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Ing. František Charamza, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

výpočty úloh vyrovnávacího počtu
na počítači ODRA 1003

V Geodetickém a kartografickém obzoru č. 7/1968,
byl v článku [3] charakterizován systém automatic.
kého programování MNČ-I, určený k automatickému
programování a řešení úloh z oboru vyrovnání meto·
dou nejmenších čtverců. Jak bylo v článku uvedeno,
vychází systém MNČ.I z obecného systému ELLIOTT.
-ALGOL; jeho jazyk je dialektem jazyka ALGOL 60.
Ve VÚGTK byl použit na počítači NATIONAL·ELLIOTT 803 B (NE 803 B) v souvislosti s řešením
různých výzkumných úkolů a při výpočtech úloh
geodetické praxe.
Po vybavení resortu ÚSGK vlastním samočinným
počítačem ODRA 1003 se s ohledem na množství
aplikací ukázalo účelným uvažovat o vytvoření ana·
logického systému i pro počítač ODRA 1003. Výsledkem výzkumu v tomto směru je program označený
jako MNČ-ODRA, který umožňuje řešit stejnou kate·
gorii úloh jako výchozí systém MNČ-I. Při návrhu
koncepce programu MNČ-ODRA bylo dbáno především požadavku úsporného vyjádření programu, které
by umožnilo řešit i úlohy většího rozsahu, a to hospodárně a pružně. Tento požadavek spolu s uvážením
konkrétních operačních možností počítače a jeho vybavenosti překládacími programyl) vedl k rozhodnutí
důsledně užívat při sestavení i aplikacích programu
MNČ-ODRA strojového kódu počítače. MNČ-ODRA
tedy na rozdíl od MNČ.I nepředstavuje systém automatického programování,
ale obecně formulovaný
program. Podle programu MNČ-ODRA lze počítat
obecnou úlohu vyrovnávacího počtu [1]2) včetně jejích
zvláštních případů, jako je např. vyrovnání zprostředkujících nebo podminkových pozorování. Podobně
jako u systému MNČ-I musí uživatel definovat kon·
krétní úlohu pomocí vyrovnávacího programu (tentokrát ve strojovém kódu): např. kóduje předepsaným
způsobem obecně nelineární definiční rovnice, kteTé
úlohu popisují, programuje vstup pozorovaných hodnot do počítače, příp. po ukončeném vyrovnání další
zpracováni vyrovnaných hodnot apod.
Vedle programu MNČ.ODRA byly pro řešení některých speciálních typů vyrovnávacích úloh odvozeny
dvě programové varianty, u nichž sestavení vyrovná.
vacího programu odpadá:
1. Program MNČ-ODRA-VM pro výpočet úloh popsaných lineárními definičními rovnicemi, jejichž koeficienty představují součást vstupních dat.
2. Program MNČ-ODRA-ZP pro vyrovnání zpro·
středkujících pozorování s neomezeným počtem rovnic
oprav (lineárních), který rovněž předpokládá vstup
koeficientů rovnio oprav z děrné pásky.
Pro přibližnou představu o maximálním rozsahu
vyrovnávacích úloh řešitelných na počítači ODRA

1003 uveďme, že lze počítat např. vyrovnání podminkových pozorování o 30 podmínkových rovnicích,
v nichž vystupuje 148 oprav. Při užití programu
MNČ-ODRA-ZP je roz!lah úlohy omezen pouze požadavkem, aby počet neznámých nebyl větší než 102.
Rychlost výpočtu je závislá na rozsahu úlohy a na
řadě dalších faktorů: na komplikovanosti definičních
rovnic, na způsobu formulace úlohy apod. Pro ilustraci
uveďme, že např. výpočet úlohy z odst. 3 (8 definič.
ních rovnic, 10 oprav, 4 neznámé, 12 normálních
rovnic) trval při užití programu MNČ.ODRA.VM
přibližně 24 minut. Při současné ceně jedné hodiny
strojového času 100,- Kčs jsou odpovídající náklady
40,- Kčs.3)
Cílem článku je podat· vedle základních informací
o uvedených programech rovněž přehled formulí, na
nichž jsou založeny a ukázku aplikace jednoho z nich
k řešení konkrétní úlohy. Užité vzorce stejně jako
celková vnitřní struktura programu MNČ-ODRA jsou
blízkou analogií vzorců a struktury systému MNČ-I.
To platí i o způsobu tisku výsledků vyrovnání. Následující odstavce proto do jisté míry doplňují článek [3]
a naopak.
Podrobná dokumentace
programu MNČ-ODRA
i jeho dvou speciálních variant je obsažena ve výzkumné zprávě VúGTK [4]. Zpracování konkrétních vyrovnávacích úloh lze zadat Výpočetnímu středisku Geodetického ústavu v Praze.
1) Jediným obecným systémem automatického pro. gramování, který byl k dispozici v době zahájení prací
na progra;mu MNČ-ODRA, byl autokód MOST 1 [2].
V současné době je dostupný rovněž překladač pro
jazyk ALGOL 60.
2) V textu budeme užívat terminologie a symboliky
zavedené v [3].
3) V uvedené částce nejsou zahrnuty náklady na děrování vstupních hodnot a na obsluhu počítače.

Stejně jako ve [3] označme
x - vektor měřených veličin Xi (i = 1,2, ... , m)
Xo vektor jejich pozorovaných hodnot XiO
v - vektor oprav Vi
P - diagonální matici vah P. pozorovaných hodnot
y - vektor neměřených neznámých Yi (j = 1, 2, ... ,
. .. , n)

Yo - vektor jejich přibližných hodnot
z - vektor přírůstků zi;
Xv

= Xo + v

Yv

=

Yo

YiO

+z

vektory vyrovnaných hodnot měřených veličin a ne·
měřenýeh neznámých.
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B. Byla-li úloha klasifikována jako lineární2), užívá
program MNČ-ODRA při stanovení prvků matic (5)
jiného postupu, teoreticky přesnějšího. Je-li
t

f{J=~ai;i+aO'

'(1)

1

pro něž výraz [pvv] = v' Pv nabýyáminimální
hod·
noty. Spolu s řešením systému definičních rovnic lze
při užití programu MNČ·ODRA mj. určovat i váhy
a střední chyby vyrovnaných hodnot. Rovněž lze
současně s vyrovnáním stanovit hodnoty libovolného
systému funkcí
gi

= !/i(X,

y)

i

=

1, 2, ... , Pu ,

ai

_/Oproj=l-i
;i-~a
..
~
proJ =

pro x = Xv a Y = Yv, spolu s jejich vahami a středními
chybami.

(10)

f{Jo

._
J-l,2,

t

=

... ,t,

.

pro

(11)

ao

představuje funkční hodnotu, odpovídající nulovým
hodnotám všech argumentů. Konstanta
ve vzorcích
(10) a (11) omezuje vliv zaokrouhlovacích chyb v těch
případech, kdy ao řádově převyšuje ai' V programu
je kladeno 0=230•
V obou případech je užitý linearizační algoritmus
formulován tak, aby matice (5) mohly být automaticky
generovány na základě jednoduchého zápisu definičních rovnic a funkci gi ve vyrovnávacím programu.

a

Program MNČ.ODRA obdobně jako systém MNČ·I
automaticky linearizuje definiční rovnice (1) i vyrovnávané funkce (2) vzhledem k opravám a přírůstkům.
Systém (1) nahrazuje soustavou lineárních rovnic

a analogicky systém (2) vyrovnávaných
soustavou

Z teorie vyrovnávacího
matic (vektorů)

počtu

funkcí lineární

je známo, že prvky

A(k X m)

B(k X n)

dek X 1)

Ag(pu X m)

Bu(Pu

du(p"u X 1)

X

n)

(5)

1) Jako nelineární může být označena každá vyrovnávací úloha; jako lineární pouze taková, v níž každá
z funkcí Ji a gi je lineární.
2) Jak jsme naznačili v úvodu, lze úlohy s lineárními
funkcemi Ji a gi počítat rovněž pomocí programu
MNČ-ODRA-VM. V takovém případě jsou matice (5)
součástí vstupních dat a nemusí být odyozovány ze
zápisu definičních rovnic a vyrovnávaných funkcí ve
vyrovnávacím programu. Uživatel programu MNČ-ODRA může rovněž samostatně programovat výpočet
matic (5), aniž by užíval automatické linearizace nebo
matice (5) děroval [4].
2.2. Vlastní

kde parciální derivace se počítají pro x = Xo a; Y = YO'
Program MNČ.ODRA užívá při výpočtu matic (5)
jednoho ze dvou postupů v závislosti na klasifikaci
úlohy uživatelem programu:
A. Jestliže byla úloha označena jako nelineáÍ'nP),
nahrazuje program MNČ-ODRA analytický výpočet
derivací v (6) výpočtem numerickým podle formule

f{Ji= f{J(;10';20' ... , ;iO + hi, ... , ;to)
f{Jo= f{J(;10' ;20' ., ., ; iO, •.. , ; to) •
Symbol f{J představuje
libovolnou funkci z Ji, gi;
; je souhrnné označení jejích argumentů, a tedy
t = m + n. Krok hi je definován výrazy
h. = /
• ~

f{J0)a-1 ,

(f{Ji-

kde symbolem f{Jije označena funkční hodnota
argumenty

(2)

2.1. Linearizace

=

vyrovnání

Vedle vzorců pro řešení obecné úlohy vyrovnávacího
počtu, a z nich bezprostředně plynoucích vzorců pro
vyrovnání podmínkových pozorování, jsou v MNČ·
-ODRA pro zvýšení hospodárnosti výpočtů samostatně
programovány rovněŽ formule pro vyrovnání zprostředkujících pozorování. Ze stejného důvodu obsahuje
program MNC-ODRA i vzorce, které v určitých případech umožňují automatický přechod z řešení obecné
úlohy na jistou analogii vyrovnání zprostředkujících
pozorování (2.2.2). V následujících odstavcích podáme
přehled nejdůležitějších vzorců spolu s klasifikačními
kritérii, podle nichž jsou při výpočtu voleny.

Klasifikační kritérium:
Vyrovnávací úloha je resena jako obecná, byla-li
jako taková ve vyrovnávacím programu označena
uživatelem programu MNČ.ODRA1) a nejsou splněna
kritéria z odst. 2.2.2 nebo 2.2.4.
Normální rovnice:

;iO·1O-4, je.li !;iO! > 10
10-3, je-li !;iol < 10.
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Váhy vyrovnaných hodnot:

-II

SIl
O

AP-1A'
S'

No -

Určují se obdobně jako v odst. 2.2.1 za předpokladu,
že odpovídající matice Q váhových koeficientů jsou
pro
a) vyrovnávané funkce g:

a k(lc X 1) je vektor korelát.
Koreláty a přírůstky:

Qu

11:11 = -N-AII:11

AyP-1A; - (AuP-1A')S(AP-1A;)
- Su)N-tťS'SAP-1A;
-

b) měřené veličiny:
Q",= P-1_ P-1A'SAP-1

v= P-1A'k
Dvojí výpočet výrazu [pvv]:
[pvvh =.-k'd,

=

+ (AuP-1A'SS

+
S~)

(27)

+ (P-1A'SS)N-tťS'SAp-1)
(28)

c) neměřené neznámé:

[pvv]u = v'Pv

(16)

Váhy vyrovnaných hodnot:
Určují se jako reciproké hodnoty diagonálních prvků
odpovídající matice Q váhových koeficientů, která je
pro
a) vyrovnávané funkce g:

QlI = N-l·
2.2.3. Vyrovnání zprostředkujících

pozorování

Klasifikační kritérium:
Úloha byla uživatelem programu klasifikována jako
vyrovnání zprostředkujících pozorování. Může se tak
stát pouze tehdy, je.li matice A jednotková a n > O.
Normální rovnice:

b) měřené veličiny:

Q",

=

P-1A'(N-A)",AP-1 ,

~~1 -

N2 = S'PS

(18)

12 = S'Pd .

kde (N-A)", je tvořena prvky matice N-A, společnými
jejím prvním lc řádkům a sloupcům;
c) neměřené neznámé:

Opravy:
I

kde (N-A)lI je tvořena prvky matice N-~, společnými
jejím n posledním řádkům a sloupcům.
2.2.2. Obecná úloha
kujících pozorování

8 přechodem

Vyrovnávací úloha byla označena jako obecná, je
n > O a matice AP-1A' (13) je diagonální se všemi
diagonálními prvky kladnými. Název kategorie úloh
je vyjádřením příbuznosti vzorců z odst. 2.2.2 a 2.2.3.

[PVV]I

=

[Pvv]n

+ d)

d'Pd

+ I~z

= v' Pv

Váhy vyrovnaných hodnot:
Určují se obdobně jako v odst. 2.2.1 za předpokladu,
že odpovídající matice Q váhových koeficientů jsou
pro
a) vyrovnávané funkce g:

QI1 = (AyS- Su)N-HS' A;

Normální rovnice:
N1% = -/1,

v =-(S%

(32)

Dvojí výpočet výrazu [pvv]:

na vyrovnání zproslřed-

Klasifikační kritérium:

(31)

-

S;)

b) měřené veličiny:

(29)

Q",=SN-~S'

kde
N1 = S'SS

= (AP-1A')-1

(22)

/1

= S'Sd.

(23)

(37)

c) neměřené neznámé:

(21)

S

(36)

2.2.4. Vyrovnání podmínkových

pozorování

Klasifikační kritérium:

Přírůstky:
%

(24)

= -N-l/1

Opravy:
v

=

-P-1A'S(S%

+ d)

(25)

Vyrovnávací úloha byla označena jako obecná a je
n=O.
Normální rovnice:

Dvojí výpočet výrazu [pvv]:
[PVV]I

=

[pvv]u

d'Sd

=

+ I~z

v' Pv

Na = AP-1A'

(26)

a k(k X 1) je vektor korelát.
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merene ve l1clny
pozorovana hodn.

1

1
2

.000000000'-01
.000000000'-01
.000000000'-01
.000000000'-01
.000000000'-01
.000000000'-01
.000000000'-01
.000000000'-01
.000000000'-01
.000000000'-01

:5

4
5
6
7
8

9
10

str.chyba

vyrovnana hodn.

vaha

.42632'-01
-.23771'-01
.1.415'-02
-.14462'-01
.30325'-01
.4623" -01
.98361'-02
-.12'35'-01
.21164'-01
-.61553'-01

.426320055'-01
-.23771e337'-o1
.114154575' -02
-.144622505'-01
.303258851'-01
.462366&80'-01
.983615170'-02
-.126350511'-01
.211646212'-01
-.615539347'-01

.13432'+01
.38273'+01
.50366'+01
.28254'+01

prlrustek

vyrovnana hodn.

vaha

oprava

.471 '-01
.279'-01
.243'-01
.325'-01

.15361 '+01 .441'-01
.65e75'+01 .212'-01
.42892'+01 .263'-01
.47849'+01 .249'-01
.23"4'+0' .3'3'-01
.34526'+01 .294'-01

nemarene vel1c1ny
1 pr1bl1znahodn.
1

2

3
4

.000000000'-01
.000000000'-01
.000000000'-01
.000000000'-01

.11169'+00
.18021 '+00
.10401'+00
.33894'-01

str.chyba

.15231'+04 .140'-02

.111696989'+00
.180210184'+00
.104010270'+00

.10029'+01 .545'-01
.15284'+01 .442'-01
.338945701'-01 .24820' •.01 .346'-01

Obr. 1

2) Výpočet vah vyrovnaných hodnot je u všech
čtyř kategorií vyrovnávacích úloh úsporně formu.
lován tak, že při něm nejsou určovány nediagonální
prvky matic Qg a Q",.
3. Přiklad

Dvojí výpočet výrazu [pvv]:

= -k'd
[pVV]H = v' Pv

[pvvh

I

Váhy vyrovnaných

hodnot:

Určují se obdobně jako v odst. 2.2.1 za předpokladu,
že odpovídající matice Q váhových koeficientů jsou
pro
a) vyrovnávané funkce g:
Qg = AgP-IA; -

(AgP-IA')N-HAP-IA~)

(44)

V článku [3] byl ilustrován způsob užiti systému
MNČ-I ukázkou jednoduchého programu pro vyrov.
nání trojúhelníka. Stejným přikladem by bylo možno
ilustrovat také užití programu MNČ-ODRA: s výjimkou užitého jazyka (ALGOL 60 strojový kód
ODRA 1003) jsou si totiž vyrovnávací programy v obou
případech velmi blízké. Abychom ukázali i jiné možnosti výpočtu vyrovnávacích úloh, uvedeme příklad
řešení obecné úlohy vyrovnávacího počtu s lineárními
definičními rovnicemi pomocí programu MNČ-ODRA-VM. Další příklady užiti programů MNČ-ODRA,
MNČ-ODRA- VM a MNČ-ODRA-ZP obsahuje zpráva
[4].

b) měřené veličiny:

Q", = p-l_

Formulace
P-1A'N-~AP-l

.

úlohy

[1]:

(45)

1) Uživatel programu MNČ-ODRA může ve vyrov.
návacím programu označit řešenou úlohu jako obecnou nebo jako vyrovnání zprostředkujících pozorování,
jsou-li splněny předpoklady z odst. 2.2.3. Při výpočtu
dojde v prvním 'případě na základě analýzy úlohy
k automatickému výběI1l mezi vzorci z odst. 2.2.1,
2.2.2 nebo 2.2.4; 'v druhém případě tato analýza odpadá - program MNČ.ODRA užije vzorců z odst.
2.2.3.

Obecná úloha vyrovnávacího
k = 8 pg = 2
Pozorované hodnoty:

XíO

=O

počtu: m
(i

=

=

10 n

=

4

1, 2, ... , 10) .

