosti rozhodnutím svých příslušných
orgánů;
12. federace vědeckotechnických
společností bude
reprezentovat společnosti jako celek; požaduje
se, aby ústředí se stalo součástí Národní fronty
jako organizace hájící zájmy vědeckotechnické
inteligence v ČSSR;
13. uspořádání VTS na Slovensku bude realizováno
podle usnesení slovenských orgánů.
Dále s. Ing. Kouba uvedl: "Podle nové evidence
členů přihlásilo se v naší vědeckotechnické společnosti k odborné skupině (OS) inženýrské geodézie celkem 1224 členů, k OS kartografie 392 členů, k OS fotogrammetrie 471 členů, k OS evidence nemovitostí 665 členů a k OS geodetické základy a mapování 1213 členů. Jsou to značné počty a postavení naší vědeckotechnické společnosti
jako celku se z tohoto hlediska stává významným.
Postavení společnosti závisí ovšem především na
aktivitě všech členů. Je však ještě dost pracovníků,
často i vědeckých, profesorů a učitelů, kteří jsou
málo aktivní ve VTS nebo stojí dokonce stranou.
Jejich získání pro VTS by pomohlo zvýšit úlohu a
postavení VTS u nás i v zahraničí. Naše společnost je snad jediným prostředníkem ke společnému projednávání všech otázek geodézie a kartografie u nás. VTS poskytuje objektivní možnosti ke
vzájemné výměně názorů. Máme zatím mnoho chyb
v naší práci i v osobní statečnosti. Jinde v zahraničí jsou v tomto směru mnohé zvyklosti, a to jak
uvnitř společnosti, tak i navenek. Jak ukazuje průběh konferencí v krajích, které probíhaly v minulých týdnech, projevuje se na všech stranách zájem
o další vývoj VTS, o odbornost i o správný rozvoj
geodézie a kartografie. Nároky stále vzrůstají.
Máme předpoklady v souvislosti s novými orgány,
které máme na dnešní konferenci volit, dosáhnout
dalšího, vyššího kvalitativního stupně v naší činnosti, dosáhnout toho, po čem v souvislosti s potřebou ustavení sekce pro geodézii a kartografii
řada našich členů volala, aby geodeti a kartografové bez rozdílů svých pracovišf vystupovali vždy
společně jako uvědomělá síla."
Následovala několikahodinová diskuse. Otevřená,
kritická, zabývající se postavením čs. geodézie a
kartografie, koordinací prací, školstvím, výchovou
a kvalifikací vůbec, nedostatky 'dosavadního stavu
i organizací a činností ČSVTS. Výsledek celodenního jednání byl shrnut v rezoluci, kterou v závěru
jednání prvého dne přednesl předseda zvolené návrhové komise Ing. František Čálek. Po doplnění
o některé připomínky z pléna byla rezoluce jednomyslně schválena. Její znění je uvedeno na jiném
místě.
Večer se sešli delegáti krajských konferencí a
městské konference
v Praze, aby zvolili nové
ústřední výbory - český a slovenský, oba v tajných
volbách. Úvodem k volbám byla na společném zasedání udělena čestná uznání ČSVTS. Uznání I.
stupně se zlatým odznakem ČSVTS předal tajemník
ÚR ČSVTS Miloslav Wimmer profesoru Dr. Ing.
Václavu K rum p han z lov i, předsedovi celostát,
ní odborné skupiny pro inženýrskou geodézii. Druhé uznání I. stupně, udělené předsedovi ÚSGK Ing.
Jaroslavu P r ů š o v i, nositeli Řádu práce, nemohlo
být pro onemocnění s. Průši předáno. Následovalo

