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347.235.11[437] :338.23

347.235.11[437] :338.23

VÁLKA, O.

VÁLKA, O.

Automatizace
při provádění změn v ,operátech
evidence nemovitostí [1. část).

Automatisierung bei der Durchfiihrung von Veriinderungen im Werk der Liegenschaftenevidenz
(1. TeU).

Geodetic'ký a kartografiC'ký
s. 3-6, 4 ta:b.

obzor, 16, 1970,

Č.

1,
Geodettcký a kartogr,afický
Seite 3-6, 4 Tab.

Evidenční matice, jlako forma uspořádání operátů
evidence. Operace na matici a operace IS maticemi. Dosud používané
matice operátů
EN a'
operace na nich [evidenční
list, výkaz změn,
prvotní doklad, soupis parcel nebo parcelní protokol).

528.514.021.4

obzor, 16, 1970, Nr. 1,

Evidenzmatrizen
als Gestaltungsform
des Werkes
der Evidenz. Operation ,auf der Matriz und Oper,ation mit den Matrizen. Bisher gebrauc'hte Matrizen
des Werkes der Liegenschaftenevidenz
und Operation auf denselben [Evidenzbl,att, Veril:nderungsausweis, Prrm1irbeleg, P,arzellenverzelchnis
oder
P,arzellen-Protok,oll J.

528.514.021.4

IRMLER, R.

IRMLER, R.

Meranie vzdialeností dvojobrazovým dialkomerom
Zeiss Dimess 002 so zvislou latou (1. část).
Geodeticiký a kartografic,ký
s. 7-10, 2 olbr.

obzor, 16, 1970, č. 1,

ROllbor dosavadního způsobu měření vzdálenosti
svrslou dálkoměrnou latí. Odvození nové me1tody
výpočtu vodorovné vzdálenosti
při měř,ení šikmých vzdálenosti optickým kltnem Dimoos 002.

Streckenmessung miUels Doppelbild-Entfernungsmesser Zei6 Dime6 002 mit senkrechter LaUe
(1. TeU).'

Geodetický a ka,rtografický
Seite 7-10, 2 Abb.

obzor, 16, 1970, Nr. 1,

Analyse
der
bisher
angewendetelll
Art
der
Streckenmessung mit senkrechter
Latte. Ableitung
einer neusn Methode der Berechnung delr horizontalen Entfernung
bei der Messung mit dem
optischen Keil DimeB 002.

528.74:711.4:528.72.088.3
PICHLIK, V., ROULE, M.
Příspěvek k přesnosti
v zastavěných tratich.

528t74:711.4:528.72.088.3
polohového

vyhodnocení

Geodetic'ký a kartogr,afiaký obzor, 16, 1970,
s. 10-13, 3 obr., 1 tab., 4 lit.

Č.

1,

Zpráva o e'xpertmentálním zkoumání přesnosti p,o,·
lohového vyhodnocení v zastavěných tratích. ByI.a
zjištěna ste,jná přesnost signalizovaných
bodů na
zemi I rohů střech. U nesignaliz.o.vaných rohů
stř,ech je závislá na stupni kontrastu, přitom vliv
okrajových efektů 'na hodnotu chyby bodů ležících
na h'raničních čár'ách různého stupně kontrastu je
úměrný měřítku 'snímku.

PICHLIK, V., ROULE M.
Beitrag ZlU Genauigkeit
verbauten Geliinde.

der Lageauswertung

im

GeodeUcký ,a kartogr,afický 'obzor, 16, 197tl, Nr. 1,
Seite 10-13, 3 Abb., 1 Tab., 4 Lit.
Bericht ilber die experiment,aIe Untersuchung der
Genauigkeit der Lageauswertung
im verbauten
Gel1inde. Es wurde eine gleiche Genauigkeit der
auf der Erde signalisierten
Punkte und der Kootraststufe ,abh1ingig, wobei der ElnfluB der Randeffekte auf den Fehlerwert der auf den Grenzlinien
verschiedener
Kontraststufen
liegenden
Punkte proportional zum MaBstab ist.

528.74:624.953
GREGOR, V.
Fotogrametrická
cových nádrlf.

kalibrácia

v,elkorozmerných

Geodetic'ký a kartografický
ob:wr, 16, 1970,
s. 14-19, 5 obr., 3 tab., 1 lit.

val·

Č.

I,

Vo'lba pracowího postupu a rozbor předpokládané
přesnosti kalibrace. Rozložení základen a kontll'·o'l·
ních bodů. ZpOsob vyhodnocení snímikO [pozemní
stereofotog'rammetrie J.

Photogrammetrische
KaIibrierung
neller zylinderfiirmiger Behilter.

gr06dimensio-

Geodettcký ,akartografic,ký
obzor, 16, 1970, Nr. I,
Seite 14-19, 5 Abb., 3 Tab., 1 Lit.
Wahl des Arbei'tsverfahrens und Analyse der vor8usgesetzten Kalllbrierungsgenauigkeit.
Verteilullg
der Basen und Kontrollpunkte. Art der Bildauswertung [terrestrische
Stereophotogrammetrle
J.

347.235.11 (437) :338.23

347.235.11 (437 ):338.23

VÁLKA, O.

VÁLKA, O.

Automation
registration

in carrying out changes in real estate
documents. (Part Dne.)

Geodetickf a 'kartografickf
'pp. 3-6, 4 tab.

obzor, 16, 1970, No. I,

L'automation dans la réalisation de changements
des documents cadastraux (le partie).
Geodetickf a kartografickf
pages 3-6, 4 tab!.

obzor, 16, 1970, No 1,

Registrat10n matrix as a form af registration doouments ordering. Operation on matrix aud operations wlth matrlxes. Registration matrlxes used
untl1 now and operations on them (registratioo
c8ll'tlflcate, statement of changes, prlmary document, lIst of parcels or par,ceI protocol).

Matrices d'enregistrement
comme moyen de disposltian des documents
c,ad,astraux. Opératlons
sur matrlces et opératlons ,avec matric es. Matrlces
employées Jusqu' a présent pour documents cadastraux et operations
efiectuéels sur celles-cl
(feullle d'enregistrement,
spéclficatlon des cnangements, documents ďorlgine, reléve du terrain
ou protocole parcelaire.).

528.514.021.4

528.514.021.4

IRMLER, R.

IRMLER, R.

Measuring of distances with double-irnage distancemeter Zeiss Di'mess 002 with vertical rod. (Part
one.)

Levé des distances par télémetre
Zeiss Dimess 002 li laUe verticale

Geodetiokf a kartografickf
pp. 7-10, 2 f1g.

obzor, 16, 1970, No. I,

Geodetickf a kartogr,afic'kf
pages 7-10, 2 lUustr.

a

double Image
(le partie).

obzor, 16, 1970, No 1,

A:nalysis of present method of measuri:ng distan:ces with vertical rod. Derivation of new computaUon method of norizontal dlstances from slope
distances measured with optical wedge Dimess 002.

A,nalyse du levé des distancas effectué Jusqu' a
présent a l'alde de 1.alatte vertlc,ale télémétrique.
Déductionďune
nouvelle méthode de calcul d'une
dlstance 'horizontale lors du levé de dlst,ances
oblIques :par colnďair
Dimess 002.

528:74:711.4:528.72.088.3

528: 74: 711.4: 528.72.088.3

PICHLIK, V., ROULE M.

PICHLlK, V., ROU):,.EM.

Contribution to accuracy
in buiIt-up areas.

of ,planimetric

ploUing

Contribution li la précision
d'aggloméraUon.

de restitution

Geodetic1kf a kartografickf
obzor, 16, 1970, No. I,
pp. 10-13, 3 ,fig., 1 tab., 4 ref.

Geodetlckf a kartografickf
pages 10-13, 3 illustr.,

obzor, 16, 1970, No I,
1 tab!., 4 lit.

Report on eX'perimental research of a,ccuracy af
planimetrtc plotting i:n built-up areas. The same
degree af ,accuracy has been recurded for points
premarked on the groUlnd and for roof corners.
l'he accuracy
of non .•premarked
roof corners
depends oncontrast
degree; the influence uf
marginal effects on the 'value of error of polnts
lylng onoondary
Unes between different
contra5t degrees i5 proportional
to the scale of the
photograph.

Rapport concerna:nt les recherches expérimentales
de préclsion de la restitution des voies ďagglomération. On a relevé une Iprécislon identique des
points signalisés sur terre et sur les colns des
t01ts. Pour les coins non signalisés des toits, elle
dépend du degré de contraste, avec cela, l'influence des effets marginaux
sur l:a valeur de
l'erreur des points se trouvant a la limite des
lignes de degrés différents de contraste, ast proportionnelle a l'échelle de la vue.

528.74:624.953

528.74:624.953

GREGOR, V.

GREGOR, V.

Photogrammetric
calibration
cylindrical tanks.

of large-dlmensional

des voies

Calibrage photogrammétrique
des réservoirs
Undriques li grandes dimensions.

cy-

Geodeticdl:f a kartografickf
obzor, 16, 1970, No. 1,
pp. 14-19, 5 ng., 3 tab., 1 lIt.

Geodetickf a kartogr,aficky obzor, 16, 1970, No I,
, Ipages 14-19, 5 illustr., 3 tab!., 1 'lit.

Cholce of worlking ,procedure and analysis of
exopected oalibration accura'CY. Lay-out of bases
lliIld control poi:nts. Method of photogrBlpih svaluaUon (ground stereaphotogrammetry).

Choix du IProcédé et ana'lyse de Ia précision de
oal1brage supposée. RépartiUon de bases et points
de contrOle. Manlěre de restitution des vues (stéréophotogrammétrie
terrestre).

Ing. Ondrej Michalko
geod~zie a kartografie

ríadttetom

Slovenskeí

správy

Geodetický a kartograťický obzor
ročník 16/58, číslo 2/1970
27

V súvislosti
s jederatlvnym
usporžadanzm
štátu na základe ústavného 'tákona zo dňa 27. okt6bra 1968
došlo k 1. januáru
1969 aj k vytvorenžu nových ržadžacžch národných orgánov v rezorte geodézže a kartograjže. Náš časopžs o tomto čitateťov
žnjormoval
už v 3. čzsle mžnulého roka. V tomto čísle uverejňujeme životopžs Ing. Ondreja Mžchalku, riaditel'a
Slovenskej
správy geodézže a kartograjže
ako ústredného orgánu štátnej
správy pre odvetvie
geodézže
a kartograjže
Slovenskejsocžalžstžckej
republžky.

riaditefom

Ing. O n d r e jMi c h a Ik o
Slovenskej správy geodézie a kartografie

Ing. Ondrej Mžchalko sa narodil 10. 1. 1923 v rpodtatranskej
obci Važec. Po vychodenz 6 tržed l'udovej školy [1935 j v rodnej obci navštevoval
štátne
gymnázžum M. M. Hodžu v Lipt. Mžkulášž, kde ma
turoval 21. mája 1943.
V roku 1943 sa zapisuje na štúdžum na Slovenskej
vysokej
škole
technž'ckej
v
Bratžslave
[SVST j. Tu 25. 6. 1948 s vyznamenanzm
skladá II.
štátnu
skúšku
a stáva sa zememeračským
žnžžnžerom.
Dňa 1. 7. 1948 nastupuje
do štátnej zememeračskel služby, v ktorej vytrval
dosžať. Jeho prvé posobžsko je na Fotogrametržckom
ústave pre Slovensko v Bratžslave v pracovnom
zaradenz technžk-fotogrameter.
Základnú
vojenskú
službu absolvuje
v rokoch
1949 až 1951 zvačša prž odbornej jotogrametržckej
práci vo Vojenskom
zemepisnom
ústave. Po ukončenz vojenskej služby nastupuje
1. 11. 1951 ako vedúci jotogrametržckej
smeny na po vodné pracovžsko, ktoré však zmenilo názov na Slovenský
zememeračský a kartografžcký
ústav v Bratžslave.
V rokach
1953-1955 vedže detašované
zložky
Slovenského
zememeračského
a kartograjžckého
ústavu v Modre-Harm6nžž,
kde pracuje až do roku
1955. V serptembrž 1955 je pozvaný do Bratžslavy
do funkcie
hlavného
žnžžnžera - na GTKÚ. Dňom
1. 4. 1958 nastupuje do funkcže námestnzka predsedu Správy geodézže a kartograjže
na Slovensku.
Od 7. 10. 1959 až do 31. 12. 1965 je ržadžteťom Geodetžckého ústavu v Bratislave.
V tomto obdobz však
dostáva od predsedu ÚSGK a od stranzckych
orgánov zodpovednú
úlohu:
skonsolždovat
pracovné,
ekonomžcké a spoločenské
pomery na Ústave geodézže a kartograjie
pre Východoslovenský
kraj.
Túto úlohu, ktorá trvala
dva roky
[1962-1964j,
splnil ú,spešne.
.
Od 1. 1. 1966 bol ržaditeťom
Kartografžckého
a
geodetžckého
fondu v Bratžslave
až do d'alšej organiza6nej
zmeny v rezorte do 31. 12. 1967. Dňom
1. 12. 1967 stáva sa riaditel'om
n. p. Inžžnžerska
geodézža v Bratislave.

Vláda Slovenskej
socžalistžckej
republiky
svojzm
uznesenzm č. 22 zo dňa 7. 2. 1969 menovala
Ing.
Ondreja Mžchalku do junkcže ržaditel'a Slovenskej
správy geotlézže a kartograjže
s účžnnostou od 7. 2.

1969.
Ing. Mžchalko
absolvoval
špecžálne štúdžum jotogrametrže
v Moskve
fr.
1957j. Na Inštitúte
národohospodárskeho
plánovanža ,pri Vysokef škole
ekonomžckej
roku 1969 zzskal druhé vysokoškolské
vzdelanže - titul ekonomžckého
žnžžnžera. V roku
1962 absolvoval s vyznamenanzm
Večernú unžverzitu marxžzmu-lenžnžzmu
v Bratžslave.
Svoje
vedomostž
odovzdával
spolupracovnzkom
nielen v bez,prostrednom
riadenz ale ich uplatňoval
napr. ako externý
ržaditel'
podnžkovej
školy
pre
kartograjov
v Modre-Harm6nžž,
ako predseda skúšobnej komisie pre kvalifikačné
skúšky na Geodetickom ústave [1957 j, ako externý
prednášateť
na
Slovenskej
vysokej
škole technžckej
v Bratžslave
[1959/1960j. Pracoval a pracuje aj v žných žnštžtúcžách mžmo rezortu:
v rokoch 1966-1968 bol člen01!Z odbornej
sekcže Slovenskej
rady ČSVTS pre
geodézžu a kartografžu,
je členom skúšobnej komžsže prž štátnych záverečných
skúškach
na Slovenskej vysokej škole technžckej,
od roku 1959 je členom vedeckej rady Stavebnej
fakulty
Slovenskej
vysokej
školy
technžckej.
Je lektorom
ZO KSS
a lektorom
ÚV KSS.
.
Jeho odborná a ,politická
práca bola ocenená vžacerýmž vyhodnoteniamž
prž sútaženz na pracoviskách, v roku 1965 dostal odznak najlepšžeho
pracovnzka rezortu Ústrednej
správy geodézže a kartografže,
roku
1968 dostal štátne vyznamenanže
"Za zásluhy o výstavbu".
Pod jeho vedenzm ústavy
boli vžackrát vyhodnotené
ako najlepšže v rezorte
ÚSGK a bola žm prepožičaná
červená zástava ÚSGK
a ÚVOS ROH.
Želáme Ing. Ondrejovž Mžchalkovž v jeho náročnej ržadžacej práci dobrého zdravža a vel'a pracovných úspechov.
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Ing. Oldi'ich Válka, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický
v Praze

Automatizace pří provádění změn
v operátech evidence nemovitostí

Dokončeni

Dodatek soupisu parcel:

12.3:

Operace

Definujme nyní ještě funktor 12.3' kterým provedeme operaci, jíž se ze základního stavu evidenčních
listů (matice EL1) a z poslední úpravy výkazu změn
(tj. matice DVZ1) vytvoří matice nového stavu evidenčních listů EL2•

EL2 = DVZ1/2.3EL1
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bez zápisu d. MVé'" stavu p'echld na dalU "'dek [l,
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X

,

C X

X

bez úpisu d.
stavu phchld na c1aUfHdtk
(EL) 1.).I••.u!.~1 percelYI

X

X

8

X
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• <8
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X

O
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C O
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X
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X

p'.ched na dalU Hdek OI~

MV''''

'>8
C

'I L

•

(EL1/2.1 (fV2VZ) +

+ {EL1/2.2 [EL1/2.1(f1.2VZ)]})]
Nový stav evidenčních listů:

EL2

=

(f1.1'oSP)/2.2EL1

Rozepsání všech funktorů celého souboru programů, které bude obsahovat automatické zpracování změn v evidenci nemovitostí, je příliš obsažné,
než abychom je v tomto pojednání uvedli v celém
rozsahu. Omezím se proto jen na ukázku rozepsání
jednoho z nejčastěji se objevujících funktorů, tj .
funktoru řazení.