Váhy:

_i_/_l 1_2 \_3 1-4 1_5 1_61_
'1_87 I~I~
Pí

1

2

4

2

1

Přibližné hodnoty neznámých:
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Definiční rovnice:
VI -VII +Vs -V4 +V6 -v6
-Vs
+v6
VI
VI +VII -Vs -V4
+V6
+vlI
+v4 -v6
-V6
-VI
+Vs
-VI -Vl!
+V4
+V6

+Vo -vlO +1,l1z1 -o,81zll
-1,12zs
+vo -vlO +1,41z1
-Vs
+2,04z1
+1,43zll -o,59zs
-Vo -VID
+3,07zll
+Vs -Vo +VID
+2,15zs
+Vs
+4,14zl -2,09zll +3,37zs
+0,97z1 +1,04zll -2,48za

+V7 -vs
~V7
+v7
-V7

Tisk

1 10
1
2
3
O.
4 1.

4 8 2
1 1
=10 O.
2. 4. 2. 1. 1. 2. 4. 2. 1.
O. =4 O.
1. -1.
1. -1. 1. -1.
1. -1. 1. -1.
1. O.-1.
0.1.-1.
0.1.
O.-1.

5
6

7
13
14
15

20.

-0,150 = O
-0,185 = O
-1,57z4 -0,265 = O
-0,178 = O
-4,5lz4 -0,218 = O
-o,7lz4 -0,190 = O
-1,13z4 -0,398 = O
+1,51z4 -0,089 = O

výsledků:

Během výpočtu vyrovnávací úlohy se tisknou (přes.
něji děrují) výsledky a některé charakteristické mezi·
výsledky vyrovnání. Jsou to např. prvky matice
soustavy normálních rovnio a matioe k ní inverzní,
výsledky dvojího výpočtu výrazu [pvv], výsledky
dosazení oprav a přírůstků do definičních rovnic,
střední chyba v jednotce váhy aj. Vyrovnané hodnoty,
jejich váhy a střední chyby jsou spolu s opravami,
přírůstky, pozorovanými a přibližnými hodnotami
tištěny do přehledné tabulky, jak je patrno z obr. 1.
Při tisku se užívá tzv. semilogaritmického tvaru
zobrazení čísla. Platí např.

O.
O.

.18415'-02
.13432'+01

= 0,18415.10-11

=

0,13432 .101 •

O. =10 O.
1.11 -0.81
0.00 0.00 0.30
1.41 0.00 -1.12 0.00 0.29

21 0.97 1.04 -2.48 1.51
22 -0.150 -0.185 -0.265.
23 O. 1. -1.
O. =7
24
1. O. =3 -1. O. =5

25

O. =4

26

O. 3. O.

27

O. -4. -4.

1.04
. . -0.089
O.
O.

-1.673

O.
O.

3.

Vysvětlivky:
Řádek
1

m n k pg;

2

indikace kategorie úlohy
1: obecná úloha,
O: zprostředkující pozorování
indikace požadavku na výpočet vah a střed~
ních chyb vyrovnaných hodnot měřených
veličin a neměřených neznámých
1: počítají se
O: nepočítají se;
XíO 1je užito možnosti zkráceného zaplSU
posloupnosti několika stejných čísel; poslední
číslo je kontrolní součet, stejně jako poslední
čísla ve všech následujících řádcích;

4

,5

Pí;
YiO;

6-13 matice A;
14-21 matice 8;
22 vektor d;
23-24

matice Ag;

25-26 matice 8g;
27

vektor dg.

K orientačnímu srovnání efektivnosti užití systému
MNČ.I na počítači NE 803 B a programu MNČ.ODRA
na počítači ODRA 1003 uveďme, že výpočet úlohy
z odst. 3 (včetně zavedení programu) trval na počítači
NE 803 B 12 minut (162,- Kčs) proti 24 minutám
(40,- Kčs) na počítači ODRA 1003. Poměrně značná
diference v nákladech je způsobena jednak rozdílem
v úrovni jazyků, ve kterých jsou program MNČ.ODRA
(strojový kód) a systém MNČ·I (ELLIOTT.ALGOL)
sestaveny, jednak relativně nízkou cenou strojového
času počítače ODRA 1003. Navíc umožňuje program
MNČ·ODRA řešit úlohy většího rozsahu než systém
MNČ~I ve spojení s počítačem .NE 80? B. Na druhé
straně je sestavení vyrovnávacích programů pro
počítač ODRA 1003 pracnější než programování v ja.
zyce systému MNČ.I. Je tedy vhodné užívat počítače
ODRA 1003 zejména k řešení těch vyrovnávacích
úloh, pro které není nutné sestavovat vyrovnávací
program, tj. při aplikaci programů MNČ·ODRA.VM
a MNČ.ODRA.ZP, nebo tehdy, není.li stavba vyrov.
návacího programu přiliš komplikovaná. Úlohy složi·
tější bude pravděpodobně vhodné řešit pomocí systé.
mu MNČ.I, pokud ovšem nebudou mít hromadný
charakter.
Lektoroval:

Ing. Roman Bubák, GÚ. Praha

Li teratura:
ANDERSEN, E.: Ádjustmeut oť Observations by the Method
oť Least Squares. Robenhaven 1955.
[2] CHARAMZA, }<'.: Automatické programováni výpočtů v geo·
dézii. GaRO, roč. 14 (56), č. 6, str. 178-184, 1968.
[3] CHARAMZA, F.: Automatické programováni ůloh vyrovná·
vacího počtu. GaRO, roč. 14 (56), č. 7, str. 189-193,
1968.
[4J CHAEAMZA, F.: Programy MNC'ODRA, MNC-ODRA-VM
a MNC-ODRA-ZP pro řešehí ůloh vyrovnávacího počtu na
. s.amočinném počítačiODEA1.003. Výzkumná zpráva VÚQTK
č. 277, Praha 1968.
.
[1]
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Vliv atmosféry
na tihové zrychlení

Observatoi'

Ing. Josef Kabeláě, CSc.,
astronomie a geofyziky ČVUT,
Praha

Hmota LIM = 4na'HR2, kde a' je specifická hmota
vzduchu. Je pak
Se vzrůstající přesností v měření tíhového zrychlení
je vhodné věnovat pozornost i těm vlivům, které bylo
možno dříve zanedbat pro jejioh nepatrné hodnoty.
Jedním z těchto vlivů je vliv atmosféry. Prvně na tuto
skutečnost upozornil F. R. Helmert [IJ, který ji však
zanedbává vzhledem k daleko větším měřickým chybám. Později v [2J jsou uvedeny konkrétní hodnoty
již s ohledem na praktioká měření, jejiohž reálná přesnost může být ovlivněna momentálním stavem atmosféry. Poznámka se stejnou tématikou je v [3J. Úkolem
tohoto článku je upozornit na různé projevy přitažlivosti atmosféry.

LI(h = -4nk2a{76 -

bA) ,

(1)

kde k2 = 6,67.10-8 cm3fg sec2 je gravitační konstanta,
a = 13,55 gfcm3 je speoifická hmota rtuti a bA výška
sloupce rtuťového, charakterizující normální (odpovídá
tlaku 76 cm při hladině moře) atmosférický tlak ve
výšoe H. V tab. I jsou uvedeny hodnoty LI(h pro různé
nadmořské výšky H. Hodnoty Llgl mají charakter
oprav; nebudou však k naměřeným hodnotám tíhového zrychlení připojovány. Tab. I je uvádí pro
ilustraci.

3.1. Vnější

vrstva

atmosféry

Odvodíme opravu z nehomogenosti vzdušného prostředí, jež se nachází nad stanovištěm A. Projevují se
tlakovou výší nebo tlakovou níží. Možno je odůvodnit
nadbytkem či nedostatkem vzdušné hmoty nad sta.novištěm, způsobeným prouděním vzduchu. Přitažlivý
účinek těchto anomálních hodnot je možno zjistit
způsobem graficko-numerické integrace. Stejně jako
při výpočtu topografických oprav tíhového zrychlení
[4J. Jeví se, že k zjištění numerických hodnot opravy
Llg~postačí výraz

Llg~= 2nk2a' (Ho Nachází-li se stanoviště A (obr. 1) v nadmořské
výšce H, je možno atmosféru rozdělit na dvě vrstvy:
vněj ší, ohraničenou vnější hranicí atmosféry a kulovou plochou o poloměru R + H a vnitřní,
ohraničenou kulovými plochami o poloměrech R + Ha R,
kde hodnota R představuje střední poloměr Země.
Předpoklad kulových vrstev zjednoduší další postup
a není na úkor žádané přesnosti. V odst. 2. je pojednán
gravitační účinek těchto vrstev za předpokladů:
a) homogennosti atmosféry,
b) skutečnosti, že povroh Země neprotíná kulové
vrstvy atmosféry.
I
V odst; 3. a 4. je vzat ohled na neskutečnost těchto
předpokladů.

2.1. Vnější

vrstva

vrstva

atmosféry

H(m)

i~l

H; ) .

tJrlt (mgl)

bA (cm)

O

76,0

-0,000

200

74,1

-0,022

500

71,4

-0,052

1000

67,1

-0,101

I

2000

59,2

I

-0,190

I

5000

40,7

I

-0,401

atmosféry

Oprava LI(h z vlivu vnitřní vrstvy atmosféry na hodnotu zemského zrychlení je dána přitažlivým účinkem
hmoty LIM této vrstvy shromážděné ve středu Země.

+~

(2)

Vzorcem (2) je prostor tlakové výše či níže nahrazen
jednoduchým modelem (obr. 2), a to válcem o poloměru 1 km, centrickým se stanovištěm A a 4 sektory
"mezikruží" o vnitřním poloměru I km a s vnější
hranicí danou isobarou bA, která je normální pro nadmořskou výšku H. Pro H = O je to 1013 mbar.
Anomální rozložení hmoty vzduchu vně této isobary
nebudeme uvažovat. Výrazy obsahující vzdálenosti
těžišť od A bylo možno vypustit. Specifickou hmotu
vzduchu a' nahradíme specifickou hmotou rtuti a
a výšky modelu Hi pro i = O, 1, ... , 4 rozdíly tlaků
(bi - bA), kde bi jsou zjištěné tlaky pro střed válce
a pro těžiště "mezikru~í" ve výšce H. Rozdíly (bo - bA)
v cm H g jsou výškami modelu.

Za předpokladu, že tato vrstva je homogenní a koncentrická, je její přitažlivý účinek roven nule.
2.2. Vnitřní

~ H~
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vou LIg; a vývodem v odst. 2.1. bylo opravené tfhové
zrychlení chybně zvětšeno, a musí být tedy Llg~ < O
pro prostor LIM'.

Je tedy
Llg~ = 2nlc20'[(bo -

obzor

+

4

i -

bA)2],

i=1

kde' Llg~ je oprava naměřené tíže z nehomogenosti
atmosféry nad stanovištěm A. Oprava Llg~, pro různé
tlaky vyskytující se na našem území, je uvedena
v tab. II, kde za bA byla vzata hodnota 760 mm Hg.

b (mbar)

b (mm)

1040
1020
1000
980
960

780
765
750
735
720

3.2. Vnitřní

vrstva

.1g~ (mgl)

+0,011
+0,003
-0,006
-0,014
-0,023

4.2. Vnitřní

atmosféry

V rovinatém terénu se nehomogenita
ve vnitřní
vrstvě atmosféry neprojeví. Vzdušné hmoty ve vrstvě
pod výškou H se totiž nacházejí od stanoviště A ve
velké vzdálenosti a jejich gravitační účinek je možno
zanedbat. Vliv zakřivení povrchu Země je popsán
v [5].
V horské oblasti, kdy stanoviště je značně nad okolní úrovní terénu, bylo by nutno tuto opravu uvažovat;
označme ji jako f1g~. Jelikož je ji možno zahrnout
společně s vlivem nerovností povrchu Země, nebudeme ji zde odvozovat.

+

Souhrně Llg2 = LIg;
Llg~ je oprava naměřeného
tfhového zrychlení z nehomogenfho rozložení vzdušných vrstev nad i pod bodem A, za předpokladu neexistujících hmot Země nad úrovní moře.
V následujícím budeme používat pouze výrazu LIg;,
rov. (3). Výrazy Llg~ a Llg1, rov. (1), budou nahrazeny
výrazy odst. 4. Zde byly uvedeny pro úplnost z metodických důvodů.

vrstva

atmosféry

Pro vnitřní vrstvu byly uvedeny opravy Llg1 [rov. (1)]
a Llg~. Bude však vhodnější zavést opravu Llg~ jako
jedinou pro tuto vrstvu, vystupující pouze v tom připadě, když se vzdušná hmota vys~ytuje pod úrovní
bodu A a bude znamenat opravu z přitažlivého účinku
hmoty vzduchu LIM". Hmota LIM" způsobí zvětšení
tíhového zrychlení v bodě A, a tudíž Llg~ < O.
Opravy shrneme jako Llgs = LIg;
Llg~. Výraz Llgs
je prakticky roven topografické korekci s opačným
znaménkem. Za specifickou hmotu Země nutně zavedeme specifickou hmotu rtuti a za výškové rozdíly
. rozdíly tlaků bA - b; (pro vnější vrstvu) nebo b; - bA
(pro vnitřní vrstvu). Tlaky b; jsou zjištěny z hodnot na
povrchu Země stejným způsobem, jako výšky při
opravách topografických.
Numerické hodnoty pro
naše území jsou většinou menší než 1±0,0011 mg!.
Výjimečně dosahují hodnoty -0,05 mlg, [5].

+

Pro přesná měření tíhového zrychlení, především pro
měření na stálých stanicích s použitím přesných gravimetrů, je vhodné uvažovat připojení oprav vyplývajících z existence atmosféry.
Pro teren rovinatý s malou nadmořskou výškou je
oprava z vlivu atmosféry
LIg = L1g;.

V předchozích částech bylo předpokládáno, že se ve
vrstvách nad nulovou hladinou Země nachází pouze
atmosféra. Jelikož tomu tak není, je žádoucí připojit
další opravu Llgs, která bude brát ohled na tuto
skutečnost. Topografický povrch je na obr. 1označen
písmenem t.

Pro terén hornatý nebo pro stanovisko se značnou
nadmořskou výškou je

4.1. Vnější

Lektoroval:

vrstva

atmosféry

Tím, že byl v odst. 2.1. přitažlivý účinek vnější vrstvy
vzat za nulový, bylo předpokládáno normální rozložení vzdušných hmot i v prostoru LIM' (obr. 1). Podobně opravou Llíh [rov. (3)] byla do tohoto prostoru
. položena i anomální hmota atmosféry. O prostoru
bylo tedy předpokládáno, že obsahuje vzdušnou hmotu
stejné hustoty jako je v okolf tohoto prostoru. Opra-

+ L1Us .

L1g= L1g~

Oprava Llg~ je uvedena v odst. 3.1. a opravaL1gs
v· závěru odst. 4.
I
Ing. Lubomír Trager, CSc., GÚ, Praha

i
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Z.: K údržbě

podrobné

nivelační

sítě na tízemí
hl. m. Prahy

Zdenek Legner,
Inienýrská geodézle, n. p.
Praha

K údržbě podrobné nivelační sítě
na území hl. m. Prahy

Rád bych seznámil naši technickou veřejnost s ně·
kterými náměty na řešení problému, který se nám
naskýtá př.edevším při údržbě podrobné nivelační
sítě na území hlavního města Prahy (dále jen PNS
Praha].

Pohledová revize výškových značek
V měsících květnu až září 1968 byla provedena
pohledová revize výškových značek PNS. Praha
z r. 1951. Nebyly kontrolovány body dodatků PNS
Praha z let 1961 až 1968. Celkem bylo ,kontrolováno
3 386 výškových značek. Výsledek pohledové revize
byl zpracován ve formě "Soupisu změn nivelačních
bodů". Do tohoto soupisu bylo zařazeno celkem
1088 bodů, tj. téměř 113 všech kontrolovaných bodů.
Jedná se o následující změny:
1. 541 bodů - změna místopisu (změna čp. nebo
orientačního čísla, změna názvu ulice, případně
jiné drobné závady v místopisu]
2. 303 bodů - značka zničena
3. 118 bodů - značka nebylla nalezellla
4. 25 bodů - na značku nelze postavit lať - znač·
~a silně omítnuta
5. 35 bodů - na značku nelze postavU svisle lať
(vadí různé římsy, hlásiče požáru, vývěsní skříňky apod. - tyto závady lze odstranit]
6. 19 bodů - výška nejistá (nivelační kameny nebo
podezdívky plotů silně nakloněné, nebo jinak
viditelně poškozené r
7. 48 bodů - nad značkou je umístěn štítek státní
nivelace. Ve většině případll se jedná o výškové
značky, které převzal K'artgeofand Praha do pořadů I. až III. řádu při jejich přeměření a doplnění v minulých letech. Je nutné tedy všechny tyto
body identifikovat a jejich převzetí do pořadů
I. až III. řádu vyznačit v nivel,ačním katalogu
PNS Praha. Jinak zde vzniká nebezpečí, ba skoro jistotlél, že pro tyto body existují dvě různé
výšky - jedna v 1. dílu a druhá v 2. dílu NiveLačního katalogu a záleží potom jen na tom,
pod jakým názvem, a tedy z kterého dílu Nivelačního katalogu byla výška nivelační značky
vydána.
Z výsledků pohledové revize lze konstatovat:
303 'niv. značek bylo zničeno, 118 značek nebylo
nalezeno. Lze předpokládat, že 90 % z těchto 118
značek je ve skutečnosti zničeno, v terénu to však
nebylo možno stoprocentně zjistit, a proto byla v katalogu ponechána poznámka - značka nenalezena
v r. 1968. Za zničené lze pokládat též 25 nivelačních značek, na které nelze postavit lať, protože
jsou zcela zakryty omítkou. Za zničené lze tedy pokládat celkem asi 435 nivelačních značek, tj. asi
13 % z celkového póčtu kontrolovianých výškových
bodů. Nejvíce bylo zničeno nivelačních
znače'k
v prostoru nově budovaných sídlišť a v jejich přímém okolí. Velké ztráty jsou též v rozsáhlých pol·
ních tratích, především na nivelačních kamenech

s hřebovou značkou shora, kde bylo používáno při
stabilizaci převážně netypických menších kamenů
(polygonové apod.]. Zničením těchto nivelačních
značek vznikly v PNS Praha rozsáhlé prostory, kde
prakticky žádná nivelační síť neexistuje. Připočteme-li k tomu ještě tu skutečnost, že v některých
částech Prahy, zvláště ve vilových čtvrtích, jsou
osazeny převážně hřebové značky do podezdívek
plotů, které sice v době jejich osazení v r. 1950 byly
v ce~kem dobrém stavu, avšak dnes po 18 letech
jsou převáŽně chatrné, je patrné, že nivelační síť
v těchto prostorách je sítí přesné nivelace již jen
podle jména, ve skutečnosti má však mnohem více
znaků sítě zaměřené technickou nivellací.