předání uznání II. stupně a stříbrných odznaků
ČSVTS 18 funkcionářům ČSVTS, jejichž seznam je
uveden na jiném místě. V oddělených zasedáních
byly potom tajným hlasováním zvoleny ústřední
výbory český a slovenský a na prvních zasedáních,
které hned po volbách následovaly, zvolily si oba
výbory předsedy, místopředsedy a vědecké tajemníky.
Jejich společné první jednání se ~skutečnilo
druhého dne. Tento den byl určen pro současné
jednání v pěti odborných skupinách - pro inženýrskou geodézii, pro kartografii, pro evidenci nemovitostí, pro fotogrammetrii a pro geodetické základy a mapování. Byly předneseny všechny referáty uvedené ve 4. čísle GaKO. Důležitou částí jednání byla diskuse, která ve většině odborných skupin byla velmi otevřená. S nebývale kritickým postojem byly odsouzeny mnohé nedostatky i chyby
Z minulosti a byla kategoricky požadována náprava
v nejkratší době. Většina diskutujících mluvila jasně a adresně a závěry ve většině případů požadují
řešení konkrétních problémů. Jestliže redakce GaKO
ve svém redakčním článku ve 4. čísle vyslovila naději, že přednesené hlavní referáty, i když se za·
bývají především hodnocením minulosti, vyvolávají
potřebnou diskusi o přítomnosti, byla tato naděje
splněna v plné míře. Všech pět usnesení z jednání
odborných skupin uveřejňujeme.
Pěkným doplňkem konference byla výstava maďarských geodetických přístrojů v místnostech Maďarské kultury a zejména výstava ministerstva dopravy "geodézie dopraVě", která byla účastníky
konference velice kladně hodnocena.
Závěrem lze s uspokojením konstatovat, že
českoslovenští geodeti a kartografové prokázali na
VI. konferenci obrovský zájem o správné řešení
všech problémů odborných i organizačních, vystoupili se správnou a otevřenou kritikou, která nám
dlouhá léta chyběla. A to bylo velkým kladem dvoudenního jednání geodetů a kartografů, za které je
možno pořádajícím organizacím poděkovat a současně pořadatelům vytknout, že nezajistili o tomto
jednání lepší informace naší veřejnosti v tisku, rozhlasu i televizi.
Ck
Ceský výbor pro geodézii

a kartografii

CSVTS

Ing. Dr. BAJTALON Miloslav, OÚG Brno, pracoviště inspektorátu Pardubice
Ing. ČÁLEK František, ÚSGK
Ing. DOKOUPIL Milan, n. p. Inženýrská geodézie Brno,
závod Opava
Ing. DVOŘÁK Karel, n. p. Kartografie Praha
Ing. DELONG Bořivoj, CSc., VÚGTK Praha
Ing. ELLNER Vladimír, Polytechna Praha
Ing. HAUTKE Čestmír, Ústav pro hospodářskou
úpravu
lesťi, Brandýs nad Labem
Ing. HYBÁSEK Jaroslav, Geologický prťizkum Brno
Ing. JANOUŠEK Ladislav, Pražský projektový ústav
Ing. JAROŠ Stanislav, n. p. Inženýrská geodézie Brno
Ing. JEŘÁBEK Ondřej, CSc., ČVUT Praha
Ing. KÁDNER Slavoj, ministerstvo
dopravy
Ing. KOUBA Jaroslav, ÚSGK
doc. Ing. Dr. KOVAŘÍK Jaroslav, ČVUT Praha
prof. Ing. Dr. KRUMPHANZL Václav, ČVPT Praha
Ing. KUDĚLÁSEK Radim, CSc., Vojenská akademie Ant.
Zápotockého, Brno
KUT Karel, Ústřední rada ČSVTS
Ing. KVASNIČKA Stanislav, ministerstvo národní obrany
Ing. LEFAN Karel, Ústřední geologický úřad
Ing. Dr. PATKOVÁ Věra, Spojprojekt, Praha
Ing. PECKA Karel, Kartografické
nakladatelstVÍ
Praha
Ing. PERZINA Jiří, n. p. Inženýrská geodézie Praha, závod České Budějovice
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Ing. PORT Emanuel, Oblastní ústav geodézie Praha,
Středisko geodézie Liberec
Ing. PROCHA Karel, Oblastní ústav geodézie Praha,
hlavní ~eodet pro kraj Západočeský
Ing. SKLADAL Ladislav, CSc., VÚGTK Praha
Ing. STACH Břetislav, ministerstvo hornictví
Ing. VITOUL Miloslav, Oblastní ústav geodézie Brno
Předseda: Ing Jaroslav Kouba
Místopředseda: Ing. Radim Kudělásek, CSc.
Vědecký tajemník: Ing. BořivOj Delong, CSc.
Tajemník: Karel Kut
Předseda Městského výboru Praha:
Předseda
Předseda