"S ~

,,x

11.1 [/1.3

"'avldl •

.:

d~

=

5. Příklad řadicího funktoru a jeho aplikace v procesu
zpracováni změn v EN

§~ ~j

;;

DSP

Operace na maticích resp. s maticemi se provedou
postupně od vnitřních závorek k vnějším.
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Pro funktor 12.3 stanovme pravidla tak, že porovnáváním položek (řádků) šestisloupcové submatice
z poslední matice doplněného výkazu změn a čtyřsloupcové submatice z matice základního stavu evidenčního listu zjišťujeme, která z obou položek má
být do nového stavu prvně zapsána, nebo která má
být vypuštěna. Přehledně jsou pravidla definující
tento funktor stanovena v tabulce 5.
Všimneme-li si těchto pravidel, vídíme, že jde
o prokládání matice EL1 řádky matice DVZ1, při
čemž některé řádky matice EL1 jsou při tom zrušeny
(tj. nejsou převzaty).
Nový stav matice evidenčních listů je tedy výsledkem vztahu daného uvedenou rovnicí pro EL2•
Vycházíme-li z daných evidenčních matic VZ
a EL1 (tj. výkazu změn a základního stavu evidenčních
listů), .můžeme celý složitý proces pro vyhotovení
dodatku soupisu parcel a nového stavu evidenčních
listů vyznačit těmito jednoduchými vztahy:

2.

Mějme v operační paměti počítače pro uložení
matice EM1 pole D podle tabulky 6, které má i =
= (1 až n) řádků a celkem k = (1 až m) sloupců.
Z toho (1 až r) tvoří vlastní informační sloupce matice.
[(r
1) až 8] sloupce rezervované pro řadící indexy
pro různé řádkové uspořádání a konečně [(8 + 1) až
m] pomocné pracovní sloupce. Do nich můžeme zaznamenávat při řazení podle více sloupců řádové
uspořádání hodnot těchto sloupců.
Máme vytvořit novou evidenční matici EM2 řadícím funktorem, který by k matici o n řádcích a (r
z -1) sloupcích připojil sloupec (r
z), jenž bude
udávat řadící index nového uspořádání. [Místo indexu
to bude zpravidla adresa prvku příslušného řádku
prvého sloupce matice, resp. zapsaná ve sloupci

+

+

(r

+

+

+ 1)].

Na přiklad:
Žádejme uspořádání podle aritmetického pořadí prvků
ze sloupce K1 e (1 až ml, v každém K1 v aritmetickém
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při provádění

uspořádání podle pořadí prvků sloupce K2E (1 až m)
a dále v každém K2 v aritmetickém uspořádání podle
prvků sloupce Ks E (1 až ml.
Funktor znázorníme schématem, v němž bude
použito těchto proměnných (buněk v paměti):
Y adresa prvku v prvním sloupci příslušného
řádku, která je zapsána v řádku (r
1);
D označení pole prvků matice;
V9 počet řádků matice [uloženo "n"];
VI0 adresa pro uložení prvku 1. sloupce řádku

+

(n

Geodotick9 a kartografický
obzor
roi!nfk 18/58,
i!(slo 2/1970
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změn v operátech

sloupců, lze buď v podprogramu 82 mezi referenčními
čísly 85 a 88 zařadit příslušný počet rozhodovacích
bloků, nebo lze sloupce seskupit podle pořadí řazení
po třech a řadit opakovaně, nebo konečně lze - při
řádově malém rozsahu prvků řadících sloupců vytvořit v pomocných sloupcích matice nové pomocné
prvky, které vzniknou jako součty prvků sloupce Ks
. s řádově posunutými prvky sloupců K2 a Kl.

+ 1);

N, NI, N1O, NU, W, I, J pomocné proměnné,
jejichž význam je dán ve schématu zapsaným
vztahem;
R číslo sloupce, do něhož má být zapisován řadicí
index, tj. R = (r
z) < (8 + 1);
Kl, K2, K3 čísla sloupců, podle nichž se řadí;
M celkový počet sloupců (= ml.

+

Každá z uvedených proměnných (kromě D) představuje obsah jedné buňky paměti. Pole D obsahuje
(n.m) prvků a tedy buněk paměti. Indexem pro příslušnou buňku pole D bude index řádku I (tj. adresa
prvku prvního sloupce řádku a index sloupce K (nebo
R). Indexy jsou uvedeny na schématu v závorce vedle
označení pole D.

vÝSTUP
84 Z POD

DOSADIT

ZA:

V9,v1O,K1,K2,K3,M,R
W:O, ]:O,J=O

N1: O, N11:0
N: V10-2M

Např.: Mějme řadit podle sloupců
1, 7, 9, U, 10, 5 ,jejichž prvky mají max.
rozsah 2, 4, 2, 3, 1, 4, míst.
Vytvoříme "K2" = 1O.DUI + 104.D1OI + D51
"Kl" = 106.DlI + 102.D71 + D91
Za "Ks" můžeme dosadit také "K2" a pak může.
me použít i funktoru pro třísloupcové řazení.
Podobně bychom mohli graficky znázornit ostatní
funktory, pro které jsme uvedli pravidla na tab. 1, 2,
3 a 5.
Pro řazení existují ještě jiné řadicí funktory.
Ne všechny však zachovávají uspořádání předchozí.
Proto ne všechny jsou zcela dobře (podle uvedených
zásad) použitelné.
Schéma funktoru 11.1 pro řazení podle tří informačních sloupců znázorňuje obr. 1, na němž je použito
symboliky jazyka MAT pro počítač MINSK. V tomto
jazyce značí uvedený cykl, že index i nabývá hodnot
po krocích m od (m = O) celkem n·krát. "POD 82"
značí podprogram s referenčním číslem 82, který je
znázorněn dalším schématem na obr. 2.
Kdyby bylo třeba řadit podle více informačních

6. Konkrétní formy evideněních matic připravovaných
programů zpracování evidence nemovitostí
Na tab. 7 je ukázka výkazu změn se zápisem
několika druhů změn na základě zásady minimálnosti
zápisu. Způsob zápisu byl v hlavních bodech popsán
v čI. 2. Zde uveďme ještě některé zajímavosti, zejména
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pokud se týká zápisu poznámek, jmen nových uživatelů a nutných ukončovacích znaků.
Poznámky jsou členěny na dvě části. První část
se týká kultury, druhá tvoří obecnou část, týkající se
parcely. Pro první část je rezervováno 12 znaků,
pro druhou 36 znaků. Jde·li o změnu jména uživatel~,
zapíše se místo první části poznámky heslo "JMENO"
a místo druhé části se zapíše jméno nového uživatele
v rozsahu nejvýše 48 znaků.
Poznámky lze zapisovat volně. V připravovaném
programu pro počítač MIN8K se seznam poznámek
vytváří počítačem pro každou obec samostatně a není
tedy třeba zadávat přesně stanovený seznam poznámek. Z první části poznámek je pouze vyloučena
poznámka "jméno", která jak bylo řečeno, je heslem
pro název 'uživatele.
Ukončovací znaky budou různé podle druhu
počítače a, budou předtištěny v tiskopise výkazu
změn. V tab. 7 uvedený vzor předpokládá použití
počítače MIN8K a děrování výkazu změn na děrnou
pásku. Protože v řádcích výkazu změn je většina informací prázdných, děruje se adresně. To znamená
kromě prvého sloupce (označeného nulou) se děruje
před každou nenulovou (nebo znakem ,,-0" označenou) informací, číslo sloupce: Proto má předtisk výkazu změn předtištěna čísla sloupců v každém řádku.
Každý řádek je (pro program na počítači MIN8K)
nutné ukončit znakem 2, za který se zapíše první
část poznámky, nebo heslo "JMENO". Tato část
poznámky musí být ukončena znakem + (maltézský
kříž). Pak následuje druhá část poznámky nebo název
nového uživatele se stejným zakončením.
Za poslední řádku výkazu změn (nebo tvoří-li se
sloupcové součty - za řádek sloupcových součtů) se
zapíše ukončovací znak ,,-3". Za ním může být ještě
připsán výkaz změn nahlášených přespolních pozemků
(přírůstkóvých) místního vztahu 3, který je zakončen
ukončovacím znakem ,,-4". Za těmito ukončovacími
znaky není již ukončovací znak řádku.
Není·li poznámek, změny jména, a není·li přespolních pozemků, musí být přesto vždy ukončovací znaky
zapsány. Ukončovací znaky řádků a poznámek jsou
v tiskopise předtištěny.
Ve výkaze změn lze přo vnitřní potřebu střediska
geodézie zapsat též dosavadní stav informací jiných
než těch, pro něž jsou rezervovány sloupce dosavad.

17/t

ního stavu. Tyto informa~ní údaje však musí být
škrtnuty, aby nebyly děrovány, a neberou se do součtů.
Kromě toho jsou na pravém konci výkazu změn
navrhovány dva sloupce pro potřebu střediska, v nichž
se zaznamenává vztah změn. V prvém z těchto sloupců
se zapíše číslo položky změny téhož objektu z téhož
výkazu změn, která bezprostředně předchází, v dru.
hém pak položka a rok výkazu změn z předcházejícího
výkazu změn, v němž byla provedena poslední změna
téhož objektu. Tím je dána možnost zpětně pomocí
výkazů změn sledovat vývoj objektu. Do počítače
tyto záznamy nejdou.
Ve vnitřním obsahu výkazu změn jsou kromě
sloupců pro dosud evidované informace ještě určité
rezervní sloupce. Jsou zatímně označeny jako "bonita
pozemku", "hodnota pozemku"*) a "kvalita výměry".
Místo nich lze ovšem zapsat jiné důležité údaje, které
mají být evidovány. Může to být např. údaj, který
souřadnicovým způsobem lokalizuje pozemek [Např.
číslem (IOny
x), kde y a x jsou hrubé souřadnice
těžiště pozemku]. Potřeba takovéto lokalizace se
v poslední době objevuje při rajonovém plánování.
Aby bylo možno dokonaleji využít evidence nemovitostí pro sumarizace nemovitostí různých útvarů,
jsou v informacích o uživatelích rezervovány sloupce
pro lokalitu a evidenční list podniku, který je uživateli
přímo nadřízen (zkráceně LP a ELP). Pro evidenční
listy závodů je to podnik, pro evidenční listy uživatelů
přespolních pozemků je to sídlo a evidenční list uživatele v jeho sídle. Nemá-li uživatel ve svém sídle evi·
denční list, protože tam neužívá žádný pozemek, přidělí se mu je-li třeba v jeho sídle alespoň číslo uživatele,
a to číslem z určité vyhrazené skupiny (např. nad
10 000). (Pozn. nad 90000 jsou rezervována čísla
seznamům přespolních pozemků úbytkových.)

+

Formy ostatních operátů jako evidenčních listů,
soupisů parcel, přehledných sestav apod. lze volit
zcela libovolně. Vyžádá si to ovšem pro zvolenou sestavu vypracovat program tisku. Nutné je pouze
zachovávat pořadí informací ve výkaze změn a v uložení v paměti počítače. Uspořádání informačních
sloupců prvotního dokladu, ze kterého se přejde na
automatizované zpracování, může být libovolné. Do
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programu se musí však vložit funkční vztah mezi
pořadím sloupců v paměti počítače (k) a pořadím
sloupců v prvotním dokladu (e) vztahem

Tabulka, vyjadřující tento funkční vztah se uloží ve stálých datech do počítače. Rovněž tak vztah
mezi sloupci (k) uložení v paměti počítače a sloupci (v)
ve výkazu změn se vyjádří funkčním vztahem

a uloží formou tabulky "Z" do počítače ve stálých
datech.
Počítač pak čtenou informaci ze sloupce (e) nebo
(v) neukládá do sloupce (e) nebo (v), ale do sloupce (k).
7. Celková koncepce automatizovaného
evidence nemovitostí
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Celkovou koncepci znázorňuje schéma na obrázku
č. 3. Zpracování lze rozčlenit na několik samostatných etap.
Etapa
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A:

V první etapě je třeba zákla.dní stav evidenčních listů zavést z média, na kterém je základní stav uchováván, do magnetické pásky (MGP) (nebo jiné vnější
paměti) počítače. Při zavedení tohoto způsobu půjde
o médium, na které byl základní stav k určitému datu
naděrován.
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Prozatím uvažujeme 3 alternativy:
a) základní stav je naděrován nebo uchováván na
děrných štítcích (DŠ); to bude zpravidla tam, kde jsou
děrné štítky z dosavadní mechanizované evidence
zachovány nebo tam, kde bude základní stav děrován
podle prvotního dokladu nebo soupisu parcel, t,j.
v jiném uspořádání než po evidenčních listech;
b) základní stav je naděrován nebo uchováván na
děrné pásce (dp); to bude tam, kde lze základní stav
naděrovat podle dosavadních evidenčních listů, nebo
tam, kde po provedení změn ukládáme nový stav evidenčních listů na děrnou pásku; než budeme mít
k dispozici MGP nebo jiné vhodnější nositele informací
pro základní stav, bude to případ ne,jčastější;
c) základní stav je uchováván na MGP; to může být
až po prvém provedení změn; prozatím k uchovávání
základního stavu nepočítáme s využitím MGP počítače MIN8K, protože podle zkušeností není zaručeno
bezpečné podržení informací po dobu celého roku.
Pro etapu A bude tedy třeba vypracovat 3 programy nebo jeden program s třemi větvemi, jejichž
volbu provedou klíčové instrukce.
Etapa

B:

V této etapě půjde o provedení změn základního
stavu pomocí výkazu změn, který předpokládáme
děrovat na děrnou pásku. Pro tuto etapu stačí jediný
program, neboť je to program pro vnitřní zpracování
v počítači a neni třeba tedy počítat s různými alternativami podle požadavků vnějších. Vzhledem na kapacitu operační paměti lze ovšem i tento program rozdělit na 2 nebo více samostatných částí.