PNS Praha má ovšem ještě další nedostatky:
a] Z velké části byl zničen původní obvodový polygon, především
na severu a severovýchodu
města.
b] Pořady I. až III. řádu procházející P~ahou byly
přeměřeny a byly nově určeny výšky jednotlivých bodů těchto pořadů. PNS Praha nebyla
z větší části nově připojena na tyto přeměřené
nivelační pořady.
c] PNS Praha má v některých místech spíše chal1akter souběžných nivelačních pořadů bez vzájemného propojení.
Všechny zjištěné skutečnosti nutí k zamyšlení,
jakým způsobem pokračovat v údržbě PNS Praha.
Tato otázka nabývá na důležitosti, uvážíme-li, že
v~Ptaze mají být uskutečněny v následujících létech
rozsáhlé technické stavby (Metro, pražský železniční uzel, severo-jižní magistrála, Nuselský most,
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výst,avba Severního města a dalšrj. Všechny tyto
stavby jsou náročné na kvalitu bodového pole. Bude
proto nutné věnoVlat zvýšenou péči údržbě PNS Praha především v zájmových oblastech jednotlivých
staveb.
Stavby prováděné v Praze přinášejí s sebou ještě další problém. Jednotlivé
organizace,
zúčastněné na výstavbě, os'azují nivelační značky, zce·
la však zanedbávají ohlašovací povinnost, takže
na území PNS Praha existuje velké množství výškových značek, které nejsou vůbec dokumentovány.
Shrneme-li všechna zjištěná fakta, dojdeme k závěru, že stávající PNS není scho'pna plnit úkoly na
ni kladené. Je tedy nutné urychleně zvážit nej,efektivnější způsob její údržby.

V dalším se pokusím navrhnout alternativy řešení
tohoto úkolu, jakož i některá nezbytná opatření
zajišťující jeho realizaci.
1. První

Geodetický a kartografický obzor

sUě na území

alternativa

po technické stránce nesporně nejlepší - požaduje kompletní nové zaměření celé PNS Praha. Tím
nám vznikne kompaktní síť vyhovující všem kritériím pro PNS. Po teoretické stránce je tato alternativa současného zaměření celé sítě jedině správná, přináší však s sebou velké problémy technického i ekonomického rázu, zpllsobené velkou rozlohou sítě. PNS Praha měla ke dni 1. 1. 1968 celkem 3795 niv. značek. Dnem 1. 1. 1968 bylo však
k území hlavního města Prahy připojeno 21 nových
obcí. Na území všech těchto obcí byly vybudovány
podrobné nivelační sítě. Některé z nich byly již ve
výhledu zpracovány přímo jako součást PNS Praha. Zbývají však PNS vybudované na území obcí
Háje, Chodov, Kunratice, Libuš, Modřany, Velká
Chuchle, Řepy, Suchdol, Lysolaje, Cakovice, Kbely
a Kyje jako samostatné sítě. Jednotlivé z těchto sítí
mají různou kvalitu, 'byly vybudovány postupně
v různých letech a též jejich homogennost s PNS
Praha, f 6hledem na připojení jednotlivých sítí,
je rllzna. Některé z těchto sítí byly vybudovány
jako naprosto samostatné celky, jiné byly sice budovány jako samostatné, avšak výhledově byly již
připojeny tak, aby s PNS Praha tvořily homogenní
celek (Řepy, Modřany, Lysolaje, Suchdol, Cakovice,
Kbely a Kyje). U těchto sítí je tedy lhostejné, budou-li nadále vedeny jako samostatné, nebo budou-li přečíslovány a převzaty do PNS Praha. U ostatních sítí (Chodov, Háje, KunMtlce, Libuš a Velká
Chuchle) bude pravděpodobně nutné provést celé
zaměření nově. V celku bude znamenat rozšíření
území hlavního města Prahy též rozšíření PNS Pral1a asi o 500 až 600 bodll. To znamená, že bude-li
použita tato první alternativa, bude nutno zaměřit
a nově určit výšky asi 4 400 nivelačních značek. Již
tento počet nivelačních značek nám ukazuje, že
se jedná o velmi rozsáhlou práci - vždyť se jedná
o větší počet bodu, než je jich obsaženo v nivellačních pořadech a PNS celého Středo českého kraje.
Pohlédněme na tuto alternativu nejprve z hlediska ekonomického. Počítáme-li na zaměření jedné
nivelační značky v průměru 0,4 km, znamená to
pro 4400 nivelačních bodll observaci v délce 1760
kilometrll. Ověření připojovacích bodll představuje
s ohledem na rozsah sítě asi 15 % z její celkové
délky, tj. dalších 264lQn. (U menších PNS pohybuje
se toto procento v rozsahu od 20 % do 30 %, což
bývá značně závislé na kvalitě podkladu.l Za to-
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hoto poměrně mírného odhadu docházíme k celkové délce observace v hodnotě 2 034 km. Pruměrná cena za 1 km observace, včetně výpočtll a dokumentace, činí v pražské liiv. síti asi 650 Kčs, takže zaměření celé PNS podle 1. alternativy by stálo
asi 1,322 000 Kčs. Tato cena není vůbec přemrštěná,
uvážíme-li, že v centru Prahy a na jejích hlavních
tepnách je nutno kalkulovat s 10 % přirážkou na
bezpečnost práce. Druhým ukazatelem ceny je značná svahovitost celého území, kde IV. a V. stupeň
obtížnosti nejsou žádnou zvláštností. I kdybychom
se snažili volit hlavní pořady sítě tak, aby byly vedeny po vrstevnici, je pro kompaktnost sítě nezbytné volit transverzály, které půjdou ve směru největšího spádu, a tam potom IV. a V. stupeň obtiž·
nosti bude celkem běžný. Tím ovšem ještě nejsou
'zdaleka vyčerpány všechny náklady. Zatím jsme
uvažovali pouze nivelační body, které již existují,
ale již v úvodu jsem se zmínil o prostorech, kde
bude nutné vybudovat úplně novou sít (sídliště a
polní trati). V těchto prostorech bude třeba zaměřit asi 500 dalších nivelačních značek, což reprezentuje dalších asi 200 km observace a vyjádřeno
ve ceně asi 130 000 Kčs.
Celkově by tedy náklady
činily:

na tuto alternativu

za observaci

1,452000 Kčs
50000 Kčs.

Zvážení možnosti této investice ponechme orgánům ÚSGKa obraťme se k druhému závažnému
problému této alternativy, totiž k technickým možnostem jejího provedení. Zaměření 2234 km přesné
nivelace si vyžádá práci 10 měřických čet ve složení 2 technici (ITP) a 3 pomocní dělníci (PD) na
dobu osmi měsícll, počítáme-li, že každý zaměstnanec odpracuje v průměru za měsíc 190 hodin.
Stabilizace nivelačních značek si vyžádá asi 500
hodin ITP a 500 hodin PD. výpočty a dokumentační
práce si vyžádají asi 9 000 hodin ITP. Uvedené časy
ukazují, že pro zajištění tohoto úkolu bude třeba
kolektivu asi dvaceti pracovníku ITP na dobu jednoho roku. Při nynější kapacitě a úkolech Oblastního ústavu geodézie Praha anebo pražských závodil Inženýrské geodézie, n. p., bude velmi obtížné,
aby některý ze závodů zajistil tento úkol samostatně. Pro zachování jednotné koncepce celé PNS
bylo by však provádění prací jedním závodem žádoucí. Vyskytuje se tu ještě otázka dostatečné kapacity pokud se týče kvalitních nivelačních strojů
a odborných technických kádrů.
II. D r u h á

alt e r n a t i v a

předpokládá dosažení přibližně
ale po etapách.

stejných

výsledků,

Jak je patrno z obrázku (obr. 1), je celá PNS Praha
rozdělena pořady státní nivelace na samostatné
úseky. Je třeba vytvořit nový obvodový polygon ve
formě segmentu mezi jednotlivými nivelačními pořady, vycházejícími z Prahy. Při budování tohoto
obvodového polygonu je třeba maximálně využít
bodů PNS Praha, které leží na .jejím obvodu. Tím
získáme pro jednotlivé l1seky sítě uzavřené obrazce.
Protože většinu nivelačních pořadu 1. až III. řádu
Kartografický a geodetický fond, pobočka Praha,
v těchto letech přeměřil, mohou tyto pořady tvořit
dostatečně pevnou a kvalitní kostru PNS Praha.
Obvodový polygon, jeho jednotlivé segmenty, lze
budovat mezi tyto pořady postupně tak, jak budou
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přeměřovány jednotlivé úseky PNS Praha, případně
při zaměřování dalšího segmentu obvedovéhopolygonu v následujících letech, vždy zaměřit určitý
překryt na té části obvodového polygonu, která
byla vybudována již v dřívějších letech. Tím by
byla zajištěna dostatečná návaznost jednotlivých
segmentů.
V dalším milže tato alternativa
ma způsoby:

pokračovat

sítě na území
hl. "m. Prahy

sítě než její opravu. Musíme-li již opravit nivelační síť v určitém malém rozsahu, je vždy nutné snažit se rozpt-ýlit chyby do ztracena. tak, aby i na
okraji opravované. části sítě byly odchylky, v dopustných mezích. Tuto alternativu lze hodnotit jen
jako řešení v nejvyšší nouzi.

dvě-

1. Přeměřit v určitém úseku sítě všechny nivelační značky PNS Praha z r. 1951, doplněné podle
potřeby novými body (sídliště, polní tratě apod.).

Bez ohledu na to, která z alternativ, nebo její obdoba budou přijaty, bylo by třeba pro údržbu sítě
řídit se následujícími zásadami:

2. Provést důkladnou přehlídku vŠech nivelačních značek v daném úseku. Značky, jejichž stabilita je pochybná (většina podezdívek plotů apod.),
buď zrušit a odstranit, nebo je alespoň vyloučit
zPNS Praha a vést je nadále jen jako technickou
nivelaci. Na místo těchto zrušených značek osadit
nové značky do vhodných objektů (domy, masívní
opěrné zdi apod.). Pro nově osazovanou síť by zcela postačilo, aby vzdálenost mezi jednotlivými nivelačn1mi značkami' se pohybovala v místní trati
v intervalu od 300 m do 400 m, v polní trati pak
v průměru kolem 800 m. Toto řešení v podstatě
znamená rozdělení pražské nivelační sítě na síť
přesné nivel·ace a síť technické nivelace.

1. Nepřebírat doPNS Praha různé účelové nivelační sítě, ať už zaměřené metodou přesné, velmi
přesné, nebo zvláště přesné nivelace. Tyto nivelační sítě venku pevně stabilizované a určené většinou
pro sledování poklesů různých staveb (Metro, Pražský hrad apod.), je třeba dokumentovat samostatně. Je ovšem třeba vyžadovat důsledně od všech
organizací, které tyto práce provádějí, aby je hlásily technické dokumentaci OÚG Praha. Jinak se
budeme po Praze stále setkávat se spoustou nivelačních značek, o kterých velmi těžko získáme jakékoliv informace a nutí to k duplicitě prací.

Přikláněl bych se k tomuto druhému řešení ze
dvou důvodů. Vyloučením značek, které nemají dostatečnou stabilitu, z PNS Praha dosáhneme:
a) podstatného
b) značného

zkvalitnění
zhospodárnění

niv. sítě,
měřických

prací.

Použití alternativy II. 2. nám umožní to, že můžeme provádět údržbu jednotlivých úseků postupně
tak, jak to bude vyžadovat postup jednotlivých staveb na území hlavního města Prahy. Podmínkou
ovšem zůstává, aby takový úsek byl zaměřen jednorázově celý. Vím, že i tak mi budou jednotliví
odborníci namítat, že PNS Praha nebude při postupném zaměřování dosti kompaktní. Zvážil jsem
tuto námitku a došel k závěru: Jestliže je dobře
změřena kostra této sítě, tj. nivelační pořady 1. a
III. řádu a jestliže její body jsou dobře stabilizovány tak, aby u nich nedocházelo k podstatným změnám výšky, je tato kostra dostatečně pevná a lze
měřit jednotlivé úseky sítě postupně. Kontrolou
pevnosti této kostry je nám 'kontrolní měření, kte·
ré musíme provést před' zaměřením každého úseku
PNS na nivelačních pořadech, které tento· úsek
omezují. Výsledky tohoto kontrolního měření nám
jasně ukáží, kde a do jaké míry byla tato kostra
narušena. Nezjistíme-li podstatné změny výšek jednotlivých připojovacích bodů, milžeme bez obav
vyrovnat další úsek sítě, protože na pořadu, který
tvoří rozhraní obou úseků, byl vlastně kontrolním
měřením vytvořen překryt. Toto řešení zdá se být
za p.aných okolností nejvýhodnější a žádalo by si
pro nejbližší léta plánovat na údržbu PNS Praha
asi 100 000 Kčs ročně.
III. Tře t í alt

ern at iva

je vlastně ta, která je používána nyní. Snažíme se
vylepšit PNS v malých úsecích tam, kde už nelze
s danou sítí vůbec vystačit. Tato alternativa vlastně neřeší výhledově vůbec nic, je to jen přišívání
záplat na chatrný kabát PNS Praha. Při tomto systému záleží na tom, kdo tuto záplatu přišije. Necitlivý zásah do sítě, nerespektující
její širší pojetí,
musí mít za následek spíše narušení kompaktnosti

2. Druhou základní zásadou by mělo být, že po
deseti Hltech je třeba začít provádět kontrolní přeměření jednotlivých
úseků PNS. Víme jistě, že
i kdyby nebylo velkých otřesů vlivem dopravy, docházelo by stejně ke změnám výšek jednotlivých
nivelačních značek, protože pracuje celý povrch
zemský. Je tedy jesné, že by byl mylný názor těch,
kdo by se domnívali, že vytvoří PNS, která by slou žila na věky, nebo alespoň na dobu delší než 20
let.

SBORNIK VI. CELOSTÁTNI GEODETICKt
KONFERENCE
\

obsahuje 14 hlavních referátů na téma "Čs. geodézie a kartografie v letech 1918-1968" a dalších
26 odborných referátů přednesených na jednáních
jednotlivých odborných skupin, rezoluce a záznamy o diskusi v odborných skupinách i hlavní diskusní příspěvky.
Dále sborník obsahuje seznam delegátů, záznamy
o volbách prvního výboru České i Slovenské VTS
pro geodézH a kartografii, adresář členů výboru
apod.
Celkem 432 stran (přes 27 AA), č~tná vyobrazení, cena 85 Kčs. Objednávky pro knihovny i jednotlivcepřijímá:
Ústřední výbor pro geodézii a
kartografii ČSVTS, Široká 5, Praha 1.
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Ing. Bedřich Bartik,
Ústředni správa geodézie a kartografie,
Praha

Nové zásady
pro vedení map evidence nemovitostí
v souladu se skutečností

Požadavky národního hospodářství, které se projevily v posledních letech, ukázaly potřebu urychlit a zhospodárnit práce i na úseku evidence namovitostí. Proto je v akEním programu Ustřední
správy geodézie a kartografie
z r. 1968 na úseku činnosti oblastních ústavu geodézie uveden na
prvém místě úkol: "Zavést při vedení map evidence nemovitostí na podkladě výzkumného úkolu na
všech střediscích geodézie novou technologii zaměřování změn, zobrazovacích a výpočetních prací
s využitím samočinných počítač u a automatického
koordinátografu,
a tím umožnit využití měřických
prací spojených s údržbou dosavadních map evidence nemovitostí pro tvorbu nových moderních
map velkých měřítek, které současně s technickohospodářským mapováním postupně doplní dosavadní zastaralé .mapy evidence nemovitostí".
Učelem tohoto článku je seznámit zeměměřickou veřejnost s připravovanou
koncepcí nových
zásad při vedení map velkých měřítek, vzbudit
zájem o tento nový problém a vyvolat o něm diskusi, především na pracovištích oblastních ústavu
geodézie. Na prvém místě bude třeba, aby všichni
vedoucí i výkonní pracovníci oblastních
ústavu
geodézie a středisek geodézie pochopili smysl a
cíl nové koncepce, protože nejvíce na: nich bude
záležet, jak rychle budou nové zásady uplatněny
v praxi u všech středisek geodézie.
Dosavadní stav v zaměřování změn, zobrazovacích
a výpoěetních pracích
Mapy velkých měřítek pokrývají až na malé výjimky celé území našeho státu. Na jejich podkladě
byla zakládána do r. 1960 a pak vedena jednotná
evidence pudy; od r. 1964 ve smyslu zákona č.
22/1964 Sb. se zakládá a vede evidence nemovitostí. Přitom zaměřují střediska geodézie každoročně velké množství změn, dotýkajících se více
než pul miliónu parcel a jejich zobrazením zabezpečují, aby se stav mapového operátu evidence
nemovitostí v !příslušném zobrazení
co nejvíce
shodoval se skutečností. Zpusob zaměřování předmětu měření je však až dosud převážně jednoúčelový, jen pJ;'o doplnění map evidence nemovitostí,
které se tím rychle stávají nepřehlednými a jejich
grafická přesnost postupně klesá. Měření se provádí dosavadními tradičními metodami, např. na
spojnici dvou pevných bodii nebo na polygonový
pořad bez připojení na body bodového pole v jednotnémgeodetickém
systému. Proto jsou výsledKy
nehomogenní a nedají se dobře využít pro zobra-

ze ní změn do různých map
mi metodami, ani se nedá
selných údajů pro postupné
Rovněž přesnost měřických
jen přesnosti dosavadních
Zobrazovací práce se
sobem jako před mnoha
vynášecími trojúhelníky a
měr prastarými nitkovými
tečně vylepšenými.

vyhotovených číselnýVY1,lžítnaměřených čívytváření nové mapy.
prací se přizpůsobuje
map.

provádějí stejným způdesítkami let, převážně
rovněž tak výpočty v'Ý-planimetry, někde čás-

Problémem zajištění maximální využitelnosti
polohopisného měření a mechanizacíe'výpočtů souřadnic
podrobných
bodii, výpočtů
výměr
a
zobrazovacích
prací se zabývaly v posledních
letech zeměměřické
služby jiných států (např.
Rakousko, NSR, Švýcarsko a další, které došly
k závěrum, že nejlepším řešením jsou pravděpodobně mapy, v nichž jsou všechny podrobné body
určeny v souřadnicích. Takové mapy (číselný katastr) umožňují využívat každého měření k postupné tvorbě nové mapy, přesnost není závislá
na měřítku mapy, na srážce materiálu,
ani na
reprodukčním způsobu, umožňují získat přesnější
výměry pozemků z přímo měřených měr nebo ze
:souřadnic a umožňují mechanizaci nebo automa··
tizaci výsledných prací.
I,

Pracovníci resortu Ústřední správy geodézie
a kartografie podnikli v minulých letech několik
o:ahraničních cest do socialistických i kapitalistických států, aby získali nejnovější poznatky na
poli moderního vedení map velkých měřítek v souladu se skutečností. Na základě získaných zkušeností a příslušných
materiálů z těchto. cest byl
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický pověřen řešit v letech 1967 a 1968 výzkumný úkol Č. 10. 1 - "Zdokonalení měřických
a výpočetních metod používaných při vedení evidence nemovitostí a vyhotovování geometrických
plánů." Výsledná výzkumná zpráva Č. 293 z r.
1968 obsahuje předběžný návrh nových zásad pro
zaměřování změn a pro mechanizaci, popřípadě
automatizaci
výpočetních
a zohrazovacích
prací
prostřednictvím
samočinných počítačů a automatických koordinátografů.