Krajského
Krajského

Ing. Ladislav Janoušek
výboru Praha: Ing. Vladimír Ellner
výboru C. Budějovice:

Ing. Jiří Peržina
Předseda Krajského výboru Plzeň: Ing. Karel Prl1cha
Předseda Krajského výboru Ústí n. L.: Ing. Emanuel Port
Předseda Krajského výboru Hradec Králové:
Ing. Dr. Miloslav Bajtalon
Předseda Krajského výboru Brno: Ing. Jaroslav Hybášek
Předseda Krajského výboru Ostrava:
Ing. Milan Dokoupil

Rehabilitace

v oboru geodézie a kartografie

V současné době poukazují naši členové na konkrétní
případy nesprávného postupu vl1či některým geodetl1m
a kartografl1m v minulých létech. Proto účastníci VI.
geodetické konference, konané dne 25. a 26. dubna 1968
v Praze, požadovali v bodě 15. přijaté rezoluce provedení dfisledné lidské a morální rehabilitace čs. geodetl1
a kartografl1, kteří byli postiženi nesprávným postupem a politickými deformacemi po roce 1948. Ceský
i slovenský výbor CSVTS pro geodézii a kartografii vzaly si za úkol spolupracovat s hospodářskými a politickými orgány s cílem odstranit všechny nespravedlnosti.
Vyzýváme touto cestou krajské výbory, odborné
skupiny, závodní pobočky i jednotlivce, jimž jsou známy
případy, které si vyžadují nápravy, aby takové případy
nám sdělili.
Ostl'ední vgbor CSVTS
pro geod~zlt a kartografU
Informace

o plnění resoluce

VI. geodetické

konference.

Cestné uznání CSVTS II. stupně a stříbrný odznak
byly uděleny na VI. Geodetické konferenci soudruhům:

Ve smyslu posledního bodu resoluce bude GaKO přinášet postupné informace o tom, jak jsou jednotlivé
požadavky uskutečňovány. I když uplynula velmi krátká
doba od konání konference, bylo již zařízeno:
- Ustaven federativní ústř,ední výbor CSVTS pro geodézil a kartografil
s následujícím
rozdělením funkcí:
Předseda Kouba, místopředseda
Michalčák, vědecký tajemník Delong, členové Kudělásek, Marčák, Šolc, tajemník ÚV Kut. ÚV se usnesl, že bude zasedat pravidelně
první středu v měsících' březnu, červnu, září a prosi!lci,
střídavě v Praze a v Bratislavě, Bylo dohodnuto uŽIVat
náZvy: CESKOSLOVENSKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLEČNOST PRO GEOD:EZII A KARTOGRAFII - Ústřední
výbor - Český výbor a ČESKOSLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOCNOSŤ PRE GEOD:EZIU A KARTOGRAFIU - Ústredný výbor - Slovenský výbor.
- Nové předsednictvo
ÚR CSVTS, jehož členem je
předseda ÚV pro geodézil a kartografil, ustavilo čtyři
pracovní komise pro vypracování návrhl1: vztahu k ROH
a zapojení do Národní fronty, programu nových společností, organizace a stanov, a finančního zabezpečení
nových společností. V komisích je zastoupena i naše
společnost.
- Představitelé ústřední rady CSVTS byli přijati presidentem republiky a předsedou Národní fronty a jejich
projednávání
budoucího postavení ČSVTS s těmito vysokými představiteli
státu bylo .úspěšné; bližší informace byly uveřejněny v denním tisku.
- Ústřední rada CSVTS uspořádala dne 23. května
1968 ve velkém sále pražské Lucerny první setkání vědeckotechnické
inteligence s předními představiteli našeho politického a hospodářského života.
- ÚV naší společnosti spolupracuje na přípravě svolání celostátního aktivu geodetl1, na kterém bude projednáván i akční plán čs. geodézie a kartografie.
- Pověřená komise OS pro inženýrskou geodézii zahájila soustř.edování dokumentace o platovém zařazení
zeměměřičl1 v ČSSR.
- Resoluce a usnesení z VI. konference byla zaslána
zainteresovaným
orgánl1m a složkám ČSVTS.
Ck

