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Ing. Jaroslav Čipera
Nad výsledky zasedání ÚV KSČ o dalším rOiZvoji
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průmyslu v ČSSR
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Ing. Václav Pichlík, CSc.
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P hl B A P C K H, H.

1.

RYBÁRSKY,
Pozemkovtmi
XIV. zjazdu

úpravami
KSC.

Geo'detic'ký

a kartografický

k plneniu

3eMJleYCTpOKCTBOK BLlnOJlHeHHIO3aKJIIOqeHHH
XIV C'Ioe3JXaKIlq.

záverov

18, 1972,

obzor,

Č.

5,

s. 106-109.
Funkce
pozemkových
úprav při přestavbě
struktury pí'!dního
fondu
a vesnic'kého
prostoru
ví'!bec.
Řešení
hospodářských
obvodí'!. Využívání,
ochrana
a organizace
pí'!dního
fondu.
Řešení
dopravy.
Vadohospodářské
poměry.
Pozemkové
úpravy
a život·
ní prostředí.
Realizace
pozemkových
úprav.
Spolupráce
resortu
geodézie
a kartografie
s orgány
pozemkových
úprav.

feo.n;. a KapT. OÓ30p, 18, 1972, No 5, CTp. 106-109
<PYHKn;HH3eMJIeycTpOll:CTBa rrpll rrepeCTpOll:Ke CTPYKTypbl
3eMeJIbHoro ~oH.n;a II .n;epeBeHCKoro rrpOCTpaHCTBa o OÓIIJ;llJ: qepTax. PeureHlle X03Hll:CTBeHHbIXpall:OHoB.
HCrrOJIb30BaHlle, oxpaHa
II opraHll3an;llH
3eMeJIbHOrO
~oH.n;a. PerneHlle BorrpOCOBTpaHcrropTa. BO.n;OX03Hll:CTBeHHble YCJIOBllH.3eMJIeycTpOll:CTBOH )Kll3HeHHaH OóCTaHOB'
Ka. PeaJIll3an;llH 3eMJIeycTpOll:CTBa. COTPY.n;HllqeCTBOBe.n;OMCTBareo.n;e3llll II KapTorpa~llH C opraHa~IH 3eMJIeYCTp0ll:CTBa.

528.7.006.2 (437)
528.7.006.2 (437 J
PICHLÍK,

Il H X JI H K, B.

V.

K budováni
československého
zkuliebniho
grammetrického
pole pro mapováni
v maltch
řítkách
(1: 50000 a 1: 100000).
Geo'detic'ký
a kartografický
s. 109-112,
1 tab., 4 lit.

lotomě-

18, 1972,

obzor,

Č.

5,

Účelnost
vybudování
zkušebního
fotogrammetrického
pole
pro mapování
v malých
měřítkách
a
popis
tohoto
pole v ČSSR. Snímkováni
z'kúšebního pole.
Určení
vlíco'vacích
a kontrolních
bodí'!
zkušebního
pole
pro malá
měřít'ka.
Možnosti
a
výčet
využití
geodetických,
mapových
a snímko·
vých podkladí'!
a materiálí'!.

Vkládáni
tických

K.
síti do relativně
základů
(dokončeni).

méně

přesntch

geode,-

18, 1972,

obzor,

Č.

5,

Souřadnice
vnitřních
bodí'!. Mo'delový
příklad
pro
první verzi v,kládání.
Mezibody
4. řádu. Postup výpočtň
při druhé
verzi
vkládání.
Nahrazení
Helmertovy
transformace
v první
verzi vkládání.

528.5 (430.2 J
Nové

H

1:100000).

feo.n;. a'KapT. OÓ30P, 18, 1972, No 5, CTp. 109-1J2,
1 Taó., JIllT. 4
I.J;eJIeCOOÓpa3HocTbC03.n;aHllH llCIIbITaTeJIbHOrO ~oTorpaMMeTpHqeCKOrO rrOJIe .n;JIH MeJIKOMaCrnTaÓHOll: C'IoeMKll
H orrllcaHlIe 3Toro rrOJIe B qCCP.
A3pO~OTOC'beMKa
HCIILITaTeJIbHOrO rrOJIe. OrrpeneJIeHlle
orr03HaBaTeJIbHblX
II KOHTpOJlbHblXTOqeK llcrrblTaTeJIbHOrO rrOJIe .n;JIHMeJlKllX MacrnTaóoB. B03MOlKHOCTllli rrepeqlICJIeHlle rrpllMeHeHllK CHllMKOB,reo.n;e3llqeCKllX II KapTOrpa~llqeCKllX 015OCHOBaHllll:II MaTepllaJlOB.

KyqEPA,

Geo'detický
a ,kartografický
s. 112-117,
9 tab., 2 lit.

HAUF,

0:50000

528.335.1

528.335.1
KUČERA,

K C03J1aHHIOqeXOcJloBaqKoro HCnLITaTeJlbHoro ~OTOrpaMMeTpHqeCKOrO rroJle J1J1H MeJlKOMacurT·aÓHoK C'IoeMKH

feon. a KapT. OÓ30p, 18, 1972, No 5, CTp. 112--117,
9 Taó., JIHT. 2
Koop.n;HHaTbl BHYTpeHHlIx TO'leK. IlpllMepHblH rrpllMep
rrepBoH Bepcllll BCTaBKll. llorroJIHllTeJIbHble rrYHKTbI
IV KJIaCca. TIoCJIe.n;oBaTeJIbHOCTbBblqllCJIeHllH .n;JIHBTO'pOM Bepcllll BCTaBKH. 3aMeHa rrpeoópa30BaH1IH feJIMepTa B rrepBOH BepCllll BCTaBKll.
.n;JlH

528.5 (430.2)

M.
geodetické

K.

BCTaBKa ceTH B OTHOCHTeJlbHOMeHee TOqHLle nJlaHOBO-BLlCOTHLle reOJle3HqeCKHe 060CHOBaHHH (3aKJIIOqHTeJlI>Haj[ qaCTI».

f AY<p,
přistroje

Ge'ddetic'ký
a kartografický
s. 118-123, 1 obr., 1 tab.,

VEB

Carl

obzor,
5 lit.

Zeiss

fENA.

18, 1972,

Č.

5,

Popis, základní
parametry
nových
přístrojň
firmy
VEB Carl
Zeiss
JENA automatický
nivelační
přístroj
Ni 050, světelný
dá~koměr
EOK 2000 a
nová řada theodolitňsystému
Geomat:
Theo 010 A,
Theo 020 A, DahIta 010 A.

M.

HOBLle reOJle3HqeCKHe npH60pLl VEB Carl

Zeiss

fENA.

feo.n;. a KapT. OÓ30p, 18, 1972, No 5, CTp. 118-123,
10 pllC., 1 Ta6., JIllT. 5
OrrllcaHlle II OCHOBHble.n;aHHble CJIe.n;YIOIIJ;llX
HOBblX rrpH'
60POB ~HpMbI VEB Coar! ZeilSs JENA - aBTOMaTIIqeCKllH HHBeJIllp Ni 050, 3JIeKTpOOrrTllqeCKllll: .uaJIhHOMep
EOK 2000 H HOBaH cepHH Teo.n;OJIllTOBTHrra Geomat
(Theo 010 A, Tlheo 020 A, Dahlta
010 AJ.
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RYBÁRSKY,I.

RYBÁRSKY,I.

MiUels Bodenregelungen
zur Fiillung der
schliisse des XIV. Parteitages der KPTsch.
Geodetický a kartografický
Seite 106-109.

Be-

obzor, 18, 1972, Nr. 5,

Funktion der Bodenregelung
beim Umbau der
Struktur des Bodenfonds und des Dorfraumes
Uberhaupt. Lósung der Wirtschaftsregionen.
Nutzung, Schutz und Drganisation des Bodenfonds.
Losung der Verkehrswege. Wasserwlrtschaftliche
Verhll.ltnisse. Bodenregelungen und Lebensm1l1eu.
Realisierung
der Bodenregelungen.
Zusammenarbeit des Bereichs Geodll.sie und Kartographie
mit den Organen fUr Bodenregelungen.

Contribntion 01 Land Consolidation to l1ulfilment
01 the Resolntion 01 the XIVth Congress of tbe
Czechoslovak Commnnist Party.
Geodetický a kartog"rafický obzor, 18, 1972, No. 5,
pp. 106-109.
Function of land consolidation in reforming the
structure
of land and rural environment in
genera!.
Solution of agricultural
areas.
Exploitation, protection
and organlzation of the
land fond. Solution of transport.
Water economy condlt1ons. Land consolidat1on and protection
of human environment.
Real1zation of land consolidation.
Co-operation of the organlzation for
geodesy and cartography with the organlzations
(or land consolidation.

528.7.006.2 (437)
PICHLIK, V.
Zum Aulbau des tschechoslowakischen
photogrammetlischen
Versuchsleldes
lir
die kleinma6stiibige
Kartenaulnahme
(1: 50000
nnd
1: 100000).
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 5,
Seite 109-112, 1 Tab., 4 Lit.
Zweckm1iBigkeit des Aufbaues des photogrammetrischen Versuchsfeldes fUr die kleinmaBstll.bige Kartenaufnahme und Beschreibung dieses Feldes in der ČSSR. Ausfliihrung des Bildfluges. Bestimmung der FaB- und Kontrollpunkte des Versuchsfeldes fUr kleineMaBstll.be.
Móglichkeiten
und AnfUhrung der Nutzung geodll.tischer Unterlagen sowie der Karten- und MeBbildunterlagen
und Materiale.

528.7.006.2 (437)
PICHLÍK, V.
Some Remarks to Building-Up the Czecboslovak
Photogrammetric Test l1ield lor Small-Scale Mapping (1: 50,000 and 1: 100,000).
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 5,
pp. 109-112, 1 tab., 4 ref.
lmportance of buildlng-up a photogrammetrlc
field for small scale mapplng and descrlptlon
thls field in the ČSSR. Aerial photography of
test field.
Determination of photo polnts
control points for small scales.
Possibility
methods of exploitation of geodetlc, map
photograph documentatlon and materlals.

528.335.1

528.335.1

KUČERA,K.

KUČERA,K.

Einschaltnng von Netzen in relativ weniger
nane geodiitische Grnndlagen (Deendung).

ge-

test
of
the
and
and
and

Inserting 01 Nets into Relatively Lower Accnracy
Geodetic Networks (conclnded).

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 5,
Seite 112-117, 9 Tab., 2 Lit.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 5,
pp. 112-117, 9 tab., 2 ref.

Koordinaten der inneren Punkte. Modellbeispiel
(Ur die erste Einschaltungsversion.
Zwischenpunkte 4. Ordnung. Fortgang der Rechenarbeiten
bei der zweiten Einschaltungsversion.
Ersatz der
Helmertschen Transformation in der ersten Einschaltungsversion.

Co-ordinates of inner polnts. Model example of
the first versi on of lnsertlng.
Intermedlate polnts
of the 4th order. Computation procedure when
uslng the second verslon of lnsertlng.
Substltution of Helmert transformatlon
when uslng the
first verslon of insertlng.

528.5 (430.2)

528.5 (430.2)

HAUF, M.
Nene geodiitische
fENA.

Gerite

vom VEB Cad

Zeiss

HAUF, M.
New Survey Instrnments

by VEB Carl Zeiss fENA.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 5,
Seite 118-123, 10 Bilder, 1 Tab., 5 Lit.

Geodetický a kartografický obZor, 18, 1972, No. 5,
pp. 118-123, 10 fig., 1 tab., 5 ref.

Beschreibung, Grundparameter
der neuen Gerll.te
der Firma VEB Carl Zeiss JENA - automatisches
Nivellier Ni 050, elektrooptischer
Entfernungsmesser EDK 2000 und dle neue Theodolitenreihe
des Systems Geomat: Theo 010 A, Theo 020 A,
Dahlta 010 A.

Descrlption and baslc parameters of the new
instruments by VEB Carl Zeiss JENA. Automatlc
level NI 050, electronlc distance measuring lnstrument EOK 2000 and new serles of theodolites
of the Geomat system: Theo 010 A, Theo 020 A,
Dahlta 010 A.
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Nad výsledky zasedání Ov KSČ o dalším rozvoji
zemědělství a potravinářského
průmyslu v ČSSR

Nad výsledky zasedání ÚV KSČ o daliím
rozvoji zemědělství a potravináfského
průmyslu v ČSSR

Dne 13. dubna t. r. se konalo v Praze plenární
zasedání ústředního
výboru Komunistické
strany Československa, které jednalo o dalším rozvoji československého zemědělství a potravinářského
průmyslu. Po jednání
pléna Ov KSČ v únoru k ekonomickým
otázkám to bylo
daBí významné zasedání věnované rozpracování
výsledků XIV. sjezdu KSČ. Zpráva paV KSČ, přednesená na
zasedání s. Lubomírem
Strougalem
a přijaté
usnesení
podrobně hodnotí nejen vývoj socialistického
zemědělství v ČSSR po roce 1948, ale řeší i jeho další rozvoj
a cíle v této pětiletce. Příprava tohoto pléna se opírala
o výsledky
široké diskuse družstevních
rolníků
a pracovníků zemědělství, a proto výsledky jednání byly současně základní politickou
direktivou
pro TllII. sjezd JZD,
konaný ve dnech 26.-28. dubna 1972 v Praze.
Cílem zemědělské politiky,
vypracované
XIV. sjezdem
strany,
je daBí
upevňování
socialistických
výrobních
vztahů a jejich plné využívání
k rozvoji výrobních
sil
tak, aby naše zemědělská
výroba byla s to dokonaleji
uspokojovat
vzrůstající
potřeby
obyvatelstva.
To předpokládá zvýšit během páté pětiletky
zemědělskou výrobu zhruba o 14 % a nákup zemědělských
výrobků
do
státních
fondů o 18-19 %. Mimořádná
naléhavost
závěrů XIV. sjezdu, aby se z1)yšoval podíl domácí zemědělské produkce na krytí růstu spotřeby potravin,
vyžaduje podstatně
zvýšit
úroveň
řídící
a organizátorské
práce. K tomu, aby bylo co nejlépe využito především
existujících
rezerv i rostoucích
vkladů, je nutno pokračovat energicky
v intenzifikaci
výroby, zlepšovat kvalitu
dodávaných strojů, hnojiva
ostatních výrobků pro zemědělství, v širokém měřítku
zavádět průmyslové
výrobní
metody, rozšiřovat
služby, rychleji
uplatňovat
výsledky
vědy a technického
pokroku,
využívat iniciativy
a zkušeností zemědělských
pracovníků.
Současně bylo potvrzeno,
že další rozvoj socialistického zemědělství
má zásadní význam pro upevňování
vedoucí úlohy strany, pro posilování
svazku dělníků a
rolníků
jako třídního
základu
naší socialistické
77l0ci,
pro upevňování socialistických
výrobních vztahů, pro zabezpečování dalšího růstu životní úrovně pracujicích
a
je dále součástí úsilí o zvyšování socialistického
uvědomění společnosti
a soustavného ideového boje proti pozůstatkům
vlivu pravicového
oportunismu
a revizionis-

mu.
Materiály
z tohoto jednání, zejména usnesení OV KSC
,,K dalšímu rozvoji československého
zemědělství
a potravinářského
prům.'!slu po XIV. sjezdu KSČ", které má
19 bodů, byly publikovány
v plném rozsahu v denním
tisku. Proto bych se chtěl zastavit jen u těch bodů, které
se mohou bezprostředně
dotýkat
resortu
geodézie při
jeho zabezpečování.
V prvním bodě byla schválena zpráva pOV KSČ jako
směrnice
pro činnost
všech stranických
orgánů, organizací a Nenů strany ve státních, hospodářských
a společenských
orgánech, v zemědělských
podnicích a organizacích. Z toho vyplývá tedy i pro vedoucí pracovníky
orgánů i organizací
resortu geodézie všech stupňů materiály tohoto zasedání nejen znát, ale ve svých podmínkách s nimi pracovat a je realizovat.
V bodě třetím se říká: "OV KSČ důsledně trvá na tom,
aby byl existující fond zemědělské půdy plně vyu'át, aby
půda nebyla nadále neodůvodněně odnímána zemědělské
výrobě. Rovněž nelze trpět, abIJ byla předmětem spekulace. Ov KSČ ukládá
ministru
zemědělství
a výživy
ČSSR, aby v nejbližší době předložil
návrh zpřísněných
zákonných
opatření k ochraně půdního fondu."
Dopad
realizace tohoto bodu se plně týká našeho resortu, zejména středisek
geodézie v okresech a krajských
geo-

Ing. Jaroslav Čipera,
Český úi'ad geodetickf.
kartografický

detických a kartografických
správ. Zde půjde o dořešení
a intenzívnější
zapojení při aplikaci
zákona č. 53/1966
Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu při vedení
evidence nemovitostí
a tím i o progresívní
úpravu předpisů pro vedení operátů EN. Na úrovni ČOGK bude třeba
zintenzívnit
na tomto úseku spolupráci
s ministerstvem
zemědělství
a výživy
při přípravě
novelizace
zákona
č. 53/1966 Sb., která bude zpracr',11.na ještě v letošním
roce.
V bodě šestém je zdůrazněno, 'Ze objektivně
nezbytný
růst koncentrace
a prohlubování
specializace
výroby vyvolané rozvojem
výrobních
sil a společenskou
dělbou
práce v období nastupující
vědeckotechnické
revoluce
mají mimořádný
význam i v zemědělství. Hlavní cestou
tu je rozvíjení
nejrůznějších
forem kooperace družstev,
státních statků i ostatních podniků zemědělských
služeb
a zpracovatelského
průmyslu.
Tl odůvodněných
případech, kde jsou pro to vytvořeny politické,
věcné a organizační předpoklady,
nelze vyloučit
ani slučování zemědělských družstev, zvláště malých. Základním
hlediskem
při koncentraci
a specializaci
zemědělské výroby cestou
kooperace, případně slučování, musí být zásada dobrovolnosti,
ekonomické
účelnosti
a společenské
efektivnosti. Koncentrace
a specializace
výroby jsou dlouhodobým procesem. Musí být plánovitě
řízeny pl'tslušnými
státními orgány v souladu s celostátní koncepcí rozvoje
zemědělské
výroby a s výhled.'! výrobního
zaměření a
efektivního
rozmístění
výroby v krajích
a okresech. Je
třeba, aby se vycházelo
z celospolečenských
potřeb,
z maximálního
využití přírodních
podmínek
a z toho,
aby přitom bylo možno plně uplatnit
poznatky
vědy a
techniky.
Hlavním
záměrem všech opatření ke koncentraci a specializaci
musí být dynamický
růst intenzity
zemědělské výroby a produkce potravin, vzestup produktivity
práce, snižování
vlastních
nákladů
na jednotku
produkce a efektivní
využívání pracovních
sil a výrobních prostředků.
Význam úkolů v tomto bodě je pro další rozvoj a koncepci resortu v této pětiletce, ale i pro
další léta nesporný. Lze očekávat na základě okresních
studií koncentrace,
specializace
a kooperace v zemědělství (zpracovány
jsou již v 10 okresech a postupně budou zpracován.'! ve všech okresech) další požadavky na
náš resort. Půjde zejména 'o zabezpečování
mapových
podkladů
pro tyto studie, dále požadavky
na evidenci
nemovitostí
pro její plynulou
a v předstihu
zabezpečovanou údržbu v důsledku tvoření velkých
půdních celků; pomoc při zabezpečování pozemkových úprav. V souvislosti s automatizovaným
zpracováním
EN bude třeba
řešit i dam
koncepci
poskytování
údajů EN včetně
uspořádání
sektorových
přehledů, rozborů změn v půdním fondu, zejména termínů poskytování
těchto údajů.
V návaznosti
na koncepci
rozvoje zemědělství
v okresech a krajích
bude třeba řešit koncepci
údržby EN
v obcích zejména s ohledem na možné slučování zemědělských podniků a dořešení problému jednotlivě
hospodařících rolníků
atd. To je úkol pro střediska geodézie
a krajské správy, aby již v přípravě plánu na další léta
pětiletky
byly uvedené úkoly uvažovány.
V závěru bych chtěl upozornit, že nejpozději od 1. září
1972 budou ustaveny krajské a okresní zemědělské správy jako státní orgán,lI řízení zemědělství v kraji a okre·
se. Jejich úkolem bude řídit zemědělskou výrobu, zabezpečovat plnění celospolečenských
zájmů a potřeb v souladu s výrobními
podmínkami
krajů a okresů.
Máme za to, že pracovníci krajských
správa středisek
geodézie by iniciativně
měli najít cestu k těmto orgánům a zapojit se do řízení tak významného úkolu jako
je daBí
rozvoj
socialistické
zemědělské
velkovýroby
v naší republice.
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Rybársky, 1.: Pozemkovými

Doc. Ing. Ivan Rybársky, CSc.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav SVŠT, Bratislava