Podstatou zaměřování změn podle nových zásad
je důsledné uplatnění číselné metody s připojením
každého 'měření na pevné body bodového pole,
které jsou, nebo v budoucnosti budou, zapojeny do
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geodetického systému a určeny jejich souřadnice
v S - JTSK. Měří se tak, aby zapsané prvky (úhly,
délky) umožnily výpočet souřadnic každého nově
zaměřeného Iomového bodu hranice v geodetickém systému, nebo v místní soustavě. Výměry nových parcel (dílů) se počítají analyticky, popřípadě z přímo měřených měr, a změna se zobrazí
ze souřadnic
pravoúhlým
koordinátografem
na
transparent a lomové body hranic se přenesou do
mapy. Použitím samočinných počítačů a automatických koordinátografů- se budou výpočetní a konstrukční práce mechanizovat a dosáhne se při kvalitativně lepších výsledcích i vysoké produktivity
práce. Dokumentované
souřadnice
všech zamě·
řených podrobných bodů umožňují kdykoliv zobrazit novou situaci na automatickém
koordinátografu v libovolném měřítku. Tím bude splněn
stanovený cíl, tj. dosáhnout kvalitativně
zlepšených výsledků měření změn a maximální využitelnosti těchto výsledků, zejména při obnově map,
při vyhotovování podkladů pro výstavbu apod. Je
samozřejmé, že bude nutno všude, kde to bude
možné, využívat fotogrammetrie, a to jak pro doplňování sítě pevných bodů bodového pole, tak
pro vlastní údržbu map evidence nemovitostí, poněvadž tato metoda je při větším množství změn
ekonomicky výhodnější a rovněž umožňuje zpracování výsledků v souřadnicích.

Výše zmíněná výzkumná zpráva č. 239, obsahující
návrh technologických
postupů pro zaměřování
změn číselnými metodami, byla projednána v širokém kolektivu pracovníků na semináři v dubnu
1968 a pak na instruktáži
některých pracovníků
oblastních ústavů geodézie a vybraných pracovníků šesti středisek geodézie, která oblastní ústavy
pověřily prováděním zkušebních prací. Zkušební
práce prováděla střediska geodézie v Jablonci nad
Nisou, v Ml. Boleslavi, . Hradci Králové, Pardubicích, Trenčíně a Trnavě. Tato střediska geodézie
zaměřovala změny podle nových zásad, ve větším
či menším rozsahu celkem v 11 obcích. V jedné
obci byly změny zaměřeny na stávající síť pevných bodů bodového pole v souřadnicích
geodetického systému, v ostatních obcích byly sítě
pevných bodů bodového pole nově navrženy. výpočty byly provedeny částečně v místních soustavách a částečně i v geodetickém systému.
Pracnost polních měřických prací podle předpokladů částečně vzrostla, avšak hodnověrné údaje
pro ekonomické závěry a celkový efekt bude moci
poskytnout teprve dlouhodobější
komplexní rozbor. Dosavadní krátké zkušenosti se zaměřováním
změn však prokazují reálnost a účelnost nové koncepce a její nezvratné výhody.
Příslušnou zprávu o vyzkoušení technologie
pro zaměřování ZI1l.ěnpodle nových zásad a pro
postupné zavádění mechanizace konstrukčních
a
výpočetních prací u středisek geodézie vzalo vedení ÚSGK na poradě dne 20. 12. 1968 na vědomí
a projevilo souhlas s postupným praktickým uplatňováním nových zásad.

B.: Nové zásady pro vedení map evidence nemovitostí v souladu se skutečností

Předpoklady pro plné
u středisek geodézie

uplatnění

nových

zásad

K zavádění nových zásad při údržbě map evidence nemovitostí do praxe bude nutno přistupovat
uváženě a vytvořit pro konečný úspěch potřebné
podmínky, zejména ve vybavení pracovišt kvalitními měřickými přístroji a pomůckami, v dostatečném počtu pomocných dělníků, v zajištění pohotových dopravních prostředků, v uplatnění hmotné zainteresovanosti,
v neposlední míře v zabezpečení včasného vyškolení potřebného počtu ITP
apod.
Ústřední správa geodézie a kartografie vydala
"Návod k zaměřování změn pro mapy velkých měřítek". č. 5300/1968-6, který platí od 1. ledna 1969.
V nejbližší době budou vydány ještě zásady technologických postupů pro údržbu map velkých měřítek, které mají zajistit zejména jednotnost potřebných tiskopisů pro zápis naměřených hodnot,
jednotnost dokumentace souřadnic bodů, prvotních
dokladů pro výpočetní střediska apod. Bude nutno
dokončit přípravu jednotných programů pro zpracování naměřených údajů, včetně výpočtů na samočinných počítačích a grafického vyhodnocení
na automatických koordinátografech.
Zkoušky na samočinných počítačích se mohou
provádět
ihned, poněvadž
samočinné
počítače
(včetně středních počítačů) jsou k dispOZici u více podniků jiných resortů. Automatické koordinátografy
budou k dispozici i pro organizace
v oboru geodézie a kartografie, poněvadž již v roce
1969 bude pro ně dodán vysoce výkonný automatický koordinátograf
švýcarské firmy Contraves
a v roce 1970 dva tuzemské automatické přesné
koordinátografy zn. Digigraf.
Střediska geodézie jsou dnes poměrně dobře
vybavena úhloměrnými přístroji, ale pro měření
podle nových zásad bude nutno vybavení nejen
rozšířit, ale i zmodernizovat, zejména pokud jde
b kvalitní dálkoměrné soupravy. Předpokládá se, že
při postupném
zavádění nových zásad, včetně
automatického zpracování výsledků měření, se bude částečně zvyšovat potřeba pomocných dělníků
na polní práce a částečně snižovat potřeba technických pracovníků pro konstrukční a výpočetní
práce. Bude potřeba důkladně zvážit, jak se s touto skutečností vypořádat v pracovních programech
a rozpočtu oblastních ústavů. Ze zkušeností víme,
že polní práce pracovníků středisek geodézie trpí
značně ztrátovými časy vzhledem k dopravě na
pracoviště; k' tomu ještě někdy přistupuje značná
obtížnost, nebo i nemožnost dopravy moderních
měřických souprav a z toho důvodu se pak měří
starými neefektivními způsoby. Rešení tohoto problému by měly oblastní ústavy ve svých obvodech
urychleně dokončit.
Uplatnění správné hmotné zainteresovanosti
při zavádění nových zásad jistě zvýší zájem pracovníků, a tím usnadní a urychlí přechod na nové
metody. Zvýšení hmotné zainteresovanosti
je třeba
podstatně uplatnit zejména v období a v místech
zkušebních prací, které budou probíhat ještě V ro-

ce
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Základním předpokladem pro zavedení nových
zásad je řádná příprava potřebného počtu pracovníkil. Práce budou vyžadovat podstatně vyšší
odbornosti a využití teoretických znalostí provaditelil, než dosavadní pracovní postupy. Uvažuje
se proto, že by bylo správné, aby si příslušní inženýrsk,o-techničtí pracovníci osvojili (resp. zopakovali) během roku 1969 potřebné teoretické znalosti z nižší geodézie, matematiky apod. v účelovém školení pořádaném u každého střediska geodézie. Školení by řídil vedoucí střediska nebo rajónu a bylo by ukončeno pohovorem. V dalších
letech by měli být pracovníci pro plnění tohoto
úkolu školeni internátně podle důkladně připravené učební osnovy, protože je nutné vyzvednout
kvalitativní stránku prací, aby průběh výpočetních i zobrazovacích prací byl pak jednotný, bezporuchový a efektivní.

Předpokládám, že se brzy rozvine o nové koncepci pro vedení map evidence nemovitostí v souladu se skutečností na stránkách GaKO široká diskuse, zejména pracovníkil z praxe, která pomilže
nalézt co nejlepší cestu pro zavedení nových zásad do života.

Již předem' vznikají obavy z kooperace s výpočetními středisky, zejména v případech, kdy
bude nutnO zaměření zpracovat v krátké lhůtě,
např. při vyhotovení geometrického
plánu. Tyto
obavy jsou zbytečné, protože nikdo nemilže stanovit, že všechny zaměřené případy je nutno zpracovat mechanizovaným způsobem. O tom bude rozhodovat vždy středisko geodézie samo. Mělo by se
však dosáhnout i u nás takového stupně kooperace, aby výpočetní středisko mohlo nutné případy
zpracovávat ve lhlitách co nejkratšfch, což je již
v některých sousedních státech samOZřejmostí.

Ing. R o u leM.: Fotogrammetrické
metody při
udržování map velkých měřítek ve shodě se sku~
tečností, č. 9/1967

Této problematiky
se dotýkají zcela
z části tyto články otištěné v Geodetickém
tografickém obzoru:

li

nebo
kar-

Ing. Dr, V á I k a O.: Metody zaměřování a zákresy změn v pozemkových mapách, č. 3/1967
Ing. Dr. Vál k a O.: Jak zabezpečit maximální
využitelnost polohopisných měření, č. 4/1967
Ing. Mi c h a I J., Ing. Dr. Vál k a O.: K problému využitelnosti výsledkil, získaných při měření
změn, č. 9/1967

Ing. Dr. Vál k a O.: Polyedrická měřická síť
a její význam pro využitelnost výsledkil měření
změn v mechanizaci zpracování, č. 6/1968

Nastínil jsem jen několik problémil, se kterými
se budou muset oblastní ústavygeodezie
při zavádění nové koncepce vypořádat. Jsou jistě i dalsí
problémy a jiné budou postupem času vznikat.

Každá nová opatření mohou být zavedena jen tehdy, když k nim řídící orgány vytvoří podmínky.
To předpokládá,
aby všichni vedoucí pracovníci
správně pochopili smysl a cíl nové koncepce a
snažili se podmínky pro její zavedení připravit.
Nezáleží však jen na vedoucích pracovnících. Nové zásady budou uplatňovat v praxi výkonní pracovníci a na nich bude také, a možná že nejvíce
záležet, jak brzy pochopí smysl a účel nových zásad, zapálí se pro ně a budou se snažit přejít na
práci podle nových technologií co nejdříve. Uskutečnění přechodu neznamená vyrušení z nějaké
pohodlné práce, ale naopak oproštění velké části
pracovníků středisek geodézie od jednotvárné a
často zejména pro zrak namáhavé práce (zákresy,
planimetrování).
V polních pracích je to přechod
od jednoúčelového, často vzhledem k nízké přesnosti mapy nekvalitního měření, na měřické práce
vyšší kvality, s použitím moderních přístrojil, při
nichž bude využito plně odborné kvalifikaoe a
schopností každého pracovníka. Dá se usuzovat,
že práce na střediscíchgeodézie,
dosud mnohými
zeměměřickými odborníky opovrhovaná, se stane
po zavedení nových zásad zajímavou a přitažlivou,
zejména pro mladší pracovníky.

ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ
SPOLEČNOST
PRO GEODĚZII A KARTOGRAFII
Odborná skupina 1701 -

Inženýrská

geodézie

pořádá ve dnech 10. a 11. června 1969 v Pardubicích
konferenci
lízení

kvality úi!elových geodetickýcb prací
(akce k Roku jakosti)

Z obsahu: teorie kvality, parametry kvality geodetiCkých prací pro investiční výstavbu, výtvarný
charakter výsledkil a řízení kvality účelových geodetických r\"ací, hmotné podněty a jejich' vztah
ke kvalitě, zkušenosti.
V rámci konference bude uspořádána soutěž výsledkil účelových geodetických prací. Soutěž je
dotována odměnami ve výši cca 10 000 Kčs. Soutěžní práce je nutno předložit do 15. května 1969.
Přihlášky přijímá předseda organizační
komise'
Ing. Bohumír Mat o u š, n. p. Inženýrská geodézie,
závod Pardubice, Smetanovo nám. '12, Pardubice;
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V současné době je doporučováno oblastním ústavům geodéz.ie zavádět postupně do zaměřování
změn nové zásady. Tyto zásady jsou částí zeměměřických pracovníků přijímány kladně, vyskytují
se však - jak tomu u nových cest ani jinak být
nemůže - i názory opačné. Odmítavé názory mohou vyvrátit jedině argumenty. Pokusím se je zde
podat a na konkrétních příkladech prokázat ..
Nové zásady sledují docílení m noh o str a nn é v y u žit e I n o s t i výsledků měření změn a
jejich naprosté n e z á v i s los t i n a k val i t ě
mapy
evidence
nemovitostí.
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To předpokládá,
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ŽP.

a) budou jednotlivá měření ve vzájemné souvislosti, tj. že budou zaměřena v geodetickém souřadnicovém systému (Křovákově), nebo
b) bude možné výsledky měření třeba
této vzájemné souvislosti převést.

souřadnicových
při 'zaměřování

SO'1-

změn

(Domnívám se, že by zaměření sítí pevných bodů
bodového pole mohlo být, po jejich navržení střediskem geodézie, zadáváno postupně n. p. lG, pokud by to SG, s ohledem na jiné úkoly, nemohla
zvládnout. )
Avšak nechme zatím str~nou možnost zapojení do geodetické soustavy a podívejme se alespoň
na některé přednosti, které nám měření v místních
soustavách podle doporučených zásad přináší ihned,
ve srovnání s metodami podle Istrukce B. Pro názornost použijeme příkladu. Mějme zaměřit parcelaci (obr. 1) pro oblast rodinné nebo chatové
zástavby. Může jít také 0- případ zaměření malé
změny, např. domku na jedné parcele z geometrického plánu, provedeného dříve způsobem, naznačeným na obr. 1, který chceme podle nových
zásad zabezpečit. (Na obr. 1 je zpusob zaměření
provedený ve shodě s Instrukcí B, § 5.)

a) nelze výsledků měření použít pro číselný výpočet ploch (pokud nejsou parcely pravidelného, obdélníkového
nebo lichoběžníkového
tvaru) ;

I. ---~:t..~-_ \
\\::
9'
-------01__
I

místních
stav

Jsou-li body 1, 2, 3, 4 ověřené pevné body,
zakreslené v mapě EN, je výsledek měření tohoto
geometrického plánu postačující pro zákres do mapy EN. Jinak
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K problém12m

Ing. dr. Oldřich Válka, CSc.;
Výzk\.lmný ústav geodetický, topogrliflcký
a kartografický, Praha

K problémům místních souřadnicových
soustav při zaměřování změn

f_

o.;

později do

Tam, kde lze zaměření změn provést ihned
v geodetickém systému s připojením na body, jejichž souřadnice v tomto systému jsou dány, je
využitelnost
i nezávislost
na mapě EN jasná.
V mnoha prostorech však není a nebude v dohledné době možné připojovat měření na body 1 až
2 km vzdálené. Je třeba proto uvažovat i možnost
ad b), s připojením na body o vzdálenostech 10krát
menších.
Tato druhá možnost předpokládá v prvé řadě,
že si v každém katastrálním
území vytvoříme
p lán
sít ě pevných bodů bodového pole a rozložíme si tak, zejména místní tratě, na menší celky (bloky). Zaměříme-li, třeba později, zvolené
pevné body bodového pole do geodetické soustavy,
budeme moci do ní převést i všechna dílčí měření.