1970/31

I/álka,

Geodetický a kartografickf
obzor
roi!ník 16/5B, i!íslo 2/1970

32

O.: A.utomatizace

při provád~ní zmiin v operátech
evidence nemovitostí

program (K4 = 3). (Zkráceným programem lze přejít
od programu skupiny A ihned na tisk, nejde-li o provádění změn, ale o pouhý tisk dosavadního stavu EL.)
Před prováděním tohoto programu je třeba dodat
Po zpracování programu B se v MGP (pracovní)
počítači určitá organizační data, která v tomto i náuloží nový stav matice EL2, a to samostatně údaje,
sledujícím programu etapy C zajistí požadované
týkající se evidenčních listů a samostatně v jiné
výstupní formy.
MGP údaje, týkající se jednotlivých parcel. Kromě
Organizační data budou pro každou evidovanou
toho
se vytvoří v další pracovní MGP matice úhrnných
obec obsahovat např. tyto údaje: (viz tab. 8 ).
údajů evidenčních listů PÚÚEL. Tato matice obsahuje pro každý evidenční list tolik řádků, v kolika
katastrálních územích evidované obce se nalézají pozemky příslušného uživatele a dále jeden řádek pro
pas!. pař. konstanty pro volbu výstupú
všechny přespolní pozemky a konečně jeden řádek
čís. VZ
Kl I K2 I K3 I K4
pro součty v rámci hospodářské plochy obce. V jednotlivých sloupcích jsou informace o plochách podle jedO
O
1
3
notlivých kultur, dále sloupce pro součet zemědělské
i celkové výměry a konečně další informační sloupce
pro počet parcel, počet čísel popisných, evidenčních
Konstanty K mají např. tento význam:
a počet evidenčních listů.
KI: ,,0" je požadován jen tisk evidenčních listů [ne
Tato matice je základem pro tisky přehledů úhrnděrování];
ných údajů jak v rámci kat. území, evidované obce,
,,1" je požadován tisk EL a současně děrování
hospodářské plochy obce i podle sektorů. Současně se
,
nového stavu do děrné pásky.
z nich budou vytvářet souhrny pro okres. (To bude
Dále bude možno rozšířit o požadavek
v etapě D programy skupiny D, které zatím nejsou
,,2" tisk EL a zápis nového stavu do MGP.
, ještě vyhotoveny.)
K2: ,,-1" je požadován dílčí výpis po jednotlivých
upravách výkazu změn [použije se jen při
Etapa C:
hledání závad v provádění programu];
Tato etapa je první etapou tisku výsledných
,,0" je požadován tisk dodatku soupisu parcel;
sestav a to na podkladě organizačních dat. Podle
,,1" není požadován tisk dodatku soupisu parcel,
organizačních dat se též vyděruje nebo do MGP
např. je-li soupis parcel udržován ručně.
zapíše
nový stav evidenčních listů pro uchování pro
K3: ,,0" je požadován tisk jen změněných EL;
další
rok.
Zatím je vypracována jen jedna alternativa
,,1" je požadován tisk [nebo tisk a děrování]
tisku. Konečné programy pro tuto etapu bude možno
všech EL;
vyhotovit až budou schváleny definitivní formy poža,,2" je požadován tisk jen změněných EL avšak
dovaných sestav. Podle potřeby bude pro tuto etapu
děrování všech EL.
vypracováno více programů C pro různé alternativy
Další organizační data mohou požadovat např.
výstupních sestav.
tisk jen seznamem určených evidenčních listů
apod. [zatím není taková alternativa V připravovaných programech uvažována].
8. Postup zpracování změn programy skupin A,B,C
K4: Tento organizační údaj se týká speciálně programu pro MINSK:
Předpokládá se, že první práce, kterou je převede,,0" s pomocným znakem "K4 sudé" - tiskárna
ní základního stavu naděrováním na děrné štítky nebo
Anelex;
děrnou pásku, je provedena.
"I" s pomocným znakem "K4 liché" - tiskárna
Středisko geodézie vyhotoví a uzavře výkaz změn
Minsk;
podle
zásad, které byly vpředu uvedeny. Dále vyho~4 ~~nší ~ež 2: normální program pro protoví pro všechny obce příslušného okresu organizační
va-dem zmen;
data vyjadřující požadavky na sestavy.
,,2" s pomocným znakem "K4 sudé" - tiskárna
Anelex zkrácený program;
Výpočetní útvar pak provede:
,,3" s pomocným znakem "K4 liché" - tiskárna
Minsk zkrácený program.
'
a) naděrování organizačních dat a výkazů změn
na
děrné
pásky
Program může být pochopitelně vypracován i pro
b) pomocí programů "kontrolního průchodu" projiná organizační data. Zde byly uvedeny jen ty orgavede kontroly výkazů změn (součtové a logické konnizační údaje, které jsou použity v připravovaných
troly)
programech.
c) odstraní (případně za spolupráce SG) nesrovnaBudou-li tedy např. zapsány organizační údaje,
losti a chyby v děrování.
uvedené v tabulce 8, provede počítač v evidované obci
803060 s výkazem změn čís. 1 z roku 1969
Teprve potom se přikročí ke zpracování:
Každá část provede jednu nebo více upravova.
cích operací li nebo fk, jak byly vpředu popsány.

I

119691

1

I

I

I

I

a) tiskdodatku soupisu parcel (K2 = O) tiskárnou
I. Programy A, B, C se zavedou do MGP počítače.
,Minsk (K4 liché)
Za programem A následují stálá data, obsahující
b) jen tisk (bez děrování), (lG =,0) všech EL různá hesla jako slovní vyjádření kultur, funkční
(K3 = 1) tiskárnou Minsk,(~:! li~l}.é)a.přes: zkrá<?f:illÝ tabulky Z(k), U(k) atd.
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2. Po vyvolání programu A a dodání dat základ·
ního stavu přečte počítač údaje základního stavu,
provede s nimi některé drobné vnitřní úpravy, jako
např.: změní označení kultury ,,13" (zast. plochy)
na ,,1", stavební parcelní čísla při dvojím číslování
parcel označí znaménkem minus, sloučí kmenové číslo
řádově posunuté s podlomením v jediné číslo parcelní,
zapíše u všech položek úplná čísla katastrálních území.
U základního stavu získaného již po provedení změny
tyto úpravy odpadají, neboť médium uchovává zápis
již upravený.
Upravené informační údaje uloží počítač do pra·
covních MGP stejnou formou jako ukládá údaje po
provedení změn.
3. Po vyvolání programu B, dodání organizačních
dat a dat výkazu změn přečte počítač údaje a upraví
je podobně jako ad 2. Navíc ještě k položce výkazu
změn a číslu polního náčrtu přiřadí dvojčíslí roku.
Podle programu provede změny a podle příkazu
organizačních dat vytiskne nebo nevytiskne dodatek
soupisu parcel. Nový stav evidenčních listů i přehledu
úhrnných údajů uloží vMGP.
4. Po vyvolání programu C se přenese nový stav
z MGP do operační paměti a počítač vytiskne podle
příkazu organizačních dat evidenční listy a uloží nový
stav na příslušné médium k uchování.
Obdobně se bude postupovat i s programy suma·
rizačními.
Dojde.li v některé obci k závadě, přeruší počítač
práci a pracuje na další obci. Po vyšetření závady se
obec znovu zpracuje.
Základní jednotkou je jak vidno evidovaná obec,
konečnou jednotkou okres. Další sumarizace se provede po' výstupu okresních sumarizačních dat na
děrné pásce v jediném výpočetním útvaru.
I když se zdá, že vzhledem na velké množství
zpracovávaných dat je ideální střední samočinný počí.
tač, není to tak zcela jednoznačné. Sběr dat, děrování,
chybovost a řada dalších faktorů mluví spíše pro počítač menší. Konečný, nebo alespoň skutečnosti nejlépe
odpovídající závěr bude možné vyjádřit a~ po prvních
rozsáhlejších pracích.

Toto pojednání je určeno k průběžné informaci
pracovníků SG a OÚG o stavu i koncepci řešení úkolů.
Automatizace na tomto úseku geodetické činnosti je po technické stránce reálná a slibuje široké
možnosti v podávání informací o nemovitostech;
možnosti, o kterých zatím můžeme mít jen mlhavé
představy. Automatizaci nelze ovšem zavádět na
podkladě takových mlhavých představ překotně a nezodpovědně, ale je třeba krok za krokem prokopávat
K tomu cestu, překonávat překážky a přf'dstavy
konkretizovat.
Pracovníci SG a OÚG byli průkopníky v mecha·
nizaci geodetických prací před víc jak deseti léty, kdy
přijali pro práce na JEP tehdy dostupnou děrnoštít·
kovou techniku. Měli by i dnes přijmout novou techniku, i když to od nich bude vyžadovat nový postoj
k práci a z počátku i určité problémy. Jinak to nejde.
Lektoroval:

Ing. Hynek
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65 let Ing. Dr. Karla Kučery CSc

Rozsáhlá a mnohostranná tvůrčí pr,ác~, vyrostlá z potřeb ro'zvíjející se č~sk()3lovenské geodézie, nevšed'llí
nuci,i\.nía hloubka originálního myšlení, zcela mimořádná svěžest ,a břitký vtip, to vše se nám vybaví u jména
jubilanta, vedGucího vědeckého' pracovníka Ing. Dr'. Kal"
la Kuče1ry CSc.
Narodil se 15. února,1905 v Praze', studoval na malo·
stranské reálce v letech 1915-22 a paik zeměměřictví 'na
CVUT v Praze [1922-24). Rozšíře'llJé studium doplnil 2.
státní zkouškou 6. 2. 1932. Po 2,5leté praxi v geolIlletrovských kancelářích vtstoupil v říjnu 1928 do státní měřické služby. Nejprve pil.sobil v měřických okress>ch Vysoké
Mýto. Pardubice a od listopadu 1930 v triangulační kan·
celáři min. financí.
Zde zejména observoval doplňovací síť 1. řádu a od
r. 1936 základní frigonometrickou síť. Vypracoval metodiku tohoto základního měření a uveřejni! ji v jedné
ze svých knižních publikací. Řídil měření čtyř geodetických základen, observaci dvou základnových sít!, osm
měření srovnávací geodetické základny ve Hvězdě a
mezinárodní porovnání této základny s postupimskou
srovnávací základnou v r. 1955. Poznatkv a studie o komparaci invarových drátil. užil jako témá doktorské disertační práce a získal doktorát technických věd v r. 1947.
V r. 1946 se stal vedoucím výzkumného oddělení
v SZKÚ, které pak přešlo v r. 1954 do VÚGTK. Ve výzkumném ústavu působí dnes jako vedoucí vědecký pracovník. Během své výzkumnické činnosti vytvořil např.
edici účelných výpočetních formulářů pro různé úseky
geodetické služby, vypracoval teorii topografických vah
trigonometrických
směrů, která ozřejmila některé kvality čs. trigonometrických sít!, vynalezl zábleskoVý heliotrop, kterého bylo použito u nás i v cizině, a důlní
svislou lať používanou dnes v Příbrami při výzkumu posunů geologických vrstev. Vypracoval metodu vyrovnání
nivelačních sítí přenášením výšek, vyšetřil zákonitosti
polohových chyb čs. trigonometrické sítě a odvodil kritéria přesnosti topografického mapování.
Metodiku přesných
geodetických
měření aplikoval
s úspěchem i na úseku inženýrské geodézie: V rámci
spolupráce geodetických služeb socialistických státťl. vypracoval návrh mezinárodní standardizace geodetických
přístrojů. Vypracovai také metodiku ověřovacích zkoušek geodetických přístrojil.. Kromě toho se zasloužil o
vyjasnění a sjednocení geodetického a kartografického
názvosloví, jako autor knihy "Výkladový geodetický a
kartografický slovník", který vydalo SNTL v r. 1964.
V poslední
geodetických
země.

době úspěšně vyřešil metodiku budovánf
základů, určenou zejména pro rozvojové

Z funkcí, ktmých nabyl, uvádfme členství v čs. národním komitétu
geodetickém
a geofyzikálním
(1948),
v geodetické a geofyzi'kálnf ikOllllisiČSAV (1952), na katedře vyšší geodézie, vkolIllisích pro státní závěrečné
zkoušky a externí pedagogickou činnost na fa'kultě.
Dosavadní výsledky svých pracf uložil do 5 kniha 47
pllvod,ních publikovaných pl."ad. ~romě toho má 8 patentil. v oboru konstrukce'. geodetických
přístrojil..
Za významné tvůr'čí úlspěchy mu bylo v kvěvnu 1969
uděleno pTesidentem repubHky státnf vyznamenání "Za
vynikající' práci".
Je tedy 65. jubileum přHežitosU k díkům význačné
tvůrčí osobnosti a k srdečnému stisku ruky kolegovi
a ryzímu člověku, jehož smyslem života se stala práce,
ke které se vždy upfnal ve všech životních situacích.
Proto mu k jeho jubileu přejeme, aby mohl v této práci
ještě dlouho mezi námi pdkračovat.

Kohl, OÚG v Praze

Ing. Cimbálník, CSc.
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.
Ing. Rudolf Irmler, CSc.
Katedra geodézie a kartogrametrie
VŠLD,
Zvolen

Meranie vzdialenosti dvojobrazovým
diafkomerom Zeiss Dimess 002
so zvislou latou

Pre výpočet vodorovnej vzdialenosti uvažujeme podmienku uvedenú v ods. 3, a to pripad, že vernierová
stupnica je na hornom konci zvislej diarkomernej laty.
Prislušné vzorce odvodíme z obr. 5.

pričom pri híbkových uhloch musíme u druhého člena
rovnice (21) prisúdiť uhlu 8 znamienko minus.
Ak vertikálne uhly meriame ako zenitové vzdialenosti z bude platiť spoločná, pre urahčenie výpočtov
upravená rovnica:

pričom znamienko plus platí ak vernier je na hornom
konci laty, znamienko minus, ak vernier je na spodnom
konci laty.
.
ó. Vliv refrakcie pri meranf so zvislou latou

I
I

--- -----S

, cos (8 -CJ)
1= 1
CJ
cos

=.l'

- -------1 I
J.

cos 8

+ 1".sm 8. tg , us ,

.keďže tg CJ = 0,01, bude
1 = l' . cos 8 + 0,011' . sin 8
81 = 1.cotgCJ = 100l
81 = 100 l' . cos 8 + l' . sin 8
8

=

8

= l001'.cos28

+ ~ l'.sin28

= 100 l' .sin2 z

+ ~ l' sin 2z

81.COS 8

=

V tejto rovnici prvý člen na pravej strane sa vyskytuje
v známej rovnici na redukciu tachymetricky nameranej dížky a druhý člen na pravej strane je jedna stotina
prevýšenia počítaného z tachymetricky
nameranej
dížky. Táto okolnosť umožňuje velmi pohodlné určenie vodorovnej vzdialenosti s dostatočnou presnosťou
pomocou známych Prokešových tabuliek "Tata". Pri
híbkových uhloch musíme prisúdiť u druhého člena
rovnice (20) uhlu 8 znamienko minus.
Keďpoužijeme zvislú latu s vernierom na dolnom
konci, budú platiť tieto rovnice:
8

=

100 l' .cos2 8-

~ l' . sin 28

1 l' .sm
. 2 z,
- 2"

=

100 l' .sin2 z(21)

O posobení vlivu prízenmej refrakcie pri meraní vzdialenosti so zvislou latou v poslednej doba v odbornej
literatúre sa objavil celý rad doležitých prác hlavne
v zahraničí. Z hradiska danej tematiky najdoležitejšie
sú práce DEUMLICH-a [7] a STAHL-a [8].
DEUMLICH vo svojej práci skúmal vliv prizemnej refrakcie na, vzdialenosť zmera,nú pomocou dvoj·
obrazového diarkomeru Zeiss Dimess 002 so zvislou
latou, takže jeho výsledky mOžeme aplikovať pre náš
prípad. Zo záverov jeho práce citujem ([7], str. 95):
"V dňoch so si1ne zoblačenou alebo zamračenou
oblohou je vliv refrakcie, ak vzdialenosť latového úseku nad terénom je vačšia ako 1 m, tak malý, že aj
s vertikálnou latou sa dajú docieliť dobré meračské
výsledky, ktoré vyhovujú aj požiadavkám vyššej
presnosti na merané vzdialenosti. To platí skoro pre
75 % všetkých dní mesiaca. Na základe týchto okolností može sa dosiahnuť presnosť od 1 : 2500, to znamená stredná chyba ±4 cm/100 m pri zachovaní
pozorovacich podmienok".
Výsledky DEUMLICH-ove potvrdzuje aj novšia
práca STAHL-a [8], ktorý po podrobnom rozbore
systematického vlivu počasia, ročného obdobia a terenných pomerovna
verkosť refrakcie pri optickom
meraní vzdialenosti s vertikálnou latou použil tachymeter firmy Kern a Co., Aarau, Švajčia,rsko, s vertikál"
nou latou DKRV. podra STAHL-a [8] pre merania,
bez ohradu na povahu terénu (porast, kultúru a pod.)
doporučuje sa pre dodržanie presnosti od ±3 do
±5 cm na 100 m pri meraní so zvislou latou DKRV
(čo sa može aplikovať aj pre merania vzdialenosti
diarkomerným klínom so zvislou latou) - citujem:
1. dať pozor na to, aby zámery prebiehali vo výške
alebo nad výškou prístroja, predovšetkým v jeho
blízkosti;
2. približne od polovice marca až do septembra merať
len pri zamračenej oblohe, meranie pri krátkodobom
slnečnom ožiarení podra možnosti prerušiť, pričom
však. podra možnosti dodržať výšku zámer nad terénom niečo nad 1,5 m;
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3. nemá sa merať počas pretvárania stabilnej vduchovej vrstvy v labilnú, prípadne obrátene a pri obja.
veni sa lokálnej hmly vzhl'adom na možnosť Iahkého
chvenia latového obrazu;
4. vyvarovať sa merania v zimných dňoch s celodennou
teplotou pod O oe, lebo pravdepodobne dojde k relatívne silnej zmene prírastku teploty v závislosti na
výške.