Pozemkovými úpravami k plneniu
záverov XIV. zjazdu KSČ

Socialistické pornohospodárstvo
v ČSSR vstu·
puje do novej významnej etapy rozvoja výrobných
síl a výrobnýchvzfahov.
Základné smery pornohospodárskej politiky, vytýčené XIV.zjazdom KSČ,
orientujú pozornosť v tomto období na zabezpečenie hlavnej úlohy pornohospodárstva
- na krytie prírastku spotreby základných potravín z domácej výroby. Zabezpečenie tejto úlohy vyžiada si
v priebehu piateho 5RP zvýšit trhovú produkciu
v pornohospodárstve najmenej o 18-19 %.
Vytýčené ciele bude možné dosiahnúť predovšetkým dosledným uplatňovaním a prehlbovaním
š pec i a I i z á c i e a k o n cen t l' á c i e, cesltou
kooperácie va výrohe, zavádzaním vedeckých poznatkov do praxe, ako aj velkovýrobnej technológie a techniky do všetkých odvetví výroby v pornohospodárskych
podnikoch. Plnenie týchto úloh
bude spojené s rozsiahlou prestavbou výrobnetechnickej základne pornohospodárstva
a teda aj
s reorganizáciou štruktúry podneho fondu. V tomto
smere, najma v efektívnom a raci'Onálnom využívaní podneho fondu, v progresívnej organizácii a
v účelnej ochrane podneho fondu, má naše pornohospodárstvo verké rezervy.
Je všeobecne známe, že prostredníctvom
p ozem k o v Ý c h ú P l' a v tak pri zakladaní JRD ako
aj pri zlučovaní malých JRD do vačších hoslpodárskych celkov, uskutočnila sa prvá etapa koncentrácie výroby v našom pornohospodárstve.
Pravda
doterajšiakoncentrácia
výroby v hraniciach dnešných JRD (priemerná výmera 630 ha pornohosp.
pody) a štátnych majetkov, už nevytvára dostatočný priestor na uplatňovanie vedec'ko-technického
pokroku. Nepostačuje najma na zavádzanie verkovýrobnej technológie a priemyselných foriem výroby, s cierom zabezpečenia vyššej intenzity a dorobenia potrebného množstva lacných potravín pre
obyvatelstvo. Vyhovujúce podmienky nie súani
na ŠM, ktorých priemerná výmera je sJíce podstatne
vyššia (asi 4300 ha pornohosp. pOcty), pretože ich
pOctna základňa obyčajne nevytvára súvislé celky,
ale tieto ,sú rozptýlené a vklínené medzi pOdnym
f'Ondom JRD.
Je len prirodzené, že v dosledku ďalšej koncentrácie a špecializácie pornohospodárskej výroby,
vznlkajú pre pozemkové úpravy nové, daleko zložitejšie a náročnejšie úlohy, spojené s prestav'bou
štruktúry podneho fondu a vidieckého priestoru
vobec. V tejto novej etape rozvoja nášho polnohospodárstva,
úlohou pozemkových úprav bude
okrem územno-organizačnej
presJl:avby podneho
fondu aj vyriešenie celého radu technic'kých, ekonomIckých a biologických
opatrení, potrebných
k zefektívneniu výroby a ku skultúrneniu
pornohospodárs'kej krajiny.
Riešenie hospodárskych

úpravami k plneniu zdverov
XlV. zjazdu KSČ

obvodov

Jednou z najdoležitejších
úloh pozemkových
úprav bude navrhovanie h o s pod á r sk y c h o bvod o v upravovaných podnikov. Navrhnutím hos-

podárskych obvodov majú sa vytvoriť optimálne
podmienky pre všestranný rozvoj pornohospodárskej výroby nielen upravovaných,ale
aj súsedných
podnlkov. Najma podmlenky na plošnú lntegráclu
a koncentráclu, na ekonomický transport hmot,
na plné využltie pody, vysokovýkonných sl1:rojov,
praoovných síl, lnvestíclí a pod.
Riešenle hospodárskych
obvodov musí vychádzať z okresných návrhov, z plošného rozmlestnenia jednotlivých sektorov a z možnosti využitia
koope,račných vzťahov. Pri upravovaní hraníc hospodárskych obvodov musí sa prihliadať na umiestnenie Slídlisk, výrobných stredísk, na spádové pomery, komunikačné spoje, ako aj na prirodzené
a umelé prekážky, ako sú vodné to-ky, súvislé lesy,
rozvodnice, železnice, diarnice a pod. Hospodárske
obvody budú sa navrhovať jedna'k pre nové zlúčené
a nezlúčené pornohospodárske
podniky a jednak
pre zoskupenia JRD a ŠMvzájomne kooperujúclch
podnikov, pri zachovaní lch doterajšej právnej sub·
jektivity.
Ver'kosť
hospodárskych
obvodov
bude závlSieť akrem prírodnych podmienok, najmii
od počtu a druhu koncentrovaných hospodárskych
zvierat v jednej výrobnej jednotke a jednak od
druhu činnosti,ktorú
budú kooperujúce podniky
zabezpečovať. Na vytváranie dostatočného priestoru,k uplatneniu viacerých technologických procesov, ukazuje sa za potrebné navrhovať hospodárske obvody o 2až 5 tisíc ha pornohospodárskej
pody a ,v niektorých druhoch činností až pre 15
prípadne 30 tisíc hektárové zoskupenia.
Využívanie, ochrana a organizácia podneho fondu
Rozvoj nášho pornohoslpodárstva a teda aj každého jednotného rorníckeho družstva a štátneho
majetku závisí predovšetkým od účelného využívanla podneho fondu. Podla doterajších skúseností,
najlepšie výsledky v rozvoji rastlinnej Výroby dosiahli práve tie pornohospodárske
podni'ky, ktoré
zamerali pozornosf na p I n é v y už i t i e po dn e haf
O'n d u, na jeho sústavné zúrodňovanie
a riadne hospodárenie s podou.
I ,ked je všeobecne známe, že patríme medzi
krajiny Sl vermi nízkym podielom polnohosp. pOcty
na jedného ohyvatera (0,49 ha polnohospodárs'kej
a 0,34 ha ornej pody), správnemu využívaniu a
ochrane podneho fondu nateraz nie je u nás venovaná primeraná pozornosť. Ešte stále nám u obúd a pre priemyselnú, bytovú, občlansku výstavbu,
energetiku, dopravu a iné účely ročne okolo 20 tisíc ha pornohosp. pody a asi 7 tisíc ha ornej pody.
Pri zábere a vyčleňovaní pody pre nepolnohospodárske účely neprihliada sa vždy dostatočne na
kvalitu a druh zastavO'vaných pozemkov. nbytok
poInohospodárskej
pOdy len za rok 1971 predstavoval skoro 1 miliardu Kčs na ušlej polnohospodárskej produkcii, čo je naozaj daň privysoká.
Zdása, že aninateraz
platný zákon o ochrane
poInohospod. podneho fondu č. 53/1966 Zb. nle je
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dostatočne účinným. Stálo by za uváženie prijať
také opatrenia, ktoré by ukladali organtzáciam žiadajúcim o vyňatie pody, prinavrátiť polnohospodárstvu za každý zabraný hektár, náhradný hektár
z nep?lnohoslpodárskej p6dy.
Jednou zo základných úloh pozemkových úprav
je optimálne r o z š í r e n i e fo n d u polnohospodárskej a najma ornej pody. V tomto smere nie sú
ani zďaleka vyčerpané všetky rezervy. Rekultiváciami alebo roznymi meliOTačnými opatreniami
možno prinavrátiť povodnemu účelu tisíce hektárov
pody. Ešte stále máme značné plochy zamokrených
pozemkov, devastovaných ťažbou, znehodnotených
dopravou, výstavbou a pod.
Obrovské plochy nedostatočne,
alebo vobec
polnohospodársky
nevyužitých a vodnou eróziou
ohrozených svahov, núka sa na p o s tup n é z úrod n e n i e. Časlto sú to polohy velmi priaznivé
na pestovanie intenzívnych kultúr, na založenie
vInohradov a ovocných sadov, ktoré možu v maxImálnej miere využívať neobmedzené a lacné zdroje slnečnej a tepelnej energie.
Velké rezervy sú aj v k r m i v o v e j z ák 1a dni,
najma v dósledku nedostatočnej pozornosti rekultivačným
a zúrodňovacím
prácam na
jestV'Ujúcich lúkach a pasienkoch. Lúky a pas'lenky
z cel kovej výmery polnohospodárskej
pody v ČSSR
predsltavujú až 24 % a na Slovensku dokoncaaž
31 %. Racionálnejším využívaním lúk a pasienkov
mohli by sa uvolniť značné plochy ornej pody na
pestovanie obilovín a technických plodín, čím by
sa závislosť na dovoze týchto produktov znížila.
Veď len v ro'ku 1970 doviezli sme zo zahraničia
vyše 1 mU. ton konzumnej pšenice, hoci hektárové
úrody sa markantne zvýšili. V tomto smere budú
musieť uprIamiť aj p o zem k o v é ú p r a v y zvýšenú pozornosť.
Vlastnou náplňoupozemkových
úprav je vyriešenie novej, progresívnej
organizác'le územia
upravovaných
podnikov. Najma rozmiestnenie
a
umiestnenie trvalých a špeciálnych 'kultúr (ovocných sadov, vinohradov, chmelníc a pod.), rozmiestnenie osevnýchpostupov
a organizácia, resp.
umiestnenie tvarove účelných, maximálne velkých
a dobre prístupných pOdnych celkov - honov.
. K zracionalizovaniu a k zefektívneniu polných
prác v rastlinnej výrobe, najma k plnému využitIu
ťažkých mechanizmov, agregát ov, komplexných liniek a velkovýrobných technologických
postupov
ako menovitá úloha pre pozem'kové úpravy vystupuje vytváranie č o m o ž n o n a j va č š i c h P ozem k o v. Toto bude nutné dosiahnuť i napriek
nákladnejších
zemných p,rác, spojených s odstraňovaním nepotrebných
polných eiest, úvozov, výmolov, kameníc a pod. Zvačšením výmer pozemkov
a vylepšením ich tvarov nielen že sa znížia výrobné
náklady, zvýši s/a úspora pohonných hmot a časového fondu pri polných 'prácach, ale sa vytvoria
lepšIe podmienky aj na skultúrnenie
pracovného
prostredia. V nových ekonomIckých podmienkach
rozvoja socialistického
polnohospodárstva,
najma
v podmienkach technického
rozvoja je to cesta
nevyhnutná a jedine správna. Doterajšie veIkosti
podnych cel'kov, ani výmerou ani tvarom, týmto
podmienkam nevyhovujú.
Predmetom pozemkových úprav, podobne ako
je tomu v iných štátoch, by mala byť aj ú p r a v a
in tr a v 11 á n u obce. V súvls10sti s novou orga-

nizáciou podneho fondu je potrebné 'perspektívne
ohraničiť intravilán (srídelnú časť) obce od výrobnejčasti,
prípadne navrhnúť vyčlenenie vhodných
plOch pre verejnoprospešné účely (pre bytovú, občiansku apriemyselnú
výstavbu, alebo t'elovýchovné, rekreačné a Iné účely). Takýto návrh bude napomáhať k ochrane hodnotnej polnohospodárskej
pOdy, prípadne bude slúžiť ako podklad na vypracovanie územného plánu obce.
Riešenie dopravy
Vytváranie velkých polnohospodárskych
podnikov, zoskupení (mikrorajónov)
a kooperujúcich
organizácií, bude v budúcnosti klásť aj zvýšené
nároky na dopravu. Z dovodov zrýchlenia dopravy
traktorová trakcia bude musieť byť nahradená až
v 50-60'% ná'kladnym:i autami (z terajších 10 až
12 %).
Rýchlosť dopravných prosil:riedkov a ich nosnosť bude priamo závislá o d s t a v u cI e st. Doterajší, velmi zlý a nevyhovujúci stav ciest zap1ríč'iňuje velkú poruchovosť stroj ov, skracuje ich životnosť, zvyšuje úrazovosť i časový fond pracovníkov v polnohospodárstve.
Často znehodnocuje
podny f,ond v dosledku rozširovania zemných vozoviek, najma v období dažďov. V súvislosti s projektovaním velkých pOctnych celkov bude potrebné
z velkej časti jestvujúcu sieť polných ciest prestavať a pokial možno hlavné polné cesty spevniť lahkými konštrukciami vozovie,k.
Na realizáciu dlhodobého programu výstavby
polných cieslt bude nutné zís'kať potre1:mé f i n a n č~
n é č i a s t k y aj zo štátnych fondov a poskytovať
subvencie nielen na zemné práce, ale aj na výstavbu spevnených polných ciest.
Riešenie vodohospodárskych

pomerov

Medzi velmi významné problémy pozemkových
úprav patrí odvodnenie povrchových vod a ochrana
pOcty pred nežiadúcimi
účinkami vodnej erózie.
Systém líniových stavieb, najma otvorených odpadov, odvodňovacích, cestných a záchytných priekop, musí byť riešený v súfade s osltatnými technickými opatreniami! Riešenie musí byť v súfade
najma s cestami a s celkovým usporiadaním podneho fondu, a to tak, aby nebránilo, ale naopak
napomáhalo plnému využiti u mechanizačných prostrIedkov v rastlinnej výrobe. Zriadením Š tát n e j
mel i o r ač n e j spr á v y (ŠMS) v SSR vytvorili
sa dobré podmienky pre účelnúkoordináciu
vodohospodárskych
prác a pozemkových úprav. Táto
však často vIazne preto, že v súčasnej dobe existuje
disproporcia medzi projektovými ,kapacitami 'a to
v neprospech pozemkových úprav. Túto situáciu
by mohlo vyrIešiť hlavne zvýšenie počtu vysokokvalifikovaných pracovníkov a h s o 1ven t o v
zem e m e rač S k é h o in ž i n i e r s t v a so zameraním pozemkových úprav.
Pozemkové úpravy, pri svojej komplexnosti a
pri 'správnom použití vhodných opatrení, možu sa
stať najúčinnejším
prostriedkom
protierozívnej
ochrany pody. V rámci nich sa rozhoduje o novom
uSlporiadaní územia, o rozmiestnení jednotlivých
kultúr, o navrhovaní proUdeflačných lesných pás'Ov,
záchytných prle'kop, o volbe vhodného systému
osevných postup ov, o novom sposobe umiestnenla,
obhospodarovania honov a pod.
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Pozemkové úpravy a životné prostredie
Pozemkové úpravy, najma realizovaním súhrnných projektov vo svojom komplexe vodohospodárskych, podneochranných,
komunlkačných a rekultlvačných opatrení, do značnej miery ovplyvňujú
prírodné, pracovně, ale i obytné pros1l:redie. Radia
sa tak medzi činnosti, ktoré sabezprostredne
podlelajú na tvorbe a ochrane životného prostredi'a
vidieckej 'krajiny. Pozemkové úpravy možno preto
charakterizovať
aj ako systém krajinného plánovania a projektovania. V budúcnosti musi'a sa stať
jednou z významných foriem. biotechnického pretvárania krajinného priestoru.
Pozemkové úpravy v značnej miere zasahujú
aj do lesných .kultúr a zelene vobec. Vytváraním
velkých pOdnych celkov dochádza k rušeniu a -odstraňovaniu prekážajúcich stromov; krílmv a dalšieho porastu. Projektanti pozemkových úprav vo
svojich návrhoch musia predovšetkým z a b rán i ť
neodovodnenému o d str a ň o van i u stromového
porastu a ostatnej z e len e. Tam, 'kde je jej nedostatok, musia sa postarať o jej vhodné doplnenie
a náhradu. Treba si pritom uvedomiť, že zeleň
prekrajInu
má všestranný význam. Vo vačších
komplexoch blahodárne vplýva na zmenu mikrokHmy, na čistotu ovzdušia, inokedy plní funkciu
hygienicko-zdravotnú,
rekreačnú, výtvarnú, kultúrno-estetlckú a inú.
Projektanti nesmú preto podceňovaťani
estetickú stránku a krásu krajiny. MusIa dbať o ochranu prírody a rešpektovať prírodné rezerváci-e a
pamiatky. Prltom sl musia uvedomiť, že človek na
jednej strane pretvára krajinu, no na druhej strane
krajina pretvára človeka, vplýva na jeho duševný
stav, psychiku a myslenie. Pekne a účelne usporiadaná a vyvážená krajina naplňa Noveka pocitom
istoty, hrdosti a vychováva ho k takým vlastnostiam, ako je zmysel pre harmóniu, estetiku a krásu.
Všetky technické zásahy do pOdneho 'fondu,
-ktoré sa navrhujú a projektujú v rámci pozemkových úprav, nemožno preto chápať izolovane, prípadne posudzovať len 1ch ekonomickú a technickú
stránku, ale musia tvorU určitú syn té z u k r aj in n e j t vor b y. Chara'kteristickým
znakom
dnešných pozemkových úprav je ich komplexnosť
a mnohostrannosť.
Ak pozemkové úpravy majú vo svojich návrhoch zohl'adniť kooperačné a integračné vzťahy
medzi podnikmi, aj v metodických akoncepčných
zámeroch, musia sa uplatniť nové tendencie a sťihrnné projekty musia sa spracovávať v celých oblastiach a nielen v rámci jednotlivých podnikov,
či obcí tak, ako tomu bolo pri jednoduchých projektoch HTÚP.
Realizácia

pozemkových

úprav

Realizovaním súhrnných
projektov pozemkových úprav, najma rozširovaním pfidneho fondu,
re-kult1váciamI, protierozívnou ochranou pody, zavedením osevných postupov, zvHčšením a úpravou
pOdnych celkov, zrýchlením a zhospodárnením dopravy, dochádza k podstatnému zvýšeniu polnohospodárskej výroby, k zVýšenlu produktivity práce
a kzníženiu
vlasrtných nákladov v upravovaných
podnikoch. Na základe doteraz realizovaných 'projektov v niekolkých sledovaných družstvách, vplyvom vykonaných pozemkových úprav prejavlla sa

úspora okolo 580 Kčs na hektár, čo predstavuje
ročne len v reláci! Slovenska asi 1,5 mld. korún.
lked
tieto opatrenia
hovoria jednoznačne
o nutnosti a rýchlom uskutočňovaní pozemkových
úprav, jednako súhrnné projekty s ú r e a I i z ovan é v ČSSR asi na 7,2 % plochy polnohosp. pody
a v SSR dokonca len na 0,8% pl'Ochy. Oddialením
a oneskorením realizácie pozemkových úprav stráca naše národné hospodárstvo ročne okolo 3,8 mld.
Kčs.
Zriadením Stá tne h o f o n dun a z úro dne n i e p ft d Y vytvorili sa velmi priaznivé podmienky na realizáciu opatrení pozemkových úprav.
Na pozemkové úpravy (rekultivácie, zemnél práce,
nespevnené polné 'cesty a pod.) štát poskytuje
s u b ven c i e. V piatom 5RP na zúrodňovacie a
melioračné práce len na Slovens'ku má sa preinvestovať čiastk'a 4,6 mld. Kčs. Rýchlejšie tempo v realizáci! projektov pozemkových úprav bude klásť
v budúcnoSlti aj zvýšené nároky na projekciu a to
nielen po -kvantitatívnej, ale aj po kvalitatívnej
stránke.
Vytvo-rením ŠMS na Slovens,ku sa síce podarilo
skoncentrovať pracovníkov z úseku pozemkových
úprav do jednej organizácIe, ale ich počet sa tým
nezvýšil.
Požiadavky na vypracovanie projektov pozemkových úprav dosahujú v roku 1972 len v SSR
výš'ku 17,0 mil. Kčs (v r. 1967 celoštátny objem
činil 14,0 mil. Kčs). Súčasná ročná kapacita na
úseku projektovania
pozemkových úprav na Slovensku je asi 6,5 mil. Kčs. I napriek dojednanej
pomoci od iných organizácií, ukazuje sa potreba
zvýšit počet projektantov
pozemkových
úprav
o dalších asi 90 pracovníkovo
Spolupráca

zložiek rezortu geodézie a kartografie
s orgánmi pozemkových úprav

Tak ako v minulosti, velmi významnou mierou
podielalisa
pracovníci rezortu geodézie a ;kartografie na spracovaní jednoduchých projektov pre
novozaložené družstvá (v rokoch 1950-1956), podobná pomoc očakáva sa aj v tejto paťročnici pri
dokončení soc~alizácie nášho polnohospodárstva.
Pomoc pracovníkov rezortu geodézie a kartografie pravda ne;bude spočívať len v projektovej
činnosti. Úspešný rozvoj pozemkových úprav bude
závisieť od k val i t n Ý c h map o v Ý c h po dk I a d o v, od poskytovania preslIlých a včasných
informácií o podnej držbe, od pravidelného a rýchleho zameriavania nastalých zmlen a ich premietania do operátov evidencie nehnutelností, od dosledného dodržiavania
zákona o ochrane polnohospodárskeho podneho fondu a pod.
Prácu na pozemkových úpravách velmi by
ulahčila skutočnosť,keby
bola vyhotovená v h o dn á ú čelo vám
a p a s potrebnými údajmi
o držobnostných, podnych, morfologických, vodohospodárskych,
biologických
a iných pomeroch.
K pr'ieskumným,al'9 aj k návrhovým prácam značne možu pomocť letecké snímky,ktoré
sa muslia
pre účely pozemkových úprav plne využívať.
V predstihu a v koordináci! s plánom proj8'ktovej činnosti pozemkových úprav, bude potrebné
vyšetrovať a zameriavať nastalé zmeny v užívaní
pozemkov. Oneskorené doplňovanle týchto zmien
brzdí a sťažuje prácu projektantov pozemkových
úprav. Súčasný stav ukazuje, že Oblastný ústav
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geodézie mal by venovať tejto náplni va svojich
plánoch oveJa vHčšiu pozornosť a v ČO najkratšej
dobe rozšíriť kapacitu. Od rezortu geodézie a kartografie očakáva sa pomoc aj pri bon i tác i i
pofnohoSlpodárskych pozemkov, najmH pri zameriavaní a zakreslovaní hraníc podneekologických
jednotiek a poskytovaní potrebných podkladov pre
tieto účely.