Ing. Dr. Bajtalon Miroslav,
Ing. Čálek František,
Ing. Delong Bořivoj, CSc.,
Ing. Dokoupil Milan"
Ing. Dvořák Karel,
prof. Ing. Dr. Gál Pavol, DrSc.,
Ing. Hromádka Ladislav,
Ing. Janoušek Ladislav,
Ing. Jaroš Stanislav,
Ing. Kocián Ján,
Ing. Kouba Jaroslav,
Ing. Kudělásek Radim, CSc.,
Ing. Kušnír Vladimír,
doc. Ing. Michalčák Ondrej, CSc.,
Ing. Pecka Karel,
Ing. Pichlík Václav, CSc.,
prof. Ing. Suchánek Anton, CSc.,
Ing. Šolc Juraj, CSc.

Z pověření ústředního výboru pro geod~~il a karto'graf~~
připravuje
krajský výbor pro geodézu a kartografu
v Brně celostátní setkání odpovědných geodetl1, které
se bude konat koncem listopadu 1968 v Brně.
V prl1běhu dvoudenního semináře si odpovědní geodeti z investorských,
projektových
a dodavatelských
organizací a z resortu ÚSGK vym~ění zkušenosti z č~nnosti, vyplývající z funkce odpovedného geodeta v ~nvestiční výstavbě. Vyjádří se rovněž k novele Směrmce
ÚSGK pro geodetické práce v investiční výstavbě a shromáždí další připomínky a podněty k náplni práce geodeta na tomto dťlležitém úseku našeho národního hospodářství.
Předběžné p~ihlášky, případně náměty a připomínky
přijímá předseda přípravného výboru doc. Ing. Dr. JOsef Zeman CSc., katedra geodézie Vysokého učení technického v Brně, Barvičova 85.

Slovenský

výbor pre geodéziu

a kartografiu

CSVTS

Ing. ADLER Eugen, CSc., SVŠT Bratislava
Ing. FEKIAC Štefan, n. p. Inžinierska geodézia Bratislava
Ing. GUOTH. Julius, Štátny projektový ústav Košice
Ing. KoCIAN Ján, n. p. Inžinierska geodézia Bratislava
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Celostátní

1968/160

setkání

odpovědných

geodetů

v Brně

7. dubna 1863 před 105 lety se narodil v Lošanech u Kolína Václav Macháček, vrch. měř. rada. Svoji
zeměměřickou praxi začal jako měÍ'. adjunkt v 1. 1891
až 1896 v Bosně, úřadě pro zakládán} pózem. knih. Od
února 1896 pťl.sobil v Brně. Od r. 1914 až do svého
úmrtí byl revisním geometrem úřadu pro agrární operace na Moravě. Jinak pťl.sobil až do r. 1920 jako vrchní inspektor poz. katastru u Z. f. ř. v Brně. Byl členem
zkušební komise pro odbor. zkoušku na uč. běhu ku
vzdělání zeměměřičťl. na něm. vys. škole tech. v Brně.
[Zemřel v činné službě 24. září 1923 v Brně).

15. dubna 1873 -- před 95 lety zemřel v Kristianii
Křištof Hausteen, astronom, prof. university. Spolupracoval na velkém rusko-skandinávském
měření stupně
délkového.
Proslavil' svoje jméno prací o zemském
magnetismu. Za tím účelem podnikl cestu na Sibiř až
po Irkutsk. [Narodil se 26. září 1784 v Kristianii.)

20. dubna
1858
před 110 lety se narodil
v Ludwigsburgu PhUr. Ernst Hammer, prof. geodézie a
praktické geometrie ve Stuttgartu.
Učenec světového
jména. Napsal řadu geodetických spisů, zvláště učebnici
Trigonometrie
rovinné a sférické. Spolu s Fennelem
konstruoval (1905) tachymetr Hammer-Fennelův, kterým
rozřešil otázku optického měření vzdálepostí i výšek.
[Zemřel 11. září 1925 ve Stuttgartu.)