6. Posúdenie novej met6dy merania vzdialenosti
dialkomerným klinom Dimess 002 so zvislou dialko·
mernou latou
Z predchádzajúcich ods. 3 a 4 vyplýva, že pre určenie
vodorovnej vzdialenosti z nameraných hodnot pri
použití zvislej diaIkomernej laty je treba previesť viac
výpočtov ako keď použijeme diaIkomernú latu vo
vodorovnej polohe. PokiaI výpočet vodorovnej vzdia·
lenosti určenej meraním na diaIkomernej late vo vodorovnej polohe sa prevedie podra vzorca

stromy. Takto sa ve!a získa na pracovnom čase celej
meračskej skupiny, zvýši sa bezpečnosť práce, ušetrí
sa cenná drevná surovina a ušetrí sa les pred robením
nežiadúcich lesných priesekov z h!adiska ochrany lesa.
Vzhfadom na ve!kú rozmanitosť zakmenenia lesa,
a tiež na roznu členitosť terénu, po ekonomickej stránke ťažko sa dajú uviesť výstižné údaje o získaných
úsporoch ku príkladu na 100 metrov polyg. ťahu
založeného v lesných partiach.
Z uvedených okolností nesporne vyplýva, že čas
vynaloženýna zdíhavejší výpočet je omnoho menší,
než čas, ktorý sa musí vynaložiť na urobenie lesného
prieseku potrebného pre umožnenie vizúry na dia!komernú latu vo vodórovnej polohe. K tomu ešte pristupuje v nie nepodstatnej miere cena ušetrenej drevnej
suroviny a tiež zvýšenie bezpečnosti práce.

výpočet vodorovnej vzdialenosti určenej meraním na
diaIkomernej late vo zvislej polohe vyžaduje naviac
tieto práce:
a) výpočet opravy jemného odčítania zo zkreslenia
obrazu stupnic podIa rovnice (19). Tento výpočet
ovšem odpadá ak použijeme metodu navrhnutú
v stati 3.2;
b) umocnenie funkcie cos s, resp. sin z a k tejto hod·
note pripočítanie hodnoty výrazu 0,005. sin 2z.
Tento výpočet by sa ovšem mohol urýchliť zostave·
nim vhodných tabuliek pre celý výraz v zátvorke
rqvnice (22). V tomto prípade výpočty naviac
uvedené v tomto bode by odpadli.
Napriek uvedenému predÍženiu výpočtov použitie
zvislej diaIkomernej laty je velmi opodstatnené a to
z viacerých dovodov:

6.1. Výhody
laty pri

použitia
zvislej
diaIkomernej
meraní v zalesnených
územiach

Založenie polygónových ťahov v zalesnených územiach
pri doteraz používanej metóde merania s diaIkomernou
latou vo vodorovnej polohe je velmi obtiažne a vyža.
duje mimo robenia nákladných až tri metre širokých
priesekov, aj nepriaznivé deformovanie plynulého
smem polygónového ťahu v dosledku snahy založenia
polygónovej strany v najmenej zalesnených partiach
lesa. Vyhradávanie vhodných málo zarastených miest
pre založenie polyg. ťahu má tiež za následok mimo
ztraty času pri osadzovaní polygónového ťahu aj
nežiadúce predíženie ťahu.
Je jasné, že pri použití zvislej diarkomernej laty
je založenie polygónového ťahu v zalesnenom území
omnoho Iahšie, lebo skoro vž~y bude stačiť obsekať len
konáre stromov v priebehu zvolenej vizúry, kdežto pre
vizúry pri použití diaIkomernej laty vo vodorovnej
polohe je nutné vyrubovať mnohokrát i velmi hrubé

6.2. Výhody
použitia
zvislej
dia!komernej
laty pri meraní v intraviláne
Velmi markantne vystúpia tiež výhody použitia
zvislej diafkomernej laty na určenie vzdialenosti
v intraviláne pri merani dížok polygónovej siete.
Dnešný prudký rozvoj automobilizmu má za.
následok na uliciach miest a obcí velmi ve!kú premáv.
ku počas ktorej je obtiažne merať dížky polyg. strán
priamo cez ulicu pásmom' i vtedy, keď sa jedná
o malé sklony terénu. Z tohoto dovodu v praxi sa
s obrubou používa optické meranie dížok, ovšem pri
vodorovnej polohe diafkomernej laty. Keďže dia!komerná lata má dížku 2,1 m, je často vefmi obtiažné
najsť na chodnfkoch vhodné stanoviská pre polygónové
body, lebo pri vefkej premávke chodcov vzniká vždy
nebezpečie nárazu do dia!komernej laty vovodorovnej
polohe. Toto nebezpečie je podstatne nižšie pri použití
late v zvislej polohe. Je treba tiež poukázať na tú
výhodu, že pri vysoko vysunutej zvislej late chodci
o mnoho menej prekážajú vo!nej vizúre ako je to
u diafkomernej laty vo vodorovnej polohe. Ďalej
stabilita zvislej laty je vačšia ako laty vo vodorovnej
polohe, lebo prípadné nárazy vetra menej posobia na
zvislú latu. Nepochybnou výhodou zvislej laty pri
vo!be stanovísk polygónovej siete je aj to, že je možná
!ahšia volba vo!nej vizúry ako pri late vo vodorovnej
polohe. Keďže najvhodnejšie sa volia stanoviská na
okrajoch chodníkov, pri použití vodorovnej dial'komer.
nej laty veImi prekážajú vol'ným vizúram rozne stípy,
stožiare osvetlovacích telies a pod. stojace po oboch
stranách zvolenej vizúry.

1970/35

Geodetický a kartografický obzor
ročník 16/56, číslo 2/1970

lrmler,
R.: Meranie vzdialeností
dvo;obrazovým
dia7!komerom Zeiss Dimess 002 so zvislou latou

36

6.3. Výhody
použitia
laty v extraviláne

zvislej

diafkomernej

I keď sa na prvý pohl'ad zdá, že metódu merania vzdia·
lenosti na zvislej diafkomernej late neni potrebné použiť v extraviláne, predsa sa často vyskytnú situácie,
keď táto metóda merania bude výhodnejšia ako
metóda merania vzdialenosti na vodorovnej diafkomernej late.
Nesporne je výhodnejšie použiť zvislú diafkomernú latu pri meraní polygónového ťahu vedeného
po hradských, kde stanoviská sa musia voliť po banketoch. V takýchto pripadoch vodorovná diafkomerná
lata často prečnieva do jazdnej dráhy, čo je zrejme
nežiadúce.
Vofba vhodného stanoviska pri merani polygónového ťahu s vodorovnou diafkomernou latou vo svahovitom území často je obtiažna, ak sa má zamedziť
nepriaznivý vliv boonej refrakcie v tom prípade, ak
jeden koniec vodorovnej laty je vefmi nízko nad
terénom (obr. 6) [9]. V takomto prípade je vhodnejšie
použiť zvislú diafkomernú latu, čo umožní viesť optimálnejšie smer polygónového ťahu.

6.4. Nevýhody
vzdialenosti

použitia
metódy merania
na zvislej diafkomernej

late

Všeobecné použitie zvislej diafkomernej laty na mera·
nie vzdialenosti je do určitej miery omedzené, čo
v niektorých pripadoch sa móže javiť ako nevýhoda
v srovnaní s meraním vzdialenosti na vodorovnej
diafkomernej late.
Ako bolo uvedené v ods. 5 pre potlačenie nepriaznivého vlivu vertikálnej refrakcie je potrebné, aby
spodná zámera prebiehala približne vo výške zámernej
osy theodolitu. Táto požiadavka sa nedá splniť ak
medzi stanoviskom prístroja a ciefom je terén vefmi
zaoblený, v takomto prípade vizúra sa priblíži v ne·
žiadúcej miere k terénu. Za takejto situácie ovšem
móže sa použiť diafkomerná lata vo vodorovnej
polohe.
Na konci odst. 5 v bode 2. sa doporučuje podfa
[8] v mesiacoch marec až september merať vzdialenosti na zvislej diafkomernej late len pri zamračenej
oblohe. Táto požiadavka je vyslovená pre dodržanie
presnosti ±2 cm - ±5 cm na 100 m pri merani so
zvislou latou DKRV. Pri dvoch meraniach dížky
v polygónovej sieti pripúšťajú však naše predpisy pre
THM odchylku ±6 cm (za vefmi nepriaznivých pomerovaž ±1O cm). Podfa údajov uvedených v [8] pri
striedavo zaoblačenom počasí ani v najteplejšich mesiacoch jún a júl nebola zistená vačšia refrakcia ako
±4 cmJ90 m bez ohl'adu na povahu terénu a bez ohradu na dennú dobu. Z uvedeného je vidieť, že merania
so zvislou latou sa možu konať aj pri striedavo zaoblačenom počasí bez obavy prekročenia dovolených od·
chyliek pre dvoje meranie dížok podfa predpisov pre
THM. Omedzíme teda meranie dížok na zvislej late
len pri úplne jasnej oblohe, a to podra [8] v mesiacoch
jún a júl, keď vizúra prebieha nad asfaltovou a betonovou plochou, alebo nad zatrávneným terénom.

V zatienených lesných priesekoch toto omedzenie
odpadá. Pri posudzovaní tejto nevýhody je ovšem nut.
né uvážiť, že aj meranie s vodorovnou diafkomernou
latou v teplých slnečných dňoch vzhradom na veÍkú
vibráciu je obtiažne a je lepšie v takéto dni vyvarovať
sa meraniu ak chceme dostať spofaWivé výsledky vyhovujúce kritériám pre presnosť dížok polygónových
strán.
Celkove je vidieť, že uvedené nevýhody sú takého
rázu, že použitie zvislej diarkomernej laty sa nielen
vyrovná metóde merania dížky na vodorovnej diafkomernej late, ale v mnohom ohl'ade je omnoho vý.
hodnejšie.

7. Preskúšanie správnosti nových vzorcov meraním
v teréne
Pre overenie správnosti vzorcov (19) a (22) bola vykonaná celá séria merani na územi s krátko pokoseným
trávnikom v dňoch 13., 16., 17., 18. septembra,
8., 15., 29., 30. októbra 1968 za rozneho počasia. Dňa
15. októbra 1968 meranie bolo vykonané za daždivého
počasia. Keďže v prvej rade jednalo sa o overenie
správnosti a presnosti pre merania v zalesnených územiach, maximálna dížka overovacej základne bola
zvolená len 65 m, čo sa dá považovať za priemernú
dížku v polygónových ťahoch založených v našich
lesných porastoch. Každá dÍžka bola napred zameraná
paralakticky a potom opticky s diafkomerným klínom
Dimess 002 na zvislej diafkomernej late. Použitý bol
theodolit fmy Zeiss Theo 020, ktorý pre tieto merania
mal tú výhodu, že má automatickú horizontáciu
indexu vertikálneho kruhu. U každej dížky zameranej
opticky bolo prevedené 5 koincidencií verniera.
Na presnosť určenia vzdialenosti má vefký vliv,
s akou presnosťou postavime diafkomernú latu do
zvislice. Ing. Kocián v [3], str. 53 ku príkladu uvádza,
že 30'odchylka zvislej laty od svislice pri 100 m vzdialenosti a 10° sklone zámery sposobuje v zameranej
vzdialenosti chybu až 15 cm. Pre docielenie potrebnej
presnosti pri stavaní laty do vertikály, prikladala sa
k prednej ploche diafkomernej laty rúrková libela,
umiestnená vodorovne v kovovom pravouhlom ráme.
Urovnanie laty do svislice pomocou ručne prikladanej
libely (os libely sa umiesti kolmo na prednú plochu
late) dá sa vykonať vefmi rýcWe v tom prípade, keď
jednu staviacu nožičku stojana umiestnime vo smeru
vizúry, druhú nožičku kolmo na smer vizúry.
. Výsledky meraní aj s uvedením vypočitaných
oprávo podfa vzorca (18) sú uvedené v tab. 1.
Stredné chyby jednotlivých meraní na deviatych
základniach sa pohybujú medzi ±1 cm až ±2 cm.·
Rozdiely medzi paralakticky meranými dížkami a opticky zameranými dížkami na zvislej diafkomernej
late sa pohybujú od 2 mm až do 27 mm. V žiadnom
prípade však nebola prekročená dovolená odchylka
predpísaná predpismi pre THM pre dvakrát zmerané
dížky. Velikosť odchyliek medzi jednotlivými mera·
níami tiež ukazuje, že posobenie refrakcie sa ani v jednom prípade podstatne neprejavilo, hoci merania boli
robené aj v pripadoch, keď náhle vyšlo slnce spoza
mrakov.
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paralak;
ticklj.

I
88
87
86
lIO
107
88
87
88

lIO
109

88
88
88

lIO
109
88

88
109
109

88
88

88
lIO
109

82
83
lI5
lI3
81

80
79
117
115
114

25,914
25,999
26,206
25,854
25,581

+70
q-78
9
-61

36,317
36,484
36,369
36,174
36,106

+ll
+19
+14

46,667
46,722
46,611
46,415
46,281

+24
+27
+22
-13

57,027
56,932
56,688
56,549
67,022
66,892
67,043
66,707
66,585
49,683
49,222
49,260
48,747
29,475
29,785
29,928
29,405
29,122
28,879

+

-40

-6
-3

-10
+37
+33

-22
~17
+37
+31
+38

-23
-18
+99
+62
-62

-34
+86
+1l1
+125

-78
-59
-43

25,984
26,077
26,215
25,793
25,541

25,143
25,136
25,144
25,122
25,143

36,328
36,503
36,383
36,168
36,103

35,183
35,179
35,195
35,185
35,197

46,691
46,749
46,633
46,402
46,271

45,226
45,199
45,210
45,194
45,198

57,064
56,965
56,666
56,532

55,274
55,264
55,294
55,256

67,059
66,923
67,081
66,684
66,567

64,952
64,978
64,976
64,947
64,964

49,782
49,284
49,198
48,713

46,332
46,342
46,366
46,340

29,561
29,891
30,053
29,327
29,063
28,836

27,241
27,241
27,224
27,201
27,207
27,231

Praktické výsledky z meraní uvedených v tab. 1,
prevedených za rózneho počasia, preukázali, že meranie vzdialenosti na zvislej diafkomernej late pomocou
optického klína Dimess 002 vyhovuje požadovaným
kritériám presnosti aj pre meranie vzdialenosti v polygónovej sieti, musili. Sil. však použiť správne vzorce
pre výpočet opravy zo zkreslenia obrazu stupníc
diafkomernej late a pre výpočet vodorovnej vzdialenosti, ktoré boli odvodené v tejto práci, pričom musili.
byť dodržané zásady na potlačenie nepriaznivého vlivu
diferenciálnej refrakcie uvedené v 5. ods. tejto práce.
Vzhfadom na príslušné rozbory, uvedené v predchádzajúcich statiach, dá sa oprávnene 'predpokladať,
že navrhovaná nová metóda merania dlžok na zvislej
diafkomernej late pomocou optického klínu Dimess
002 Sil. bude v praxi využívať jednak pri mapovacích
prácach geodetickými podnikmi, jednazk pri mapo.
vaní v zarastených lesných terénoch a pri povrchových
meraniach v banskom meračstve.
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Analýza některých systémů
digitálniho modelováni terénu