hradoch o plocháchkultúr
boli evidované osobitne
poJnohospodárske pozemky v intravilánoch a v extravilánoch, najmH ich počet, priemerná velkosť,
tvar a pod.
Do redakcie

došlo 1. 3. 1972
Lektorova;: Ing. Ivan Krlfka,
Štátna melioralná správa,
Bratislava

Ako cenné informácie pre 'projektantov pozemkových úprav by poslúžili, keby v sektorových pre-

K budování československého zkušebního
fotogrammetrického pole pro mapování
v malých měřítkách (1 : 50000 a 1 : 100 000)

Poznatky z mezinárodního
i československého
výzkumu vlivu nejpodstatnějších
činitelil. na přesnost a hospodárnost fotogrammetrického
mapování
svědčí o tom, že kritéria, odvozená syntheticky
spekulativní cestou na základě zákona o hromadění chyb z parciálních středních chyb dílčích prací
neodpovídají skutečnosti do té míry, jako kritéria
odvozená z rozboru výsledkil. experimentálních prací. Ani při experimentálních
pracích v laboratoři
nelze vytvořit takové podmínky pro fotogrammetrické práce, jaké jsou v praxi. Výsledky výzkumných prací pro mapování ve velkých měřítkách potvrdily, že vlivy jednotlivých činitelů i jejich souhrnný vliv lze určit z diferencí mezi danými geodetickými a fotogrammetricky
určenými
souřadnicemi
na zkušebním
fotogrammetrickém
poli. Tak lze ku příkladu určit následující vlivy:
letecké měřické komory v činnosti, emulze a stability emulzního podkladu filmového materiálu, zakřivení Země a atmosférické
refrakce,
stupně
osvětlení a výšky letu, kvality provedení fotoleteckých, fotografických
a vyhodnocovacích
prací a
vlivy dalších činitelů.
Na základě rozborů vlivů nejpodstatnějších
činitelil. lze pak navrhnout technologii určení souřadnic vlícovacích bodil. a nejvhodnější
technologii
. vyhotovení map, jež se zřetelem na daný nebo reálný park fotogrammetrických
strojil. a zařízení by
ekonomicky nejlépe splňovala technické požadavky
na počet a přesnost určení požadovaných informaci o zájmových jevech.
Poznatky s využitím zkušebního fotogrammetrického pole Pecný [3], [4] potvrdily reálnost záměril. jeho využití. Zkušební práce za účasti všech výkonných" organizací v ČSSR, zabývajících se technicko-hospodářským mapováním v měřítkách 1:1000
až 1:5000, umožnily přistoupit k mapování fotogrammetrickou metodou na základě výsledkil. praxe a provozních zkušeností.
Zmíněné poznatky
umožňují též v současné době přistoupit při využití
samočinných počítačů a automatického
koordinátografu k digitálnímu mapování zastavěných tratí

Ing. Václav Plchlik, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický
v Praze

v měřítku 1 : 1 000, kde polohopis budov není znázorněn průmětem jejich střešních plášťů, ale průniky zdiva se zemí. *
Zkušenosti a technologie z velkoměřítkového mapování nelze však mechanicky aplikovat při mapování v malých měřítkách. Zatímco cílem velkoměřítkového mapování je dosažení maximální přesnosti z ekonomicky odil.vodněného měřítka snímkil., fotogrammetrická metoda - zvláště svou polohovou přesností - překračuje kartografické možnosti vyjádření v malých měřítkách.
Mapování
v malých měřítkách dosud nezmapovaných území
lze racionálně provést jen fotogrammetricky.
Je
proto účelné pro získání zkušeností pro výzkum
spojený s vypracováním
technologie
mapování
v malých měřítkách vybudovat zkušební fotogrammetrické pole.
2. Prostor zkušebního pole v CSSR
pro malá měřítka
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) v Praze po dohodě s Vojenským topografickým ústavem (VTOPÚ) v Dobrušce
navrhl za zkušební fotogrammetrické
pole pro malá měřítka prostor o rozloze asi 70 x 70 km. Zmíněný prostor se jeví pro sledovaný cíl velmi
vhodný .
Jeho severní část má horský charakter, jenž postupně v jižní části přechází až v nížinu. V celé
délce asi 70 km severní části zkušebního pole prochází hřeben Nízkých Tater s dominantami
Ďumbier (2043 m) a Králova hola (1948 m) - svažující se na sever do Liptovské kotliny s Váhem
a jeho přítoky a částečně do Popradské a Hornádské kotliny s Popradem a Hornádem a s jejich
přítoky. Na jih Nízké Tatry v prostoru zkušebního
pole se svažují do Horehronského podolí s Hronem
a jeho přítoky. Horehronské podolí na jihu je uzavřeno Slovenským rudohořím s Polanou (1458 ml,
*) obrysy zděných
vrchu zemského
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Tab.l
Měřítko
snímku

1

1:45000
1:70000

Strana
snímku
ve skut.
vkm

2

8,1
12,6

Překryt

Počet
sním.
řad

Rozměry užitkové
plochy snímk.
dvojice v km

podél. příČ.
v%

3

16
16

4

60
60

6

li

45-50
65

5,7
9,0

3,3
5,1

Plocha
sním.
dvoj.
v kmll.

dvoj.
v řadě

8

9

18,5
46,0

25
15

Počet

sním.

Prostor zkušebního pole kromě jiných snímkových měřítek je pokryt snímky pro topografické mapování v měřítku 1:10000. Hodnoty odpovídající hodnotám uvedeným pro měřítka snímki't 1:45 000 a
1:70000 jsou následující -

Muráňskou planiI1JOu (Fabová hola 1439 m) a Slov,enským rájem (1157 ml. Slovenské rudohoří na
jihu přechází pak v Krupinskou výšinu (620 m)
a ta v Lučeneckou kotlinu (200 m) s Rimavou a
Slanou a s jejich přítoky.
Povšechně lze charakterizovat prostor zkušebního pole jako území s různými typy terénu s velkými výškovými rozdíly, svažující se od severu k jihu a protkané hlubokými zářezy přítoků jmenovaných řek. Dominantou celého vodního systému a
rozvodím v prostoru zkušebního pole je Krárova
hola. Zatím co směr toku Váhu a Hranu je od východu k západu, směr toku Popradu a Hornádu je
od západu k východu a přítoky řek lperu, Rimavy
a Slané povšechně tekou od severu k jihu.
Prostor zkušebního pole růzností krajinných typů, relativních převýšení, osídlení, vegetačního porostu, vodní a komunikační sítě umožňuje provést
výzkumnou a technologickou přípravu· pro převážnou část případů, vyskytujících se při mala měřítkovém mapování.

3. Snímkování zkušebního pole v ČSSR
pro malá měřítka
Měřítko snímků zvláště při velkoměřítkovém mapování, nebo při fotogrammetrickém
vyhotovování
technických map vůbec, nejpodstatněji
ovlivňuje
přesnost a hospodárnost fotogrammetrické metody.
Zatímco její přesnost je v přímé závislosti na meřítku snímku, hospodárnost fotogrammetrické
metody s rostoucím měřítkem snímků se snižuje. Je
proto cílem výzkumu v oboru fotogrammetrie určit
pro měřítko mapování nejmenší měřítko snímku,
které ještě umožňuje dosažení žádané polohopisné
a výškopisné přesnosti map, a to s přihlédnutím na
přístrojové fotogrammetrické vybavení, jež je k dispozici.

Pro mapování v malých měřítkách se volí z ekonomických dil.vodů nejmenší měřítko snímků, které
při jejich interpretaci ještě umožňuje identifikovat
nejmenší předměty měření, jež mají být v mapách
malých měřítek zobrazeny. Mezinárodní zkoušky
ukázaly, že při užitém fotogrammetrickém
instrumentáriu
optimální měřítko snímků pro mapu
1 : 100000 je asi 1 : 70000. Zkoušky, které v rámci Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti provedl na švýcarském území Lips [1], potvrdily, že
toto měřítko i v zalesněném terénu umožňuje provedení prací s vyhovující přesností.
Se zřetelem na uvedený výsledek mezinárodních
výzkumných prací bylo snímkování zkušebního pole
provedeno jednak komorou Wild RC 5a s parametry
11,5/1818 a jednak komorou AFA-37, Russar s parametry 7/18 18, a to při konstantní výšce letu
5 500 m, konstantní vzdálenosti os snímkových řad
4,5 km a se 60 % podélným překrytem. Byl tím
sledován cíl, mít k dispozici soubor snímků v různých měřítkách s nestejnou velikostí příčného překrytu, což má umožnit ověření vlivu těchto parametrů na technologii a přesnost a to zejména při
blokové analytické aerotriangulaci.
Zkušební pole je pokryto asi 400 snímky v měřítku 1:45000, pořízenými komorou Wild RC 5a a
asi 240 snímky v měřítku 1:70 000, pořízenými komorou AFA-Russar. Směr os snímkových řad stejně
jako při předcházejícím snímkování pro topografické mapování v měřítku 1 : 10 000 je západ - východ. Další parametry souborů snímkil. zmíněných
měřítek jsou uvedeny v tabulce 1.
Prostor zkušebního fotogrammetrického
pole pro
malá měřítka (1 : 50000 a 1 : 100000) je tedy pokryt 3840 snímky v měřítku 1 : 12 500 pro topografické mapování v měřítku 1 : 10 000.
4. Určení vlícovacích

Pro mapy velkých měřítek (1 : 1000 a 1 : 2000)
byl jako optimální vztah mezi měřítkem mapy a
snímku určen poměr 1 : 4 až 1 : 5, který s klesajícím měřítkem snímků i pro topografické mapy se
sniŽUje. Při výzkumných pracích v ČSSR bylo konstatováno, že lze dobře identifikovat a vyhodnotit
signalizované body, jež mají v měřítku snímku
rozměry 0,05 mm x 0,05 mm a u předmětů měření,
jevících se ve snímku jako čára (ku př. kolejnice),
je identifikační možnost ještě vyšší. Jak bylo již
uvedeno, zkušenosti z mapování ve velkých měřítkách nelze podle analogie mechanicky aplikovat
pro stanovení zásad mapování v malých měřítkách.

a kontrolních bodů
zkušebního pole pro malá měřítka

Za přepokladu, že by pro každou snímkovou dvojici měřítka snímků 1 : 70 000 bylo třeba určit 4
body, bylo by nutné pro snímky zkušebníllo pole
určit 272 vlícovacích bodil., nebo při 5 vlícovacích
bodech na snímkové dvojici celkem 512 bodů. Pro
měřítko snímků 1 : 45000 bylo by nutno obdobně
určit 442 bodil., případně až 842 bodil.. Při požadavku, mít na každé snímkové dvojici 3 až 5 dalších
kontrolních bodil., znamenalo by zvýšit celkový počet bodů o známých souřadnicích na 2 000 až 3 000
bodil.. Geodetické zaměření uvedeného počtu bodil.
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se jevilo neracionální a vybudování zkušebního pole nereálné. Bylo proto - s přihlédnutím k uvedeným skutečnostem a se zřetelem na předcházející
geodetické a mapovací práce v zájmovém prostoru
- postupováno tak, aby byly v největší možné míře využity výsledky předcházejících
měření. Příprava využití výsledků předcházejících
měření
v roce 1971 se uslmtečnila převážně bez terénních
pochůzek, přímo v kanceláři.
V prvé fázi byla kamerálně provedena rekognoskace téměř 1000 trigonometrických
bodů na kladech snímků obou měřítek (1 : 45000 a 1 : 70000).
Bylo konstatováno, že asi dvě třetiny z uvedeného
počtu trigon.ometrických
bodů je v zalesněných
partiích a asi jedna třetina bodů v nezarostlé části
zkušebního pole. O způsobu využití těchto bodů
bude rozhodnuto v roce 1972, po rekognoskaci
v terénu.
Jako zvláště vhodný se jevil soubor snímků pro
topografické mapování v měřítku 1 : 10000, pořízených v létech 1956 až 1961, a to pro počet vlícovacích bodů a jejich vyhovující přesnost. Za předpokladu, že pro každou snímkovou dvojici byly určeny v měřítku snímků 1 : 12500 4 body, bylo na
ploše zkušebního pole určeno asi 3 900 vlícovacích
bodů, nebo při 5 bodech na snímkové dvojici až
7700 bodů.
V roce 1971 byla prováděna kamerální identifikace vlícovacích bodů z měřítka snímků 1 : 12 500
do snímků měřítka 1 : 45 000, pořízených tedy o 10
i více let později. Zatím byla uvedeným způsobem
provedena identifikace na snímcích pokrývajících
plochu asi 3700 km2, kde bylo kamerálně identifikováno asi 1100 bodů. Zbývá v roce 1972 provést
obdobnou identifikaci
na ploše asi 1400 km2•
O identifikaci vlícovacích bodů ze snímků pro topografické mapování v měřítku 1:10000 na snímcích z roku 1969 byl veden jednoduchý záznam,
v němž bylo uvedeno číslo identifikovaného vlícovacího bodu pro topografické mapování v měřítku
1 : 10 000, nomenklatura mapovaného listu v měřítku 1 : 10 000, číslo snímku a rok snímkování,
a to jak v měřítku 1 : 12 500, tak také pro měřítka
1 : 45000 a 1 : 70000. Záznam pro každý identifikovaný bod byl uzavřen krátkou topografickou informací.
Po identifikaci vlícovacích bodů v terénu bude
proveden výběr takových bodů, které by byly vhodné k použití jako kontrolní nebo vlícovací body
zkušebního pole. Jejich souřadnice - v případě, že
jsou v jiném zobrazovacím systému než JTSK budou transformovány do S-JTSK a současně bude
převzata, nebo v případě potřeby bude nově vyhotovena jejich topografie.
V roce 1971 byla provedena na ploše asi 200 km2
v prostoru Horehronského
podolí rekognoskace
v terénu, při níž z 200 kamerálně identifikovaných
bodů bylo jednoznačně identifikováno
asi 50 %.
Podle analogie by bylo možno předpokládat,
že
na celé ploše zkušebního pole by mohlo být kamerálně identifikováno z 3 900 bodů asi 1 500 bodů
a z toho po pochůzce v terénu asi 750 bodů.
Maršík [2) předpokládá, že při zhušťování geodetické sítě bodů blokovou aerotriangulací velikost
bloku s minimálně 5 danými body by neměla být
větší než 10 x 10 modelů. Doporučuje zvýšit podle
potřeby počet daných bodů tak, aby nebylo v prů.měru méně geodetických bodů než jeden na 10 modelů.. Předpokládá, že pro ověření přesnosti blokové aerotriangulace stačí 1 kontrolní bod pro každý
model.
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V daném případě pro zhuštění geodetické sítě
blokovou aerotriangulací při použití snímků. v měřítku 1 : 45 000 by mělo postačit asi 20 daných geodetických bodů a asi 400 bodů kontrolních. Lze
předpokládat,
že tento počet bude dvakrát nebo
v závislosti na lesním pokryvu terénu v některých
částech i vícekrát vyšší.
Za předpokladu,
že pravděpodobný
počet 750
kontrolních bodů by byl rovnoměrně rozmístěn po
celé ploše zkušebního fotogrammetrického
pole,
tj. na ploše asi 5 200 km2, pak průměrná vzdálenost mezi kontrolními body by byla asi 3 km. Na
užitkové ploše každé dvojice snímků v měřítku
1 : 45000 by byly asi 2 kontrolní body a na užitkové ploše dvojice snímků v měřítku 1 : 70 000 asi 5
kontrolních bodů. Ve skutečnosti však nelze počítat, že v částech zkušebního pole se souvislým lesním porostem bude možné určit kontrolní body
s takovou hustotou a naopak, v nezakrytém terénu
jejich vzájemná vzdálenost bude podstatně menší
než 3 km.
Lze proto předpokládat, že počet kontrolních bodů na zkušebním poli vytvoří příznivé podmínky
pro provedení výzkumných prací v oblasti technologie mapování v malých měřítkách.

Na zkušebním fotogrammetrickém
poli pro malá
měřítka bude možné využít následující geodetické,
mapové a snímkové podklady a materiály:
a) Síť kontrolních
bodů zkušebního bodového
pole, skládající se z více než 300 trigonometrických bodů. jednotné československé sítě katastrální, charakterizovaných
střední polohovou chybou
± 0,02 m a střední výškovou chybou ± 0,10 m
a z více než 700 vlícovacích bodů pro topografické
mapování v měřítku 1.: 10000, charakterizovaných
průměrnou střední polohovou chybou asi ± 0,50 m
a střední výškovou chybou ± 0,30 až ± 0,50 m.
b) Topografické mapy v měřítkách 1 : 10000 a
1 : 25000, případně z nich odvozené mapy v měřítkách 1 : 50 000 a 1 : 100 000.
c) V některých částech zkušebního
tastrální mapy a technickohospodářské
řítkách 1 : 1 000 nebo 1 : 2 000.

pole též kamapy v mě-

d) Měřické snímky v měřítkách dal 1: 70000,
db) 1: 45 000,
pro topografické
mapodc) asi 1: 18000
vání v měřítku 1 : 25 000,
pro topografické
mapování v měřítku 1 : 10 000,
a to jen v některých částech
zkušebního
pole,
pro
THM v měřítku
1: 2000,
až 1: 5 000 - též jen v některých částech zkušebního
pole, pro THM v měřítku
1: 1000.
Protože profilový záznam laserovým registračním zařízením středem příčných překrytů lze velmi dobře nahradit profilem určeným z daných topografických map v měřítku 1 : 25 000 nebo případně 1 : 10 000 a souřadnice užitých vlícovacích bodů
pro blokové vyrovnání aerotriangulace
souřadnicemi, jež by odpovídaly přesností astronomicky urče-
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Pichlík,
V... K budování
československ~ho
zkušebního
totogrammetrick~ho
pole pro mapování v malých měřítkách {I ..50 000 a 1: 100 000 J

ným souřadnicím, bude možné experimentálně ověřit technologické postupy vyhotovení topografických map malých měřítek v několika variantách.
Na zkušebním poli bude možné experimentálně
ověřit závislost polohové a výškové přesnosti blokové aerotriangulace na velikosti bloku a na počtu
a přesnosti geodetických vstupních údajů.
Uvedená škála měřítek snímků, pokrývajících
jednak celé a jedn"ak části zkušebního pole a uvedený mapový elaborát umožnily by provést též výzkum vlivu měřítka snímku na generalizaci polohopisu a výškopisu mapy.

Schweizerische Gesellschaft filr Photogrammetrie
Bern, 1n63
[2J MARŠíK, Zb.: O některých
problémech
aerotriagulace
Výzkumná zpráva Č. 426 .- VÚGTK, Praha, 1971
[31 PICHLÍK, V.: Stanovení souborného
vlivu nejdfiležitějsích zdrojů chyb na přesnost fotogrammetric~
kého vyhodnocení
Výzkumná zpráva Č. 231 - VÚGTK, Praha,
[4] PICHLÍK, V.: Československé zkušební fotogrammetrické pole Pecný pro mapování v měřítkách 1: 1000
až 1: 5000
Geodetický a kartografický
obzor, 13, 1969, Č. 6
Do redakce

Literatura:

došlo 19. 11. 1971
Lektoroval: Ing. František Čálek,

ČÚGK

[11 LIPS, M.: Untersuchung

gewerteten
Grundlage

von photogramrnetrisch
ausHohenkurven im waldreichen Gebiet als
filr kleimnasstabliche
Kartierungen.