bJ nelze samostatně
zobrazit geometrický
plán
v měřítku 1 : 1 000 nebo 1: 500 a vyhotovit tak
řádný (toho názvu hodný) geometrický plán.
Museli bychom použít z mapy EN odsunutých
souřadnic bodů 1 až 4, a tím znehodnotit výsledek měření až desateronásobně;
c) jestliže i jen jediný z bodů 1 až 4 se během
doby ztratí, můžeme vytyčit plán znovu jen
s velkými potížemi a s malou přesností (lomové body parcel jsou obvykle označeny trubkami,
které za čas zmizí);
\

d) při ztrátě jediného bodu můžeme plán převzít
v budoucnu do THM, i kdybychom do geodetického systému dodatečně zaměřili všechny tři
zbývající body, jen obtížně, při ztrátě 2 bodů
vůbec ne,
e) v důsledku toho, že nelze výsledek měření číselně zpracovávat,
nelze použít ke zpracování
mechanizačních prostředků. Musíme proto stále
zůstávat u ruční práce (zejména planimetrování všech parcel).
Jaký styl práce sledují nové zásady? V p r v é
řad ě sledují všude, kde je to možné, navazovat
měřeni na geodetický souřadnicový systém. Není
přece možné zavírat oči před tím, že máme u nás
vybudován dokonalý geodetický základ (trigonometrickou síť až do hustoty '" průměru 2 km a nad
to mnohde řadu dalších zhušťovacích a jiných bodů) a s tak velkým objemem prací jako je zaměřování změn jít paralelně vedle, jako by se nás
geodetický základ netýkal.
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V d r u h é řad ě - tam, kde nelze měření
ihned připojit na geodetický systém sledují
nové zásady měření uvnitř každého bloku v jediné
samostatné místní soustavě, do níž jsou kromě
bodů změny zaměřeny také připojovací pevné body bodového pole, a kromě toho některé další podrobné, v přírodě pevné body; které mohou být
použity při dalším měření v tomto prostoru jako
body připojovací. Tato další měření jsou již stejná
jako měření podle Instrukce B, budou se však přIpojovat na dříve číselně určené body a nikoliv na
málo hodnotné body, odsunu té z mapy EN.
,?f

«>0-

_

obzor
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Vyskytne se pochopitelně další námitka. K měření podle obr. 1 vystačíme s hranolkem a pásmem,
kdežto k zaměření úhlů potřebujeme úhloměrný
přístroj a figuranta navíc. Není tomu tak docela.
I při použití hranolku a pásma můžeme dosáhnout
samostatného jednotného místního systému. Možnosti jsou ovšem omezenější.
Případ podle obr. 1 zaměříme např. způsobem
podle obr. 2 na tři zvolené měřické přím[ky. Zvolme
třeba přímky spojující fronty nebo body bloků parcel. Nemusí to však být. Důležité ovšem je, že musíme zvolit pomocné spojovací body soustav (5 a
7) a (6 a 8) tak, aby jejich vzdálenost-i. od přímek
byly do 20 až 25 metrů. Mů~eme je jen dočasně
stabilizovat (křídou, hřeby, kolíky). Volíme je tak,
abychom mohli kolmice na ně vytyčit a změřit na
měřických přímkách co nejpřesněji. Dále musíme
dbát na to, aby dvojice bodů spC)jující dvě stejné
přímky byly od sebe dostatečně v:/idálené.
Zvolené body 5, 7 a 6, 8 umožňují samostatné
soustavy, které představují jednotlivé měřické přímky, převést do soustavy jediné. Volíme střední měřickou přímku za osu x místní soustavy a měření
k horní, resp. dolní měřické přímce přepočteme
jako volné měřické přímky (tj. transformací na
dva body) vázané na body 5, 7, resp. 6, 8. Do místní soustavy dostaneme tak i souřadnice připojovacích bodů .

6q-- -

b.J

A co je třeba k tomu, abychom měření závislé
na mapě EN přeměnili na měření podle nových
zásad? Stačí k tomu, abychom na bodech 9 a 10
zaměřili 2 nebo 4 úhly. Nic víc a nic méně. Všechny ostatní údaje milžeme zaměřit stejně jako na
obr. 1, nebo převzít z dřívějšího geometrického
plánu. A co tímto nepatrným dodatkem docílíme?
Vytvoříme jediný místní systém, v němž lze vypočítat místní souřadnice všech bodů, a tedy
1. můžeme vypočítat
parcel;

Geodetický a kartografický
ročnlk 15/57, číslo 2/1969

souI

analyticky

plochy všech

2. můžeme samostatně zobrazit geometrický
plán třeba v měřítku 1:1000 s měřickou a zobrazovací
přesností bez znehodnocení nepřesnostmi dosavadní mapy EN;
3. můžeme dostatečně přesně vytyčit parcelaci
v budoucnu i v případě, že se dva z pevných bodů
bodového pole ztratí;
4. právě tak, budeme moci v budoucnu využít
výsledků měření, např. pro THM, když zaměříme
do geodetického systému v krajním případě, třeba
jenom dva Z pevných bodů bodového pole;
5. můžeme i při místním systému plně využít
mechanizace a automatizace k výpočtu souřadnic
bodů i částečně k výpočtu ploch a zobrazení.
Myslím, že to jsou dost pádné argumenty, které
dokazují, že zaměřením několika měřických prvků
navíc dosáhneme kvalitativně podstatně vyšší úrovně Výsledků měření. Navíc může takové měření
často být využito při vlastním určení pevných bodů
bodového pole do geodetického systému (viz GAKO,
č. 6/1968).

Takový způsob lze pro vytvoření místní soustavy zcela bezpečně použít. Zajistíme jen měření
kolmic na spojovací body (například
změřením
vzdálenosti bodu od jiného bodu měřické přímky,
kt~rý má staničení asi o délku kolmice větší nebo
menší apod.). Při převodu je pak ještě kontrolována vzdálenost dvojice spojovacích bodů (při transformaci je hodnota m = q2 + p2 - 1, kde q = kx
a p = kv jsou transformační
koeficienty, rovna
dvojnásobku délkového rozdílu pro 1 m délky.
Např. je-li m = 0,00150, činí rozdíl 7,5 cm na 100 ml.
Pro využití místních soustav k určení geodetických
souřadnic pevných bodů bodového pole však těchto místních soustav nepoužijeme. Nepřesnostmi kolmic, vytyčených hranolkem, bychom mohli určení
bodů v geodetickém systému nepříznivě ovlivnit.
Pro místní soustavu, která se později transformUje
na pevné body bodového pole dó geodetického
systému, přesnost postačuje. VoBme však jen jednu, nejvýše dvě přímky na každé straně od střední přímky.
I když zde musíme ve srovnání s měřením podle obr. 1 zaměřit jednu měřickou přímku a několik kolmic navíc, získáváme na druhé straně čas
při měření po měřických přímkách, které máme
možnost výhodně volit.
Jinou možnost vytvořit v prostoru tří nebo čtyř
pevných bodů bodového pole místní soustavu jen
s pomocí hranolku a pásma (ve volném prostoru)
dává síť měřických přímek, tvořící jeden nebo dva
trojúhelníky, jejichž průsekové úhly nejsou příliš
ostré (úhly kolem 50 až 100g). Výpočtem několika
vzorců lze z naměřených délek určit místní souřadnice vrcholu trojúhelníka k základně, která je
osou x místní soustavy, a tak měření na všech
měřických přímkách převést do jediné místní soustavy. Také v tomto případě jde ovšem jen o místní soustavu, která není určena k převedení souřadnic pevných bodů bodového pole do geodetického systému, ale předpokládá
jiné nezávislé
zaměření pevných bodú bodového pole do geodetick,ého systému.
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Válka,

Chtěl bych se ještě zmínit o jedné z dalších
zásad, která se některým pracovníkům nezdá být
správnou. Jde o připuštění zákresu do mapy EN
pomocí průsvitky z nesrážUvého materiálu. Nové
materiály umožňují právě tak jako nové přístroje
aplikovat některé dříve nepoužitelné metody v nové, kvalitativně vyšší formě. Jestliže jsme dříve
chtěli použít k přenosu kresby, provedené mimo
mapu, transparentního
papíru, který se krabatil a
srážel, třebá jen dechem, byla tato metoda nepřípustná. Jestliže však dnes používáme nových materiálů, které jsou málo srážUvé a v krátkém časovém intervalu se prakticky nesrážejí, je to věc
docela jiná. Uvědomme si, že nastavit kontaktně
křížek, vyznačující bod na nesrážlivé průsvitce,
(který můžeme dokonce nakreslit na spodní stranu
průsvitky), na bod na mapě lze s přesností stejnou
jako mikroskop koordinátografu.
Zobrazit tedy situaci z nesrážlivé průsvitky na spojnici dvou bodů

mapy lze stejně přesně jako koordinátografem.
Předností tohoto způsobu je dále to, že můžeme
nalícovat kresbu s ohledem na další pevné body,
že neznečišťujeme a neničíme mapu tužkovými čarami při zkoušení různých deformací kresby v mapě
atd. Obavy z toho, že některý pracovník by místo
jemného vpichu propíchnul mapu hrubě, jsou nemístné. Takový pracovník by nedovedl ani kresbu
v mapě provádět s citem, a proto na tuto práci
se nehodí.
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při zaměřování
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Jsem si vědom toho, že diskusi o zavádění nových zásad při zaměřování změn je třeba vést na
základě argumentů pracovníků, kteří práce prov~dějí. Jde totiž o to, že námitky' nepramení z přesvědčení o nesprávnosti zásad, ale z jiných příčin,
které jsou v nesprávné organizaci, v honbě za
pracemi za úplatu bez ohledu na kvalitu, i v jiných
příčinách, které je třeba odstranit.

Ing. dr. Václav Staněk,
IPS, Praha

V říjnu 1960 byla v NDR vydána s platností od 1. 3.
1961 závazná norma TGL 7255 Masstoleranzen im
Bauwesen (Tolerance rozměrů ve stavebnictví). V normě jsou nejdříve vysvětleny základní pojmy. Některé
z nich, např. odchylka a tolerance, se v praxi často
zaměňuje. Odchylka
je rozdíl maximální nebo minimální hodnoty od hodnoty předepsané, tolerance
rozdíl maximální a minimální hodnoty. Tolerance je
tedy rovna součtu horní a dolní. odchylky. Odchylky
mohou být stejné nebo různé.
Důležitá je tabulka základních tolerancí (zaokrouhlených) pro stavební rozměry a měření.

:ó
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Tabulka je rozdělena do 12 tříd a 6 skupin podle
plánovaných rozměrů a požadované přesnosti. Třída
přesnosti je určována podle materiálu, způsobu výroby
a konstrukce (funkce).
Pro stanovení přesnosti měření se užívá tříd 1 až 5.
Měřické tolerance smí dosahnout 10 %, max. 20 %
celkové tolerance. To znamená, že např. při maximální
celkové odchylce (= 1/2 tolerance) 2 mm, se smí
maximální měřická odchylka pohybovat v mezích
±0,2 až ±0,4 mm a příslušná střední chyba v mezích
±0,07 až ±0,14 mm. *)
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10 000
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--12
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V normě jsou stanoveny zásady:
1. Požadovaná
přesnost má odpovídat 'materiálu
a způsobu výroby.
2. Mají být stanoveny takové tolerance, které jsou
nutné. Každé zvýšení přesnosti se projeví zdražením
výroby.
3. Tolerance má být tak veliká, aby její překročení
způsobilo neupotřebitelnost dílu nebo vyvolalo jiné
nedostatky.
.

--120
200
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V dubnu 1961 byla v ČSSR schválena norma ČSN
730010 "Úchylky a tolerance ve výstavbě", platná od
1. 1. 1962, která má společné prvky s TGL 7255.
Tolerance rozměrů, závislé na stupni přesnosti a velikosti výrobních rozměrů stanoví tab. 3.

Toleran('e pro jednotlivé rozsahy výrobních rozměrů
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Jak je vidět, jsou si tab. 1 a 3 velmi podobné,
i když způsob výpočtu byl odlišný. V normě je zav~den ještě pojem "kontrolní body" a jejich mezní odchylky podle montážních tříd.

Montážní tHda

I
II
III
IV

10
20
30
přes 30

I

Třída
přesnosti

svislém

3

10
15
15
přes 15

4
5

U tab. 4 je poznámka:

Mezní měl'ické odcbylky v mm pro
konstrukční rozměry v mm
250010000

± 1,2
± 2
± 3

I

I

1000025 000

±

1,6

±
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25000100 000

± 2
± 3
± 5
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8

±12

±16

9

±20

±25

6

Hodnoty mezních úchylek polohy kontrolních bodů
zahrnují kromě nepřesnosti při provádění objektu
rovněž nepřesnosti při vytyčování.
Pro vytyčování v rámci jednotlivých tříd se vyžaduje 5 X vyšší přesnost než stanoví tab. 4. Přesnost
kontrolních měření (str. 12, bod 27) má být 5 X větší
proti předepsaným mezním úchylkám a tolerancím
(tj. tab. :,J). A dále (str. 11, bod 26): Dodržování předepsaných rozměrů včetně mezních úchylek se kontroluje v průběhu výrobního i montážního procesu. Zde
je určitá nesrovnalost: přesnost vytyčování kontrolních bodů podle tab. 4, kontrolního měření podle
tab. 3. Nesrovnalost vznikla podle vysvětlení spoluautora nórmy tím, že požadovaná přesnost měření
byla převzata z TGL 7255 (nižší hranice přesnosti, tj.
20% celkové odchylky) a odstavec o kontrolních bodech byl dodatečně vložen. Pojem kontrolních bodů
v normě přesně určen není. Podle spoluautora normy
jsou kontrolní body takové body, kde je nutno kontrolovat absolutní nebo vzájemnou polohu bodů nebo
rozměrů. Např. u výtahové šachty je nutno dodržet
nejen její rozměr, ále i její svislost (podle tab. 4). Tyto
body stanoví projekt. Tab. 4 se týká jen kontrolních
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bodů, jinak je ale přesnost měření (podobně jako
u TGL 7255) dána tab. 3. Je nutno konstatovat, že
norma připouští:i jiný právní výklad.
Tato norma je naše jediná stavební norma, kde je
uváděn poměr mezi celkovou a měřickou mezní odchylkou.
Podle normy mezní úchylky a tolerance předepisuje
projektant v dohodě s prováděcím podnikem. Mezní
úchylky musí být uvedeny v příslušné projektové do·
kumentaci. Podle textu se norma týká ·tolerancí
(odchylek) stavebních dílů, jejich výpočtu, přesnosti
jejich měření a umístění prvků do daného rozměru,
ale ve skutečnosti platí i pro všechny druhy staveb.
V červenci 1966 vyšel v NDR návrh nových norem
TGL 12 860 Masstoleranzen im Bauwesen (Grundbestimmungen, Begriffe, Toleranzsystem Anwendung,
Priifung) a v září 1966 návrh TGL 12862 Masstoleranzen im Bauwesen (Messungen, Messverfahren,
Messinstrumente, zulassige Abweichungen), které mají
nahradit TGL 7255. Tabulka základních tolerancí ,se
rozšiřuje o konstrukční rozsahy 25 mm, 10 000 až
25000 mm a 25000 mm-100 000 mm, jinak zůstává
beze změny. Její použití se poněkud mění.
Přesnost měření (TGL 12862 E) je stanovena mezními odchylkami určenými jako trojnásobek střední
(kvadratické) chyby. Přesnost musí být alespoň o 2
stupně vyšší, než je stanoveno pro celkovou výrobní
odchylku. Příklad je v tab. 5. (Tabelovány jsou hodnoty 3 ml)

Mezní úchylky polohy kontrolních bodů
v mm ve směru
vodorovném

obzor

± 8
±12

±10
--

±20
±30

Měření, které vyžaduje přesnost 6. nebo vyšší
třídy, musí pro konstrukčiú rozměry přes 10000 mm
provádět zeměměřický inženýr.
Norma TGL 12860 byla odsouhlasena v rámci
RVHP a má být pro země RVHP závazná. Na ni by
tedy měla navazovat naše nová ON 732480 - Provádění montovaných betonových konstrukcí, vydaná.
s účinností od 1. 1. 1967.
Naše norma obsahuje čtyři tabulky.
1. Mezní úchylky při montáži dílců průmyslových
staveb
2. Mezní úchylky při montáži dílců obytných a ob.
čanských staveb
3. Mezní úchylky při montáži dílců konstrukcí mostů
a propustů
4. Mezní úchylky rozměrů a dovolené nepřesnosti
a vady svarů při montáži konstrukcí
V NDR vzbudilo pozornost, že tato naše nová norma neodpovídá TGL 12 860, že směrodatným pro urče.
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1!erda, M.: Příspěvek k problematice
přesnosti vytyčování stavebních oblekta a zásady připravovaných
tech·
nických
norem

ni přesnosti podle naší normy je objekt a nikoli
konstrukčni rozměry, a že tolerance pro obytné
a průmyslové objekty jsou rozdílné.
Jak byly uvedené 4 tabulky naší normy odvozeny,
můžeme si ověřit porovnáním se sovětskou normou.
V SSSR byla s platností od 1. 1. 1963 vydána norma
SNiP III-B.3-62 (Stroitělnye normy i pravila, část
III, díl B, hlava 3 Betonnyje i železobetonnyje kon·
strukcii sbornye), která se týká provádění a přejímání
montáží betonových a železobetonových konstrukci,
přejímání pr~fabrikátů, jejich převáženi a skladováni.
V normě jsou uvedeny tabulky dopustných odchy.
lek při montáži montovaných železobetonových kon·
strukci
1. průmyslových~bjektů
a tepelných elektráren,
2. sloupů trolejových vedeni,
3. mostů a trub,
4. obložení tunelů (obezdívky),
5. hydrotechnických říčních a mořských zařízeni,
6. obytných a občanských staveb a dále tabulky
7. třídy armatur ocelových prutů a
8. dopustné odchylky rozměrů a kvality svárů při
montáži konstrukcí.
Porovnáme· li tab. 1, 6, 3 a 8 s tab. 1, 2, 3 a 4 naší
nové normy, vidíme, že jsou téměř totožné (viz článek
Staněk: Několik poznámek k nové ON 73 2480, Pozemni stavby 2/1968). Do normy byly převzaty i ně·
které hodnoty, se kterými nelze souhlasit.
Je otázkou, zda a jak dalece mohou tabulky přesnosti základních norem TGL 12 860, příp. naší CSN

730010 sloužit jako základ dalších norem, např. jinak
velmi potřebné ON 73 2480. Velikost dopustných od·
chylek v základnich normách je závislá na zatříděni
a rozměrech objektů (dílcŮ). Bylo by tedy možné
použít jejich tabulek jen tam, kde je přímá souvislost
mezi max. odchylkou a rozměrem. To u většiny objek·
tů (jejich částí) neni. Maximální dopustná odchylka,
např. os kalichů základových patek neni závislá
na rozměru patky, ani na rozměru celého objektu
(např. délce haly).Totéž platí u situačnich a výškových odchylek nosníků, jeřábových drah atd.
Jinak je tomu např. u tab. 3 ON 73 2480. Odchylky
napt tloušťky spar ve stycích mezi dílci propustu jsou
závislé na odchylkách prefabrikovaných dílů (viz
CSN 730010). U tab. 4 (Mezni úchylky rozměrů a dovolené nepřesnosti a vady svarů při montáži konstrukci) je přímá souvislost mezi rozměrem a max. odchyl.
kou a bylo by tedy možné tabulky základů normy
plně využít.
V každém případě je nutné, aby údaje všech norem,
týkajících se stejného předmětu (např. stavebních
objektů a jejich dílů) byly vzájemně porovnány a od·
souhlaseny.
Asi před 2 roky byl rozesílán k připomínkám návrh
normy "Prováděni a kontrola betonových konstrukcí"
sestavená VÚPS Praha, který obsahoval mimo dopustné odchylky hotových konstrukci i dopustné od.
chylky bednění, ulo~eni výztuže aj. Některá data těchto tabulek velmi dobře odpovidala požadavkům
správné výstavby. Norma se ale dosud projednává.
V zájmu zkvalitnění investični výstavby je nutno
řešit otázku norem uváženě, ale bez odkladu.