T.:

AnalOza některOch syst~mil digitálního
modelovdnl ter~nu

Ing. Jii'i Šima CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kar~ografický v Praze

V období 1968-1970 problM
ve Výzkumn~m
ústavu geodetžck~m, topografick~m
a kartografick~m v Praze intenzívnl
výzkum problematiky
digitálního modelování
ter~nních
ploch, zvláště
pro
účely
automatizace
pro;ektování
silnic a dálnic
v ČSSR. Před zahá;ením sestavy vlastní koncepce
digžtálnlho
modelu ter~nu, která by respektovala
specifick~
podmlnky
tJ.{5elov~ho mapovánl
a pro;ektování liniových
dopravnlch
staveb v ČSSR, vypracoval
autor obsáhlou analýzu podobných
syst~m'Ů, vyvinutých
dosud v z(lhraničž. Resumé této
práce, přednesen~ na konferenci
Mezinárodní
fotogrammetrick~
společnosti
(I SP) v Bratislavě
v řž;nu 1969, bude patrně za;ímat i širší čs. odbornou vefle;nost.
1. D i g,i tál ním
ode I t e r é n u je všeobecně definován jako s o u bor
v y br a n Ýc h b od ů na terénní ploše, uspořádaný v paměti samočinného počítače tak, aby umožnll výpočet speciá~ních dat pro účely projektování
cest, staveb,
rozsáhlých zemních prací ,a automatizaci mapovacích prací. Obvykle se ukládají kartézské souřadnice x, y, z, účelně tříděné do pásů nebo bloků.
Orig~nální jiné řešení představuje zatím jen DTM
Stuttgart, kde se ukládají koeficienty dvojic (párů)
Fourierových
řad,
reprezentujících
jednotlivé
vrstevnice. Soubor dat v paměti samočinného počítače by byl neživou materií, kdyby nebyla k dispozici
p r a v i d I,a, (p r o c e dur y) jak data
zpracov,at. Terénní plocha je mnohotvárná a často
přetvořená lidskou činností. Proto je velmi obtížné
definovat i její malé části jednoduchou matematicky definovatelnou
plochou. Existují jednotlivé
body nebo jejich soubory, ve kterých nelze definovat tečnou rovinu k terénní ploše. Nazýváme je
s ing u I á r ním i bod y a něktp.ré DTM-systémy
zavádějí jejich speciální indik'aci (např. švédský
VV-model, VIATEK-model, ČS-model). Naproti tomu se nejeví účelné rozmnožov,at dosud uvedené
údaje o další, např. geotechnickádata.
Ta se zajišťují jinými metodami a v jiných bodech, než
body digitálního modelu povrchu terénu. Pro automatizaci projektování zemních prací je výhodnější
použít dvou i více paralelních
modelů
(terénu, skalního podloží, neúnosné zeminy apod.).
2.. vývoj digitálních modelů v různých zemích
byl převážně vyvolán náročnými
požadavky na
projekční
práce
v oboru
dopravního
a i n žen Ý r s k é h o s t a v i tel s tví. DTM se
v současné době již používá nebo hodlá použít při
projektování
více variant dál nic e ve volném
terénu, k řešení složitých mimoúrovňových
k ř iž o vat e k, k o pti m a I i z a c i projektů zemních
prací při výstravbě lefišť, parkovacích ploch, obytných sídlišť a průmyslových
závodů. Speciální,
často zjednodušené formy digitálního modelu, jsou
ve značném rozsahu používány k u r č o v á n í k ub a t u r přírodních vodních nádrží, v lomech a na
povrchových dolech. Perspektiva využití DTM při

automatiz,aci běžných mapovacích prací ve velkých
a středních měřítkách je dosud vzdálená a nejasná.
Efektivnost
přímého grafického
vyhodnocení na
analogových přístrojích je příliš silnou konkurencí
a dosavadní výsledky např. automatické interpolace a konstrukce vrstevnic nejsou ještě dostatečně
přesvědčivé.
Univerzálnost využití různých DM systémů souvisí zpravidla s pracovním programem institucí, ve
kterých byly vyvíjeny. Některé modely poskytUjí
pouze podélné a příčné řezy, jiné umožňUjí interpolovat i výšky jednotlivých bodů nebo přímo počítat kubatury ,zemních těles. O možnost zcela
univerzálního využití se např. snaží koncepce ČSmodelu. Obsahuje 3 základní procedury: vytvoření
modelu, interpolaci výšky jednotlivého bodu a výpočet vertikálního řezu, které mohou být vestavěny
jakožto standardní podprogramy
do nejrůznějších
integrovaných projekčních systémů.
3. Zcela otevřenou otázkou pro odbornou diskusi
je problém, zd,a má být účelem výpočetních operací na digitálním modelu terénu přesná i n t e r p 0I a c e j e dno t li v Ýc h bod ů a jejich uspOřádaných množin (řezů), nebo zda postačí určit par a m e t r y a pro x i ma ční c h p I o c h, které
by poskytly dostatečně
přesné výsledky při výpočtu kubatur zemních těles, i když .je v tomto případě členitá terénní plocha zjednodušována
(uhlazována). Dosavadní DTM-systémy častěji počítají
s druhou variantou, která je pochopitelně
méně
náročnější. Příčné řezy interpolované
na takovém
modelu nemají shodný tvar s řezy zaměřenými na
nepravidelných
terénních
plochách a také výšky
jednotlivých bodů v blízkosti terénních hran mohou
být následkem stereotypní interpolace značně pochybeny. Čs. vÝVOjový tým se domnívá, že je účelné snažit se o co nejpřesnější
interpolaci bodů
a řezů, neboť při jejich v hod n é h u s to t ě
a d i str i b u c i musí být dosaženo v y š šíp f e sn os t i i pfi výpočtu kubatur. Tyto vlastnosti
jistě usnadní přijetí nové modelové techniky u projektantů v praxi. Je ovšem účelné studovat vlastnosti aproximačních ploch různého typu a vyšších
stupňů, které by byly schopny reprezentovat mno·
hotvárnou terénní plochu v e vět š í m r o z s a h u.
Teoretický výzkum je prováděn v několika státech
vče-tně ČSSR, ,avšak jeho výsledky dosud nestačily
ovlivnit výVOj DTM-systémů ani jiných technologických postupů v inženýrské geodézii.
4. Pokud jde o zd roj e digitá~ních dat o terénní ploše, ve většině státfi je dávána přednost I etec kým
sní m k ů m. V mnoha místech souvislého pokryvu lesy a polní vegetacÍ jsou ovšem
data doplňována
g e ode t i c kým
měř e nim
(převážně tacheometrií).
Obsah v r s t e v nic ov Ý c h map
ve velkých měřítkách je digitalizován pomocí kartografických
snímacích souřadnicových systémů (digitalizátorůj
v těch zemích, kde
je rozvinuto souvislé technické mapování v měřít-
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kách 1: 1000 až 1: 5000 (záp. a střední Evropa,
Anglie). V Československu je věnována velká pozornost všem vhodným metodám automatizace záznamu informací o terénu geodetickými a kartog'rafickými metodami, protože více než 1/3 plochy
státu je pokryta souvislými lesy a celá republika
je postupně
mapována v měřítkách
1: 5000 až
1: 1000 způsobem, který vyhovuje požadavkům na
přesnost geodetických informací při projektování
cest a velkých staveb.
5. Nejpoužívanějšími pro s tře d k Y k přímému
záznamu digitálních
dat v terénu jsou běž n é
g e ode t i c k é pří str o j e (tachymetry, teodolity). Použití automaticky
registrujících
přístrOjů
je ve stadiu prvních zkoušek, zejména v zemích
tradičních výrobců. Letecké snímky jsou převážně
vyhodnocovány
na a n a log o v Ý c h pří s t I' oj í c h vybavených
a u tom a t i c k o u I' e g i str a cí
modelových
souřadnic.
A n a 1y t i c k é
vy hod noc e n í pomocí přesného stereokomp,arátoru je sledováno zejména ve Švédsku, Finsku
a experimentálně též v ČSSR. Pro di g i t a 1i z a c i
v r s t e v nic o v Ý c h map
je k dispozici větší
p,očet přístrojů - automaticikých koordinátografů
i speciálních
digitalizátorů. V ČSSR je používán
registrační systém vzniklý spojením kreslícího stolu Zeiss Jena s elektrickým registračním zařízením
Wild EK 5.
6. Zdá se, že při vývoji DTM-systémů v minulých
letech nebyla věnována dostatečná pozornost otázkám
k 1a s i f i k a c e
ter én n í
p 1o c h Y
z hlediska optimálního vytvoření digitálního mo-delu. Svědčí o tom sporadické údaje a instrukce,
týkající se způsobů v Ý ti ě I' U bod ů na t e r é nn í p 1 o š e (hustota a rozložení). Pouze ty systémy, které používají převážně bodového záznamu
vrstevnice jsou "autorekuční",
tzn. že větší křivost vrstevnice
automaticky
vyvolává
nutnost
zhuštění, a to nejen bodů na vrstevnici, ale i intervalu vrstevnic. Vytváříme-li DTM pomocí bodového rastru, ovlivňuje h u s t o ta a I' o z 1 o žen í
bod ů velmi podstatně přesnost operací na modelu. Těmto otázkám je věnována velká pozornost
při výzkumu v Československu a dosažené výsledky jsou prezentovány ve zvláštním referátě.
7. For m a a o b s a h di g i tál n í h o z á z n am u terénních dat pomocí geodetické, fotogrammetrické nebo kartometrické
techniky jsoU u většiny analyzovaných
DTM-systémů velmi podobné.
Vyplývá to ze skutečnosti, že ve většině zmíněných
států jsou používány tytéž přístroje světových výrobců
(tachymetry,
teodolity,
fotogrammetrické
vyhodnocovací přístroje, registrační zařízení atd.).
Individuální rozdíly lze pozorovat ve způsobu indikace bodů. Některé systémy vůbec body nečíslují nebo jen formálně jsouce k tomu nuceny standardní formou záznamu používaného automatického registračního
zařízení. Jiné systémy rozlišují
body. na hladkých plochách a terénních hranácn
(VIATEK-model) pomocí jednoduchého
číselného
kódu. Švédský VV-model a Čs-model číslují terénní hrany, případně
i terénní elementy, složené
z několika hran. Všechny body na téže hraně mají
stejné číslp, které je zároveň indikací singulárního
bodu.
8. K6 d a n o s i tel
záznam terénntchdat
vení institucí, které se
tému. Jsou používány

in f o I' m a c í pro digitální
závisí na technickém vybazabývají vývojem' DTM-sysděrné štítky IBM i děrná

páska, zpravidla osmistopá. Tam, kde je k primární
registraci
dat používána pětistopá páska (často
u fotogrammetrických
přístrojů),
je obvyklé zaznamenat výsledky konverze těchto dat na osmistopou děrnou pásku nebo na děrné štítky.
9. K o n v e r z e primárně
registrovaných
různorodých terénních dat je obvyklou součástí procedury vytvoření DTMv samočinném počítači. K transformact p o I á r n í c h s o u řad nic
na pravoúhlé se používá
standardních
podprogramů
na
zpracování
tachymetrických
dat.
M ode lov é
s o u ř la dni c e z fotogrammetrického
nebo kartografického záznamu se transformují do jednotného systému pomocí Helmertovy nebo afinní transformace. S li í m k o v é s o u řad nic e se zpracovávají pomocí programů vyvinutých pro analytickou aerotriangu1aci
(Švédsko, Finsko, Československo). Konverze je často prováděna na stejném počítači jako vytvoření DTM. Existují však
pří'pady, kdy je konverze originálních
terénních
d,at prováděna
odděleně na snadno dostupných
a l:aciných malých samočinných počítačích (např.
v Československu).
V průběhu konverze je vhodné korigovat různé
s y s tem a t i c k é c h Yb y, které ovlivňují kvalitu za~namenaných
dat (např. vliv dlstorze objekUvu či zbytkových chyb ,absolutní orientace). Analytické řešení je uvažováno zatím jen ve švédském
VV-modelu. Ostatní systémy dávají přednost opticko-mechanickým korekcím již v průběhu vyhodnocení. Dosud zcela otevřeným problémem je kontrola správnosti zaznamenaných
dat a vylo u č e ní
in val i dní c h bod ů.
Sporadické
informace
o řešení tohoto problému u všech sledovaných
systémů svědčí o tom, že dosavadní návrhy dosud
nebyly aplikovány v praxi. Fin á 1ní t va r homogenizovaných
terénních dat před uložením do
paměti samočinného počítače je vesměs jednotný:
(indikace, X-, y-, z-souřadnice).
10. K v Yt v oře n í d i g i tál n í h o m ode I u
t e r é n u jsou vhodné s tře dní
počítače s velkou operační rychlostí a kapacitou vnitřní i vnější paměti. Užívají se typy s kapacitou 32-96 K
oper,ační paměti a vnější magnetické páskové paměti s kapacitou několika miliónů slov. Rozměr
modelu (bloku), který může být najednou zpracován závisí na volné kapacitě operační paměti,
která nebyLa obsazena administrativním
programem. U systémů, ve kterých je model tvořen body
ve tvaru '(i, x, y, z), může dosáhnout 1000-3000
bodů. Není však žádným
problémem
vyvolat
z vně;ší
paměti
další bloky
a již použitá
data uložit zpět. Tak je kontinuálně vytvářen "operativní model" z mnohem obsáhlejšího
souboru
dat.
K rychlému vyhledávání blloků, podbloků a bodů
momentálnímo zájmu slouží různé systémy třídění
dat při jejich ukládání do paměti počítače. Souřadnice jsou obvykle tříděny do pásů nebo pravoúhelníkových podbloků, aby při hledání bodů momentálního zájmu nebylo nutné procházet celým
souborem dat. Pokud se v daném systému rozlišují
regulární a singulární body, jsou v paměti uspořádány odděleně, a to buď pro celý model nebo v každém podJblo'ku zvlášť. Zvláštní kategorii tvoří systémy, kde se neukládají sQuřadnicé bodů, ale jiné
charakteristiky
terénní plochy (modely dr. Nakamury). Koncepce většiny modelů předpokládá speciální tvar zaměřované~o území' - úzký pás podél
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spojnice vzdálených bodů a podle toho řeší zjednodušeně problém překrytu a návaznosti modelil.,
bloků. a zón. Univerzální systém digUálního modelování rby však měl počítat s možnostmi spojování
a překrytu
blokii všemi směry, jak je obvyklé
u plošného mapováni.
11. Systém v Ý běl' U bod il. na digitálním modelu pro i n tel' pal a r. i výš k y jednotlivého
bodu je· v zásadě dvojího druhu:
Některé systémy používají pro interpolaci jen malý počet nejbližších bodů a dávají přednost nejjednodušším
náhradním
plochám -' rovině, případně hyperbolické přímkové ploše. To ovšem vyžaduje registrovat body digitálního modelu v takové hustotě a rozložení, aby použití jednoduché
náhradní plochy !bylo oprávněné. Metodika interpolace je podobná konstrukci výškopisu z tachymetrických dat, efektivnost interpolace
je ovšem
díky rychlosti samočinného počítače neporovnatelně vyšší.
Alespoň polovina dosud vyvinutých DTM-systémů
se opírá o interpolaci
pomocí náhradních
ploch
vyššího stupně [nej častěji druhého). K výpočtu
koeficienti\. těchto ploch Ise používá zpraVidla nadbytečného množství DTM 'bodů z okolí bodu intel'polovaného. T v a l' a vel i k o s t o k o I í je jedním z typických rysů každého DTM-systému. Často
se používá okolí ve tvaru kruhu nebo čtverce, jehož
velikost se . zvětšuje nebo zmenšuje tak, alby byl
získán dostatečný
počet bodů pro definici interpolační formule. Zvláštní koncepce výběru bodil
je aplikována v ČS-modelu. [Limitní poloměr okolí
se při nedostat1m bodu uvnitř zásadně nerozšiřuje,
nýbrž je zvol'ena jednodušší interpolační
plocha,
která je daným počtem bodil. ještě definována. To
se stává v místech malé jhustoty DTM bodů. na
hladkých, jednoduchých
a pravidelných
plochách,
kde má jednodušší interpolace plné oprávnění.
12. K interpolaci Výšek bodil. a profiIú na digitálním modelu terénu se používají rychlé počítače,
které umožňují výpočet 1-15 bodu za sec. In t e 1'p o I a ční
pro c e dur a obsahuje výpočet soustavy třech až několika desítek normálních rovnic
a dosazení koeficientů do rovnic oprav,případně
i výpočet středních
chyb. Interpolace
profilů je
většinou řešena jako opakovaná interpolace
jednotlivých bodu, ležících v pravidelném
intervalu
na vertikálních řezech terénní plochou. Odlišné je
řešení IVmodelech dr. Nakamury, kde se vyšetřují
průsečíky vrstevnic nebo systému křivek 3. řádu
na povrchu terénu s rovinou vertikálního řezu. Interpolace jednotlivých bodii v blízkosti terénních
hran Je uspokojivě řešena jen v některých systémech i[VIATEX-model, ČS-model). Švédský VV-model řeší tento problém pouze v případě interpolace
profilu, a to zařazením průs'ečIků terénních hran
s rovinou vertikálního řezu a eliminací nesprávně
interpolovaných
bodu v jejich bltzkosti v důsledku
použití aproximační plochy 2. stupně.
Při analýze existUjících DTM-systému lze konstatovat rii.zné názory na tvar váhavého čísla a jehD
roli v interpolační proceduře. Používáme-li k interpolaci většího počtu ruzně vzdálených bodu, je bezesporu oprávněné regulovat jejich účinnost zavedením vah. Nejčastěji se používá váhavé číslo nepřímo úměrné druhé mocnině vzdálenosti od interpolovaného bodu, VV-model zavádí dokonce třetí
mocninu lpi =1/1'3). V ČS-modelu je možno váhovéčíslo měnit pod}e individuálních poti'eb.
Dalším dosud zcela otevřeným problémem vývoje
DTM je kontrola správnosti interpolace a vylučo-