Vkládání sítí do relativně
méně pi'esných geodetických
základů

5.2 Souřadnice

vnitřních

Ing. Dr. Karel Kučera, CSc.,
Praha

bodů

Vnitřními body se rozumějí ty vrcholy vnitřních pořadů, které leží uvnitř klíčového pole, s výjiinkou
těžišťového bodu. Pořady spojují např. těžišťový bod
s bodem obvodu. Užije se podobnostní transformace
(Pt) souřadnic yH, xH na dvě, souřadnice definitivní
obdobně jako v odd. 5.1. V klíčovém poli např. z obr.
3c jsou 2 hlavní pořady 132-130, 132-25 a 4 vedlejší
pořady 131-127, 131-129, 133-128, 133-20.
5.3 Modelový
pro první

příklad
verzi vkládání

5.31 Model daných bodů a jeho přesnost
Příklad je zkonstruován na předpokladu bezchyb.
nosti délek i úhlů měřených v polygonech. Pomíjí se
v něm tedy podmínková vyrovnání z úkonu 1 tab. 1.
Souřadnice yO, XO pocházející z různých klíčových polí,
které by při existenci měřických chyb nebyly u společných bodů totožné, mohou být u našeho příkladu
jednotné a představují soustavu 1 v tab. 2. Model
původních (málo přesných) souřadnic daných bodů
tvoří soustava 2.
Bezchybnost měřených veličin dovoluje u tohoto
příkladu (v praxi nikdy) provést ještě celosíťovou
Helmertovu transformaci všech bodů soustavy 1 na
body soustavy 2. Tyto transformované souřadnice
jsou v tab. 2 označeny jako soustava 2'. Z odchylek
VII' V", vypočtenou střední polohovou odchylku
m~,1I

na q = 1,0000018. Poznamenává se, že v praxi se
tímto způsobem přesnost daných bodů stanovit nedá2)
a tab. 2 se tam redukuje nn, seznam dan)'ch souřadnic
(soustava 2).
5.32 Definitivní souřadnice modelu a jejich přesnost
Tab. 3 obsahuje výsledky yH, xH provedených Helmertových transformací z n = 5 klíčových polí (úkon
2 podle tab. 1), dále vzdálenosti t bodů od těžiště T
příslušného pole, a váhy p = 10ft pro obecné aritmetické průměry v úkonech 3 a 4. Forma tab. 3 odpovídá
praxi.
Výsledek úkonu 3, tj. definitivní souřadnice yD, xD
daných bodů je vypočten obecnými aritmetickými
průměry z hodnot tab. 3 a je zaznamenán v tab. 4
spolu se souřadnicemi soustavy 2' (z tab. 2), dotčenými
ve své bezchybnosti jen malým rozdílem v hodnotě
měřítka. Kvadratický střed všech 20 absolutních
odchylek

e

(při [é] = +0,01) udává ve vztahu k hodnotě m~.1I =
= 0,20 m vzrůst pře!'nosti souřadnic daných bodů
užitou metodou. Při rozlehlejším modelu sítě by se
dal očekávat vzrůst ještě větší, neboť při užité síti
existuje jen u jednoho bodu č. 6 účast maximálního
počtu ni = 4 klíčových polí na tvorbě obecného aritmetického průměru. Jinak lze toto očekávání také
potvrdit zjištěním, že u všech 7 hodnot
ve velikosti
nad 0,09 m (z celkového počtu 20) jde o účast jen

e

= V[vv]f(20 - 4) = 0,20 m

pak u našeho příkladu můžeme pokládat za charakteristiku přesnosti modelu dané trigonometrické sítě
2. řádu. Při této transformaci se změnilo měřítko z 1

2) Pro praxi je určen odhad doporučený
odd. 7.
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přesngch

Pořadnice

Úsečky

-

Bod č.

soustava

I

1

1
2
3

10
11
12

23121,49
27991,09
26611,63
25575,53
9586,59
16794,64
14609,47
5023,93
2799,15
5981,94

101
102
103
113
114

16663,91
15398,54
15590,27
12407,67
9806,75

4
5
6
7

Klič. pole

I

Bod č.

I

6

3
4
6
7

2

---_.

101
102
103
1
5

3

6

10
6
7

10
11
101
102
103
113
114

4

4
7

5

11
12

Bod č.

1,66
1,23
1,41
5,81
6,76
4,58
9,29
3,68
9,34
1,70

I

I

yD

1111

I

2'

2'-2

1,57
1,15
1,65
5,49
6,64
4,67
9,45
3,93
9,09
1,83

I

zB

I

6
7

10
11
12

23121,66
27991,04
26611,55
25575,62
9586,67
16794,59
14609,45
5023,77
2799,17
5981,86

2'-2

I

2'

-0,27
-0,05
+0,25
-0,09
+0,09
+0,22
-0,17
-0,01
-0,14
+0,16

4,09
6,76
2,82
1,33
4,79
5,49
5,17
5,66
9,35
7,47
6,97
4,46
8,71
1,34
1,23

116506,97
119344,46
122488,71
120111,35
120341,25

t
[km)

i

I

P

I

u. 10-'

23121,68
27991,04
26611,40
16794,76

105214,20
111656,82
120552,68
113305,32

7,5

1,3

8,4
6,7

1,2
1,5

26611,66
25575,70
16794,3{f
14609,33
16663,70
15398,34
15590,12

120552,62
132861,37
113305,34
125115,27
116506,87
119344,43
122488,74

6,2
10,9
10,5
6,6
7,7
6,6
5,2

1,6
0,9
1,0
1,5
1,3
1,5
1,9

+191

23121,63
9586,67
16794,58
5023,79

105214,24
105214,70
113305,55
114455,52

10,3

1,0

+46

4,8
10,0

2,1
1,0

16794,53
14609,48
5023,75
2799,13
16663,83
15398,49
15590,26
12407,61
9806,68

113305,37
125115,14
114455,74
128489,53
116506,86
119344,38
122488,65
120111,31
120341,25

9,8
6,7
7,5
10,7
8,0
5,7
6,2

1,0
1,5
1,3
0,9
1,3
1,8
1,6

+67

25575,53
14609,54
2799,20
5981,86

132861,45
125115,26
128489,37
142907,48

13,3
7,7
10,3

0,8
1,3
1,0

-4

••

2'

zD

[10-')

1
2
3
4
5

I

2

4,36
6,81
2,57
1,42
4,70
5,27
5,34
5,67
9,49
7,31

105214,09
111656,72
120552,77
132861,27
105214,84
113305,50
125115,17
114455,72
128489,39
142907,47

-0,09
-0,08
+0,24
-0,32
-0,12
+0,09
+0,16
+0,25
-0,25
+0,13

11",

I

1

3,93
8,54
0,26
7,66
6,74

yB

1
2
3

1

2

soustava

57
15
65
49
64
67
45
93
09
83

-9
+11
+10
-13
-3
+8

°

+16
-8
-3
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105214,22
111656,82
120552,65
132861,41
105214,70
113305,42
125115,22
114455,64
128489,45
142907,48

I

-183

-•

2'
[10-')

09
76
82
33
79
49
17
66
35
47

-13
-6
+17
-8
+9
+7
-5
+2
-10
-1

GeodeUckt a kartografický·
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+ x;. + (YZ - yz)
+ x;u + (xZ-xz)

dy'

=

y;U

dx'

=

y; (-e)

Bod č.

I

Z == 6
101
102
103
K == 7

KUči?ra K.:

obzor
5/1972

1.14

y' '" yS

I

16794,46
16663,76
15398,42
15590,18
14609,40

u=

-21

-e=

• = -72 '}

+72

u

,

x' ",XS

113305,36
116506,86
119344,40
122488,70
125115,20

-132
-1396
-1204
-2185

,

dy'

O

+3202
+6039
+9183
+11810

I
/},.

-2185,06
-0,08

I

L'B

+0,04

=

144 246 808

I

I

dx'

+0,13
+0,11
+0,09
+0,07
+0,05

+0,06
+0,05
+0,04
+0,03
+0,02

+0,45

1 +0,20

I

y

8y

=

u

= (

+302341

!:J.y-!:J.y',
~,aa -

dvou nebo jednoho pole. Poznamenává se, že v praxi
se tab. 4 redukuje na seznam definitivních souřadnic
yD, xP daných bodů, ale jejich přesnost se takto určit
nedá.

8x

Jako pomocné hodnoty jsou v tabulce souřadnicové
rozdíly Ll ve významu LlZE a z nich rozdíly lJ ve významu lJy, lJx podle (4). Dále úhel stočení e v obloukové
míře podle (5), charakteristika u měřítka podle (6).
Absolutní členy rovnic (7) jsou zapsány v 1. řádce
sloupců dy', dx'. Skutečnost, že hodnoty transformačních změn zde tvoří aritmetické řady, je následkem přibližné přímosti pořadu 6-7 a stejnosti jeho
stran. Forma tab. 5 odpovídá praxi.
5.34 Souřadnice vrcholů ostatních pořadů
Pro všechny pořady, které nejsou styčné, platí, že
= yH, x' = XH, tj. že se do prvních sloupců tab. 5
vypisují hodnoty z tab. 3.

y'

Pokud jde o definitivní souřadnice připojovacích
bodů, jsou u nestyčných obvodových pořadů stejného
původu jako u styčných, tj. y - yD, X = xD a předepisují se z tah. 4. U hlavních pořadů má těžišťový bod
souřadnice vypočtené podle tab. 1 (úkony 6, 7)
a druhý připojovací bod souřadnice y,x, které získal
v obvodovém pořadu. U vedlejších pořadů mají
připojovací body souřadnice y, x, které jsou buď
totožné s yD, xD z tab. 4 (např. pro body č. 20, 25
na. obr. 30), nebo byly získány v obvodovém (127,
128, 129,.130) nebo hlavním pořadu (131, 133).
Ve všech případech se výpočet děje podle tab. 5.
V tab, 6-uvedeme ještě příklad výpočtu souřadnic
bodu č. 113 v hlavním pořadu 102-114
z obr. 3b.

y'

+ dy'

I

přesných
základů

e

I

=

x=x'+dx'

113305,42
116506,91
119344,44
122488,73
125115,22

-2185,14

I

!:J.x'-!:J.x,

1) . 0,5

I

+11809,80

(!:J.y'8x + !:J.x'8y)/L'a
L'

=

144246213

Nejprve vypočteme podle vzorců v posledních řádkách
tab. 1 definitivní souřadnice TB - 114. Jde o klíčové
pole č. 4 s danými body 6, 7, 10, 11. Podle tab. 4 a 3 je

5.33 Souřadnice vrcholů styčného pořadu
Výsledky úkonu 4, tj. prozatímní souřadnice yS, x8
bodů styčného pořadu 6-7 získané jako obecné aritmetické průměry dvojích hodnot yH, xH z přilehlých
klíčových polí č. 2 a 4 (z tab. 3) a jejich zaokrouhlené
redukované hodnoty, jsou v levé části tab. 5. V rámci
úkonu 5 jsou ve střední části transformační změny
dy', dx' počítané podle (7), a v pravé části transformované (definitivní) souřadnice y, x, které jsou podle (8)
počítány pro body pořadu. U připojovacích bodů Z, K
jsou to souřadnice yD, xD přepsané z tab. 4.

=

=

16794,59
16663,87
15398,51
15590,25
14609,45

~

+11809,84
-49171

8

m~ně
geodetických

.10-7

xr

°

sítí do relativně

= -21

Yr

I

Vkládání

yf.

=

56,745

xf. =

41,432

y!J

=

56,722

x!J

=

41,445

LlYT

= +0,02

LlXT

=

-o,ol

yK4

=

9806,68

XK4

=

120341,25

Y1l4

= 9806,70

x1l4

= 120341,24

5.4 Mezibody

4. řádu

Tím, že jsme v polygonech volili strany 4. řádu,
nedosáhli jsme ještě plošné sítě. Doprostřed každého
polygonu ještě vložíme jeden, výjimečně dva mezi.
body 4. řádku. Jsou zakresleny na obr. 3b, c a způsob
jejich určení, ať délkového nebo směrového, je vyznačen na obr. 3c čárkovaně. Pro výpočet souřadnic se
užije souřadnicového vyrovnání měřených veličin.
Kvadratický střed JJI.•. 11 středních chyb vyrovnaných
souřadnic Mx, Mli všech mezibodů jednoho klíčového
pole, popř. celé sítě, je nejvhodnější charakteristikou
přesnosti sítě 4. řádu, a to· i její polygonové části.
Pří délkovém vyrovnání si musíme uvědomit, že
v uvažovaném polygonu došlo k určité změně měřítka,
a to nejprve Helmertovou transformací, a pak odstraňováním rozporů u daných bodů i v pořadech. Tato
změna by se pak jevila jako systematická chyba měřených délek. Odstraníme ji předem tak, že faktické
měřítko q' vypočteme z podílu

kde s' jsou délky vypočtené z přibližných souřadnic
mezibodu a d jsou délky měřené (upravené pro zobrazovací rovinu).

pak vstoupíme do souřadnicového vyrovnání. Mohlo
by se namítnout, že netotožnest přibližné a vyrovnané
polohy mezibodu ohrožuje výpočet podle (9). Bylo by
třeba, aby [s'] = [s]; což zcela nastane např. při sudém
.počtu určujících délek (jakkoli dlouhých), jestliže
vždy dvě a dvě z nich svírají mezi sebou úhel 2R.
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u= -22

I

Z =102
114

,

x· ",XH

,

O

119344,38
120111,31
120341,25

-121

. }. 10-'

22
dy'

xr

Yr

I

15398,49
12407,61
9806,68

113
K=

I

y' ",yH

8=

.

+ 121 u~ -

-8=

Bodč.
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přesných

O
+7-67
+997

-2991
-5591

+0,02
+0,02
+0,02

I

dx'

I

y

!

I

15398,51
12407,63
9806,70

+0,06
+0,02
-0,01

x.

119344,44
120ll,1,33
120Ml,24

.

A

-5591,81

~

+996,87
-'-85821

8

0,00

+17641

+0,06

I

I

+0,07

I

I

vyrovn.
Rozdi1y příbi.

I

k

AXik
(1)

6
7

114
10
11

78
+7035,82
4,02
-4773,98
56
+5885,60
25
-8148,21

.

s' =. V(l)'

= [8']

![dJ

+

(2)'

~

-,

I

I

90
-6987,89
76
-4802,75
92
+4782,93
52
+7007,53

= 1,0000 071

b=~

=

32261949

a=(3f

8 = d.

-0,04-

-0,01

+0,71

-0,70

-0,02

-0,70

-0,71

+0,01

+0,05

+0,78

+0,63

+0,08

+0,04

-0,76

+0,65

-0,07'

-0,05

q'

(3)

1= s'-s

17

I

(3)

(2)

(1)

Y

S+17

d

AYik

9916,32

16,27

6771,80

71,74

7583,98

83,85

10747,04

47,03

30
16,34
84
71,79
94
83,90
06
47,11
I

~
q'

+996,80

0,07

L'2 = 32 262 089

i

I

-5591,81

35019,14

I

I

18,89

I

19,14

Bod.č.114

I

m = ±0,064m

V našem modelu jsme neurčili v dostatečném počtu
souřadnice takových bodů, mezi které bychom mohli
vložit mezibod 4. řádu. Místo toho určíme znovu bod
č. 114, který teď budeme považovat za bod 3. řádu,
a to délkovým protínáním z bezchybných vzdáleností
od daných bodů 6, 7, 10, 11 se souřadnicemi yD, xD
z tab. 4. Bezchybné délky á vypočteme ze souřadnic
yo, xli, které jsou v tab. 2 (soustava 1). Za přibližné
souřadnice použijeme těch, ,které jsme nakonoi
předchozího oddílu vypočetli způsobem udaným
v tab. 1, úkon 6 -;- 7. O vyrovnání informuje tab. 7.
Připomíná se, že zavedením měřítka q' se mění spíše
opravy v než přírůstky áx, áy. U příkladu z tab. 7
by, při vyrovnání neupravených délek á bylo stejně
dx = -:-0,04, áy = -:-0,01, ale v = +0,03, +0,10,
+0,09, +0,03 a m = ±O,1O.

O

I

.

O

X = 120341,20 ± 0,043

y=

V polygonech navrhovaných na obr. 3b, c tomu tak
velmi přibližně je. Lze říci obecně, že i při jakékoli
konfiguraci měřítko q' existující systematickou chybu
aspoň snižuje.

I

-0,{)4

.

9806,69 ±0,047

vkládané sítě se získají nejjednoduššími vyrovnávaoími metodami, a to u těžišťového bodu T Ba. u mezibodů 4. řádu souřadnicovým vyrovnáním délek, u styčných pořadů klasiokým způsobem pořadového vyrovnání a u ostatních pořadů transforina,čuíIil zPÚSObem pořadového vyrovnání. Při souřadnicovém vyrovnání se za přibližné považují definitivní souřadnice
z první verze vkládání a již vypočtené součinitele a,b
se převezmou. Jen u mezibodů jsou vyrovnávanými
veličinami délky 8 měřítkově (q') upravené z měřených
délek á (v rovině). Ve všech ostatníchpřípa.d.ech se
znovu vyrovnají produkty podmínkového vyrovnání
(získané podle [1]) z jednotlivých klíčovýoh polí.
6.1Vyrovnání

TB

Provede se podle tab. 7. Dané body mají souřadníce
á jsou zde vypočteny ze souřadI1ioyo, "3;0
vzešlých z podmínkového vyrovnání.

X, f, délky

6.2 Vyrovnání styčných pořadů
6. Postup výpočtů při druhé verzi vkládáni
Při druhé verzi, tj. po zpřesnění polohy bodů dané
sítě 2. řádu novým měřením se již postupuje tak, aby
jejich nové souřadnice X, ff zůstaly v platnosti. :Body

Pro každý vrcholový úhel a stranu styčného pořadu
existují dvě odlišné hodnoty z podmínkový{lhvymv.nán.í ve dvou přilehlých klíčovýohpolích. Z jednoduchých aritmetickýoh průměrů těchto hodnotsepóřad
vypočte a. vyrovnl;Í.na X, :Y připojovaoíC!J bgdů.c.
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Klič. pole

I Bod č·1

25575,53
14609,47
2799,15
5981,94

4
7

li

11
12

I

[)/n

I

11'

Y

I

I

41,535

I

b= +0,065
-6=

+87.10-7

4
7

11
12

~I

+1
J

I

=

-2

I

sítí

do

11

61,42
15,34
89,49
07,31

,

\

x,

I

+517,95
-7228,15
-3853,93
+10564,15

+34,27
+67,75
-42,20
-59,84

Vkládání

75,54
09,55
99,20
81,86

43,390

m",lI

I

X,

+18,03
-28,05
-53,90
+63,92

°

+2

I

490 705 664

relativně
m~ně
geodetických

=

I

61,45
15,26
89,37
07,48

+0,26
-0,20
+0,17
-0,26

-0,08
-0,10
-0,03
+0,23

I

-3

I

I

-1

,
xr-X,

-0,03
+0,08
+0,12
-0,17

+0,27
-0,26
+0,14
-0,16

±0,22

Y,-lI;

přesných
základů

~1I=Y-lIl",.,=x-x

X

+0,013
-87.10-7

Y,

+ 13334,01
+2367,95
-9442,37
-6259,58

X

132343,325
6 =

,

I

x'

a=

11,

K.:

132861,27
125115,17
128489,39
142907,47

75,81
09,29
99,34
81,70

12241,522

Kučera

I

°

II-II'

x-x'

+0,01
+0,08
+0,05
-0,08

+0,18
+0,09
-0,02
+0,01

I

+2

Pro:vede se podle tab. 5. Zde jsou y', x' souřadnice
vzešlé z podmínkového vyrovnání a Yz, Xz, YK, XK
Jl>OU souřadnicemi
:f, X.
Jsou-li y~, x~ souřadnice středu rotace a Y, X původní
souřadnice daných bodů, bude analogicky podle [2],
str. 353

6.4 Vyrovnání hlavních pořadů
Provede se podle tab. 6 při stejně definovaných
souřadnicích y', x'. Připojovací T B má souřadnice
z 6.1 a druhý z 6.2, popř. 6.3.

6.5 Vyrovnání vedlejších pořadů
Provede se podle 6.4 na body dříve vyrovnané.

6.6 Vyrovnání mezi bodů 4. řádu
Provede se podle 6.1 na body předtím vyrovnané,
d jsou: přímo měřené délky (v rovině).

Tab. 9 Prozatímní souřadnice DB ze shodnostní
transformace
Klič.
pole

Bod
č.

lIK

xK

p

m;:e,u

I
I

1

7. Nahrazeni Helmertovy transformace
v prvni verzi vkládáni
-Úkon 2 z tab. 1 měl za cíl využít původních souřadnic daných bodů k orientaci, umístění a ke změně
měřítka jednotlivých částí vkládané sítě. To se uskutečňovalo Helmertovou transformací, která je podobnostní transformací s parametry určenými MNČ. Lze očekávat, že lépe prosadíme kvalitu vkládané sítě, přejdeme-li za jinak stejných okolností od podobnosti
ke shodnosti, tj. že zamítneme změnu měřítka a omezíme se jen na rotaci a translaoi. To proto, že ve vkládané síti máme přesně měřené délky a je předčasné
je měnit. Z parametrů transformačních rovnic pak
jako jedna neznámá- ubude q = 1, a při zavedeném
zjednodušení sin e ~ e, oos e ~ 1 (které neohrožuje
7. des, místo při úhlech rotace do velikosti ľ = 1,850=
= 3000.10-7 obl. míry), budou výchozí rovnice

2

-3

-4

-5
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1
2
3
6

23121,67
27991,12
26611,46
16794,64

105214,06
111656,80
120552,82
113305,32

1,2
1,5

3
4
6
7

26611,55
25575,61
16794,46
14609,45

120552,67
132861,18
11;J305,52
125115,22

1,6
0,9
1,0
1,5

1
5
6
10

23121,41
9586,51
16794,73
5024,05

105213,85
105214,89
113305,39
114455,87

1,0

6
7
10
11

16794,47
14609,45
5023,78
2799,17

113305,41
125115,10
114455,77
128489,46

1,0
1,5
1,3
0,9

4
7
11
12

25575,54
14609,55
2799,20
5981,86

132861,45
125115,26
128489,37
142907,48

0,8
1,3
1,0

--

1,3
0,19
---

2,1
1,0

--

0,22

-0,36

-0,18

--0,22

Kučera K.: Vkládání
sítí
geodetických
základz'l

do relativnl§

m~ně

-

2'

Bod č.

yD

1
2
3
4
5
6
7
10
11
12

23121,56
27991,12
26611,51
25575,58
9586,51
16794,61
14609,48
5023,90
2799,19
5981,86
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přesných

8

I

10-'

-1

55
12
63
48
53
67
49
95
19
84

kde n je počet ztotožňovacích bodů, budou vyrovnáním určené parametry
a

=

e

= -----.--------

[Y]

-

[y']

n
n
[y;(x; - X,)]
([y?]