3. května 1883 - před 85 lety se narodil ve, Veselé
u Mnichova Hradiště Ing. Gustav Vlk, emer. civ. geometr. V Jednotě aut. civ. geometrů vykonával po několik období funkci prvního jednatele a v poslední době
byl členem představenstva - Inž. komory za kategorii
civ. geometrii". S jeho zprávami o činnosti Jednoty se
setkáváme v mnoha roč. Z. V. (Zemřel 22. května 1939
v Praze,).

4. května 1733 před 235 lety se narodil v Dax
ve Francii Jean Charles Borda, matematik a námořní
důstojník. Zdokonaloval měřické stro~e a byl členem
komise pro stanovení nových měr a vah. S Mechainem
a Delambrem
sestrojil
stroj k určování. poledníku.
S Cassinim stanovil délku sekundového kyvadla. Sestrojil přístroj zvaný "Cerele rěpétiteur",
podobný theodolitu. Tohoto přístroje bylo prvně použito při měření řetězce PaříŽ-Greenwiche.
(Zemřel 20. února 1799 v Paříži).

7. května 1713 - před 255 lety se narodil v Paříži
_Alexis Claude Clairaut, francouzský matematik a člen
Akademie. Spolu s Maupertuisem vedl v r. 1736 velké
stupňové měření v Laponsku. Jeho klasické dílo je
"Theorie de la figure de la terre". [Zemřel 17. května
1765 v Paříži).

9. května 1763 před 205 lety se narodil v Mnichově Hradišti Josef Havle, adjunkt na pražské inženýrské škole, od r. 1800 suplent inženýrské profesury (po
zemřelém prof. Hergetovi). Na škole vykládal zeměměřictví a situační rýsování a později přednášel stavitelství. Při nově zřízeném technickém ústavu (1806) musil
se spokojit jen místem adjunkta. Zde pře,vzal výklady
o praktické
geometrii,
stereometrii.
a trigonometrii.
IZemřel 19. října 1840).

11. května 1953 před 15 lety zemřel 'V. V. Danilov, doktor tech. věd, vynikající profesor Moskev. Institutu geodézie, fotogrammetrie
a kartografie. Vypracoval
původní geodetickou metodu zvanou přesná paralakticI{á polygonometrie,. (Narodil se roku 1889).

20. kVětna 1858 - před 110 lety se narodil v Nymburce Ing. Alois Skrbek, býv. vrch. evidenční inspektor,
jeden z prvních průkopníků státního polygonového vyměřování v Čechách. Jím prováděné polyg. měření města
Berouna a Čáslavi spolu s měřením K. Hory a Ml. Boleslavi (prováděli geom. Zeman a Hajný) užito bylo za
podklad pro výpočty dovolených mezí úhlťl. a délek
pro nové vydání instrukce polygonálné z r. 1894. Byl
členem zkušební komise pro st. zkoušku pro zeměměřiče na ČVUT v Praze a členem zkušební komise pro
aut. civ. geometrů.
(Zemřel 14. února 1918 na Smíchověj.

8. června 1963 - před 5 lety zemřel M. K. Věntcel,
doktor tech. věd, profesor Moskevského Institutu inža-nýrů geodézie, fotogrammetrie
a kartograÍie.
Sovětský
vědec a pedagog ve směru astronomie-geodézie.
Jeho
celoživotní práce byla věnována tvůrčí vědecko-pedagogické práci. Ze svého oboru napsal veliký počet knih
a učebnic. Kromě toho napsal řadu vědeckých pojednání např. z oboru pohybu zemských pólů atd. [Narodil
se r. 1882).
.

15. června 1883 - před 85 lety se narodil v Doupí
u Telče ing. Alois !Hmek, emer. vládní rada a honor.
docent Vysoké školy technické v Brně. Od roku 1927
působil v Brně jako dohlédací úředník u Z. f. ř. Dlouholetý člen redakční rady Z. V. Pro posluchače vydal
skripta o historii moravského katastru. Přeměří! a vydal Studii o stupňovém měření Liesganiga v okolí Brna.
(Zemřel 10. dubna 1967 v Brně).