Příspěvek k problematice přesnosti
vytyčování stavebních objektů
a zásady připravovaných technických
norem

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

Vytyčování
stavebních objektů je jistě důležitou
součástí stavební činnosti. Věnuje se mu stále více
pozornosti jako důsledku zmenšování stavebních
tolerancí, což souvisí dále se zvyšováním prefabrikace, s používáním nových stavebních metod, specializací, a s tím související složitostí stavebních
operací apod. Stavební tolerance mají pro geodetyvytyčovatele zásadní význam, ovšem jejich velikost
a vzájemné vztahy jsou záležitostí stavebních odborníků a z tohoto hlediska není třeba se jimi
příliš zabývat. Jejich zásadní význam je v tom, že
vytyčovací tolerance je jednou ze složek celkové

stavební tolerance (spolu s Výrobními tolerancemi
prvků a tolerancí montáže nebo u zděných.a monolitických objektů s tolerancemi zdění nebo betonáže). Poměr mezi stavební a vytyčovací tolerancí je tedy středem zájmu geodetů, a je proto
paradoxní, jak je zřejmé z dále uvedených údajů,
že je zde taková rozmanitost hodnot, od 10 do
75 %. Svědčí to o málo odpovědném přístupu a
také i o malé odbornosti některých tvůrců těchto
vztahů. Z toho důvodu je třeba jen velmi stručně
se zmínit o tom, jak v různých státech a dlzní
autoři řeší tuto otázku.
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V ČSSR je přesnost vytyčování stanovena
v ČSN 730010 a dále ještě jen v Or;f 73 0410. V ČSN
73 0010 je přesnost vytyčení stano:{,ena pouze pro
kontrolní body (jejich definice je na str. 5 normy)
v tab. 2 normy a poznámce k této tabulce, podle
níž je přesnost, tj. mezní úchylka vytyčení polohy
kontrolních boqů, rovna 20 % mezní stavební úchylky. Výraz "přesnost" nelze vykládat jako střední
chybu, v tabulce ;jsou mezní úchylky, a proto i
přesností vytyčení se rozumí mezní úchylka vytyčení. Zde je třeba také poznamenat, že normalizační názvosloví používá výraz "úchylka", převzatý ze strojírenské terminologie, a proto Úřad pro
normalizaci a měření jej předepsal k používání i
pro vytyčování. V geodézii a teorii měření se používá ovšem vhodnější
výraz "odchylka";
jde
vždy o změnu ve srovnání se základní hodnotou
malou nebo nepatrnou. Jiná ustanovení o přesnosti
vytyčení ČSN 730010 neobsahuje, vytyčování se
zejména netýká tab. 1 (jak se opačně domnívá
dr. Staněk) (4). Tab. 1 stanoví výrobní tolerance
stavebních prvků a pro geodety je důležitá jen
v případech, jestliže kontrolují rozměry prvků, neboť pak je třeba podle čI. 27 normy, aby kontrolní
měření prvků bylo provedeno s 20 % tolerancí
tab. 1. (tab. 1 není proto ani třeba zde uvádět,
zbytečně zabírá místo). V této normě není ani
nejasnost nebo nesrovrtalost mezi vytyčováním a
kontrolním měřením, podle čI. 27 se poloha kontrolních bodů, tj. konstrukcí, kontroluje podle tab.
2 normy, rozměry prvků se kontrolují podle tab. 1.
Obecné pojetí tab. 2 normy také umožňuje stavebnímu projektantovi, aby zařazením různých' částí
objektu do různých montážních tříd řešil otázku
různé závislosti stavebních tolerancí na rozměrech,
zejména aby v případech, kde je to třeba, byly
stavební tolerance na rozměrech prakticky nezávislé. Norma platí již 7 roků a letos bude revidována, takže by nebylo účelné příliš diskutovat
o jejím výkladu. Důležité je poukázat na její věcné
nedostatky, a to hlavně na nevhodnou skladbu stavební tolerance v montážní třídě I a částečně i II,
která vyžaduje vytyčovat polohu kontrolních bodů
ve vodorovném směru s mezní úchylkou jen
± 2 mm, tj. se střední chybou ± 0,7 až 1 mm,
což je velmi náročné. V normě není bezvadně řešen
ani výpočet tolerancí výsledných rozměrů, vytvořených skládáním dílčích prvků. Při revizi bude
jistě možné tyto nedostatky odstranit.
V ON 73 0410 jsou stanoveny vesměs přímo
hodnoty mezních úchylek při vytyčování pro ruzné
konstrukční části. Při tom jsou uváděny mezi vytyčovacími úchylkami i úchylky osazení, které
ovšem nemohou platit, protože norma platí jen pro
vytyčování. Význam této normy je zejména v technologii vytyčování a kontrolních měření a v tomto
směru dobře splnila svůj účel. Bylo by proto možné
ponechat ji v platnosti i po zpracování norem pro
. přesnost vytyčování s tím, že by se vypustily vytyčovací úchylky.
V zahra)1ičí je přesnost vytyčpvání normalizována v NDR, SSSR a Japonsku. V NDR dosud platí
technická norma TGL 7255, ve které; je použita jediná tabulka stavebních tolerancí, a poměr mezi
tolerancí vytyčení a stavební tolerancí je stanoven hodnotou 10 až 200/0. Jsou to tedy ještě přísnější požadavky na přesnost vytyčení, než podle
naší ČSN 73 0010. Toto pojetí také zřejmě nevyho\Tovalo, zejména i proto, že tabulka v normě končí
't'ozměrovýIIi rozsahem 10 m a hodí se tedy opět
spíše pro prvky než pro konstrukční části. Byly
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tedy v NDR vypracovány nové technické normy
označené TGL 12860 až 12864, z nichž pro vytyčování jsou určeny TGL 12860 a 12862. Tyto dvě
normy se projednávají j'iž několik let a stále ještě
nebyly schváleny. Přesnost vytyčení a poměr mezi
vytyčovací a stavební tolerancí je zde řešen odlišně, přesnost vytyčení má být o 2 přesnostní třídy
vyšší než stavební přesnost a přesnost měřických
pomůcek a přístrojů o 3 třídy vyšší. Toto ustanovení dává hodnotu uvedeného poměru 38 %, což
lze podle vlastních názorů a zkušeností považovat
za přiměřené, i když např. dr. Drake z NDR [8]
považuje i tento poměr při vytyčování ve vyšších
podlažích za příliš náročný. Rozměrové rozsahy
jsou zde také již rozšířeny až na obor 25 až 100 m.
V SSSR jsou vytyčov:ací toler:ance stanoveny jen
v SNIP I-AA-62 pro osové vzdálenosti a výšky
třemi třídami přesnosti bez pevného vztahu k sta\'ebním tolerancím. Třídu přesnosti stanoví projektant na základě výpočtu tolerancí výsledných
rozměrů. Jiné normy se vytyčování netýkají.
V Japonsku je v normě ISO/TC 58/SCl stanoven
poměr mezi vytyčovacími a stavebními tolerancemi
opět hodnotami 10 až 20 %.
V odborné literatuře se poměrem vytyčovací
a stavební tolerance zabývá řada autoru. Zde postačí upozornit na technicky nesprávný předpoklad rovnosti vytyčovací a montážní úchylky v pracích Vidujeva a Stojčeva; podle Vidujeva činí uvedený poměr docela 70 % a 75 % [5] [6]. Vytyčování a montáž jsou zcela odlišné úkony, prováděné
naprosto rozdílným technickým
zařízením a za
jiných podmínek. Nelze je proto co do přesnosti
takto zjednodušeně srovnat. Dalším problémem je
stanovení intervalu spolehlivosti, tj. poměru mezi
mezní a střední úchylkou. V TGL 7255 je tento poměr stanoven koeficientem 3, dr. Staněk doporučuje 2,5, prof. Krumphanzl doporučuje 2. Také tuto
otázku je třeba vyřešit.
V současné době se ve VÚGTK Praha zpracovávají nové ČSN - Vytyčovací úchylky ve stavebnictví. Problematika přesnosti vytyčování má být
v těchto normách řešena komplexně, pro vytyčování prostorové polohy i pro podrobné vytyčení
objektů, tj. vytyčení rozměru a tvaru a pro všechny
stavební objekty. V polovině r. 1968 byly projednány podle normalizačních předpisů zásady nových
norem, zpracované na základě výzkumné zprávy
"Přesnost vytyčování stavebních objektů", 1. část
(VÚGTK Praha č. 278/1968) autora tohoto příspěvku. Podle těchto zásad a Výsledku jednání byly
zpracovány návrhy tří ČSN, a to základní normy,
normy pro vytyčovací úchylky bytových a průmyslových staveb a normy pro vytyčovací úchylky
inženýrských a speciálních staveb. Měření jako
zcela všeobecný a málo! jasný pojem je zde rozděleno na vlTtyčování, kontrolní měření, tj. určení
skutečných stavebních úchylek, a ostatní měření
neoddělitelná od stavebních úkonů. Základním znakem vytyčování je vyznačení vytyčovací značky,
bez tohoto znaku jde o měření spojená se stavebními úkony .• Vytyčením polohy stavebního objektu
v prostoru se rozumí vytyčení vztahu k jiným objektům, nebo předmětům na povrchu, nebo pod
povrchem terénu, s nimiž vytyčovaný objekt není
stavebně
nebo prostřednictvím
technologického
zařízení spojen. Vztah vytyčovacího objektu k ostatním objektům zprostředkuje
vesměs vytyčovací
systém, síť nebo jednodušší útvar. Předmětem vy-

1969/47

Herda, M.: Příspěvek k problematice přesnosti vytyl:!olJdnl stavebních objektů a zásady připravovaných technických norem

Geodetický a kartografický obzor

48

roi!nfk 15/57. ěfslo Z/19B9

tyčení prostorové polohy je hlavní stavební čára
nebo osa, u liniových staveb hl~vní trasa a hlavní
výškové body. Kritériem kvality vytyčení jsou mezní úchylky, při jejichž překročení
se vytyčení
považuje za zmetek. Stanovení intervalu spolehlivosti se ponechává vytyčovateli, který s óhledem
na ekonomickou
závažnost
vytyčených
hodnot,
možnost nezávislé kontroly vytyčení a míru vyloučení vlivu systematických
chyb se rozhodne pro
koeficient v mezích 2 až 3. Poměr ,mezi vytyč.ovací
a stavební tolerancí se stanoví hodnotou přizpůsobenou všem vlivům a okolnostem, průměrně je
to. 40 až 45 %. Stanovení přesnosti vytyčení stavebních objektů není nijak jednoduché a je zejména
třeba, aby projednání návrhů se zúčastnil co nejširší kolektiv zkušených odborníků. Rovněž je třeba, aby diskuse v našem časopisu byla široká a
podnětná. Autor tohoto příspěvku uvítá všechny
nabídky na spolupráci při projednávání
norem a
zašle na požádání projednávané
návrhy i s vý-

zkumnou zprávou. Často se totiž stává, že v některých podnicích nebo organizacích se tyto materiály nedostanou až ke geodetům a mnoho dobrých zkušeností zůstane nevyužito.
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Nová přestavba
soustavy základních mezd

V současné době v celém národním hospodářství
se připravuje generální přestavba soustavy základních mezd, a to jak u technickohospodářských
pracovnfků, tak i u dělníků. V obou případech vychází z toho, že úkolem tarifní soustavy je vytvořit ekonomicky odůvodněnou základnu mzdové diferenciace
podle
rozhodujících
kritérií,
jako
například:
složitosti,
odpovědnosti
a obtížnosti
práce. Předpokladem
k tomu je vhodně volená
soustava hodnocení pracovních činností (funkcf),
která co nejpřesněji rozlišuje náročnost jednotlivých pracovních činností podle hodnotících kritérií.

Zásady analytické metody
Na podkladě našich i zahraničních zkušeností, přistoupilo ministerstvo
práce a sociálních
věcí
k uplatnění analytické metody hodnocení pracovních činností jako zatím nejobjektivnějšímu
způsobu. Podstata této metody tkví v tom, že se
u jednotlivých pracovních činností rozebírají rozhodující složky a stanoví jejich závažnost. K vyjádření váhy jednotlivých
hledisek
se používá
smluvených jednotek - bodů. Největší váha je
kladena na hledisko kvalifikace. Vzájemný poměr
vah jednotlivých hledisek hodnocení (klasifikačních hledisek] vyplynul z dlouholetých
empiric-

kých zkušeností
mzdové praxe i řady dalších
teoretických poinatků. Analytická metoda hodnocení pracovních činností je v zásadě jednotná pro
všechny kategorie pracovníků, při tom však plně
respektuje jejich zvláštnosti.
Vlastní použití analytické metody je technicky značně náročné a pro dosažení pozitivních výsledků vyžaduje stálý pracovní kolektiv. Proto se
také uvažuje její zpracování pouze na centrálním
stupni řízení, kde dojde k zhodnocení stěžejních
a typických pracovních činností (funkcí), jejich
meziodvětvovému srovnání, a to na základě celostátních sborníků příkladů pracf.
Analytická metoda hodnocení je založena na
těchto základních principech:
a) vychází z hodnocení nejdůležitějších
klasifikačních
hledisek, která charakterizují
rozdílnou
kvalitu
pracovních
činností
(funkcí] ;
b] považuje za základní jednotku hodnocení
pracovní
činnost
(resp. pracovnf 'Úkol),
jako komplex pracovních
operací
nebo
funkce pracovníka.
V této souvislosti
p r á c o v n í čin n o s t se
skládá z jedné nebo několika, případně mnoh~
různých pracovních
operací
(komplexu pracov~
ních operací), předepsaných
jednomu nebo něko'"
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lika pracovníkům podle stávající dělby práce a
technologie, bez ohledu na to, zda jde o duše?,ní
nebo manuální operace, stále nebo cyklicky se
opakující po celou dobu pracovní směny, jednoduché nebo složité.
F u n k c í se potom rozumí pověření inženýrskotechnických a administrativních
pracovníků určitými pracovními úkoly, které zapadají do organizační struktury příslušné hospodářské jednotky a
vyplývají z racionální dělby práce a povahy hospodářských úkolů.
K dosažení celkového
výsledku hodnocení
jednotlivé pracovní činnosti (funkce) se ohodnotí
každý stupeň klasifikačního hlediska ve smluvených jednotkách
(bodech).
Součet bodů všech
použitých hledisek nám udává stupeň kvality
hodnocené pracovní činnosti (funkce), a tím i její
postavení v tarifní soustavě.
Pro hodnocení pracovních činností dělníků se
používá těchto obecných hledisek hodnocení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odborná teoretická příprava (teoretické
odborná praktická příprava (praxe)
odpovědnost
namáhavost (obtížnost) práce
riziko mechanického úrazu
zvláštní požadavky.

znalosti)

Klasifikační
hlediska
ti
technickohospodářských pracovníků jsou:
1. odborná teoretická příprava (stupeň vzdělání)
2. odborná praxe
3. odpovědnost
4. náročnost řízení a organizační členitost
5. složitost a namáhavost práce
6. pracovní vztahy
7. mravní vlastnosti
8. zvláštní požadavky.
Aplikace analytické
kartografie

metody v odvětví geodézie a

Při uplatnění obecných hledisek analytické metody hodnocení pracovních činností (funkcí) v podmínkách geodézie a kartografie je dále zapotřebí
přihlédnout k některým závažným vlivům a specifickým faktorům, vyplývajídm z konkrétní povahy práce. Jsou to například:
I

1. povětrnostní
vlivy
ovzduší apod.),

(kolísání

teplot,

8. zvýšené opotřebení osobních oděvů a obuvi,
které ani přidělování
osobních ochranných
pomůcek plně nekryje,
9. častá fluktuace a nedostatek pomocných dělníkfi, (figurantů), která si vyžaduje od technických pracovníků znalosti v osobní agendě a
zvýšenou námahu spojenou s náborem a zaškolováním těchto pracovníků,
10. ztížené stravovací a ubytovací podmínky dané
trvalým pobytem mimo stálé bydliště a pracoviště, zpravidla nouzové sociální vybavení
přechodných ubytoven a kanceláří,
11. nepříznivý vliv na rodinný život pracovníktí,
a to z hlediska
- malých možností kulturního vyžití,
- nepatrIlého vlivu na výchovu dětí,
- obvyklá nemožnost zaměstnání
manželky
v rodinách s malými dětmi,
- ztížené podmínky pro další společenské
nebo politické uplatnění,
- praktická nemožnost vlastní zájmové činnosti apod.,
12. pravidelná zvýšená fyzická námaha \spojená
s častými přesuny v terénu (přenášení pracovních a osobních pomůcek při časté nemožnosti použití dopravního prostředku),
13. zvýšená smyslová námaha než je obvyklá
u ostatních technickohospodářských
pracovníktí (např. zraková, sluchová apod.), která
spolu s dalšími vlivy způsobuje, že pracovní
použitelnost z hlediska fyzických schopností
obvykle končí dříve než u ostatních obortí,'
14. určité druhy pracovních činností mají oproti
ostatním zcela mimořádné požadavky na osobní fyzickou zdatnost a odolnost spojenou též
s nutností stále se přizpůsobovat měnícím se
pracovním podmínkám, například při zaměřování

vlhkosti

změny pracoviště

(pra-

4. zvýšené nároky na samostatnost
pracovníků
(odbornou i osobní) vlivem odloučenosti \a
rozptýlenosti pracovišť,
5. nezbytná nutnost volby pracovních postupů na
místě podle konkrétních podmínek v terénu,
6. významný a převažující
kované živé práce,
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7. bezprostřední styk a práce s lidmi při výkonu
povolání, vyžadující potřebu správného a věcného vyjadřování, znalost jazyků i spolusouvisejících oborů (např. stavebnictví, zemědělství,
lesnictví i celé řady průmyslových
oborů a
specializací),
.