, b

=

[X]

n

-

= x'

n

+ [x;( Y, _ y;)]
+ [X;2]) • (= J)

y=y'+x;e+a,
x

[x']

+ y; (-e) + b

,

'\

(10)

}

kde např. je
X,

= X _ [X] ,
n

kde Vy

= Y - y, v'" = X-x.

Jako příklad uvedeme v tab. 8 tuto transformaci
pro klíčové pole 5. Souřadnice y', x' přináleží k soustavě 1, a Y, X k soustavě 2 z tab. 2. Kontrolou výpočtu jsou nulové součty oprav Vy, V",.
Provedeme-li na základě této transformace znovu
operace popsané v odd. 5.31 a 5.32, dostaneme tab. 9
(místo tab. 3) a tab. 10 (místo tab. 4). Z první tabulky
vyplývá

m~~y = ±0,07 m ,

což znamená větší vzrůst přesnosti, než tomu bylo při
použití Helmertovy transformace. Souřadnice (x, y)
vzešlé z navrhované transformace označujeme v tab. 9
jako yK, xK. Odhad m~.1I poskytne v praxi kvadratický
střed (±0,24 m) hodnot m"',1I z tab. 9.

Článek se zabývá úlohou, možnou zejména v rozvojových zemích, kdy relativní přesnost existujících
geodetických základů (např. sítě 2. řádu) je nižší, než
může mít síť, která do nioh má být vložena. Protože

i

105213,97
111656,80
120552,73
132861,31
105214,89
113305,40
125115,19
114455,81
128489,41
142907,48·

O
+12
-10
+2
+6
+1
+5
O
-2

';

2'

xD

10-'

112
77
82
31
81
50
16
67
34
43

+15
-3
+9
O
-8
+10
-3
-14
-7
-5

se nevylučuje nové měření uvedených základů v budoucnosti, řeší se úloha tak, aby se volných podmínkově vyrovnaných (podle [1]) menších sítí složených
zpravidla ze 4 uzavřených polygonů (s elektroopticky
měřenými délkami), které vyplňují jedno klíčové
čtyřúhelníkové pole dané sítě (obr. 3), nejprve využilo
dílčími shodnostními transformacemi s parametry
určenými MNÚ k zpřesnění všech daných bodů 2. řádu.
Zpřesňování se může dít po částech, neboť se respektuje jen vliv sousedních klíčových polí. To umožňuje
určitou pohotovost při vkládání bodů. Do takto nepřímo zpřesněné sítě se pak už jen systémem podobnostních transformací převádějí body vkládané sítě.S)
Mají-li polygony 4 strany, získává se síť 3. řádu. Jsou-li
zhrubaosmistranné,
vkládá se přímo síť 4. řádu. Závěrečná etapa vkládání se týká mezibodů volených
uprostřed polygonů. Jejich poloha se získá soUřadnioovým vyrovnáním délek nebo směrů. Kvadratický
střed všech polohových chyb z této etapy je charakteristikou přesnosti celého postupu.
Dojde-li v budoucnosti k novému měření základů,
což pro samu úlohu není nutné, využije se opět původních podmínkově vyrovnaných sítí k podobně
jednoduchému získání konečných hodnot souřadnic
vkládaných bodů. Postup, při němž se s podmínkově
vyrovnanými veličinami ještě jinou formou dále operuje, je oprávněný, neboť vyrovnání je namířeno proti
měřickým chybám a dalšími operacemi se rozdělují
chyby základů. Na modelu malé sítě o 5 klíčových
polích bylo prokázáno zpřesnění dané sítě poklesem
střední polohové chyby z hodnoty 0,21 na 0,07 m.
Literatura:
[1] Kučera, K.: Určování horizontálních pohybů v poddolovaných oblastech z volné polygonové sítě vyrovnané podle MNČ, GaKO, 1969, č. 9.
[2] Ryšavý, J.: Geodesie II, Praha 1955.
Do redakce došlo 2. 4. 1971.
Lektorova\ :
prof. Dr. Josef Vykutil, VAAZ Brno

3) Metoda je v podstatě založena na souběžně probíhajících procesech "z malého do velkého" a "z velkého
do malého". První proces se uskutečňuje formou vkládání uzavřených polygonových pořadů do klíčových
polí podmínkovým vyrovnáním. Druhý proces se vyznačuje záměnou individuálního bodového připojování
za připojování kvantové, na 4 -7 5 bodů společně.
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Nové geodetické přístroje
VEB Carl Zeiss JENA

Doc. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

VÝVOJgeodetických přístrojů u jednotlivých výrobců má zpravidla určité periody. Po delší přestávce se pak objevuje několik typů nových přístrojů. V současné době jsme tohoto jevu svědky u VEB
Carl Zeiss JENA. Tento podnik v poslední době vyvinul řadu zajímavých geodetických přístrojů. Jsou
to automatický nivelační přístroj Ni 050, světelný
dálkoměr EOK 2000 (předvedený v říjnu 1970 v Praze u příležitosti
symposia socialistických
zemí
o elektronickém měření délek) a dodávaný v současné době i do ČSSR a nová řada theodolitů systému Geomat: Theo 010 A, Theo 020 A, Dahlta
010 A.

Prvním přístrojem, o kterém se zmíníme, je automatický nivelační přístroj Ni 05n (obr. 1). Jak označení říká, bude poskytovat střední kilometr ovou
chybu dvojité nivelace ± 5,0 mm. Tato přesnojt
ukazuje také rozsah jeho upotřebitelnosti.
Bude
zejména vhodný pro veškeré nivelační práve ve
stavebnictví.
Po dlouhé době se opět aplikují stavěcí klíny,
které nahražují šrouby stavěcí. Jejich otáčením lze
velmi rychle docílit hrubé horizontace s přesností
větší než ± 30'. A v těchto mezích působí kompensátor, který urovná záměrnou se střední chybou
± I". Zvětšení dalekohledu poskytujícího vzpřímené a stranově věrné obrazy je 16x nebo 18x. Zaostřit lze až na 85 cm. Zaostřovací mechanismus
nemá zarážky a lze plynule zaostřovat přes nekonečno na konečné vzdálenosti. Vstupní otvor quasianalakticMhc
dalekohledu je 25 mm. Objektivový konec dalekohledového tělesa je na své horní
části prodloužen a vytváří tak sluneční clonu a
ochranu před deštěm. Přístroj nemá hrubý zastavovací šroub. Jemné otáčení v azimutu se provádí
nekonečným šroubem. Nivelační přístroj Ni 050 se
dodává s limbem i bez něho. Nejmenší dílek limbu
je 1° (lg], odhadem lze číst na 0,10 (O,lg).

Optický systém dalekohledu a schéma kompensátoru jsou patrny z obr. 2. Paprsky prošlé objektivem dopadnou do systému kompensátoru, který se
skládá ze dvou pravoúhlých hranolů 1,2 kývajících
s objímkou 3, zavěšenou na pružinovém kloubu 4.
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Objímka nese vzduchové válce 5, 6, do nichž zapadají písty, upevněné na tělese dalekohledu. Brzdění
kyvů tělesa kompensátoru
těmito vzduchovými
brzdami je aperiodické. Součástí kompensátoru je
pravoúhlý hrano I 7, který slouží k zaostřování. Posunuje se ve svislé rovině a svým posunem prodlužuje optickou dráhu paprsků tak, aby tyto po svém
odrazu od hranolu 2, a po průchodu převracecím
systémem 8 vytvořily vzpřímený obraz cíle v rovině nitkového kříže 9.
Světelný dálkoměr EDK 2000 (obr. 3 a 4) umožňuje měřit ve dne délky od O m do 2000 m. EOK
2000 je fázový dálkoměr, jehož zdrojem je luminiscenční dioda na bázi Ga-As, poskytující infračervené záření o vlnové délce ,1. = 900 .um. Dálkoměl' má malé rozměry, pracovní postup s ním je
rychlý a má i další výhodné vlastnosti, které ho
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± 40°, optický centrovač v alhidádě, přívod energie do trojnožky a možnost snadného přiřazování
odrazných hranolů (obr. 5) podle vzdálenosti a dohlednosti (do 500 m 1 hranol; do 1000 m 3 hranoly;
do 2 až 2,5 km 9 hranolů).

předurčují k tomu, aby se stal universálním dálkoměrem pro práce v trigonometrických
sítích IV.
a nižších řádů.
Konstruktérům
se podařilo skloubit optimálně
všechny parametry, které zajistí co nejširší aplikaci tohoto dálkoměru v praxi: má dostatečnou přesnost, doséUl, má malé rozměry, hmotnost, příkon,
je robustní a má dostatečný stupeň automatizace
měřického procesu. Záměrně bylo upuštěno od spojení dálkoměrného
bloku s bloky úhloměrnými
s ohledem na to, že každý podnik má zajisté již
vybudován bohatý park úhloměrných
přístrojů
VEB Car I Zeiss JENA. A ten bude možno hospodárně využívat i nadále, poněvadž EOK 2000 je opatřen normalisovaným čepem mechanické centrace.
Cílem konstruktérů bylo navrhnout dálkoměr poskytující délky se střední chybou
mn

=

±

(1,5.10-5 D

-r-

Princip dálkoměru EOK 2000 lze sledovat na blOkovém schématu na obr. 6. Zdrojem nosné frekvence je luminiscenční dioda (Ga-As), která je vnitřně
amplitudově modulována třemi měřicími frekvencemi, poskytovanými oscilátorem Ose. Kmity oscIlátoru jsou naváděny na Ga-As diodu přes zesilovač
VFZ. Nejjemnější měření se provádí modulační frekvencí 30 MHz, oož odpovídá vlnové délce LI = 10 m.
Další frekvence pro určení hrubé hodnoty délky
jsou F3 = 30,3 a F2 = 33 MHz. Výsledky měření na
těchto frekvencích, odečtené od výsledků získaných
při frekvenci 30 MHz, poskytují výsledky, jaké by
se získaly při měření s frekvencemi 3 MHz a 300
kHz. Těmto frekvencím odpovídají vlnové délky
L12 = 100 m a L13 = 1000 m. Rozdíly netřeba počítat,
vytvářejí se poloautomaticky
stisknutím nulovacího tlačítka po určení čtení na frekvenci 30 MHz.
Amplitudově modulované světlo je vysláno optickým systémem podél měřené vzdálenosti. Po odrazu na konci délky je přijato přijímacím optickým
systémem a přivedeno na katodu fotonásobiče F.
Sem jsou také přiváděny kmity pomocného oscilátoru (heterodynu) H, jehož 3 pomocné frekvence
jsou tak voleny, aby jejich smíšením s frekvencemi hlavního oscilátoru Ose vznikla mezifrekvence
7,5 kHz. Ta po zesílení v mezifrekvenčním zesilo~
vači MFZ 1 je uváděna na fázový diskriminátor FD

1 cm)

s dosahem ve dne 1 km při dohlednosti 3 km. Tato
dohlednost panuje ve Střední Evropě 64 až 90 %
dní v roce podle zeměpisné šířky. Od plné automatizace měřického procesu bylo upuštěno a to pokládá autor tohoto příspěvku za rozumné, poněvadž
vlastní měřický výkon činí u tohoto přístroje jen
nepatrný zlomek celkové práce na stanovisku. Snížení observační doby bylo docíleno, jak vhodným
měřickým postupem, tak i vhodnými vlastnostmi
konstrukce: digitální výstup, respektování středního indexu lomu atmosféry, vložení pomocného
zdroje viditelného světla k přesnému směrování
dálkoměru a použití hranolových odrážecích systémů.
Dalšími výhodami přístroje jsou: sklopitelnost
bloku dálkoměru a odrazných systémů v mezích
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Číslicový výstup umožňuje i odhad desetin posledního číslicově
udaného řádu.
Třeba podotknout,
že měření
vzdálenosti
předchází
kalibrace,
jejíž hodnota se respektuje velmi
jednoduše tím, že po provedené
kalibraci se číselník mechanicky,
stisknutím knoflíku, vynuluje.
Vlastní měřický proces je velmi
rychlý (2 až 3 min.). Přístrojem
je možno měřit ihned po zapnutí
(není třeba termostatu).
Přístroj
se napájí 12 V baterií.
Z prvních zkoušek, publikovaných na symposiu v říjnu 1970
v Praze vyplývá, že vnější střední
chyba jednou měřené vzdálenosti
je menší než ± 10 mm.
Novou sérii theodolitů
stému Geomat tvoří:

řady sy-

1. vtRřinový thRodolit Theo 010
A (obr.

2.

7),

tacheometrický

theodolit

Theo 020 A (obr. 8),

3. rRdukční tachRometr
010 A (obr.

s indikátorem. Sem je také přiváděn signál, vzniklý z modulační frekvence a signálu heterodynu ve
směsovači SM, zesílený mezifrekvenčním
zesilovačem MFZ 2. Dřív než signál vstoupí do fázového
diskriminátoru,
prochází fázovacím článkem LlgJ
s číslicovým výstupem. Fázovací článek a diskriminátor vytvářejí kompensační
blok, umožňující
určit velmi přesně fázový rozdíl mezi v témže
okamžiku vyslanou a přijatou sinusově modulovanou světelnou vlnou. Fázový rozdíl se určuje k dvěma hodnotám, a to 90° či 270°. Číslicový výstup má
1000 jednotek a budou tudíž jednotky při příslušných frekvencích či jejich rozdílech mít tyto hodnoty: 30 MHz ... 5 mm, LlF13 = (30,3 - 30) MHz ...
500 mm, L1F12 = (33 - 30) MHz ... 50 mm. Měření
se nejprve provede na frekvenci 30 MHz (čtení a)
potom po vynulování výstupu na frekvenci 33 MHz
{b} a poté na frekvenci 30,3 MHz {clo Tím se získají tři čtení, z nichž se velmi jednoduše vyčíslí nejprve dvojnásobná a poté dělením dvěma jednoduchá vzdálenost:

Dahlta

9).

Již z· obrázků je patrna konstrukční zásada, s jakou tyto tři
přístroje byly konstruovány. Vnější tvar všech je až na některé
prvky stejný. Navíc se podařilo
i to, že veškerá ovládací zařízení
všech přístrojů jsou na stejných
místech,
což bude umožňovat
snadný přechod z jednoho typu
přístroje na druhý. Stejná konstrukce umožňuje i užití stejného
typu adaptéru elektrického osvětlení. Půdorys tělesa alhiády je
oválný. Z něho vybíhá dalekohledová vidlice, jejíž ramena co do tvaru jsou mírně nahoru sbíhavá. Tělesa dalekohledů Theo 010 A
i Theo 020 A jsou stejná. U Dahlty 010 A není možno s ohledem na optický systém tento tvar zachovat. Jednota byla zachována i u hlav šroubů, tvořených tepelně izolující umělou hmotou (výhoda
v zimě), osvětlovacích zařízení a trojnožek, u nichž
byly rohy zakulaceny.
Trojnožky jsou vybaveny mechanickou centrací
pro čep normalisovaných rozměrů (0 34 mm). Ložisko čepu je parciální. Stavěcí šrouby byly ve své
konstrukci zdokonaleny a byla zlepšena jejich stabilita i chod.
Systém vertikální osy je u všech tří přístrojů
úplně stejný. Je konstruován jako polokinematický
systém. Příruba čepu alhidády se opírá o kuličky
běhající v konickém ložisku a dolní konec čepu má
pouze vodící prstenec. Tím je docíleno výborné
stability alhidády s maximální chybou ± 1". Rovnež ložisko repetičního limbu bylo překonstruová-
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no. CRlý osový systám byl dlouhodobě zkoušRn v 'klimatizačních
skříních a teprve poté, když se
osvědčil, bylo rozhodnuto o jeho
použití.
Čepy vodorovné sklopné osy dalekohledu a její systém je u všech
tří přístrojů
stejný. Čepy jsou
zbroušeny v časově stejném pracovním procesu a jsou uloženy
v parciálních
ložiskách,
takže
zbytkové chyby od ideální válcové
plochy při sklápění dalekohledu
se neprojeví jako směrové chyby
při rozdílných výškových úhlech.
Stabilita vodorovné osy je stejná
jako osy svislé a bylo proto možno upustit od používání sázecí libely. Příčná libela alhidádová má
úhlovou hodnotu 20"/2 mm.
Všechny tři přístroje mají stejnou výšku sklopné osy (224 mm],
takže není třeba měnit u signálů
mezikroužky.
Dělené kruhy vodorovné i svislé všech přístrojů,
samozřejmě
s výjimkou diagramového
kruhu
Dahlty, mají stejný průměr 86 mm.
To je zejména důležité pro vteřinový theodolit, poněvadž v inženýrské geodézii měření svislých
úhlů nabývá na významu. V původní konstrukci Theo 010 měl vodorovný kruh průměr 84 mm a
svislý 60 mm. U kruhů Theo 010 A
jsou opět užity osvědčené dvojrysky. Kruhy Theo 020 A a Dahlty 010 A mají rysky jednoduché.
Čtení u Theo 010 A je možno
označit jako pseudodigitální.
Je
patrno z obr. 10. Po provedené
koincidenci
diametrálních
rysek
točítkem vteřiníku se objeví ve
velkém okénku hodnota stupňů,
v malých okénkách desítky minut
(v horním sudé, v dolním liché] a
v okénku vpravo čteme jednotky
minut, vteřiny a jejich zlomky.
Odpadá tedy pracné odpočítávání
dílků mezi očíslovanými diametrálními
ryskami
a s tím spojený výskyt hrubých chyb ve čtení.
U vteřinového theodolitu Theo 010 A lze do zorného pole mikroskopu přepnout příslušným točítkem
obraz buď kruhu vodorovného
nebo svislého
(v tomto případě je obraz zbarven slabě žlutozeleně]. U ostatních dvou přístrojů je použito jednoduchého a pro tyto přístroje jedině vhodného
mřížkového mikroskopu. Přesnost čtení je stejná
jako u dosavadních typů. Obraz svislého kruhu lze
zaclonit.
Vteřinový theodolit Theo 010 A je vybaven automatickým indexem svislého kruhu nového typu.
Kompensátor ovlivňuje pouze polohu jednoho indexu, takže číslování zachovává svou polohu. Kývání
kompensátoru je aperiodicky tlumeno' doba uklidnění jR < 1 s. p,racovní rozsah jR ± 4' a chyba
v urovnání ± 0,3". Moment tlumení je tak velký,
že v případě rušivé resonance lze velmi snadno
koincidovat na střední polohu kmitajícího obrazu.