24. če,rvna 1888 před 80 lety se narodil v Křtinách u Brna PhDr. Bohumil Kladivo, děkan a profesor
vyšší geodézie na brněnské technice. Od r. 1922 přejal
též přednášky
o astronomii na brněnské
universitě.
Z vědeckých problémů z vyšší geodézie ho nejvíce zaujala gravimetrie, a té věnoval polovinu svých zveřejněných prací, jako v Rozpravách Akademie, v Bulletin
international,
v čas. pro pěstování matematiky a fyziky,
v Z. O. atd. Byl členem Královské učené společnosti
Moravské přírodovědecké
společnosti. (Zemřel 8. února
1943 v Brně).

26. června 1888 - před 80 lety se narodil v Líbeznicích u Prahy Ing. Jaroslav Krejza úř. aut. civ. geometr
v Kralupech n. VIt. Během svého pťl.sobení získal si velikých zásluh o stav čs. zeměměřičů. Byl dlouholetým
členem výboru jednoty úř. aut. civ. geometrů, kde zastával až do svého úmrtí funkci druhého jednatele, ve
Spolku čs. zeměměřičů byl rovněž dlouholetým členem
výboru, jakož i členem představenstva
Inženýrské komory. Ve svém oboru byl specialistou pro polygonotri-'
gonometrické
vyměřování.
Byl zkušebním
komisařem
pro aut. zkoušky pro civ. geometry a členem zkušební
komise pro II. st. zkoušku zeměměř. inženýrství. (Zemřel 14. února 1933 v Kralupech n. VIt.) .

29. června 1908 před 60 lety se narodil v Praze
Ing. KarolBartoš,
býv. předseda
Správy g'eodézie a
kartografie
na Slovensku. honor. docent a předseda
zkušební komise na SVŠT v Bratislavě. Jeho práce ilegální byla vyjádřena
bojovým protestem
proti zradě
na českém a slovenském národě. Byl mú udělen Řád
Slovenského nár. povstání III. stupI1ě. Jeho organizační
vlastnOSti se uplatnily pří vedení a organizování rozsáhlých prací na úpravách a výstavbě vojnou zničených
obcí na Slovensku. Jako ředitel Slovenského zeměměř.
~stavu v Bratislavě účinně pomáhal při soustřeďování
zeměměř. služby na Slovensku. (Zemřel 8. května 1959
v Bratislavě).
Ing. PUDR

Rekreační chal,uPY
(Knilnice

Domova)

Zabývá se úpravou starých
užitím

pro rekreační

venkovských

pobyt. Přináší

chalup a jejich vy-

informace

o úpravách

střech, zdiva, podlah, stropů a vytápění, obsahuje rady o výběru vhodného území, vesnice, chalupy a o její koupi a ukazuje názorné příklady realizací

chalup. Obsahuje rozsáhlý fo-

tografický materiál.
Všem, kteří chalupu

už mají a chtějí na ní dále pracovat

a

všem, kteří ji budou teprve kupovat.
Váz. asi 26 Kčs

8'tavíme/rodinný domek
••• •

••••
..........
••••••••
..........
............

•
•

Kniha zodpovídá otázky, které si klade každý zájemce o stavbu rodinného

domku. Obsahuje údaje o předpisech

a postu-

pech při žádostech o povolení stavby, způsob a možnosti získání půjčky pro stavební hmoty a stavbu a určuje i náklady
za stavební hmoty i za celý postavený rodinný domek. Přináší
vhodná schémata řešení rodinných
a popisnje vybavení rodinných

domků u nás i v zahraničí

domků a jejich zahrady.

žiště knihy je v nových schválených

Tě-

návrzích různých druhů

rodinných domků.
Nejširší veřejnosti,

zájemcům

o stavbu

rodinného

domku a

jejich majitelům pro zlepšení úrovně bydlení.
Viz. asi 29 Kňs

Khížk,ySNTLdostanete
l'\1e- všeoh knihkupectvích