T.:

Anal{}za někter{}ch systémů digitálního
modelování terénu

vání ,invalidních Výsledku. Výskyt hrubé chyby je
možný především při nevhodné kritir.ké konfiguraci DTM !bodů nebo při interpolaci na samém okraji
souboru DTM dat.
13. For m a a o b s a h v Ý s tup n í c h dat
DTM-systémii je zpravidla podřízena praktickým
potřebám institucí, pro které byl digitální model
terénu vyvíjen. Nejrozšířenější
formou výstupu
jsou psané příčné a podélné profily nebo seznam
souřadnic a Výšek 'bodů zvláštního zájmu. Výsledky interpolace
na děrné pásce jsou zpravidla
uspořádány v takové formě a obsahu, aby mohly
být bezprostředně
použity v dalšír:h částech integrovaných
systémů, např. pro výpočty kubatur,
perspektivních
kreseb neho pro optimal1zaci projektů.Pro
výzkumné
práce je účelné tisknout
i další parametry
interpolace,
jako např. počet
bodů použitých při výpočtu, střední jednotkovou
chybu z vyrovnání a střední chybu vyrovnané výšky. Vztahy mezi přesnosti
interpolace
a těmito
hodnotami jsou studovány pro eventuální praktické využití při kontrole Výsledků interpolace.
14. PokUd jde o další aplikace digitálního modelu terénu kromě již zmíněných,
lze očekávat
především vývoj rllzných speciálních
a zjednodušených (jednoúčelových)
aplikací, které souvisejí
s výpočty kubatur. Digitální model terénu se stane
nepostradatelným,
jakmile se v silničním projektování přejde od často problematických
výpočtů kubatur zemních prací pomocí příčných Iprofilů na
jiné metody [např. 'finský Surface-systém). K všeobecnému rozšíření přispěje i výVOj automatického
grafického
zobrazení
digitálního
modelu terénní"
plochy [pomocí vrstevnic a kótovaných bodil) a
výsledkll interpolace na něm.

Analýza
některých
existujících
DTM-systémii
ukázala, že problematika
digitálního
modelování
terénní plochy a jeho využití v inženýrství
je
s úspěchem řešena souběžně v několika zemích.
Jsou nacházeny tytéž základní problémy, jejichž
řešení lze nejefektivněji
realizovat
mezinárodní
spoluprací v rámci činnosti Mezinárodní fotogrammetrické Ispolečnosti.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze vypisuje konkurs na obsazení mIsta
samostatného odborného pracovníka pro řízení technického rozvoje a VZH.
Podmínky: vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru, minimálně B let odborné praxe, alespoň pasIvni
znalost cizích jazykil, nástup 1. dubna 1970.
Platové podmínky podle platového řádu pro pracovníky centrálně řízených výzkumných ústavil.
Písemné nabídky s údaji o vzdělání, praxi, jazykových
znalostech a stručným životopisem zasílejte na adresu
I1stavu, personální oddělení, Praha 1, Politických vězňň .12, do 28 •.února 1970.
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a československej

Poznámky k medzinárodnej a československej geodetickej terminológii
a symbolike

Ing. Jozef PetrU CSc.,
SVŠT, Bratislava

Va vedných disciplínach pre dorozumenie medzi
pracovníkmi toho istého odboru by mala platiť
zásada jednotnej terminológiea
symboliky, t. j.
pomenovanie určitého pojmu len jedným termínom
a prípadne jeho označenie jedným symbolom. Pre
dorozumenie medzi odborníkmi roznych jazykov
by bol a výhodná tiež jednotná symbolika. Takáto
jednotná
medzinárodná
symbolika by vylúčila,
alebo aspoň značne obmedzila mýlne pochopenie
študovaného problému, najma pri neúplných znalostiach cudzieho jazyka. Takáto jednotná medzinárodná symbolika však zatial neexistuje. Jednotnosť je len v niekorkých symboloch vedných
disciplín a aj to najčastejšie len v určitých zemepisných oblastiach, v ktorých je medzi odborníkmi
r6znych štátov dlhoročná spolupráca,
prípadn(j
ich spája spoločná reč. Pramene rozdielnej symboliky sú v rozdielnosti zásad ako označovať body,
úsečky, roviny, uhly a pod. a ďalej v skratkách
termínov, ktoré sú v roznych jazykoch rozdielne.
Jednotná medzinárodná terminológia je len v malom počte odborných termínov. SÚ to najčastejšie
hlavné odborné termíny, odvodené volakedy z latinčiny a gréčtiny, prípadne z iných jazykov, pre
ktoré najčastejšie
ani neexistuje
pomenovanie
v národných jazykoch. V najnovšej dobe takýmito
termínmi sa stávajú firemné označenia prístrojov,
cudzojazyčné skratky označení pojmov viacerými
slovami a pod. Tieto termíny sa preberajú do národných jazykov bez zmeny, alebo len s malou
úpravou. Na zmedzinárodnenie terminológie najma
hlavných termínov prispievajú aj národné jazykovedy, ktoré dnes netrvajú tak dosledne ,ako prv
na puristických zásadách. V jednotlivých národných jazykoch sú však aj v tomto velké rozdiely.
lná je otázka terminológie tzv. podrobných termínov, ktoré označujú napr. súčasti prístrojov, technologické
postupy,
teoretické
princípy a pod.
V tomto smere je otázka jednotnej medzinárodnej
termino16gie takmer neaktuálna.
Rozdiely v termino16gii, ale najma v symbolike
sťažujú dorozumenie medzi odborníkmi roznych
jazykov a najma štúdium cudzojazyčnej literatúry,
l{toré si vyžaduje náročnú adaptáciu pri symbolike. Je preto pochopitelná snaha medzinárodných
spoločností v našom odbore u vedných oblastí
geodézie, fotogrametrie
a kartografie
(FIG, ISP,
ICAJ o štandardizáciu
v terminológii, ale najma
v symbolike. Často velké rozdiely však nie je možné odstrániť jednorazovým opatrením,aj
keď najlepšie myslené a pripravené. Narazilo by zrejme
na tradíciu v jednotlivých štátoch a dotklo by sa
tiež širokého okruhu pracovníkov v praxi. Tu by
takéto násilné opatrenie urobilo asi viacej škody
ako osohu. Ťažko je možné predpokladať, že v dohladnej dobe by mohlo dojsť k zjednoteniu symboliky a terminológie. Je to zatial vefmi nereálne,
a preto sú správne návrhy medzinárodných
spoločností, ktoré doporučujú najp'rv štandardizovať

národné terminológie a symboliky. Takto sa získajú národné ekvivalenty, 'ktorév
spojení s terminológiou a symbolikou najvačších jazykov budú
dobrým dorozumievacím prostriedkom.
Pozrime sa teraz a:ko vyzerá otázka jednotnej terminológie a symboliky v československej geodézii.
Pri štúdiu odbornej literatúry, monografií, učebníc, článkov, inštrukcií, návodov a pod. vidime,
že autori často používajú na označenie jedného
pojmu rozdielne slavné termíny a tiež aj rozdielnu symboliku. Toto možemekonštatovať
vo vačšej
alebo menšej miere tak v tzv. klasických disciplínach, ako je geodézia a mapovanie, ako aj v novších disciplínach, ktorých
vývin je v rozvoji
alebo len v počiatkoch. Priaznivejší stav je v klasických disciplínach, v ktorých určitú, jednotnosť
terminológie a symboliky normovala
lnštrukcia
pre katastrálne vymeriavanie - Návod A a tiež
v poslednej dobe lnštrukcia pre technicko-hospodárske mapovanie.
vývoj nových geodetických
prístrojov a materiál ov, ako aj iných prístrojov
v geodézii používaných a s ním súvisiaca zmena
technol,ógie 'zanechala však aj tu svoje stopy.
Autori prebelrajú a prisposobujú cudzoj-azyčné termíny, prípadne hradajú a vytvárajú nové, domáce.
Otázka je, do akej miery nový termín vystihuje
obsah pojmu a ako zodpovedá duchu jazyk,a.
Problém jednotnej symboliky ale najma terminológie je však naliehavý aj v novších a úplne
nových vedných disciplínach. Dosiahnutie jednotnej terminológie le tu obťažílejšie, pretože vývoj
týchto disciplín je vefmi rýchly a zaujíma ďalšie
vedné hraničné oblasti a tiež sa rýchlejšie mení
kategorizácia pojmov. Terminológiu v týchto disciplinach často ovplyvňuje aj prístrojové vystrojenie pracovísk, ktoré u nás ovplyvňujú rozvoj
tej-ktorej vednej discipliny. Priaznivým zjednocujúcim faktorom je tu skutočnosť, že v týchto najnovších vedných oblastiach s dobrou vzájomnou
spoluprácou zatiaf pracuje pomerne málo pracovníkov.
Problematika jednotnej terminológie a symboliky
sa však prakticky dotýka aj ostatných vedných
oblastí geodézie, nielen tých, ktoré sa zaradili
do týchto dvoch kategórií. Aj ony totiž podliehajú
a zúčastňujú sa na vývoji, ktorý sp1itne ovplyvňuje
terminológiu a mení doterajšie vlastnékateg6rie.
V čom je teda úloha československej
geodézie
a kartografie
v najbližšej budúcnosti, \T oblasti
termiJnológie a symboliky.
Z hfadiska symboliky bude treba predovšetkým:
1. Dosledne dodržiavať ČSN 011001 "Matematické značky" pre označovanie bodov, priamok, rovín
a uhlov a iných matematických značiek.
2. Zastavit, revidovať ,a zjednotiť symboliku používanú v jednotlivých vedných oblastiach geodé.zie a keď to bude možné, aspoň člastočne sa
približ1ť k symbolike, ktorá je v svetovej odbornej
literatúre preváž'1e spoločná.
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Poznámky

k medzinárodnej
a československe;
termino16giž a symbolike

3. Výsledkom tejto práce by 1l1alo byť vydanie
československej štátnej normy "Značky a symboly
v geodézii a kartografii".
Tu si dovolujem poznamenať, že treba nájst
správne proporcie pri výbere symbolova ich počtu a nesnažiť sa štandardizovať
všetky symboly.
Ako orientačná pomacka mažu slúžiť už existujúce zahraničné normy.
Z hladiska
terminológie
jednotlivých
vedných
oblasti geodézie bude treba:
1. Zostaviť zoznam doteraz používaných odborných termínov a podrobiť ich revízii vzhladom na
súčasný stav vednej disciplíny.
2. Doplniť ho o nové termíny, ktoré sú potrebné
pre kontakt s'o zahraničnou literatúrou.
3. Zostaviť terminologické slovníky vedných oblastí.
Pri tejto prár.i ako orientačné pomocky Ihudú
slúžiť cudzojazyčné terminologické slovníky, ktoré
nIektoré spoločnosti už vydali. Je samozrejmé, že
na tejto úlohe !budú úzko spolupracovať jazykovedci českého a slovenského jazyka.
Uvedené práce naštandardizácii
československej

symboliky a terminológiesú
rozsahom zaiste nie
malé, najma ak by sa mali dokončiť v relativne
krátkom čase, povedzme do dvoch rokov. Vyžiadajú si predovšetkým podporu a pochopenie čo najširšieho kolektivu geodetov a kartograf ov, tých čo
5a budú na prácI priamo zúčastňovať ako aj tých,
čo budú jej Výsledky používat. Nemalé pochopenIe
bude potrebné aj zo' strany ústredných geodetických orgánov, škal a odborných skupín geodetřcko-kartografickej
spoločnosti, a to po stránke or·
ganizačnej, personálnej a materiálnej.
Pre dobrú koordináciu prác by podla mojej mienky bolo výhodné, utvoriť zo zástupcov spomenutých inštitúcií jeden orgán pre vypracovanie spoločných zásad práce pre všetky odborné skupiny.
Tento orgán Ihy riešil aj' sporné otázky v prekryte
záujmov jednotlivých odborných skupín. Maže byť
pravda aj iná ofganizácia práce vyplývajúca z iniciativy niektorej inštitúcie. Žiadnej 'iniciative nemožno totiž klásť 'medze, pretože v konečnom dasledku lide o prácu, ktorá máčo
najskar aj po
tejto stránke re"prezentovat úroveň československej
geodézie a kartografie.

Nadviízujúc
na oznámenie v 3. člsle GaKO z minulého
roku o zriadenl
Českého úřadu geodetického
a kartografického
a Slovenskej
správy geodézie a kartografie,
uvereji1ujeme ďáBie informácie
z činnosti týchto ústredných orgánov štátnet
správy Česket socialisticket
re~
publiky a Slovensket socialisticket
republiky.

zabezpečuje odborné riadenie geodetických a kartografických prác rezortu a úlohy vyplývajúce z medzinárodnej geodetickej a k8J:tografickej spolupráce.