Theo 010 A má reiterační zařízení opatřené pojistkou, Theo 020 A a Dahlta 010 A mají osvědčenou
repetiční svoru.
Všechny tři přístroje mají nově propočítané dalekohledy. Theo 010 A má tříčočkový apochromát
právě tak jako Dahlta 010 A; Theo 020 A má dvoučočkový achromát. Theo 010 A a Theo 020 A mají
úplně stejnou zaostřovací čočku, převracecí hranolový systém, nitkový kříž i ohniskovou dálku objektivu. Rozdílné zvětšení je dáno různou ohniskovou dálkou okuláru. Tím bylo možno konstruovat
tubusy dalekohledu úplně stejné. Dahlta 010 A má
právě tak jako starší typ terestrický dalekohled.
Všechny pojednávané přístroje mají osvědčené kolimátorky pro hrubé cílení, a to pro obě polohy
dalekohledu. Optické součásti jsou zušlechtěny antireflexními vrstvami. Nitkové kříže obou theodolitů jsou doplněny slunečním kroužkem.
Redukční diagram Dahlty 010 A je zcela stejný
jako u typu Dahlta 010: pro redukci na vodorovnou
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déllku jsou k dispO'zici konstanty
100 a 200, pro redukci na svislou
konstanty 10, 20 a 100.
Značný krok vpřed byl ucmen
u všech přístrojů řady Geomat
v konstrukci ovládacích zařízení.
Zastavovací
zařízení
obou pohybů
jsou
dvouramenné
páčky uspořádané nad sebou tak, že
je lze obě současně palcem i ukazováčkem jak sepnout, tak i uvolnit. Jemné cílení se provede točítky jemných šroubů, která jsou
obě uspořádána souose, takže pro
jemné cílení není třeba přehmatávat. Je patrno, že měřický úkon se
tím podstatně
zrychlí. Centricky k dvouramenným
zastavovacím páčkám
je umístěno
točítko pro výměnu obrazů kruhů
(Theo 010 AJ či za cloně ní obrazu
svislého kruhu (Theo 020 A, Dahlta 010 AJ.
Osvětlovací zařízení je pro všechny tři přístroje stejné a osazuje se monočlánky
nebo malým
akumulátorem. Místo běžného zařízení je možno dodat i bezpečnostní osvětlovací zařízení.
Optický dostřeďovač v alhidádě
umožňuje při zvětšení 2,1 X a zaostření až na 0,5 ID dO'střeďovat
s přesností ± 0,3 mm/l,5 m.
Přístroje jsou dodávány v plechových skříňkách, které je možno nosit i na zádech. Technick<1
data přístrojů jsou obsažena v tabulce 1.

zvětšení
30X
vstupní otvor [mm]
40
délka [mm]
175
1,5
nejkratší záměra [ml
20
zorné pole lm/km]

25X
40
216
3,0
22

25X
36
175
1,5
24

Kruhy
86
l°/lg
1'/10
0,1'/O,2e

průměr [mm]
86
nejmenší dílek
20 /20e
čtení přímé na
1"/2ee
čtení odhadem
O,l"/O,2ee
zvětšení mikroskopu
42X
0

70X

Libely
krabicová
alhidádová

8' /2 mm
20"/2 mm

Automatický index svislého kruhu
rozsah piísobnosti
střední chyba urovnání
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nejkratší záměra
Hmotnost {kg]
přístroj
skřínka
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Vyhlášení tematické soutěže pro
zlepšovatele na rok 1972

2,lX
0,5m
4,5
4,3

4,75
4,3
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Řád práce prof. RNDr.
Emilu Bucharovi CrSc.
Pre'sldent Československé social:istické republiky
propůjčil 'k 1. květnu 1972
prof. RNDr. Emilu Bucharovi, DrSc.,
profesoru
Českého vysokého učení technického
v Praze, členu korespondentu ČSAV
R.ád práce
za vynikající úspěchy ve vědecké, výzlkumné a
pedagog:iClké činností.
Blahopřejeme s. prof. Bucharovi k udělení tohoto
vysokého státního ,vyzIll1amenálIlí.

Ing. Otakar Vosika docentem pro obor
inženýrské geodézie
92 Vosika:528.48

Ing. Otakar Vos i k a, CSc., dosud odborný asistent
pracoviště inženýrské geodézie na katedře speciální geodézia stavební fakulty ČVUT obhájil dne 31. 5. 1971 hahilitační práci: Vytyčování Inženýrských p·roje'1~tfi.Na
tomto podkladě byla mu ministrem školstVí udělena docp-ntura pro obor inženýrské geodézle s účinností od
1. 3. 1972.
Prof. Krumphanzl
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze vypisuje podle výnosu bývalé Státní komise
pro techniku ze dne 10. února 1968 č. j. 4005/11-25/1968
o obsazování funkcí v centrálně řízených organizacích
výzkumné a vývojové základny
konkurs

na

mista:

odborného pracovnika v Odvětvovém Informačním
středisku VÚGTK s těmito kvalifikačními předpoklady:
Vysokoškolské vzdělá~í zeměměřického směru, 10 rokfi
praxe, znalost ruského a anglického jazyka
- odborného pracovníka nebo samostatného odborného
pracovníka pro obor kartografle a kartografické polygrafle s těmito kvalifikačními předpoklady:
Vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru, 4 nebo
8 let praxe v oboru, alespoi'í pasivní znalost dvou světových jazykfi, činnost na úseku te,chnického rozvoje
vítána.
Platové podmínky budou stanoveny podle platového řádu
centrálně řízených organizaci výzkumné a vývojové základny.
Přihlášky se stručným životopisem a přehledem odborné
a publlkačni činnosti zašlete kádrovému a personálnímu
útvaru VÚGTK, Praha 5 - Smíchov, Nádražní 31.
Termín pro podání přihlášek je 30. červen· 1972.
Termín nástupu je od 1. záři 1972 nebo. podle' dohody.

Čes·ký úřad geodetlcký a '1mrtogrlaflc'ký a Slovenská 5IPráva geodézl,e a kartogrll!fle vyrhlašují temalticlkou soutěž
pro zlepšovatele na rok 1972. Tematic'kými 'Úikoly jsou:
1. Návrh technologie zpracování výlikopisu v mapách
velktch měřítek, jejichž polohopis je z,pracován na antomatickém koordinátografu
Dosavadní
stav
a jeho
tec'hnic,ko-e'konomické
nevýhody
Použití automatlc'kého koor\'IJinátografu umoMuje ,plně
automatizovat kresbu polohopisu na zá~ll1!děsouii'1Bd:nicového vyjádření jednotHvých slo~ek polo:h>Olpisu,
a zčás:tl
automati'2íOvat i p'DPis. Součástí zobrazeného polohopisu
jsou i vý'škové pO<lI'oibnébody, z niahž většina je palonovětoto'Žná s body Ipoldhopisu, výšlmvé body všalk ne·
jsou viditelně
mzlišeny. Je-lipooodován
i výškopis
v zobrazovaném území, je nutno v polohopisu (napf.
v jeho modwkoOlpli)vybrat vhodný Ipočet výškovýct1bodfi
potř'elbných ke správné ikonstrukcl výškopisu (nap'ř. vrsteV'lllc), přiřadit ,k nim výš'kové ikóty a pak ,konstruovat
výškopis. To je zřejmou technJ,c'kQf-ekonomlakou nevýhodou ve srovnání s <l'utomattza'CÍ'kiresby rpolohOlPisu.
POlpis úkolu
a technické
požadavky
Za předipokl'Bdu, 'že je k dispozici polohopis daného území Ziho1t.QIvený
na automatiC1kémkoordlnátogl'afu
a že
se má v d,aném území vyhotovit i výškOlPiS na zálkladě
výšlkorvýchbodůzobrazenýah
v ,polohopise, avšak v ,kresbě zatím neozna'č'ených, se požaduje navrhnout racionální postup pro vyjádření výškoplsné slož'ky. Přit1:om
'bude třeba vyřešit bezchybné p,ři'řazení výškovýah úda:jů
'k vyneseným bodům Ipři případné současné redukci
počtu těaMo bodfi na míru post,ačující Ike správnému
vyjádření výškopisu. Při řešení je třeba 'vycházet zejména z nutnosti OIPtimální reduJkce '7Jaměř,ený'cha společně s lPolohop!lsem zobrazený,ch výškový'cih bodů, z potřeby 'be'zchy!bného zpfi'sobu přtř,azení výšlkových 'k{jt
!k 'Vybraným výškovýlm bodům a z ,požadované formy
vyjádření výškopisu [vrstevilllcemi, Ikótami). Při ,řešení
lze uvažovat i rfi:lJné alterna·tlvy (zamě'ření vý6kopisu
plošnou nivelací, po'1á1rnímetodou, tachymetric'ky).
Tec hni c k o - e k o n o m i c k é in for m a c e o st avu techni'ky
Směrnice pro technicko-hospodářské
mapování (CÚGK,
1969)., Návod pm vedení měřlc'kého náčl"tu a zápisnrku
měřených údajů určený'oh ,ke strojovému zp,ra'cování výpQlče'tnícihla zobrazovacích prací č. 2890/1971-2.
Návod ,pro vedení 'př,edpisu p1'o kresbu a výpočet výměr
při strojovém zpracování THM č. 3300/1971-2.
Návod pI'O kalI'tografjc,ké a re'produkční Zlpl"acováníte'chnlcko-hospodářské mapy vyhotovené strojovým způsobem
č. 4640/1971-2.
Z d fi vod n ě n í n á rod o h o s pod á ř s 'k é hOla s p 0lečenského
významu
řešení
ZlIItímcQ konstrukce polohopisu map velIkých měřítek
je ,automatizována vyružltím autom<ttlcké'ho ,koordlnátografu (až na popis mapy), zůstává problémem racionální
k·onstl"uk,ce výškoplsu na pod1kladě výškovýah bodfi obsažených v automattc'ky vyhodnoceném po'lohopisu. Vyřešení by přineslo značné úS;pory vzhledem k dosavadnímu St<l'ViU,
'který podle výše uvedeného popisu je tec;hnicko-e·konomicky nevýhodný.
R.ešltelfim
zodpovi
dotazy
a !prfiz~u1lIl
pros,pěšnosti
provede
Geodézie, n. p., Praha, Hyberns'ká 2, Praha 1.
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o dm

ěna
Za komplexní vyřešení tematic,kého
jedna odměna 8000,Kčs.

úkolu je stanovena

Lhfita
,k vyřešenf
30. červen 1973.
2. Pomůcka nebo zařfzenf k zaměřenf prfiběhu nadzemnfch předmětů měření ve vtice 3-10 m
Dosavadní
stav
a jeho
technicko-e'konomické
nevýhody
Pro prováděnf uvedených ,prací není dosud stanovena
teohnologie a nadzemní předměty měření jsou zaměřovány ~pfisoby běfuými [při provádění detailního měření.
Přitom použil1:á metoda a výsledek měileiní závisí do
mačné míry :na strojovém vybavení skupiny. Není známa
rovněž pomfic'ka Ipro provedení takového měřického vý'konu.
Popis
úkolu
a tech'nické
,požadavky
Navrhnout ta,kový měřic'ký postup nebo měřickou [pomfic~u, !která by umOŽnila zaměřit polohu nadzemního
předmětu vzhledem k pevným bodfim na terénu s p.řesnosU ± 10 cm.
Tec hni c ,ko - ek o no m i c k é in for m a c e o st avu technl'ky
Firemní literatura
Výběrová rešerše ODlS VÚGTK
Zdfivodnění
národohospodářského
a spoOlečenského
významu
Zvýšení vnitřní přesnosti základních plánO závadO, zvýšení produktivity práce.
Řešltelfim
zodpoví
do,tazy
prosrpěšnosti
provede
Geodézle, n. rp., Brno, Běhounská 26.

a

O dm ěna
za komplexní vyřešení 'úkolu je stanovena
4000,- Kčs.

prfiz'kum

jedna odměna

LhOt<l k vy'řešení
31. prosinec 1972.
3. Stabilizace bodů osového polygonu
a jejich zajiitěnf a signalizace

liniovtch

staveb

Dosavadní
stav
a jeho
technic·ko-ekollloO"
mlcké
nevýhody
Body osového p-olygonu liniovýoh staveibjsou
během
sta'VIby<liPětovně ničeny v dfil>ledku intenziV1ní'ch zenmíc'h
pl'lll'CÍa musí být stále obnovovány. zajištění hodfi m'imo
těleso stavby :není 'účinné, protože vysoké ná's}/lpy, resp.
vý,kopy znemožňují taikto zajištěné body účelně použít
k vyt}IIČovacfmpraclm. Viditelnost na jiné peVlné body
se 'během ,práce na mapovém pod/kladě v prfiiběhu stavby
stále mění. Opa,kované vytyčování osového polygonu je
nehospodárné ,a ohrožuje přesnost .podrobné'ho bodového
pole.
Popis
ú'kolu
a te'chnické
lPožadav'ky
Navcrhnout takový zpOsob sta1biHzace, reSIP. signalizace
hodO osového polygoou liniové stavby, aby nepodIéha'la
nepříznivým vl1vfim pfisobícím p'ři staVlbě a alby umožňovala jednoduohým zpfisoibem :zajistit polohu vrcholu
osového polygonu s přesnosti až ± 1 cm.

CSN 733050 Zemní .práce (ŮNM Praha 1964, 1965)
CSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic (IÚNMPraha 1966)
CSN 73 6101ProjEllktováni silni,c a dálnic (ÚNMPraha
1963).
Zdfirvodnění
národohospodál's,kého
a spole č ens·k é ho ,význa mu
Omezeni ná:;kladO na Qpětovné a technic'ky náročné vytyčovací :práce, zvýšení přesnQSti podrobného bodového
'1>01e.

Řešitelfim
zodpoví
dotazy
iprospěšnosti
provede
Geodézie, n. p., Brno, Běhounsiká 26.

a

prOz'kum

Odměna
za komplexní vyřešení úkolu je snanovena jedna odměna
5000,- Kčs.
Lhfita
k vyřešení
31. prosinec 1972.
4. Provádění v přírodě realizovaných změn v oper4tech
EN na podkladě geometrického plánu nebo polnfho náčrtu v předstihu před dodáním přfsluiné právnf listiny,
a to i v přfpadech, kdy se změna dotýká parcel zapsantch til dřfve na listu vlastnictvf
Dos,avadní
stav
a jeho
technicko-e'kolllomic'ké
nevýhody
V pi'írodě rea:}.izorvané změny (zejména v dOsled!ku investiční výstavby) jsou zaměřeny a obvy,k'le je vyhotoven
I geOlllle1trlc,kýplán, ,ale není pl'Ovedeno a předepsanou
listinou doloženo majetkoprávní
vypořádání
dělených
nebo nově vznlklých nemovitostí. Takové změny nelze
pTOIvést ve vše·ch částech QPe,rátu EN a dochází tak
i Ik nesouladu EN se snavem nemovÍ'tost[ v přírodě.
Popd-s úko,lu
a 'te,chnické
požadav,ky
NavI"hnout ta'kový 7JpOsob evidence těchto změn, Merý
umožni dosahovat souladu především IDap EN se stavem
v ,přÍll'odě co nejdříve po reaJlizaci změn nemovitostí,
v předstihu
před dodáním právní listiny, neporušit
při<tom vzájemný soulad části o:perMfi EN ,a reSlpeiktovat
ustanovenízá'kOllla č. 22/1964 Sb., o evidenci nemorvi1ostí
a prováděcí vyhlášky č. 23/1964 Sb.
Te'c hni clko - e,kono
v u ,t ech n i 'k Y

m le'k é in form

a ce

o sta-

Návod pro údržbu [m'kládání) EN -- část A, B [z roku
1969)
Směrnice pro údržbu map EN - č. 7600/1966/23-334
Technologický poostup pro vyhotovová'IÚ geometriC'kých
plánfi a geodet. práce menšmIo rozsahu - č. 3000/1968-6.
Z d Ovod n ě n í n á rod o h o s pod ář s ,k é h o a s p o()leč ensik é ho v ýz nam u
Vy,řešen~m úkolu se umožní dosahovat operativněji souladu EN (zejména mapy) se skutečnosU nezávisle na
zdlouhavém majet'koprávním
řešení a tim ,poskytovat
národlllímu hospodářství a,ktuálnímapové
podklady ve
velkém měřítlku fPXOřešení rOZlllých tec'hnlocikýchúloh.
RešltelOm
prospěšnosti

zodpoví
provede

dotazy

a

IPrfiz'kum

Geodézle, n. p., Brno, BěhOUlll:ská26.
O dm ěma

Technl'ciko-ekonomické
informace
o st,avu ttechnl'ky
CSN 730010 !ÚClhylky a tolerance ve výstarvbě (ÚNM
Praiha 1962)
ON 73 0410 Vytyčováni a 'kontrolní měřeni pozemních
starvební'c,h objekttfi (IÚNM Praha 1963, 1965)

za 'komplexní vyřešení úkolu je stanovena
5000,- Kčs.
Lhfita

k vyřešení

31. prOSinec 1972.
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5. Návrh nejvhodnějiiho
formou karto gramů

způsobu

vyjádřeni

informaci

Dosavadní
stava
jeho
technic,ko-e'konomic'ké
nevýhody
Kartogr,amů pro vyjádření informací se zaHm užívá jen
v malé míře. Všeobecně se 'používá dlO'llhých teXltfi,ikteré
nejsou náz.ol'né a za,těžují uživatele informací !především
časově.
Popis
úkolu
a technické
Ipožadavlky
Pomocí 'kal'togl'amů a kartodiagramů
se dá jednoduše
vyjádřit ve!'ké množství informací. Jeji1cihsromání umožní obj'ektivnější, rychlejší a názornější závěry než textové srovnání.
Řešení úkolu má spočívat ve:
- vytypování info['mací, u nichž je vhodný ~fiSO'b inter'{lretace rpomocíkartogramfi
a lkartodiagramfi,
- stanovení nejvhodnějšího znázornění (zobrazení) informací a technologií pro jednotlivé líčely využití.
Tec hni c iko - e k o n o m i ck é i 11for m ac e o s t avu techniky
Tato metoda již byla využita v některých přLpadech
v 11.p. Kartografie Praha. K bližšímu poznání problemati'ky jsou vhodné Wittovy Ipublika,ce o ternatioké 'kartografU a "Thematische Kartog'['a'p'hie" od E. Arn'berga.
Zdůvodnění
národohoslpodářs,ké,ho
a spo~
lečenské'ho
významu
řešení
PouMtíkal'togl'amů
a kal'todiagramůšetří
podstatnou
měrou čas při pl'áci s informacemi a dává mo~oSit
objelktivnějš~ch závěrfi.
Řešitelům
zodpoví
dotazy
a IPrůz'kum
prospěšnosti
provede
Kartogl'afie, n. p., odd. r,acionalizace a tecihniokého ,rozvoje, Fr. Křížlka 1, Praha 7.
Odměna
komplexní vyřešení úkolu je stanovena jedna odměn,a
3000,- Kčs.
.

za

Lhůta
k 'vyřešení
31. pl'osinec 1972.
Soutěžní

podmínky

A. Pro zleplovatele

1. Podávat ná'VIrhyna vyřešení vyhlášených temaUC'kých
úkolfi může každý, po1kud dodl'ží záJkOll1lllé
rpi'edpisy
a podmínky vyhlášených ú'koh1. S'O'lltěžese nemohou
zúčastni't členové soutěžní poroty a rpracovn~ci, ikteří
byli :buď pověřeni hodnocením návrhů v rámci průzkumu rp1'OOpěšnosti,nebo kteří měU přímý vliv na
vyhlášení úkolu.
2. Návl'hy se 'podávají Vý21kumnému ústavu geodeticlkému, tqpografickému akal'tografickému
v Pl'aze. Textová ,část se Ipodává ve dvojím vyhotovení, !přílohy
jako f'Un1kčnívzory a modely, porpř~p,adě obtí~é výkresy mohO'll být přtpojeny jen v jednom provedení.
3. Každý návrh Ipřihlášený do soutěže musí být označen
"Řešení temalticckého úkolu č
" a musí obsahovat
jméno a adll'esll zlepšovatele, adreSiU zaměSltnavate'le
a číslo jeho konta u SBCs.
4. Ná~rhy přihlášené 'uo soutěže musí být srozumitelné,
technic'ky j.B'snéalíp'lné. Pokud se ř,ešení O!Pírá o literat'Um, musí být tato přesně uvedena.
5. Konečná ,1h0,1apro rpodání řešení je uvedena u 'každého úkolu.
vč'as došlé se považují ty návl'hy,
které ve stanoveném termlnu budO'll doručeny se,kretariátu Vý21kumného ústavu geodetického, tOJPogl'aUckého a 'k,artograficikého v Praze, Nádražnf č. 31, PIl'aha 5 (d~l jen Výzkumný ústav). Ve ~omýcl1 rpřLpadech je rOZ'hodu'jkí datum poštovního il'azltka.
6. Řešení temaU~kých úkolfi se evidují jako zlerpma'Ci
návl'hy u organimce, 'která je pověřena prfizlkumem
p1'OSiPěšnooti.

za

B. Pro Výzkumný ústav
1. Ka'Ždé ře,šení [bude IPOjeho přihlášení zkoumáno ústavem lPověřen~m pl'ů2'!kumem prO'Sipěšnosti a řešitelé
budoo přlpadině vyzváni ,k doplnění ne'bo dořešení neúplně zpr,acovanýchčá5tí návr'hu.
2. Do jednoho měsíce po uplynutí konečné lhŮ'ty pro
,podání řešení musí !být řeširtel v}'Il'ozuměn o da'lším
řízení.
3. Ze dvou stejných řešení bude dána,p,ředn05lt tomu,
které došlo do Výzkumného ústavu dříve.
4. P['áva vYlplýva,jlcí pro navl'hov,atele ze zákonných
předpisů o vynálezech, objevech azlepmacích
návrzích zůstáv,ají navrhovatelům
za'chována, rzejména
pokud jde o nál'ok n.a dal'ší ,odměnu v pi'Lpadě l'ealiza'ce vynálezu nebo zlerpšOVIacíhonávrhu a taiké nároky na ostaitiI1ívýhody, jaiko 'právo na při'hlášení vynález;u apod., a nebudou dotčena.
5. KaMé jednotlivé řešení bude vyhodnoceno Výzkumným ústavem a předloženo ke sc,hv~lení ŮÚGK a
SSGK.
C. Pro COGK a SSGK