2. široká územní působnost (velká dekoncentrace
výrobních sil obvykle v značném územním rozsahu),
3. časté a nepravidelné
covního prostředí),

obzor

podíl vysoce kvalifi-

1969/49

- ieřábových drah,
- válcovacích stolic,
- sklářských pecí,
- podzemních prostortí,
- stok a kanáltí,
- věží a výškových staveb,
- mosttí a údolních přehrad,
- památkových objektů apod.,
nebo při běžných pracích prováděných
ve
- vysokohorském terénu,
- velkých lesních komplexech,
- bažinatém terénu,
-frekventovaných
ulicích,
--,..staveništích
a prtímyslových
provozech,
kde vedle vysokých nároktí na fyzickou zdatnost působí i riziko pracovních úrazů a vzniku,
nemocí z povolání.
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Uvedené vlivy především působí v souvislosti
s výkonem zeměměřických prací v terénu, i když
svým vlivem a rozsahem zasahují do dalších činností (funkcí) řídících nebo technickosprávního
charakteru, jako např. na úseku osobní, kádrové,
mzdové, kontrolní a evidenční činnosti. K zhodnocení jejich závažnosti můžeme vyjmenované vlivy
soustředit do těchto základních hledisek:
A. Zhoršené technické
a organizační
podmínky
práce,
B. Sociální faktory,
C. Fyzická a smyslová namáhavost práce.
Vlastní promítnutí těchto specifických hledisek do mzdové praxe v geodézii a kartografii se
předpokládá cestou:
a) Stanovení smluvených počtů bodů k specifickým hlediskům
podle jejich závažnosti. U jednotlivých
pracovních
činností
(funkcí) se potom na centrálním
stupni
řízení přiřadí k obecným hlediskům tak,
aby calkový součet bodů plně charakterizoval postavení pracovní činnosti (funkce)
v tarifní stupnici. Prakticky půjde proti
ostatním pracovníkům o jistou preferenci
práce v terénu a diferencovanou též podle
míry územního rozsahu a trvání.
b) Působnost specifických hledisek u dělníků
se předpokládá
uplatnit
a diferencovat
podle charakteru
práce organizací zvýšením základních
tarifních
stupnic až o
19,5 %.
c) U vedoucích výrobních útvarů se jako vyhovující jeví promítnout ztížené vlivy a
hlediska do měsíčních funkčních příplatků.

d) V ostatních případech pak působení doplňujících hledisek bude reálné uskutečnit
a ohodnotit v rámci posilující se pravomoci ředitele organizace použitím tzv. podnikové preference.
Hlavní rysy pfipravované
kladních mezd

generální

přestavby

zá-

Podle materiálů vypracovaných ministerstvem práce a sociálních věcí má připravovaná platová přestavba vycházet z odvětvové působnosti mzdových
předpisů. Problémem na tomto úseku a v této
době je vlastní institucionální
zabezpečení příslušných odvětvových orgánů, které by na podkladě zásad analytické metody zabezpečily ohodnocení vlastních
specifických činností (funkcí),
zajistily potřebné mzdové inventury a kalkulace
spolu s jejich
zpracováním
a vyhodnocením
včetně zavedení nových mzdových předpisů, jejich
další výklad a případné pozdější vydávání doplňků. apod.
Druhým okruhem problémů je vlastní přístup
k hodnocení pracovníka
(subjektu).
V podstatě
problém pramení z pojetí pracovní a osobní třídy,
obecné platnosti hledisek analytické metody pro
všechna odvětví, existence dosavadní
rozdílné

úrovně nadtarifních
složek mzdy a specifické
práce některých oborů a odvětví. Při příležitosti
zavedení nové platové přestavby se počítá s větším uplatněním osobních tříd u pracovníků.
Dalším problémem je též nové pojetí mzdových tarifů. S ohledem na prudký vývoj a pohyb
cen je zapotřebí plynulý růst reálných mezd zabezpečit i v tarifní složce formou tzv. dynamických tarifů. Spolu s tím dochází též k posílení
pravomoci podniků a organizací. Tato zvýšená
pravomoc jednotlivých organizací přináší na jedné
straně výhody v tom směru, že odpovídá lépe nové
soustavě řízení, ale na straně druhé i nevýhody,
a to při nedokonalosti některých ekonomických
pravidel a nástrojů, jako např. cen apod.
V připravovaných
mzdových předpisech
se
v rámci dynamického
pojetí mzdových tarifů,
které by měly odrážet strukturální změny i krýt
růst životních nákladů, předpokládá i určitý prostor pro územní i podnikovou preferenci.
V souhrnu územních preferencí půjde především o komplexní řešení otázek pohraničí, kde se
také vedle podnikových prostředků uvažuje i se
státní dotací pro tento účel. Podniková preference,
vyplývající ze zásad pro odměňování, bude celá
kryta z vlastních prostředků na mzdy a použije se
jí zejména tam, kde jsou problémy se stabilizací
a náborem kádrů, plynoucí z povahy odvětví nebo
oboru.
Pro inženýrsko-technické
a administrativní
pracovníky se v rámci nové platové přestavby počítá s jednotnými mzdovými tarify" v rámci kterých
je počínaje tarifní třídou 11 zahrnuta i přesčasová práce. K určitému zjednodušení dochází při
poskytování příplatku za ztížené a zdraví škodlivé
pracovní prostředí tím, že jsou stanoveny pouze
dva typy příplatků, a to s určitým rozpětím, aby
bylo možné je lépe diferencovat
a využívat.
U zvláště závažných příkladů ztíženýclÍ a zdraví
škodlivých prací se vedle poskytování příplatků
uvažuje s možností dalšího zkracování pracovní
doby. Proti dosavadnímu stavu se poskytování příplatků za ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí
umožňuje
i u technicko-hospodářských
pracovníků, a to ve formě poskytovaných paušálů
za delší časové období a ve výši stanovené úměrně k intenzitě působení vlivů. Horní hranici příplatků za delší časové období by potom tvořil průměrný příplatek za ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí používaný u dělníků.
Nástupní platy absolventů škol podle druhu
dokončeného vzdělání se předpokládají v rozpětí
těchto tarifních tříd:

Vysoká škola
Střední odborná škola
Střední všeobecně vzdělávací škola
Odborná škola

6
4
3
2

Proti dosavadní úrovni tarifů v jednotlivých
platových třídách je počítáno s určitým zvýšením,
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které bude nutno krýt z vlastních zdrojů organizace. Předpokladem pro včasné zavedení nové platové přestavby je v tomto přechodném
období
nutnost
vytvořit
dostatečně
velkou nad tarifní
složku mzdy, která by umožnila uvažované vyšší
náklady na mzdy operativně krýt. Vedle toho nelze
podcenit
úlohu
pohyblivých
složek mzdy ani
v dalším období, takže by prakticky nemělo dojít
k snížení jejich podBu ve výdělku pod 10 %.

S přípravou nové platové přestavby, tj. rozpracováním zásad analytické metody hodnocení pracovních činností v resortu ÚSGK, bylo započato v 1.
čtvrtletí 1968 tím, že personální odbor informoval
jednotlivé orgány a organizace a požádal je o vypracování dílčích podkladů hodnocení specifických
prací odvětví geodézie akartografie.
Spolu s tím byl
Výzkumnému ústavu ge'odetickému, topografickému
a kartografickému zadán pró rok 1968 výzkumný úkol
na vypracování profesiogramů tak, aby vedle obecných hledisek psychologických,
fyziologických
a
sociálních obsahoval i základní hlediska hodnocení, vyplývající ze zásad analytické metody hodno-

cení pracovních
stavby v resortu

platové

Vedení Ústřední správy se na své poradě dne
20. prosince 1968 zabývalo výsledky dosavadního
výzkumu.
výzkumu

V roce 1967 byly zkoumány
možnosti grafické
transformace
kresby z katastrálních,
příp. pozem-

pře-

Vlastní zavedení nové platové přestavby se
v základních výrobních odvětvích předpokládá ve
III. čtvrtletí 1969, ostatní odvětví a obory budou
následovat. Realizace přestavby v resortu OSGK
bude tedy, vedle celostátních podmínek záviset také na tom, jaké zejména institucionální
podmínky
pro dokončení této akce a pro její zabezpečení
resort vytvoří, aby mohla být ukončena ještě před
počátkem roku 1970.
Bočžnský

Odbor evidence nemovitosti

Mapové podklady velkých měřítek, které slouží
k vedení evidence ne"movitostí, jsou velmi různorodé. Většinu z nich pak tvoří mapy v sáhovém měřítku (1: 1 880 a větších), jejichž využití pro širší
technické účely je velmi obtížné. Proto byl do plánu výzkumných prací na léta 1967 a 1968 zařazen
úkol Č. 10.4 "Výzkum technických a ekonomických
možností a účelnosti převodu různých druhů map
do jednotného dekadického měřítka pro účely evidence nemovitostí". Pro praktické uplatnění převodu map velkých měřítek do jednotné soustavy
byly v roce 1968 vytvořeny vhodné podmínky vládním usnesením Č. 327/1968, neboť mapy v systému
JTSK lze nyní rozšiřovat mezi větší okruh uživatelů.

dos,avladního

pro účely
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V průběhu listopadu 1968 se v Praze sešel tým
odborníků z jednotlivých organizací resortu proto,
aby projednal postup při přípravě nové platové
přestavby v resortu, zhodnotil II. verzi hodnocení
pracovních činností typických odvětví geodézie a
kartografie a vypracoval zásady dalšího postupu,
jako např. podkladový materiál pro 1llinisterstvo
práce a sociálních věcí apod. Vedle toho personální odbor ÚSGK zpracoval na podkladě údajů z jednotlivých orgánů a organizací mzdový rozbor, který bude spolu s celoročními hospodářskými
výsledky sloužit jako podklad pro podrobnou kalkulaci přestavby v resortu.

K možnostem převo~u map
do dekadických měřftek v jednotné
soustavě

Výsledky

činností
ÚSGK.

obzor

ÚSGK,
Praha

kových map EN do soustavy S-42 na podkladě souboru identických bodů. Byly uvažovány tři typy
Identických bodů: body trigonometrické
sítě, průsečíky pětipalcové sítě katastrálních soustav a body
mapového obraZu katastrální
mapy, jejichž souřadnice v S-42 by bylo možno získat geodeticky
nebo fotogrammetricky.
Výsledky řešení však nebyly v žádném případě uspokojivé pro nedostatečnou hustotu a spolehlivost použitelných identických bodů. Byly však navrženy zásady zpracování
map místních tratí z 'pozemkové mapy v souvislém
zobrazení (příp. z matrice) do měřítka 1: 1000 fotografickým zvětšením, se současným odstraněním
průměrné srážky mapy. Získaný grafický výsledek
ovšem svou přesností nevyhovuje pro účely EN. Je
však vhodným účelovým podkladem zejména pro
NV na úseku výstavby.
V roce 1968 byl výzkum orientován na řešení
způsobů a možností odstranění srážky katastrálních map, jakožto výchozího grafického podkladu,
to znamená vyrovnání mapového obrazu (sekce) do
nominálních rozměrů, a pak transformaci
takto
upraveného mapového obrazu do nového souřadhi"
cového systému a kladu listů (S-JTSK) prostřednictvím souřadnicové sítě. Podstatou tohoto způ-
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Odbor evtdence nemovitostí OSGK: K možnostem pi'evodu
map do dekadických měřítek v tednotné soustavě

sobu je využití průsečíků pětipalcové sítě uvnitř
listu jako identických
bodů, konstruo\naných se
zřetelem na srážku papíru. Jejich obraz se přenese
praUlOúhlým koordinátografem
jednak na konstrukční list ve zvoleném měřítku a kladu listů
v S-JTSK, ale i do katastrální mapy tak, že jsou
respektovány deformace sekčních čar, a tím i vlastní kresby uvnitř mapového listu; vzniklé srážkou
papíru. Transformovaný obraz se pak získá postupným lícováním každého pole vymezeného průsečíky pětipalcové sítě z negativního obrazu pi'edlohy (katastrální
mapy) prostřednictvím
překreslovače leteckých snímků (SEG I). Pro tento způsob
byl vypracován návrh technologického
postupu a
dosavadní výsledky ukazují, že jde zatím o optimální řešení.

PROGRAM ČiNNOSTI Oborového střediska vzdělávání pracujících v I. pololetí
1969
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Přistoupilo se proto k jeho poloprovoznímu vyzkoušení. Na okraji dvou lo'kalit THM (Vyškov a
Kutná Hora) vybrala se vhodná katastrální území,
jež jsou dnes zobrazena zčásti v S-42, zbytek v soustavě sv. Štěpán, resp. Gusterberg a kresba je převáděna v obou pi'ípadech do měřítk.a 1: 2 000
v S-JTSK. Práce jsou prováděny za odborné a metodické pomoci i'ešitele úkolu Inženýrskou geodézií Brno, n. p. (k. Ú. Lhota - 6 map. listů S-JTSK)
a Kartografií Praha, n. p. (k. Ú. Mezholezy - 9
map. listů S-JTSK). Řešitel provede před závěrečným zhodnocením navržené metody přezkoušení
výsledné kresby pomocí číselné transformace souřadnic lomových bodů situace a pi'edá ÚSGK odborný posudek a zprávu obsahující i rozbor finančních nákladů na základě podkladů dodaných provaditeli poloprovozních zkoušek.
.

Dosavadní výsledky výzkumu nasvědčují, že provádění pi'evodu map ze sáhových měi'ítek do jednotného dekadického měi'ítká 1: 2000 v S-JTSK s uspokojivou přesností je reálné. Je však ještě ti'eba
vyčkat na závěrečné zhodnocení metody na podkladě poloprovozních zkoušek. Bude též nutné posoudit přijatelnost
tohoto způsobu transformace
kresby v návaznosti na výsledky dalších dvou výzkumných úkolů: Č. 10.1 - jehož výsledkem je návod ÚSGK k zaměřování změn pro mapy velkých
měřítek z listopadu 1968 a Č. 10.7 - výzkum a vypracování technologie údržby, popřípadě obnovy
pozemkových map EN fotogrammetrickými
metodami.
Konkrétní opatření k praktickému využití navrženého způsobu transformace
budou stanovena
později. Jeví se nanejvýš účelné uplatnit tento způsob především k sjednocení mapového operátu EN
v obcích, na jejichž části území je dokončeno technickohospodái'ské mapování v S-42 nebo byla "novým měřením" vyhotovena příložná mapa v S-JTSK.
Po dokončení obnovy map EN v souvislém zobrazení nebude již vhodné vyhotovovat nové matrice.
Při potřebě další obnovy map reprodukcí
bude
účelnější pi'evádět stávající mapy z nedekadických
měi'ítek do dekadických v kladu S-JTSK. Tak bude
postupně, bez spěchu, vznikat trvalé mapové dílo
ve velkém měřítku, dobře sloužící účelům EN a zároveň i širšímu okruhu uživatelů map - zejména
národním výboriim.