Slovenská
správa
g e o d é z i ea
k a r t o g r a·
f i e bola zriadená na základe § 5 zákona SNR č.207/1968
Zb., ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej
republiky. Vláda SSR menovala za riaditela Slovenskej správy geodézie a kartografie
Ing.
Ondreja M i c h a I k u a za námestníka
riaditela Ing.
Daniela Len k u. Riaditel Slovenskej správy geodézle
a kartografie za výkon svojej funkcie zodpovedá ministrovi vnútra SSR. .
Slovenská správa geodézie a kartografie ako ústredný
orgán štátnej správy určuje koncepciu a smery rozvoja odvetvia geodézie a kartografie
Slovenskej socialistickej
republiky a zodpovedá za ich realizáciu,
v odbore svojej posobnosti vykoná va riadiacu a kontrolnú činnost. Podrobnešie vymedzenie úloh Slovenskej
správy geodézie a kartografie
bude obsahovať jej štatút, ktorý má schváliť vláda SSR po vydaní kompe1tenčného zákona centrálnych orgánov.
Vnútroorganizačne
sa Slovenská správa geodézie a
kartografie
člení na 4 odbory a sekretariát.
Vedúcim
sekretariátu
je JUDr. Vojtech H ude c.
Odbor 1. - organizačne právny a personálny vedie
JUDr. Ervín Že mla.
Do tohoto odboru patrí proble-'
matika organlzácie, právne veci, personalistika v plnom
rozsahu, mzdová politika, zahraničné styky a vnútorná
správa.
Ollbor 2. - ekonomický vedie Ladislav E h n. Odbor
zabezpečuje otázky plánovania, financovania, ekonomické nástroje, investičnú a cenovú politiku a sociálno-ekonomické informácie.
Odbor 3. - technický v,edie Ing. Metod V r z g u I a.
Tento odbor vypracováva
dlhodobý výhlad
rozvoja
geodetických a kartografických prác,' riadi vedecko-tech-O
nický rozvoj, zabezpečuje, riadi a kontroluje evidenciu
nehnuterností,
tvorbu li obnovu mapových fond ov a

Odbor 4. - koordinaěný vedie Ing. Michal S a I a p a.
Tento odbor zabezpečuje spoluprácu
medzi organizáciami rezortu a zememeračskÝqJi zložkami posobiacimi
v iných rezortoch, zabezpečuje zadávanie a preberanie
geodetických
li. kartografických
prác hradených
zo
štátneho rozpo:čtu. Odborne riadi práce v geodetických
základoch. Vydáva oprávnenia a poverenia pre výkon
zememeračských
prác. Riadi a usmerňuje
mapovú a
dokumentačnú službu.
Slovenská správa geodézie a kartografie vydáva všeobecne platné závHzné vyhlášky a pokyny, ktocé sú uverejňované v Zbierke zákonov alebo v Ústrednom vestníku. Pre lepšiu informovanosť
prac.ovníkov orgánov
a organizácH rezortu, ale aj prs mimorezortiné orga·
nizácie, ktoré vykonávajú zememeračské práce na území
Slovenskej socialistickej republiky, pre školských a vedeckých pracovníkov v odbore geodézie a kartografie
ako aj pre iné zainteresované z/.ožky vydáva' Spravodaj
Slovenskej správy geodézie a kartografie. V Spravodaji
sú uverejňované
rezortné predpisy z úseku riadenia,
organizácie, ekonomiky, práva a personalistiky obyčajne
v plnom znení. Oalej sú tu uverejnené rezortné metodické návody, odporúčania
a pod. vydané na úseku
organizačno-právnom,
pracovno-právnom,
hospodárskoprávnom a ekonomickom, rezortné technické návody a
a odporúčania, oznámenia o vydaných návodoch, smerniciach, upozornenie na niektoré všeobecne-právne predpisy a mimorezortné smernice a iné informácie.
Pri Slovenskej správe geodézie a kartografie sú zriadené poradné a pomocné orgány - komisie, v ktorých
sú zástupcovia tak rezortných ako i mimorezortných
organizácií. SÚ to:
Komisia Slovenskej správy geOllézie a kartografie pre
riadenie vedecko-technického
rozvoja v geodézii a kar·
tografii. Jej predsedom je Ing. Ladislav Š i n k a, zástupca riaditela Oblastného ústavu geodézie v Bratislave,
podpredsedom je Ing. Ján S o k o I f k, technicko-výrobný
riaditel n. p. Inžinierska geodézia v Bratislave, tajomníkom Ing. Tibor B a I' t o v i c, ved. oddelenia
SSGK
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Ing. Ivan C i bul e c, za Ministerstvo kultúry SSR;
Ing. I:ubomír F r i e d I, za Slovenský banský úrad;
Dr. Viliam Hor s k ý, za Ministerstvo spravodlivosti SSR;
. Rudolf H u I í n, za Ministerstvo výstavby a techniky
SSR;
Komisia na svojom zasadaní 3. okt6bra 1969 preropplk. Ing. Ladislav K e b 1s e k, za Ministerstvo národnej
kovala návrh registrácie
Výskumného strediska geodéobrany CSSR;
zie v Bratislave, dalej 1. a II. variant návrhu plánu
lrig. Emil K o š e c k ý, za Slovenský geologický úrad;
úloh výskumu a vývoja pre SSGK na rok 1970, otázku
Ing. Viliam Mat u s k ý, za Ministerstvo lesného a vodzadávania a financovania výskumných úloh pre rok 1970.
ného hospodárstva SSR;
Ing. Darina P á 1u š o v á, za Ministerstvo školstva SSR;
Investičná komisia Slovenskej správy geodézie a karIng. Kolja Rad e v, za Ministerstvo poInohospodárstva
tografie je zriadená na posudzovanie zásadných otázok
a výživy SSR;
investičnej výstavby v rezorte geodézie a kartografie
JUDr. Dárius R u s n á k, :zlaMinisterstvo vnútra SSR;
Slovenskej socialistickej republiky. Jej predsedom je Ing.
Ing. Dušan S i rot k a, za Ministerstvo výstavby a techDaniel Len k o, námestník riaditefa SSGK, členmi sú
niky SSR;
Ladislav E h n, vedúci 2. odboru SSGK, Ing. Metod V r zDoc. Ing. Juraj Š o 1 c CSc., za Slovenskú geodetickú
g u 1a, vedúci 3. odboru SSGK, Ing. Michal Š a 1a p a, vea kartografickú
spoločnosť CSVTS.
dúci 4. odboru SSGK, Ing. Dndrej Bot t o, zástupca riaKomisia na svojom zasadaní 29. 12. 1969 prerokovaia
diteIa Geodetického ústavu v Bratislave a Ing. Ladislav
tieto otázky:
Š i n k a, zást. riaditeIa Dblastného ústavu geodézie v Bratislave.
organizačný a rokovací poriadok komisie a zloženie
komisie,
Komisia na svojich zasadaniach
prerokovala
a poorganizácia
geodézie a kartografie
v novom štátosudzovala projektové úlohy na výstavbu stredísk geodéprávnom usporiadaní
štátu a návrh zákona o geozie ako aj návrh plánu strojových investíciÍ. Na Slodézii a kartografii,
vensku boli dosiaI dohotovené novostavby v individuálnej výstavbe pre p1l.ť stredísk geodézle. RozosNwané sú
koncepcia máp pre hospodársku
výstavbu v SSR,
nateraz 2 budovy v Individuálnej výstavbe a 7 budov
zásady pre tvorbu máp určených na verejné rozv združenej výstavbe. Pre budúcnosť sa ukazuje potreba
širovanie,
výstavby dalších 15 stredísk geodézie.
oprávnenie
na overovanie
výsledkov geodetických
prác,
Cenová komisia pri Slovenskej správe geodézie a kartografie je zriadená na posudzovanie špeciálnych otánávrh smerní!: na súbornú evidenciu podzemných
vedení.
zok zásadnej povahy z úseku tvorby, kontroly a štatistiky
cien. Jej predsedom je vedúci ekonomického
odboru
Zivá diskusia, otvorená výmena názorov, vecný záujem
SSGK Ladislav E h n a člen mi pracovníci
SSGK, Ing.
o problematiku, snaha riešiť otvorené a palčivé probléFrantišek
Mr v a, Ing. Vojtech S I e z á k, Ing. Jozef
my v dohode, potvrdHi opodstatneoosť
existencie tejto
B I u n á r, dalej za Geodetický ústav v Bratislave Ing.
komisie a dá sa čakať jej kladný prínos.
Eugen Uhl i a r i k, za lG Ing. Ján O z u r o v a za SloZ prvého rokovania
komisie vyplynuli hlavne tieto
venskú ka1rtografiu, n. p., Bohumil O u do.
odporúčania
pre Slovenskú správu geodézie a kartoKomisie na svojich zasadaniach prerokovala problémy
grafie:
'
týkajúce sa úpravy cien za práce a Výrobky kartograzvážiť ekonomicky prepracovanie
a vydanie mapy
fickej polygrafie, ktoré boli výmerom Slovenského ce1 : 10000 neutajovanej,
nového úradu preradené do kateg6rie limitovaných cien,
dalej prerokovala
výnos Slovenského cenového úradu
venovať vličiíiu pozornosť tvorbe a vydávaniu techo opatreniach
v regulácii
veIkoobchodných
a malonických máp miest na Slovensku a prerokovať túto
obchodných cien. Komisia vykonala previerku dodržiaotázku s príslušnými národnými výbormi,
vania platných cenových predpisov n. p. Kartografia
zabezpečiť vydanie máp po zavedení novejmiestnej
v Bratislave a po zhodnotení
bol Slovenskej cenovej
siete štátnej správy na Slovensku a zabezpečiť dokomisii predložený návrh na úpravu cien. Taktiež bola
statok 'podkladov na spracovanie novej mapy správSlovenskej cenovej komisii zaslaná Dohoda o zabezpeneho rozdelenia,
čení vývoj a limitovaných cien za práce a výrobky karuskutočniť osobitné rokovanie medzi SSGK a Min.
tografickej polygrafie.
lesného a vodného hospodárstva
a zabezpečiť užšiu
spoluprácu pri výkone geodetických
a kartograficMedzirezortná
koordinačná
komisia pre geodéziu a
kých prác,
kartografiu,
jej pllsobnosť{)u je medzirezortná
spolupožadovať od Federálneho
výboru pre technický a
práca v odvetví geodézie a karto~rafie, výmena potrebných informácií a podkladov, spolupráca pri skúmaní
investičný rozvoj, aby uskutočnil seminár alebo inú
formu informácie o plnení vyhlášky o súbornej evispoločnej problematiky
v geodézii a kartografii.
Kodencii podzemných a dia!kových vedení,
misia skúma z hladiska dlhodobých spoločenských potrieb najúčelnejšiu
koordináciu
geodetických
a kartovo vykonávacom
návode k vyhláške
o !:úbornej
grafických prác vykonávaných na Slovensku, vyjadruje
evidencii podzemných a diaIkových vedení zdOrazniť
sa k zásadným legislatívnym, technologickým
a iným
zodpovednosť za nedodržovanie ustanovení vyhlášky,
otázkam spoločných záujmov geodetických zložiek.
za členov komisie získať tiež zástupcu Ministerstva
Riadite! Slovenskej správy geodézie a kartografie mestavebníctva SSR,
noval predsedu, podpredsedu, tajomníka z pracovníkov
pre všetkých členov komisie dodávať Spravodaj SSGK.
Slovenskej správy geodézie a kartografie
a ostatných
Uvedené otázky budú riešiť odborné útvary Slovenskej
členov komisie na základe návrhov ministrov alebo vesprávy geodézie a kartografie.
dúcich ústredných
orgánov SSR; zloženie komisie je
takéto:
Skú.šobná komisia Slovenskej správy geodézie a kartngrafie, ktorá je zriadená na preskúšanie
kandidátov,
Ing. Daniel Len k o, námestník riaditela
SSGK, predžiadajúcich
udeliť osvedčenie
o kvalifikácii, overovať
seda komisie;
výsledky geodetických
prác podla výnosu SSGK číslo
Ing. Michal Š a I a p a, vedúci koordinačnéh()
odboru
4-1027/69 o vydávaní oprávnení na overovanie výsledSSGK, podpredseda komisie;
kov geodetických
prác a podkladov
pre stanovenie
vydávaní oprávnení
na oveIng. Štefan T 6 t h, prac. koordinačného
odboru SSGK, dobývacích priestorov.(D
rovanie výsledkov geodetických prác a podkladov pre
tajomnlk komisie;
stanovenie dobývacích priestorov bol uverejnený článok
Ing. František A m b r a, za Ministerstvo priemyslu SSR;
v minulom čísle GaKD.)
Predsedom skúšobne'j komisie je Ing. Michal Š a 1a pa,
Dr. Šte,fan B u č k o CSc., za Slovenskú a'kadémiu vied,
vedúci koordiančného
odboru SSGK. Členmi sú títo
Geografický ústav;
a další členovia: Ing. Dndrej Bot t o z Geodetického
ústavu v Bratislav,e, Ing. Břetislav Kel na r z n. p.
Slovenská kartografia,
Ing. Vojtech S I e z á k a Ing.
Albert K e lem e n zo SSGK.
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pracovníci SSGK: Ing. Jozef B I u n á r, Ing. Jozef H az uch a, Ing. Vojtech S I e z á k. V prípade, že kandidát žiada oprávnenie
na overovanie
podklad ov pre
stanovenie
dovývacích priestorov,
je členom komisie,
tiež zástupca Slovenského banského úradu. Okruh otázok, ktoré sú predmetom skúšania, je uvedený v prílohe
citovaného výnosu SSGK. Komisia sa schádza podla potreby, na'jmenej raz čtvrťročne, ak je prihlásený aspQň
jeden kandidát.
Slovenská názvoslovná komisia pri Slovenskej správe
geodezié a kartografie je teraz v štádiu znovuzriadenia.
Okrem uvedených komisií pravidelne zasadá porada
vedenia SSGK a podla plánu aj kolégium riaditela
SSGK.

or ganizá cie

r i a den e S loven
s k o u spr á v.o u
geodézie
a kartografie
1. Geodetický ústav v Bratislave, sídlo Bezručova 7,
Bratislava, Zriadený bol dňom 1. 1. 1968 ako príspevková organizácia. Riaditelom je Ing. Ondrej P a s t v a.
Goodetický ústav najmli buduje, udržuje a dokumentuje gravimetrickú,
astronomicko-geodetickú,
trigonometrickú a štátnu nivelačnú sieť, vykonáva špeciálne
geodetické
práce súvisiace s geodetickými
základmi,
vedie mapovú a listinnú dokumentáciu
v odvetví geodézie a kartografie,
strojove spracováva výpočtové a
zobrazovacie práce.
2. Oblastný ústav geodézie v Bratislave, sídlo Pekná
cesta č. 17, Bratislava - Krasňany. Zriadený bol dňom
1. 1. 1968 ako príspevková
organizácia. Riaditelom je
. Ing. Pavol K m e t k o.
Oblastný ústav geodézie v Bratislave zabezpečuje zakladanie a vedenie evidencie nehnutelností,
udržovanie
v súlade so skutočnosťou všetkých máp velkých mierok, vyhotovuje geometrické plány, vykonáva geodetické
práce menšieho rozsahu a iné práce súvisiace s evidenciou nehI1utelností,
eviduje, kontroluje
a hod.lOtí
stav mapového
fondu a zaisťuje jeho obno\u.
Koordinuje geodetické a kartografické
práce vykonávané
inými organizáciami,
vykonáva dokumentačnú
a mapovú službu vrátane distribúcie
máp ;pre plánovanie
a hospodársku
výstavbu. Zadáva a pre)Jerá mapovacie
práce hradené z rozpočtu Slovenskej správy geodézie
a kartografie.
Oblastný ústav geodézie v Bratislave má 38 stredísk
geodézie v okresoch, v hlavnom meste Slovenska Bratislave a v Košiciach.
3. Výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislave, sídlo Pekná cesta č. 17, Bratislava - Krasňany,
je príspevkovou organizáciou a zriadený bol 1. 1. 1970.
Vychádzajúc zo skutočnosti, že podla uznesenia vlády
CSR Č. 169 zo dňa 27. 8. 1969 bol Výskumný ústav
geodetický, topografický
a kartografický
v Prahe zaradený medzi centrálne riadené organizácie VVZ s posobnosťou v CSR, odporučila
Koordinačná rada CúGK
a SSGK už v septembri 1969 zriadiť samostatnú
vedecko-výskumnú základňu v rezorte Slovenskej správy
geodézie a kartografie. Súčasne bol zastavený plánovaný
rast pracovníkov VÚGTK v Prahe v prospech vedeckovýskumnej základne na Slovensku. CÚGK a SSGK sa
dohodli o zásadách delimitácie činnosti, informačného
fondu, výskumných správ a sposobe dalšej spolupráce
na úseku vedy a techniky. Je len samozrejmé, že v činnosti obidvoch výskumných
ústavo v sa predpokladá
blízka spolupráca a vylúčenie zbytočných duplicít.
Výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislave
popri zabezpečovaní systematického,
cielavedomého, organizovaného
a koordinovaného
výskumu v rezorte
geodézie a kartografie
na Slovensku bude v oblasti
aplikovaného výskumu riešit špecifické otázky Slovenska,
napr. otázky budovania a obnovy mapového fondu pri
skrátenom cykle vyhotovenia a údržby máp" špeciflká
v oblasti evidencie nehnutelností,
kartografickej
činnosti a pod. Medzi dOležité úlohy bude patriť otázka
výchovy vedeckých pracovníkov
v odbore geodézie a
kartografie
na Slovensku, k čomu doteraz neboli na
Slovensku dostatočné predpoklady.