1. Vyhlašující organizace ustJaví ,komisi, Ikterá projedná
všechny návrhy do dvou měsíců 'po upl}'ll1utí lhůty,
stanovené k vyřešení, bez zřetele na pořadí, v němž
došly. Nárvrhy došlé po lhůtě se projednají podle
předpisů o ZN bez nároků na 'odměnu z titulu tematiokého úkolu.
2. Po projednání návrhu v soutě~í
komisi informuje
Ikom~se všecihny ře'šitele o výsleďku. Do 30 dnů od
dOl'učení info:rmace mohou podat řešitelé odvoláJní
proti 1'0'2Jhodnul1:í
'komise a po dobu této lhůty jsou
jim všechna řešení [přístupná ,k nahlédnutí. Po rprojednání rpř~p,adinýchodvolání informuje soutě~íkomiseřešitele,
,kteří podali odv'olání, o lronečném výsledikru s tím, že řešení tematického úko!'u 'považuje
za skončené a podá Č'OGKa SSGK náv,rh na vyplacení
odměny a ,případných náhrad za vzorky, protot}"py
apod. Návrh doloží zápisem z jednání komise. ŮÚGK
a SSGK schvalují návrh odměny a její výplatu s konečnou pIatností.
3. V}"psaná odměna bude při:m1ána ,za komple~ní vyřešení Ú'kolu, odpovídající j.aik soutěžním podmínikám,
ta!k i požadavkům uvedeným v jednotlivých tematIckýcih úkolecih. V př~dech
jen dHč1ho rešení může
být odměna snížena nebo rozděIena mezi ně,kolik dílčích řešení. Dojde-li několik řešení vyhorv'ujídch všem
požadaVlkům, bude odměna přiznána nejvhodnějšfmu
z nilch. BlUde-li však optimállního řešení dosaženo
,kombinací několi'ka návrhů, z nichž Ikaždý bude třeba
sám o soibě úplný, ibude odměna .rozděl'ena na všechna tato řešeni,
4. Za předlo~ené vzorky, ~ulll'kčnímodely nebo prototypy
ocLpovídající rpodmín,kám stanoveným pro jednotlivé
úkoly budou poskytovány přiměřené náhrady. Tyto
náhrady se nevčítají do odměn za řešení tema'tických
úkolů.
5. Odměny a náhl'ady vyplatí Č'ÚGKa SSGK do 14 dnO
po jejich schválení a výsledek soutěže se uveřejní
v odborném časopise Geodetioký a kartogl'afický ob-

zal'.
Geodézie, n. p., Bl'no, spolu se závodní pobočkou CVTS
a Domem techniky v Bl'ně pořádají z po'věřeníCeského
úřadu geodetického a kal'tografického a Ústředního' výboru CVTS pro geodézii a kartografii
10. BURZU TECHNICKtCH ZLEPSENI
a oborové geodetické dny při Mezinárodním strojírenském veletl'hu v Brně ve dnech 12.-14.
září 1972
v prostorách Muzea dělnického hnutí Brněnska v Brně,
nám. Rudé armády 1a.
BUl'Zaa o'borové dny j'50U věnovány mechanizaci a automatizaci poIn1ch měřických prací. Součástí burzy bude
předvedení posledních typů kódových teodol1tů zahraničních výl'obců.
Závazné požadavky na ubytováni internátníhocharaktel'U uplatněte písemně do 31. čel'vence t. 1'. na adresu:
Geodézie, n. p. (5. Hájk:ová), Běhoun'S:ká 26, Brno.
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Diskuse k otázkám komplexní
socialistické racionalizace

Domnívám se, že ta1k důležitý 1liroblém, ja'kým
komplexní socialistická racionalizace bezesporu je,
zasluhuje, aby byl diskutován na stránkách odborného časopisu.
Chtěl bych se zde proto pokusit zdůvodnit některé - v komplexní socialistické
racionalizaci
naznačené - směry vývoje v geodézii a kartografi1

v

ČSR.

Bývá poukazováno
na to, že ČÚGK (a také
VÚGTK, z jehož výsledků výzkumu jsou směry racionalizace navrhovány)
se zaměřuje jednostranně jen na racionalizaci
zpracovatelských
(tedy
kancelářských)
prací a nevěnuje se racionalizaci
náročnějších
prací měřických;
například
byly
jmenovány práce stabilizační a podrobné geodetické měření. Tento názor není zcela správný. Pokusme se to v několika bodech vysvětlit.
1. VúGTK řešil v minulosti některé problémy
racionalizace
polních měřických prací vývojem
přístrojů
(byl to např. elektrooptický
dálkoměr,
redukční tyčový dálkoměr, polní registrační přístroj). Byly dokonce vypracovány i funkční vzorky. Ukázalo se však, že výzkum a vývoj přístrojů,
pokud není dostatečné
výrobní zázemí, nemá
smyslu, protože ojedinělá výroba by byla neúměrně drahá a těžko by bylo možno věnovat výzkumu
a vývoji tolik, kolik může věnovat velkovýrobní
podnik. Proto bylo ve VÚGTK od tohoto směru
výzkumu upuštěno. A je to zcela správné rozhodnutí.
2. V důsledku těchto skutečností se výzkum nadále zaměřil - a není, ani nebylo, jiné cesty - na
techniku, kterou dodává průmyslová výroba, ať naše
nebo zahraniční. Řešil úkoly aplikace a výzkumu
nebo úprav technologií pro využití této techniky.
Je pravdou, že mnohem revolučnějšího vývoje dosáhla technika, která umožňuje automatizaci zpracování Výsledků měření, než technika, potřebná pro
získání těchto výsledků v poli. Je to proto, že tato
"kancelářská"
technika není technikou pro úzký
obor geodézie, ale je potřebná pro široké využití
v celém národním hospodářství, zatím co měřická
technika (geodetická)
má menší radius použití.
Nebylo jí proto ve světovém vývoji věnováno tolik pozornosti jako technice zpracovatelské.
3. Je třeba si tedy položit otázku:
Bylo by správné proto, že měřická technika nedosahuje tak rychlého vývoje, nedbat existence
nové zpracovatelské
techniky, která muže být použita alespoň na části geodetické a kartografické
činnosti? Zustávat ve zpracovatelské
činnosti na
úrovni dosavadní jen z důvodu nevyváženosti vývoje?
4. A je vůbec pravdou, že aplikace vyvinuté
zpracovatelské techniky nebyla zaměřena i na racionalizaci
měřických
prací? Použití fotogrammetrické zpracovatelské
techniky to přece bez
diskuse potvrzuje. Ale potvrzuje
to i aplikace
zpracovatelské
techniky geodetických
měřických
metod, třeba nepřímo a u mnoha pracovníků neuvědoměle. Nesmíme ovšem racionalizaci
vidět jen

v přístrojích pro dosavadní tradiční postupy měření. Je nutné si uvědomovat, že s příchodem nové
zpracovatelské
techniky byla nastoupena
i nová
celková koncepce. Racionalizaci
je třeba vidět
v celé komplexnosti této koncepce a jejím důsledném prosazení, nejen v její části, kterou tvoří
automatizace zpracování mapového díla, i když je
to část nejpodstatnější.
a) Jestliže stále budeme tradičně chápat měření
jenom metodami, které byly vedeny cílem co nejméně počítat (protože ruční výpočty byly namáhavé
a byly zdrojem chyb], nebudeme pochopitelně
vidět to, že automatizovaný výpočet souřadnic bodů
dává možnost podstatně pohodlněji měřit. Např.
aby pracovník klasicky pracující viděl z daného
bodu na jiný daný pod, musel mnohdy klestit záměru, musel mít bod, na kterém stál, zastabilizován,
apod. Výpočetní technika umožňuje měřit ve zcela
volných soustavách, které sice vyžadují složitější
výpočet, avšak z hlediska měřického jsou výhodnější. Místo tradičního stabilizovaného bodu opracovaným kamenem (který stojí mimochodem dost peněz 1 času k osazení a často brzo zmizí a do budoucna není tak jako tak využitelný) je možno použít pevného bodu bodového pole na trvalém technickém objektu (PBPPJ nebo někde i jen podrobných pevných bodů, jsou-li dobře identifikovatelné
a určené v souřadnicích. Racionalizace zpracování
se tedy zpětně promítá do měřických prací. Musíme
si toho však být vědomi, využívat toho, a nesetrvávat na klasických metodách a klasické stabilizaci.
Z tohoto pohledu také se nutnost racionalizace
v osazování stabilizačních
znaků stává méně důležitou, než jak se mnohý pracovník domnívá.
Tím ovšem nemá být řečeno, že stabilizace bodů
opracovaným kamenem je zpracovatelskou technikou zcela odstraněna. Jé pochopitelné,
že tam,
kde není technických objektů trvalého rázu, bude
nutné osadit body důkladnou trvalou značkou. JSou
tedy racionalizační prostředky pro stabilizaci rovněž potřebné. Nelze je však preferovat před existující významnější a progresívnější technikou zpracovatelskou.
b) Další snížení měřickych prací, které je důsledkem nové koncepce vyprovokované zpracovatelskou
technikou je v tom, že automatizované zpracování
dává možnost určit a zachovat souřadnice jednou
zaměřeného
bodu, a to se zatížením
pouze
nepřesnostmi
měřickými. Jakékoli měření téhož
bodu v budoucnu je zbytečné. Nové měření se
v každém prostoru může omezit jen na nově
vzniklé body, a to pouze a jen při údržbě mapy
(doměřování změn).
Kdybychom měli k dispozici sebedokonalejší měřickou techniku a výsledky zpracovávali dosavadním způsobem, tj. znehodnocovali
je grafickým
zákresem do mapy, byli bychom tam, kde jsme
byli dosud. Měřili bychom nezměněné body pokaždé,
kdy je potřebujeme znovu a pochopitelně vzhledem
na nahodilé chyby měření (nebo i chyby jiného
druhu) pokaždé s jiným výsledkem. A vždy bychom
je znovu znehodnocovali zákresem do mapy a z nich
určovali a vydávali znehodnocené, a pokaždé jiné,
výměry. To jistě vážnosti oboru v očích veřejnosti
neprospívá. Racionalizace jenom měřické techniky
by stav nezlepšila. Racionalizace zpracovatelské
techniky však ano.
Z těchto úvah je třeba vyvodit závěr, že celou
racionalizaci je nutno chápat komplexně, a to jak
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v činnosti zpracovatelské, tak měřické. Musíme se
však dívat na to, co je reálné a co zatim reálné
není.
5. V diskusích je také vyslovován názor, že je
zbytečné počítat a uchovávat velká množství souřadnic všech bodů. Jako příklad bylo uvedeno, že
např. místo 12 rohů nějaké budovy by stačil bod
jeden pro pozdější údržbu.
a) Lze připustit, že v některých geodeticky nedůležitých
oblastech
číselného zpracování není
naléhavě třeba (ačkoli i tu je nutno dobře vážit J,
ale rozhodně nelze souhlasit s názorem, uvedeným
v předešlém odstavci. To by znamenalo vzdát se
právě těch hlavních racionalizaěních efektů, především automatizovaného
zobrazení, automatizovaného (a se zákresem v mapě shodného) výpočtu
ploch i budoucího využití souřadnic pro jakékoli
jiné zpracování. Spíše by tu stálo za úvahu, zda
je nutné u domů vůbec zaměřovat kdejaký přístavek, nebo omezit se jen na hlavní budovu I
b) Body jsou tak jako tak číselně zaměřeny. Jde
jen o přetransformování
zprostředkujících
měřických veličin (úhlů a délek) na jednotné veličiny
souřadnicové. Měřené prvky jsou zapsány všechny
jednotně v zápisníku a jde tedy prakticky pouze
o více děrování údajů. Je-li však děrování systematicky prováděné, je to méně únavné i menší
zdroj chyb, než měly-li by být body vybírány. A děrování je méně náročné než ručně zobrazovat
a planimetrovat.
c) Výpočet souřadnic jen některých bodfi by
neumožňoval
tu důslednou kontrolu oměrných,
která je právě velkou předností a možností kvalitativního posuzování jak měřického díla, tak objektivního posuzování kvalitní práce měřiče v nové
koncepci.
Názor vyslovený v prvním odstavci ad 5) je tedy
zcela nepřijatelný.
6. Dosud je jen málo pracovníky oboru zdfirazňován hlavní cíl, který je komplexní socialistickou racionalizací na úseku tvorby a údržby map
sledován. Jet o n a pro sté v y I o u č e n í p o třeby
nového
mapování
v budoucnu

tam, kde bylo pfivodní mapování a také následná
údržba důsledně prováděna podle stanovené koncepce číselně a kde nastoupila správnou funkci dokumentace.
Na obr. 1 je naznačeno hrubé schéma obnovy
map. Tam, kde máme jako výchozí stav pouze pozemkové (nebo katastrální)
mapy měřítka 1:2880
je nutné mapy obnovovat mapováním metodou
F a G podle schématu a při tom vždy do určité míry
budovat bodové pole. Mapování není záležitost ani
jednoduchá, ani levná. Jestliže budeme důsledně
plnit racionalizační opatření, a to v plném smyslu
koncepce (nikoli jen v automatizovaném
zpracování mapových listfiJ, bude možné tam, kde byla
mapa zaměřena již číselně - ať jde o mapu z nového měření podle katastrálního
zákona, či mapu
z technickohospodářského
mapování, a kde byla
tato mapa také ve stejné koncepci udržována, obnovit mapu cestou, označenou na schématu jako
D. To znamená pouhým novým zobrazením z dokumentovaných souřadnic bodů. Ani bodové pole nebude pro potřebu vyhotovení mapy nutné budovat.
Může být podle potřeby pouze pro úplnost a zcela
nezávisle na obnově mapy doplněno.
Velmi důležitou roli hraje v celé koncepci dokonalá dokumentace. I zde je třeba promítnout
neustálé měření v poli přesunem opakovaných nákladných měřických prací na levnější dokumentaci.
Myslím, že není třeba zdůrazňovat, že obnova
mapy cestou D bude podstatně levnější než mapování, neboť bude sestávat pouze z předpisu bodfi
pro zobrazení podle stávající platrié mapy (a číselného plánu, tj. plánu čísel bodů, nebo číselných
polních náčrtů)
a z naděrování
souřadnic
ze
seznamfi, uložených v dokumentaci. Odpadne měření a výpočty a půjde jen o vyhotovení zobrazovací děrné (magnetické)
pásky a výpočet ploch.
Plochy zde budou souhlasit s dosavadním stavem
a nebudou vznikat problémy, jaké vznikají s plochami po technickohospodářském
mapování, s grafickou výslednou mapou, kdy - aniž došlo ke změně parcel - dochází ke změnám výměr.
7. Tyto skutečnosti by měly být váženy i při ekonomickém hodnocení komplexní socialistické racionalizace.
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Jsme si plně vědomi toho, že celá koncepce
tvorby a údržby map, jež je obsahem komplexní
socialistické racionalizace v geodézii a kartografii
- pokud je posuzována jen podle nákladů na automatizované zpracování bez pohledu do budoucna,
bez vážení kvality díla apod. - není příznivá. Je
však otázka, zda tak úzké posuzování ekonomiky
je správné.
I když jsem toho názoru, že nikoli, domnívám se,
že přesto musíme napřít všechny síly, aby i dosavadní finanční náklady na automatizované zpracování, jež je nejpodstatnější částí celé komplexní
socialistické racionalizace, byly sníženy. Musí k tomu přispět i všechna pracoviště, která jsou na procesu automatizovaného zpracování zúčastněna. Měřické útvary se především musí postarat o to, aby
se měřiči přeorientovali na nový systém kvalitní
práce a dokonale zvládli nové technologIe. Neustálé tvrzení mnohých pracovníků, že měření podle
nové koncepce je obtížnější, že zápis do zápisníku
je pracnější než do polního náčrtu apod, je zcela
nelogické. Vyplývá z nepochopení a neznalosti nové
koncepce a technologií. Dokonalé ovládnutí nového systému bude nejenom úspornější v měření,
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ale sníží i náklady na zpracování, protože se sníží
chybovost a nutnost opakovaných výpočtů nebo
kresby.
Je ovšem také na výpočetním středisku,
aby
jednak
promítalo
do snížení
cen zacvičenost
svých pracovníků,
jednak aby se samo staralo
o zdokonalení programů, organizaci prací a tím
o snížení cen. Udržování vysokých cen bez těchto
snah je nemorální.
Je možné, že za několik let se mechanická
kresba (rytí) mapy stane zastaralou,
že bude
nahražena kresbou světelným paprskem. Tím však
význam souřadnic a v principu celé číselné koncepce nebude snížen. A tím více se musíme snažit
využít co nejvíce stávající techniku, než zastará.
8. Další otázkou, která je předmětem diskusí
i kritik racionalizačních
snah je, že racionalizační
opatření neřeší také závěr procesu tvorby map, tj.
dokumentaci získaného souřadnicového materiálu.
Právě tak, jako jsem poukázal na to, že by nebylo
správné nevyužívat automatizace zpracování proto, že nejsou rovnoměrně vyvinuty racionalizační
prostředky
měřické, nelze ani brzdit využívání
automatizovaného zpracování proto, že nejsou ještě
k dispozici dokonalé prostředky pro dokumentační uchovávání souřadnic, např. magnetické disky.
Použití takových prostředků je předmětem výzkumu. Ze tento výzkum není dosud ukončen, nemůže
být zábranou. Nelze přece s modernizací prací čekat, až bude všecko dokonale jasné a na nejvyšší
úrovni. Zatím lze dokumentovat souřadnice v tištěných seznamech souřadnic vhodně organizovaných po katastrálních
územích a v nich podle čísel polních náčrtů. Jakmile bude zavedeno mikrofilmování, budou i seznamy souřadnic předmětem
miniaturizace pomocí mikrofilmu.
Jakmile budou k dispozici magnetická media pro
uložení, nebude problémem znovu naděrovat souřadnice bodů a převést je na toto medium. I když
to bude vyžadovat určitý nákl,ad, bude to jistě
úspornější než počítat podruhé souřadnice podle
zápisníků, nebo dokonce znova měřit. Konečně tam,
kde je to účelné (např. pro větší města) lze uchovat i nyní souřadnice na děrných nebo magnetických páskách. Alespoň v těch částech, kde se to
zdá být účelné.
Pro údržbu map není důležité, aby souřadnice
byly na mediu, pro vstup do počítače. Zde půjde
obvykle o malý počet daných připojovacích bodů,
a ty lze do zápisníku předepsat ze seznamu souřadnic a pro výpočet vždy znovu naděrovat. Tam, kde
ovšem bude potřeba většího počtu daných souřadnic (např. pro výpočet ploch dílů parcel při stavbě
a rozšiřování komunikací), bude to sice méně výhodné, ale přesto lepší než planimetrování. Je nutné to chápat dočasně, než budou moci být body
a jejich souřadnice ukládány na discích. Ani to
však nemůže být zábranou automatizace zpracování.
S naznačeným problémem dokumentace souřadnic je úzce spojen i často diskutovaný problém
"údržby souřadnic velkého množství podrobných
bodů". Je třeba říci, že tento problém ve skutečnosti neexistuje.
Údržba souřadnic
podrobných
bodů je totiž zcela zbytečná. Každý bod je identifikován číslem (složeným z čísla kat. území, čísla
polního náčrtu a vlastního čísla bodu). Bude-li bod
zrušen a neobjeví se tedy jeho číslo v platné mapě
(číselném plánu či polním náčrtu), nebude nikdy
pro další zpracování použit. Jeho přítomnost v sez-

namu souřadnic není naprosto na závadu. Bude sice
z hlediska omezení množství neplatných
bodů
v seznamech souřadnic vhodné při každé příležitosti, kdy se bude v daném prostoru pracovat se
souřadnicemi a přijde se na to, že bod neplatí,
vyškrtnout ho ze seznamu souřadnic. Nebo např.
při obnově mapy nejdříve porovnat platné body
a vyškrtat neplatné, aby nebyly zbytečně děrová.ny. Avšak opomene-li se některý vyškrtnout, nic
se nestane. Naopak může být někdy vhodné, že
zrušený bod v seznamu zůstal. Může třeba existovat v přírodě, i když byl zrušen proto, že ztratil
význam jako bod hraniční.
Není tedy oprávněné tvrzení, že by racionalizace
neřešila problém dokumentace souřadnic. Řeší ho
ovšem zatím s těmi možnostmi, jaké jsou - tedy
seznamy souřadnic a eventuální jejich miniaturizace mikrofilmem, popřípadě někde, kde se to jeví
účelné s uložením na děrných nebo magnetických
páskách. Čísla bodů jsou dočasně uložena v polních
náčrtech. Do budoucna se budeme snažit přejít na
plány čísel na kopiích platné mapy.
Závěrem těchto úvah je nutné říci, že na problém komplexní
socialistické
racionalizace
je
třeba se dívat se širokým rozhledem a výhledem,
avšak také se zvážením současných reálných možností.