Na základě přání a podnětii z orgánů a organizací resortu g~od. a kart. je sestaven program školení
v I. pololetí 1969. Program počítá s možností uspořádání výuky v Čechách, na Moravě, nebo na Slovensku, podle přání a dohody pi'íslušných orgánii
a organizací v Praze, Brně a Bratislavě.
Po 20. lednu jsme rozeslali program činnosti
všem orgánům a organizacím resortu a zeměměřickým vysokým a středním školám s termínem
podávání pi'ihlášek do 20. února 1969. Je možné
ve výjimečných případech uplatnit přihlášku do
nabízených kursů i po 20. únoru 1969.
Program

činnosti

1. Třísemestrální
útvarů

OSYp v 1. pololetí 1969:
kurs vedoucích

personálních

Pokračování minulého roku podle již zveřejněného
programu. Konsultace budou v ,lednu, únoru, dubnu, červnu, září, listopadu - po 4 dnech.
2. Kurs pro pracovníky

v kontrole

Dokončení kursu spojené s odevzdáním závěrečné
práce a závěrečnou besedou. Leden - 4 dny.
3. Přípravný kurs pro získání úředního oprávnění ověřovat měření jeřábů a jeřábových
drah
Cílem výuky je připravit zeměměřické inženýry ke
zkoušce k získání oprávnění ověřovat správnost
měření jei'ábli a jei'ábových drah pro úřední účely.
Zličastnit se mohou zeměměřičtí inženýi'i s nejméně tříletou praxí, z toho dvouletou v měření jeřábfi
a jei'ábových drah. Sousti'edění 4 dny v květnu
1969.
4. Kurs pro vedoucí pracovníky

podniků

Cílem školení je seznámení se zákony o socialistickém podniku - podnikání - podmínkách socialistické činnosti - podnikových radách a některé otázky a jejich realizace v praxi v aplikaci
všeobecných zásad na resort geodézie a kartografie. Sousti'eděn{ 2 až 3 dny v květnu 1969.
5. Kurs pro pracovníky

dokumentace

na SG

Cílem je seznámit pracovníky všeobecných dokumentací na SG s organizací a funkcí resortní dokumentační služby všech dokumentaČTIích stupňli.
S8'známit pracovníky
všeobecných
dokumentací
s úkoly všeobecných dokumentací a jejich prováděním a konečně se zásadami ukládání operátů
a map EN.
Možnost uspoi'ádání odděleně pro oblasti OÚG
Praha, Brno a Bratislava. Ti'ídenní sousti'edění
v květnu 1969.
6. Kurs vedoucích SG v personalistice,
mice, v organizaci a řízení

ekono-

V učební osnově budou témata z oblasti i'ízení a
organizace práce - personální i'ízení - stylu a
técbniky i'ídící práce - ekonomiky - právních
otázek a vědec'kotechnického
rozvoje. Podle došlých pi'ihlášek možno uspoi'ádat v Praze, Brně a
Bratislavě.
Předpokládá se 3 až 4denní soustředění v březnu
a pokračování v II. pololetí 1969.
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7. Kurs vedoucích Ďddilů (lltvarů) v personalistice, ekonomice, organizaci a řízení
cn i náplň výuky jako u předcházejícího kursu Č. 6.
s tím rozdílem, že učební osnova je účelně přizpůsobena potřebám vedoucích oddnů (útvarů],
podle návrhů vedení podniků resortu geodézie a
kartografie. Podle došlých přihlášek možno uspořádat v Praze, Brně a Bratislavě: Počítá se 3 až 4
soustředění po čtyřech dnech v červnu a pokračování v II. pololetí 1969.
8. Kurs pracovníků

persopálních

lltvarů

Účelem výuky je doplnit a rozšířit odborné znalosti pracovníků personálních útvarů o nejnovější
poznatky práce s lidmi. Poněvadž většina pracovníků personálních útvarů se setkává s novými metodami Práce s lidmi poprvé, hodláme studium
uskutečnit ve dvou fázích:
základní studium (profesionální orientace) 3 až 4 soustředění po 4 dnech v březnu, dubnu, červnu a zakončení v II. pololetí,
profesionální zdokonalení podle jednotlivých
druhů personálních činností (osobní agenda,
výchova pracovníků, kádrová evidence, odměňování, péče o pracující, bezpečnost práce
a ochrana zdraví).
Počítá se cyklicky jedno soustředění rořně.
9. Kvalifikační kurs
denci nemovitostí

svvS

absolventů

mapových služeb

Účelem je získat potřebné technické minimum vědomostí týkajících se tvorby a náplně skladovaných a distribuovaných mapových výrobků. Cerven
2 dny.
11. Kurs o nových
značkách THM

zásadách

Ia smluvených

Tento kurs je pro zájemce, kteří ho nemohli absolvovat v prosinci minulého roku. Náplň kursu bude
obohacena
o připomínky
k návrhu "Instrukce
o technickohospodářském
mapování".
Pro informaci sdělujeme, že v II. pololetí 1969
kromě kursil., které pokračují z 1. pololetí, plánujeme
12. Cyklické školení vedoucích pracovníkil.,
absolventil. kursu Základil. vědeckého řízení (1 až 2 třídenní soustředění)
13. Kurs bezpečnostních
soustředění)

techniků
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14. Přípravný kurs kádrových rezerv pro práce v zahraničí jako cyklické doškolování
(1 až 2 čtyřdenní soustředění)
15. Kurs sociálně ekonomických informací a
finančního plánování (1 čtyřdenní soustředění)
16. Kurs využití souřadnicových kreslících stolů při mapování ve velkých měřítkách
(1 až dvě třídenní soustředění).
Na závěr prosíme o připomínky k organizaci
kursů a náměty dalších akcí, jejichž uspořádání
by bylo užitečné. V tomto případě prosíme o podrobný návrh učební náplně doporučovaného školenL
Podrobný program činnosti OSYp v II. pololetí
bude včas oznámen.
vedoucí OSVP
Ing. Aron

Instruktlo'n fur die Schreibweise geographischer
Namen in deutschspraobigen
Karten (Instrukce stanovlcl
způsob psaní zeměpisných názvů na mapách vydávaných v německém jazyce, třetí přepracované
vydání)
Berlín, Mlnisterium des Innern, Verwaltung Vermessungsund Kartenwesen, 1968, 106 str. formátu A 5.

v evi-

Cílem studia je doplnit vědomosti a dovednosti absolventů SVVŠ k vykonávání odborných
činností v oboru EN. Zejména půjde o doplnění
znalostí organizace zeměměřické služby, technického minima, pozemkového
katastru,
zakládání
EN, údržby operátů EN, HTÚP, pozemkové knihy,
spolupráce s notářstvím, právní listiny, identifikace
parcel, vybrané kapitoly z hospodářského a občanského práva, jednání s lidmi apod., aby tak splnili
kvalifikační požadavek odborného kursu předepsaného v pokynech ÚSGK "Platové poměry T HP".
Počítá se 6 soustředění po 4 dnech v II. pololetí 1969.
10. Kurs pracovníků

obzor

(1 čtyřdenní

Pracovní předpis pro kartografickou
a topografickou
službu NDR, zajišťující jednotnost německého přepisu
cizojazyčného místopisného názvosloví v mapách všeho
druhu. Kromě všeobecného úvodu obsahuje seznamy
názvů států, členěné na jednotné samostatné
státy,
státní celky federativní a svazové, a kolonie (svěřenská
a pronajatá území a p.), názvy velkých měst, přírodních objektů na pevnině i v oceánech, a na .konec
obsáhlý výběr nejčast~jších zkratek, užívaných v mapách s popisem v lati~ce, z 26 zemí (kromě Německa).
V úvodu jsou vyloženy pojmy "přepis, transkripce,
transliterace a německý ~působ psaní", a dále zásady,
podle kterých byla instrukce koncipována, a jejichž
stěžejní podmínkou je nejširší respektování místní oficiální nomenklatury.
Výjimky z tohoto pravidla tvoří
vžité názvy důležitějších, ve světě obecně známých ob,jektů, pro které i jiné jazyky mají vlastní pojmenování.
Jde zpravidla o lokality, ve kterých se stýká několik
jazykových oblastí, např. Donau, Sudeten, Kasplsches
Meer, anebo které jsou významné pro mezinárodní
námořní plavbu, např. Barentssee, Bosporus, Gdansker
Bucht (tedy nikoliv Danziger Bucht). Pro kartografy
jsou nejcennější pokyny pro převod z jazyků nepoužívajících latinky, kdy mnohdy vznikala nejistota ve volbě fonetického
protějšku
některých
cizích hlásek,
v němčině neužívaných. Také uvedení názvů států v celém oficiálním znění i ve zkráceném tvaru místním
i německém, a odvození adjektiv přispěje k jednotnosti
mapového popisu. Některé podrobnosti nejsou v instrukci dořešeny a čtenář je odkázán na další pracovní
pomůcku Allgemeine Richtlinien fUr die Schreibweise
geographischer Namen der DDR (Berlin, 1966), obsahující mimo jiné úplný seznam německých
mapových
zkratek; její nové vydání se připravuje.
Projdeme-li zběžně oddíl československých
zkratek,
zjistíme několik nedopatření ortografických
i věcných.
Např. v české části průl. = průplav, moč. = močal, ve slovenské části sout.=souteska,
tr.=trieda=Tal,
žrid.=
žriedlo. Pět chyb v 72 výrazech svědčí o tom, že se
pozornost při přejímání cizích zkratek nikterak nepřeháněla. Doufejme, že oddíly ostatních jazyků jsou z.pracovány pečlivěji.
SI.
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Plán odborných akcí na rok 1969
České a Slovenské VTS
pro geodézii a kartografii

Plán vychází ze zaměření
z těchto hlavních tezí:

Brno:

předseda Ing. J. Hybášek,
Húskova 19, Brno

Ostrava:

předseda Ing. M. Dokoupil,
tř. Vítězného února 16, Opava

Bratislava:

predseda Ing. Š. Fekiač,
Vajanského nábr. 13a, Bratislava

Ban. Bystrica:

predseda Ing. J. Škoda,
ul. J. Hollého 7, Žilina

Košice:

predseda Ing. J.. Baranovič,
Stredisko geodézie, Humenné

pro rok 1969, zejména

realizovat závěry VI. celostátní geodetické konference z dubna 1968; rezoluce této konference
plní úlohu a'kčního programu;
zajistit organizační

výstavbu obou VTS;

sledovat ekonomické aspekty
voje v geodézii a kartografii;

technického

roz-

zaměřit se na racionalizaci řízení a organizace
geodetických a kartografických
prací; využívat
pro tyto účely v plné míře výpočetní techniku;
orientovat pozornost odborných skupin na otázky kvality a kontroly geodetických a kartografických prací.
.
V plánu jsou zahrnuty
dické a'kce, a to
-

II. kartografická

též 2 odborné

perio-

konference

-

VII. Burza technických zlepšení.
Plán byl projednán a upř!,!sňován na plenárních zasedáních obou společností v průběhu roku
1968.
Zkratky pořadatelů
(zodpoví
mají přihlášky) a jejich adresy:

dotazy

ÚVS: Ústredný výbor
Slovenskej
vedeckotechnickej
spoločnosti
pre geodéziu a kartografiu,
nám. Odborárov 3, Bratislava, tajomníčka s. Janíková

KV:

Praha:

Městský výbor Praha
České vědeckotechnické
společnosti
dézii a kartografii
předseda Ing. 1. Janoušek
Na Petřinách 1482, Praha 6

pro geo-

Krajs1ký výbor
České vědeckotechnické
společnosti pro geodézii a kartografii
nebo
Krajský výbor
Slovenskej
vedeckotechnickej
spoločnosti
pre geodéziu a kartografiu
I

předseda Ing. V. Ellner
Procház'kova 4, Praha 4

Č. Budějovice:

předseda Ing. J. Peržina,
Lidická 27, České Budějovice

Plzeň:

předseda Ing. K. Průcha,
Rydobyčická 12, Plzeň

Ostí n. Labem: předseda Ing. E. Port,
nám. BOjovníků za mír 26, Liberec
Hr. Králové:

Kurs odpovědných geodetů (pořadatel Dům techn~ky, Ostrava, Jesenského 3-5)
Kurz hlavných geodetov (OVS)
Kurz merania s novodobými prístrojmi (OVS)

Bratislava, II.
Bratislava, III.

a přijí-

OVČ: Ústřední výbor
České vědeckotechnické společnosti pro geodézii a kartografU, Široká 5, Praha 1
tajemník s. Kut

MV:

,;em. = seminář
symp. = symposium
konf.
konference
!lředn. = přednáška
výst.
výstava
exk.
exkurze

předseda Ing. Dr. M. Bajtalon,
Kotěrova 347, Hradec Králové

aplikace geodetických a fotogrammetrických
metod v ostatních oborech národního hospodářství
Digitální model terénu a automatizovaná
projekce
dopravních liniových staveb (OVČ)
sem.

Praha, IV.

Automatické koordinátografy
a
digitalizátory v geodézii a kartografii (OVČ)
sem.

Praha, II.

Využití fotogrammetrie
pro řešení urbanistických
úkolů na
území Prahy (MV)
sem.

Praha, II.

Geodetické práce na přemostění Nuselského údolí (MV)
beseda

Praha, II.

Stavba přehrady na Želivce a
most v Dol. Kralovicích (MV)
exk.

Dol. Kralovice, III.

Trasa
(MV)

Praha, IV.

"C"

pražského

metra
exk.

Technická mapa veLkých měst
a založení katastru podzemních
vedení (KV)
beseda

Č. Budějovice, II.

Technická
(KV)

Plzně
sem.

Plzeň, I.

Zaměřování vlečkových plánů,
s exk. na železniční zařízení
elektr. trakce (KV)
beseda

Plzeň, II.

Poznatky z inženýrské geodézie
v Moskvě (KV)
předn.

Brno, I.
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mapa

města

Geodetické
(KV)

práce

v průmyslu

Ostrava,

11.

'sem.

Uplatnění fotogrammetrických
metod v projekční činnosti liniových staveb (KV)
sem.
Geodézia v lesníctve (OVS)
koni.
Využitie geodetických
metód
pri plánovaní špeciálnych priemyselných zariadení (KV)
sem.
Koordinácia a evidencia podzemných rozvodov
sem.

II. kartografická
konference
Úloha kartografie
v národním
hospodářství a při vzdělání a
výchově (OVČ)
Atlas Prahy (MV)
sem.
Rytina jako progresívní
metoda kartografické
práce (KV)
...
sem.
Aspekty technického
rozvoj a
vo výrobe plastických máp (KV
B. Bystr.)
sem.
Kartografické zobrazovanie
(KV)
predn.

Ostrava, IV.

Použitie
fotogrammetrických
metód pre EN, so zretelom na
použitie aerotriangulácie
a volnych meračských priemok (KV)
sem.

Košice, 111.

Využití
údržbu

fotogrammetrie
pro
map velkých měřítek
sem.

Praha, III.

Obnova a zpřesnění geodetických základů na území Prahy
(MV)
sem.

Praha, II.

Zvolen, I.
Žilina, I.

(OVČ)

Košice, I.

Závěry k racionalizačním
opatřením v THM po zkušenostech
s konstrukčním
zpracováním
(KV)
beseda
Problémy
návaznosti
EN a TH mapy (KV)

Praha, I.
Opava, IV.

Tále pri
Podbrezovej,
Žilina a
B. Bystrica,

operátu
sem.

Řešení problémů údržby
grafických map (KV)
II.

toposem.

PRŮŘEZOVf: AKCE, VÝSTAVY,

akce k Roku jakosti 1969
II.

Nové metody a technika
geodetických prací (KV)

řízení
symp.

Geodetické práce pro rozvojové
země (OVČ)
sem.
Možnosti využitia ortofotomáp
a technológia ich výroby (KV)
sem.
XI. kongres ISP (MV)
beseda
Poznatky z mezinárodního fotogrammetrického
kongresu
v Lausanne (KV)
předn.

Práce geodeta
Praha, I.
Ostrava, I.

v Indii (MV)
beseda

Automatický
kreslicí
Kingmatic (MV)

přístroj
exk.

Řízenf kvality účelových geodetických prací
konf.
VII. Burza technických
ní (KV)

Způsob zpracování
a údržby
aperátu EN na samočinném
počítači (KV)
sem.
Měřické metody číselné údržby
map EN (KV)
.
sem.
Zákon o geodézii, zásady nové
právní úpravy, zakládánI vlastnických vztahů (KV)
beseda
Fotogrammetrické zaměření lokality pro účely EN
beseda
Projednání
technologie
THM
z hlediska využití pro účely
EN (KV)
beseda
Nová opatření
v oboru EN
(ÚVČ)
sem.
Využití
fotogrammetrie
při
údržbě a obnově map EN (KV)
předn.
Niektoré problémy
a skúsenosti v budovaní máp velkých
mierok na Slovensku, s osobitným zreterom k EN (OVS)
. sem.

Beseda a promítání
filmů (KV)
Zeměměřické
ravě (KV)
Zkušenosti
v zahraničí

zlepševýst.

odborných

studium
geodetů

z činnosti
beseda

(KV)

Lasery v geodézii

na Mopředn.

(KV)

sem.

Sledování psychických a fyzických účinků při fotogrammetrickém vyhodnocování u vyhodnocovatelů (KV)
sem.
Problémy automatizácie ekonomických agend a EN (OVS)
sem.
Problémy automatizácie geodetických výpočtov a konstrukčných prác (OVS)
sem.
Nová technika

v geodézii

(KV)

sem.
Odborná geodetická,
fická a polygrafická
(KV)

kartograliteratura
v5'st .

Brno, II.
Olomouc, IV.
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tyto odborné časopisy:

Arbitr6žní praxe
Automatizace
Automobil
Domov (6X ročně)
Elektrotechnický obzor
Elektrotechnik
Energetika
Finance a úvěr
Geodetický a kartografický obzor
Geologický průzkum
Hutnické listy
Hutník
Chemický průmysl
Investičn í výstavba
Jaderná energie
Jemná mechanika a optika
Kožařstvi
Kvasný průmysl
Listy cukrovarnické
Mechanizace a automatizace
administrativy
Metodika a technika Informací
Mlýnsko-pekárenský
průmysl
a technika skladování obilí
Papír a celulóza
Plastické hmoty a kaučuk
Plyn (dříve Paliva)
Pozemní stavby
Průmysl potravin
Rudy (8X ročně osmistránkov6 příloha)
Sdělovací technika
Sklář a keramik
Slaboproudý obzor
Slévárenství
Stavivo
Strojírenská výroba
Strojírenství
Technická knihovna
T 69 - Technický magazín
Tuhá paliva
Textil
Účetnictví
Uhlí
Věda a život

Roční
předplatné:

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

4,4,50
4,10,6,3,5,4,4,4,6,50
3,50
6,6,5,5,3,50
5,5,-

Kčs
Kčs

4,50
5,-

Kčs 54,..,-.
Kčs 60,-

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

6,50
4,4,4,6,7,4,4,3,50
6,5,6,3,50
7,3,4,50
5,3,50
3,4,5,-

Kčs 78,Kčs 48,Kčs 48,Kčs 48,Kčs 72,Kčs 84,Kčs 48,Kčs .48,Kčs 42,Kčs 72,Kčs 60,Kčs 72,Kčs 42,Kčs 84,Kčs 36,Kčs 54,Kčs 60,Kčs 42,Kčs 36.Kčs 48.Kčs 60.-

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

48,54,48,60,72,36,60,48,48,48,78,42,72,72,60,60,42,60,60,-

c

N
Objednávky
technické

časopisů
literatury,

posílejte
odbytové

na adresu
oddělení,

SNTl- Nakladatelství
Praha

1, Spálená

č. 51