ZPRÁVY

Z KRAJŮ

2. zasedání Krajské koordinační komise
pro geodézii a kartografii
pro Stfedočeský kraj v Praze

Komise se sešla ke svému druhému zasedání za předsednictví Ing. Jaromíra Karnolda, ředitele Geodetické
a kartografické správy ;pro Středočeský kraj a hl. město
Prahu, který převzal funkci dosavadního předsedy komise Ing. Jana Poppeho.PrOlVedeny
byly ještě další
změny ve složení komise. Namísto dosavadních
členů
komise s. Klinkery, Halašky, Ing. Legnera a Ing. Trpky
byli jmenováni:
Ing. Stanislav Líbal, ředitel Geodézie, n. p. Praha
Ing. František Rys, pracovník GKS (tajemník KK)
Ing. Jiří Šebek, ved. odboru výstavby a územního plánování SKNV
Jan Zeman, prac()vník krajského oddělení min. zemědělství a výživy
Na programu bylo mimo jiné
- 'Plnění úkolů hrazených ze :>tátního rozpočtu organizacím resortu geodézie a kartografie
na území
Středočeského kraje v roce 1971
- Projednání rozboru o vývoji půdního fondu v kraji
Z jednání byla formulována do:poručení k některým
opatřením a příslušní členové komise budou zajišťovat,
případně prosazovat, jejich realizaCi. Z přijatých doporučení jsou nejpodstatnější:
- Na střediska geodézie budou rozšířeny
metodické
pokyny min. zemědělství a výživy o ochraně zemědělského pi\dního fondu.
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SG budou informovat ONV a MNV a zemědělské závody o zjištěných případech nesouladu v evidenci
kultur a zejména upozorllovat na závažné změny na
pozemcích dočasně neobdělávaných.
Orgány ochrany zemědělského půdního fondu budou
vydávat rozhodnuti o změnách kultur nezávisle na
stavu zjištěném střediskem goedézie.
- Pro pracovníky evidence půdy u MNV a pro pracovníky zemědělských podniků budou uspořádány
instruktáže k zlepšení vyu:lfvání podnikové pvidence
půdy u státních statkt"i a JZD a k lepšímu plnění
ohlašovací povinnosti podle .'~ák. 22/64 Sb.
Odbory- výstavby ONV budou vyžadovat předložení
geometrických plánů na zaměření rodinných domj<ů,
chat a jiných staveb ještě před vydáním rozhodnutí
o kolaudacl.
- Orgány pro správu a ochranu národního
majetku
uČiní opatření k majetkoprávnímu vypořádání národního majetku ve všech obcích vybraných k THM, kde
z těchto důvodů vázne komplexní základání EN.
Odbory pro vnitřní věci účinně podpoří úsilí SG při
projednávání změn správních hranic obcí, kde MNV
:preferují lokální zájmy na úkor účelného průběhu
hranic po přirozených rozhraních.
Členové komise zajisti konfrontaci návrhu plánu geodetických a kartografických
prací v kraji pro 1973
a zbytek pětiletky s koncepcí KNV na úsecích výstavby, územního plánu, zemědělství, dopravy apod.
Příšti zasedání komise projedná připomínky k návrhu
plánu geodetických a kartografických
prací a návrhy
nových vyhlášek k zákonu o geodézli č. 46/71 Sb.
Ing.

František
Rys,
ta;emnfk komise

Krajská koordinační komise pro
geodézii a kartografii pro Severomoravský kraj v Ostravě zasedala dne
24. února 1972

Zasedání řídil místopředseda komise s. Ing. arch. Josef
Marek, vedoucí oddělení
územního
plánování
KNV
v Ostravě.
'Program jednání:
1. Sumarizace sektorových
přehledů o plochách kultur
Srn kraje podle údajů evidence nemovitostí k 1. lednu
1972 a rozbor změn v půdním fOllldu Srn ,kraje za ro!k
1971.
2. Plán geodetických a kartografických
prací státní hospodářské orgall1Izace Geodézie, 111.p. v Opavě, lI1arok
1972.
3. Různé.
Materiály k programu jednání byly zaslány členům
komise předem a na zasedání komise byly předloženy v l'ámci propagace. ediční čInnosti resortu
ČÚGK ukázkové listy map pro národní hospodářství
a klad
listů těchto map.
Informace k programu jednání podali:
PracO'VIl1úk
Geodézie, 111.p. v Opavě, 8.llI1g. Oldřich Mrázek k sumarizaci sekt. přehledů a rozboru změn v půdl1ím fondu, dále vedoucí odd. ZVŽ KNV v Ostravě s.
František Nejezchleba o usnesení rady KNV k otázkám
ochrany půdního fondu a pracovník pro ochranu 'půdního fondu ~O-MZVž v Ostravě s. Stanislav Vaněk. Reditel
Geodézie n. p. v Opavě s. Ing. Vladimír Pícka a zástupce
ředitele KGKS v Opavě s. Ing. Jaroslav BOhm.
Připomínky a diskuse k podaným Informacím se týkaly:
1. Nárfistu lesní pfidy. Asanačních pásem u vodních
nádI'ží, hospodaření s vodou a zúrodnění pfidy. Ocenění
zemědělské pfidy. Zákona č. 2:F1964 Sb., a činnosti středisek geodézie. Obdělávání okrajových pozemkfi, země-

dělských strojů pro svažité terény a rentability zemědělské výroby. Nedořešeného .pwblélll'u vy!k,a'zová:nídočasně neobdělávané pfidy vojenských prostorů. Výstavby rodinných domků a garáží, vývinu technologie staveb
a zákonných opatření. Stanovení povinností pro drobné
dobývací prostory }ZD.
2. Harmonogramu prací THM a reambulací vzhledem
k řádnému a včasnému zvládnutí vyznačení hranic drážních pozemků. Vyhotovení zvětšenin státní mapy 1:5000
jpro OKD. Přípravy plánu geodetických
a l<artografických prací na rok 1973.
3. Zajištění edičního plánu zákl. mapy měřítka 1:25000
za účelem programování evidenčních zákresfi do stávajících map a jejich Ukvidace a k upozornění, které prostory by bylo třeba vydat .předll1ostně z hlediska lPotřeb
kraje. Možnosti vydání kladu listíí map evidence nemovitostí. Neplánované fluktuace zacvičených pracovníkfi
nár. podniku Geodézie.
Dotazy byly vzájemně vysvětleny a týkaly SP.: Ustanovení odst. 2 § 7 zák .. č. 46/71 Sb. Ohlašovací povinnosti budování sítě PBPP při vyhotovování geometrických plánů. Výku.'pu pruhu území pro povrchová vedení.
Po tříhodlnovém jednání s bohatou diskusí byly vždy
po projednání jednotlivých bodů programu přijaty tyto
závěry:
1.1 K zabezpečení
zásadního obratu v nežádoucích
úbytcích zemědělské a orné pfidy je nutná vzájemná
spolupráce příslušných orgánů a soustavná
kontrola
k dodržování příslušných ustanovení zákona Č. 22/1964
Sb. a vyhlášky Č. 23/1964 Sb., zejména pokud jde o včasné hlášení změn kultur.
1.2 Pokud bude KNV pořádat školení národních výborů k otázkám ochrany píídního fondu, požádá o účast
zástupců resortu CÚGK a nao,Jak.
1.3 Nutno, aby každý na :,;vém úseku působil k tomu,
aby se hospodaření s půdním fondem podstatně zlepšilo.
2.1 Rozpis plánu geodetických a kartografických
prací na rok 1972 nár. podniku IGeodézie v Opa'Vě Ibyl IProjedll1án a sohválen jak co do rozsahu, tak co do !POřadí jejich společenského
významu s tím, aby KGKS
a Geodézie, n. p. v Qpavě se snažili vyhovět v tomto
1.'o(;ev plném rozsahu požadavku odboru důlního měřiče
li geologa
01{-OKD v Ostravě na vyhotovení zvětšenin
map měřítka 1:2000 ze státní mapy 1:5000 z prostoru
Karviné, pokud spln~ní požadavku nebude na újmu
plnění prvořadých úkoh'i na úseku evidence nemovitostí.
2.2 Komise doporučuje nár. podniku geodézie v Opavě
a KGKS v Opavě, aby plán geodetických a kartograficIkýoh .prací na rok 1973 byl přIpra'Vován ta·k, alby lI1áměty
li. návrhy mohly být projednány
na příští komIsi.
3. Pokud nebudou zákl. mapy měřítka 1:25000 vydány
do konce roku 1972, komise doporučuje
vyžádat od
OÚGK harmOll1ogram jejich vydání, alby ,komise mohla
upozornit, které prostory by bylo třeba z hlediska Severcmoravského
kraje vydat přednostně. Komise doporučuje vydat také klad listů map .widence nemovitostí.
Ing.

Zouhar

Z porady Krajské koordinační komise
pro geodézii a kartografii
pro Západol;eský kraj v Plzni

Dne 3. února sešla se ke svému druhému zasedání
krajská
koordinační
komise pro kraj Západočeský.
Zúčastnilo se 13 členíí ze 14 !pozvaných.
Na programu jednání byly organizační změny v resortu, zřízení krajských koordinačních
komisí, jednací
Md, rozbor změn V půdním fondu.
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Všichni členové komise dostali před svoláním komise
písemně výsledky rozboru změn v pudním fondu, takže
předseda komise s. ing. Prucha ve svém r8lf8'rátu o rozboru se omezil na zdůraznění hlavních údaju rozboru
11 příčin změn v pudním fondú
Západočeského
kraje.
V nápravných opatřeních zduraznil nutnost duslednějšího sledování stavu evidence pudy u státních statku a
JZD, dodržování ohlašovací povinnosti a účinné spolupráce s odbory výstavby ONV lPři kolaudacích staveb.
V diskusi bylo kladně zhodnoceno provedení rozboru
a jeho využitelnost pro účinnější
uplatňování
zákonných ustanovení pro ochranu pudního fondu. Členové
komise diskutující k otázkám rozboru se vesměs shodli
v tom, že je třeba zásadně utužit zpusob projednávání
změn kultur, a to v prvé řadě zvýšenou a trvalou spoluprací příslušných orgánu se středisky geodézie. Konkrétně byla na poradě dojednána některá opatření, kterými bude zlepšena vzájemná s;polupráce mezi příslušnými SG, ONV i jednotlivými závody HDBS.
K otázkám změn v prostorech dUlní činnosti byla zejména probírána otázka pojmu "dočasné odnětí pudy
zemědělskému hospodaření",
protože v dulních prostorech dochází vesměs k odnětí na delší dobu li 20 až
25 let) a po rekultivaci často puda se nevrací svému
puvodnímu poslání. Proto se přoopokládá, že dosavadní
směrnice, které tyto "dočasné změny" neukládají ve výkazech !provádět, nevyhovují a měly by být upřesněny.
Bylo dojednáno rovněž opatření k zlepšení spolupráce
krajských orgánu geodézie a soudu. Kladně byla hodnocena dosavadní spolupráce státních notářu a pracovníku SG na úrovni okresu.
V rámci zkvalitnění stavu EN byla projednána i' otázka plnění ohlašovací povinnosti při výstavbě. K tomu
ZKNV zajistí u jednotlivých ONV dusledné_ vy!adov~I).!
geometrických plánu pro kolaudace rodinných domku,
novostav8lb apod. Aby nedocházelo k nooprávným zápisum v EN a k vystavování chybných právních listin, bylo
navrženo opatření, aby při uzavírání smluv nebyly st.
nctářstvím přijímány zastara~é geometrické plány.
V další části porady byla komise seznámena s něktelrými změnami v návrhu plánu mapovacích prací na rok
1972. Navržené změny byly přijaty v zájmu lepší koordinace geodetických prací.
Přítomní bylí seznámeni se smvslem nové organizace
resortu i s opatřeními, která I'esort lJřipravuje pro plnění svých hlavních úkolu, zejména na úseku EN (příprava nové formy zpracování EN na samočinném počítači, předpokládané
požadavky na relsort při realizaci
závěru XIV. sjezdu na úseku zemědělství, příprava vyhlllšky o provádění geodetických prací, zpracování dlouhodobého výhledového plánu atd.). V řadě těchto úkolů
bude třeba spolupráce koordinačních komisí.
V poslední části porady byly projednány a vysvětleny
účastníkum
některé
otázky koordinace
geodetických
a kartografických prací. Práce někte1rých investoru bude,
lze při zlepšení koordinační činnosti lépe a všestranněji
využívat (např. mapové podklady pro ONV, pro THM a
EN). Některé nedostatky v koordinaci vyplývají i z toho,
že některé organizace iPl'ovádějící geodetické práce nemají oprávněného pracovníka. Rovněž bylo poukázáno
na úkoly odpovědných geodetu v investiční výstavbě,
jejichž činnosti není ještě vždy dostatečně využíváno.
V pruběhu porady bylo dohodnuto další rozšíření
mise o zástupce Obvodního báňského úřadu.

ko-

Aktivní zájem všech účastníků porady po celou dobu
jednání ukazuje se jako dobrý příslib pro další akce
kl'ajské koordinační komise.
Tajemník KKK:
Ing. Vladimír

Krýsl

NĚMČENKO, N.: Dějiny pozemkovtch

t\prav III.

Učební texty vysokýc'h škol, fa:lrolta sMvební ČVUT, Fraha 1972
Třetí díl děJin IPooemkových úPTav v Č€lSkýclhzemÍCh
nava'zuje časově i temattc:ky na d'ruhý díl vydaný v roce
1970. Oba dva díly pojednávají o látce, která nebyla dosud
po stránce tochn1Jcké historicky Z'pra!cována. HistOrilcké
pr,ameny, použité 'p'ro třetí dU, nebyly do dnešního dne
zveřej:něny.
Roobisace je v podsMtě :polZlemkováreforma, při níž
se proVládělo dělení p'udy v pI'IVéřadě k{)mornÍ'ch ve'!k{)staťku a j1e'jí přidě'1ovální uc'l1a7Ječum o drobný příděl
při S{)'I.1'časném
odJswanění robot na parcelovaných velkostatcích. Aut<l!l'dělí látku na část 'VŠeo,j)'ecnoua sp,ecilální. 'Část všeobecná oIbsahuje hospodářs1ké a pil'áV1IllPO~
měry selsikého obyvate'!stva do r. 1775, tj. do vydání
robotního patentu a zavedení tZIV. aooliční soustavy
R,aabovy a 'výklad vllastního &oobova systému. Ve speciálníčásti
.»ojednálvá autor o organizaci @adu pr'Ovádějících raabisaci a o organizaci vlastních prací.
Technic1l:é tpTáce provád'ěli 'zeměměřiči. Kromě řady
aidmin'istrll1tívnÍCh směmi'c 'Vydal R,alalbtechnl.ckou instruklci pl'O provádění měil1Jc:kýcha proje'kčních prací.
Je to první te,chnická ilnstrU'klcepro pozemk{wou :reformu
vydaná v r. 1776. Vyšl,a téměř o 10 let dříve, tlež tzv.
jose!fská inStrukce, kterlá hyla dosud považovaná za první měř1ckou instrukci u nlás. V dalším popisuje ,autor
provádění pOllnk'h prací, kam 'patř Ho zaměřování operačního území, bonitace a klasifikace pozemku. Měřický
op'erát tvoři'ly raabisační
mapy a brouillony. Projekt
organirza,ce pudního fondu se tý'kal 'také intr,avilánu, 'kde
byl řešen zpusobzasta'vění
a navržena síť místnfch ko~
munik,ad. Raabisační pÍJSemný opeTát Obsahov,al ge,o~
metTi,ciké tahely, na jejichž základě byly vyhot{)wválny
dominikální 18, TustiJká:lní pozem:kové knihy. Práce závěrečné se skliádaly z tzv. finali'zace a vyp,racovánl definiti'vní smlouvy UZllvfuoaJI1é
mezU 'Vlrclh!I1ostí
a poddanými.
Z,ajímavé je srovnální RaaibOiVYpoz.emkové ['eformy
s úpravami pi'ed'cházející etapy i s ,později prováděnými
komasacemi.
Práce Ing. Němčenka doplněná bohatým obrazovým mater~álem, (l;vláště uk~kam:i raabisalčn.ích map, písemného
ope'rátu a p1"ViIlíchpozemkový'chkn1ťh a dosud neuveřejněným sezn,amem použItých historický,ch pramenu, je
dalším cenným přín{)sem k dějinám pozemkových úprav.
Doe. Němeček

Vypsání oborového tematického
Oborovým ředitelstvím
Polygrafického průmyslu

úkolu

Oborové ředitelství Polygrafického prumyslu vypsalo tematický úkol k řešení pro všechna polygl'afická
pracoviště.
Název tematického úkolu:
Negativní ofsetová citlivá a trvanlivá vrstva pro
hliníkové tiskové desky a pro moderní negativní kopírovací proces.
Dosavadní stav a jeho technicko-ekonomické

ne4ostatky:

Dnešní ofsetová výroba používá pozitivně pracující
kopírovací vrstvy, které vyžadují zhotovení diapozitivů
a dlouhé zpracování tiskových forem, což je .ná,kladné
a pomalé a zdražuje ofsetový tisk. zejména u malých
nákladu. Negativní kopírovací proces je používán v ne·
patrné míře. Dnešní negativní bílkové vrstvy nejsou
dosti rychlé, kvalitní a výdržně.
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Popis úkolu a technické požadavky:
Nalézt novou negativní vrstvu vhodnou pro hli níkové tiskové desky, skladovatelnou
po zcitlivění nejméně 1 rok, s dobou expozice maximálně 60 vteřin a
dobou vyvolání 180 vteřin. Deska musí být po vyvolání
ihned tisku schopná s výdržností nejméně 50000 tisků.
Podmínky přijetí návrhu:
1. tuzemské suroviny nebo materiály
2. provozní odzkoušení
25 ks desek formátu
70XIOO cm
Řešitelům odpoví na jednotlivé dotazy:
Polygrafický průmysl - OŘ, technický
ha 1, Klin1'entská 30, telefon: 600 51

úsek,

Pra·

Lhůta k vyřešení tematického úkolu:
31. 12. 1972

Odměna:
15000 Kčs

se dostalo SNTL - Nakladatelství
te,chnické literatury.
Jodr.ota československých
matenwtiků a fyziků mu udělila u příle,žitosti 110. výročí svého založení
pamětnf medaili
za zásluhy o vydávání, šíření a propagaci matematické
a fyzikální literatury. Medaili převzal z rukou úřadujíciho místopředsedy JČMF doc. Dr. Miloše Matyáše, DrSc.,
i'eclltel SNTL Ing. Jindřich Sucharda.

528.46:711.163

(437.6)

RYBÁRSKY, I.
Par les aménagements fonciers ii l'accomplissement des conclusions du XIVe Congri!s du Par ti
Communiste Tchécoslovaque.
Geodetický a kartografický
obzor, 18, 1972, No 5,
pages 106-109.
Fonction des aménagements
fonciers lors de la
reconstructioll
(Ie ia structure
du f0nd foncier et
de l'espace villageois. Solution des circuits économiques. Exploitation, protection et organisation
du fond foncier. Solution de l'aménagement
du
trafic. Rapports de I'qménagement des eaux. Aménagements
fonciers et milieu vitaJ. Réalisation
des aménagements
fonciers. Coopération de ressort de géodesie et cartographie
avec les organes
de l'aménagement
foncier.

528.7.006.2

(437)

PICHLÍK, V.
Sur l'édification
du champ ďéssai photogrammétrique
tchécoslovaque
pour levé ii petites
échelles (de 1: 50.000 et de 1: 100.000).
Geodetický a kartografický
obzor, 18, 1972, No 5,
pages 109-112, 1 tableau, 4 littératures.
Efficacité de l'édification d'un champ photogrammétrique d'essai pour levé a petites échelles et
description
de ce champ en Tchécoslovaquie.
Prises de vue du champ d'essai. Détermination
de la mi se en place sur points de controle et
controle des points du champ d'essai pour petites
échelles. Possibilités et énumération de l'exploitation des matériaux géodesiques, cartographiques
et bases et matériel pour prises de vue.

528.335.1

KUČERA, K.
Insertion des réseaux dans les bases géodéBiques
relativement moins précises (lin).
Geodetický a kartografický
obzor, 18, 1972, No 5,
pages 112-117, 9 tableaux, 2 littératures.
Coordonnées des points internes. Exemple moděle
pour la Ire version de I'insertion.
Points intermédiaires du 4e rang. Procédé des calculs pour
la seconde versi on de l'insertion.
Remplacement
de la transformation
de Helmert dans la Ire version de l'insertion.

528.5 (430.2)

HAUF, M,
Nouveaux appareils

géodésiques

VEB Carl ZeisB

fENA.

Geodetický a kartografický
obzor, 18, 1972, No 5,
pages 118-123, 10 illustrations, 1 tableau, 5 littératures.
Description,
parametres
de base des nouveaux
appareils de la MaiSQ'l V":B Carl/,ei"s.
I e;NA appareil automatique de nivellement NI OSO, télémětre lumineux EOK 2000 et le nouvel rang de
théodolites du systeme Geomat: Theo 010 A, Theo
020 A, Dahita 010 A.
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Základní pomiicka pm překlady českých technických textii do němčiny, sestavená na základě excerpce moderní terminologie :re všech
odvětví soudobé techniky. Obsahuje, asi 80000 termínů (jednoslovných i sdružených), které jsou čerpány na výchozí straně hlavně
z Technického slovníku naučného, ČSN a nejnovějších publikací
SNTL. Německá strana se opírá o terminologii norem DlN a TGL
a standardní německé technické 'encyklopedie poslední doby.
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2. vydání. 1096 stran, váz. 98 Kčs
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ANGLICKO-CESKY
TECHNICKÝ
SLOVNíK
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Slovník obsahuje asi 78000 hesel ~e všech technických oborii. Byl
sestaven kole,ktivem autorii na základě excerpce moderních britských a amerických knižních a časopiseckých pramenii.
2. vydání. Váz. 89 Kčs'
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