Výskumný ústav si zriadi ako svoj poradný orgán
vedeckú radu.
Výskumná rada Ministerstva výstavby a techniky SSR
dňa 5. 1. 1970 na svojom rokovaní zvážila pracovné,
finančné,
personálne,
priestorové
a iné predpoklady
existencie samostatného
Výskumného ústavu geodézie
a kartografie
v Bratislave a schválila jeho zriadenie
a jeho registráciu. Pri schvalovaní odporučila vedeniu
rezortu a vedeniu nového ústavu využit pripomienky
členov Výskumnej rady. Tieto pripomienky
sa týkali
hlavne týchto otázok:
potreby spolupráce Výskumného ústavu s pracoviskami výsokých škol,
zvážiť možnosti rozšírenia
výskumu na oblasť metód urbanistickej grafiky,
na úseku kartografie
pracovat na diele, ktoré by
reprezentovalo Slovensko (Národný atlas Slovenska),
venovať pozornosťpracovníkom,
pracovným priestorom, spolupráci s inými výskumnými ústavmi.
Nakolko
sú vytvorené
predpoklady
pre
činnost
Výskumného ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave
tak po stránke priestorovej,
finančnej
ako aj personálnej, očakávame, že zriadenie
tohoto ústavu bude
nielen pre slovenskú ale aj pre celoštátnu
geodéziu
a kartografiu prínosom.

4. Inžinierska geodézia, nárOllný podnik, Bratislava,
sídlo Pekná cesta č. 17, Bratislava - Krasňany. Podnik
bol zriadený dňom 1. 1. 1968. Riaditelom je Ing. Štefan
F e k i a Č. Podnik má svoj závod v Bratislave
riaditelom je Ing. Jozef Far k a š o v s k ý, v Ziline
riaditelom je Ing. Rudolf Š a n dr i k, a v Prešove - riaditelom je Ing. Štefan K s e ň á k.
Podnik Inžinierska
geodézia vykonáva hospodársku
výrobnú činnosť v odbore geodézie, najma vykonáva mapovanie vo velkých mierkach, topografické mapovanie,
fotogrametriu,
špeciálne geodetické práce v priemyslovej a občlanskej investičnej výstavbe, na komunikáciách,
vodných tokoch a dlalkových rozvodoch, špeciálne geodetické práce v poInohospodárstve,
reprodukčné
prá-

ce a

i.

5. Slovenská kartografia,
národný podnik, Bratislava,
sídlo Bratislava Krasňany, Pekná cesta Č. 19. Je
hospodárskou
organizáciou a bol zriadený dňom 1. 1.
1970.

Dňom zriadenia n. p. Slovenská kartografia
prešla
na tento podnik všetka činnost zrušeného n. p. Kartografia: v Br,atislave a odštiepného závodu Kartografického nakladateIstva
n. p. Praha v Bratislave.
Slovenská kartograHe
vykonáva hospodársku,
vydavatelskú a nakladatelskú,
výrobnú a obchodnú činnost
na úseku vydávania a tlače kartografických
diel a
publikácH z odboru geodézie a kartografie. Pritom najmli zabezpečuje tvorliJu, redakčné spracovanie a vydávanie kart>ografických diel a kartografických
publikácH,
kartograficky,
polygraficky
a knihársky
spracováva
kartografické diela, najmli kartografické
diela pre školy
a Nerejnost, pre domáci trh aj pre vývoz. Pri mapách
pre hospodársku
výstavbu si vydavateIskú
právomoc
ponecháva
Slovenská správa geodézie a kartografie.
Podnik zodpovedá za ideové zameranie a spoločenské
posobenie vydávaných diel, za ich obsahovú, grafickú
a umeleckú úroveň, za dodržiavanie vydavatelskej, nakladatelskej,
cenovej a hospodárskej
politiky. Pri tejto
činnosti dbá o zachovanie
národného
charakteru
na
úseku slovenskej kartografickej
tvorby.
Podnik vykonáva funkciu odborového strediska kartografických lnformácií na Slovensku, rozvíja vedeckotechnickú spoluprácu a udržiava styk s vedeckými, technickými a kultúrnymi inštitúciami, s vysokými školami
a výskumnými ústavmi, s vydavatelskými organizáciami
a spolupracuje pri realizácii ich edičných zámerov.
Slovenská kartografia
je v podstate účelovou tlačiarňou pre tlač kartografických
diel, mapových a kartografických
podkladov a odborných geodetických
textov, je vydavatelským a nakladatelským
podnikom s výrobnou základňou. Jeho prvoradou povinnosťou je zabezpečovať optimálne podmienky pre plnenie kultúrno-
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politických úloh premietnutých
v edičnom pláne. Aby
pri plnení tejto úlohy nebol a ohrozená
ekonomika
podniku, dostane podnik až do vyriešenia úpravy cien,
prác a výrobkov kartografickej
polygrafie, účelovú dotáciu, prípadne úlavu odvodových povinností.
Slovenská správa geodézie a kartografie, pri zrušení
n. p. Kartografia v Bratislave a odštiepného
závodu
n. p. Kartografického nakladaterstva
Praha v Bratislave
a zriadení n. p. Slovenská kartografia,
bol a vedená
snahou zabezpečiť priamy svoj vplyv na vydavatelskú
činnosť a na plnenie úloh slovenského edičného plánu
kartografickej
tvorby v súlade a v priamej nadvaznosti
na federatívne
usporiadanie
štátu, pri rešpektovaní
technologickej štruktúry a ucelenosti vydavaterskéJlO a
výrobného procesu kartografickej
tvorby; očakáva, že
sa dosiahne operatívnejšia a hospodárnejšia
spolupráca
vydavatelskej,
nakladatelskej
a výrobnej
činnosti a
zabezpečí i optimálnejšie
plnenie kultúrno-politických,
spoločenských a podnikových cierov v sl11ade s národnými potrebami a záujmami. SSGK vychádza pritOm
tiež z odporúčania
Koordinačnej
rady ČÚGK a SSGK
zo septembra 1969, podla ktorého sa majú v ČSSR vy·
tvorU dva nakladatelské
podniky s výrobnými základňami.
Existencia dvoch podnikov a to n. p. Kartografia a
o. z. Kartografické
nakladatelstvo,
tým, že sa snažili
zabezpečiť si maximálnu prosperitu
vo svojich špecifických ekonomických
podmienkach,
zabraňovala
navzájom skoordinovať a usmerniť činnosť a záujmy oboch
podnikov ku spoločným cierom, lebo každý podnik preferoval svoje záujmy a nebral ohlad na záujmy partnerského podniku v odbore. Tieto tendencie neprispievali
k integrite kartografie v rezorte, ale k vzájomnérnu odcudzovaniu
ich zložiek a priamo ohrozovali
nif'len
vydavatelské a výrobné zámery a spoločenské záujmy,
ale i základy, na ktorých bola doteraz zjednotená rezortná
kartografia
budovaná.
Pritom nerovnoprávne
postavenie oboch doterajších organizácií v oblasti podnikania, vo veciach využívania mapových podklad')v a
v otázkach autorského práva vytvárali velmi nepriiiznivé
podmienky pre rozvoj kartografie na Sloven'>ku, pl'l;ial
išlo o vzťahy medzi účastníkmi celého kartogra[ického
procesu a o ich zainteresovanosť
na rozvoJi t,lhto
odboru.
V novom podniku príde tiež k technologicko-organizačnému spojeniu edičnej činnosti s výrobou, styk redaktorov s výrobou bude pružnější, zvýši sa zainteresovanost pracovníkov vydavatelskej a výrobnej časti na
dosahovaných
výsledkoch.
DocieH sa technologickoorganizačno-ekonomické
ucelenie vydavatelského
a výrobného procesu a vytvoria sa podmienky pre integrovaný postup všetkých zložiek na dosiahnutie spoločných
zásluh a spoločnej zodpovednosti za konečný efekt kartografického diela.
Je reálny predpoklad, že tak, ako sa ČÚGK a SSGK
dohodli o delimitácii Kartografického
nakJadatelstva
Praha pre Slovenskú kartografiu,
dojde medzi novými
podnikmi k dohode o ďalšej spolupráci pri využívaní
výrobných kapacít aj podkladov v záujme rozvoj a československej kartografie.

Rozvoj pracovnej iniciativy a súťaž
k 25. výročiu oslobodenia republiky
Sovietskou armádou
Slovenská správa geodézie a kartografie
sa obrátila
na všetkých technikov a robotníkov, organizátorov výroby a ekonomických pracovníkov organizácií rezortu
s výzvou, aby sa účinne zapojili do rozvoja pracovnej
iniciatívy a súťaže k 25. výročiu oslobodenia republiky
Sovietskou armádou. Súčasne v dohode so sekciou geodézie a kartografie
pri ÚV sozSO vyhlásila
súťaí!
o získanie titulu:
A. "Podnik - ll.stav 25. výročia oslobodenia", ktorý aj
s finančnou prémiou obdrží tá organizácia rezortu,
ktorá najll.spešnejšie a najefektívnejšie
splní hodnotiace kritériá.

B. "Závod - stredisko geodézie - prevádzka - kolektív 25. výročia oslobodenia", ktorý obdrží ten kolekUv, ktorý sa svojimi výsledkami najviac prič.tní o plnenie úloh organizácie.
C. "Najlepší pracovník podniku - ústavu", ktorý obdrží
ten pracollník, ktorý sa svojimi individuálnymi zásluhami najviac pričiní o hospodárske výsledky organizácie i o rozvoj hnutia na počesť 25. výročia oslobodenia.
HodnoUace kritériá pre ude leIliie titulu a čestného
diplomu "Podnik - ústav 25. výI10čia oslobodenia" sú
I

plnenie
telov,

závazných

limitov

a orientačných

včasné uzavreUe hospodárskych
dené SSGK a ich plnenie,

ukazova-

zmlúv na práce hra-

mzdový vývoj - vzťah medzi rastom miezd a rastom
výkonov a účinnosť regulačných opatrení vo vývoji
miezd,
opatrenia pre konsolidáciu národného hospodárstva
[hospodárnosť,
pracovná
disciplína, kvalita práce,
dodržiavanie cenníka, plnenie odvodových povinností
a pod.),
zabezpečenie úloh spojených
nicový systém ITSK,

s prechodom

plnenie spolupráce
povania,

geodézie

slovenského

stredísk

-

plnenie

edičného

-

včasnosť a úroveň poskytovania
záciám ako i občanom.

na súrad-

a zložiek ma-

plánu,
sluí!ieb tak organi-

Hodnotiace kritériá pre tituly pod B. a C., ako aj
rozpracovanie zásad a organizačné zabezpečenle a rozvinutie celkovej sMaže o uvedené tituly, zabezpečia
organizácie [ústavy a podniky) v spolupráci s podnikovými (závodnými) výbormi ROH.
lnformatívne hodnotenie súťaže o titul "Podnik - ústav
25. výročia oslobodenia" vykoná SSGK za obdobie I. štvrťroka a I. polroka 1970. Celkové zhodnotenie súťaže s vyhodnotením a udelením čestného titulu vykoná SSGK
spolu so sekciou geodézie a kartografie
za Výsledky
roku 1970 do konca februára 1971.

Rozvoj pracovni iniciativy v resortu
Českého úřadu geodetického
a kartografického k 25. výroči osvobozeni
republiky Sovětskou armádou
Český úřtad geodetický a kartogMfický
v dohodě
s ústředním vS-borem Českého odborového svazu ,pracovníků státních orgánů lB. s ústřHdním výborem Českého
odborovélho svazu pracovníiků v tisku vylhlásil soutěí!
o čestný titlUl "Úsrev 25. výročí osvobození" a "Podnik
25. výročí osvobození". Vyhlášení a zásady sOIUtěže byly
publikovány 'V Geodetickém a k,artogoofickém OhZOrlU,
roč. 15/57, 1969, čís. 12, s. 323-324.
Do sOlUtěže se 'zapojily všechny resortní orgány lB. organizace, oB to ve sféře příspěvkové
Oblastní úsrevy
geGdézie v Praze a v Brně, které řídí střediska geodézie ve všech okres,e,ch, Ge,odetický ústav v PMze, sprav'ující celostátní základní geodetické sítě a VýzklUmný
ústav ge,odetický, topografický a kartogoofický v Praze,
l!l ve sféře
hospodářs,ké oba p,odniky Inženýrská geodézi,e, n. p., Pnaha a Inženýrská geodézie, n. p., Brno
s odštěpnými závody ve všech krajích, Kartografické
nlak~adatelství v Praze a Kartognafie, n. p., Prahla.
Všechny org,ány lB. organirece r,ozvlnuly vnitroústavní
oB vnitropodnikovou
soutěž.
,Ze závazkl1 vyjímáme:
Obwstní ústavy geodézie se z18vaZlUjín·apř. 'k rozšíření
technické pomoci národním výborům a k př,ednostnímu
vyřizování požadavků na geodetické ,práce pro lnves-
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tiční výstavbu, zvláště 'bytovou a pochopitelně na úkoly
vyplÝVllljící z vlastního poslání, tj. v €videnci nemovitostí. Závazky z Výzkumného ústavu geodetického. topogNlfického .a kartogl'lllfiCiklého 'V PNlze jsou zaměřeny
kromě 'plnění státních výzkiumnýclh úkoHi též na pomoc
prax;i, např. v oblasti opakova:nérůvelace
v 'poddoloooných územích, vyhotovení lpoSlUdkůnátisků map Jednotné soustavy š:kolních kartogNlfických pomůcek, dál,e
pro ministerstvo
zemědělství, ,pro než dokončí mimo
plánované úkoly za,kázku "Technická org,anizace 'pu,dního fondu".
Hospodářské organizac.e 'S!e ZIélVlllZlují
na plnění sml'uv€ných Oawvých harmonogr,amů u sMtníchzakázek.
Závewk Kartografického
nakladate'lství
směřuj1e mj.
k 'V,časnému roolllkčnímuzajištění
tvorby neutajovaného
souboru map pro národní hospodářství,
k vydání nového školního AtllllSU světa tek, ,aby školy obdrž,ely
tento atll/ls již k 31. červenci 1970. Zárov,eň se nakl,adatelstV'í Zlllvazuje ke zvýšení objemu exportních zlakáze,k
do kollpitelistickýclh států o 3 % ve srovnání s rok,em
1969. V návaznos1li na závazky nakladatelství
jsou
i 'zá'vazky KJartografie, n. p., Poolha, např. vydání obecné
WI11Jěpisnémapy SSSR, školních kartografických
pomůcek apod., jakož i na práce pro výstavbru hl. m. Prahy,
včetně podkladů pro projekční práce na stavbě METRA,
podlkladových m~p pro výstavbu Jižního měste apod.
Rozvoj pracovní iniciativy je Zlllměřen k technickému
pokrokiu, vyšší Ikv,alitě, racionali7Jaci a hospodrárnosti la
vychází z konkrétních
technicko-ekonomických
podmínek ,rezortru, orgánů technicko-správní
služby 'Í podniků
a závodů, jejichž vedení a odborové složky zabezp,ečují,
aby nedocházelo
k formálním závlazkům. Oelkově je
rozvoj pracovní inictativy v resortu ČOGK zaměřen především k efektivnímu vYlllllkládání prostřeodikůze stát"
ního rozpočtu, na [Jomoc při plnění úkolů v rozlhodujících oblastech národního hospodářství (v anvestiční výstavbě, zemědělství apod. J, j,ak,ož i na poskytování služeb obi'anům.
SOIUtěž zůstáv,á otevřenou záležitostí a neuzavírá se
dléllšimu neformálnímu
IéI iniciJativnímu přísbupIU kolektivů k rozvoji pracovní inici1ativy.

Mezinárodní kanfereoce o metctdách a pl'lstrojích pro
geodetické určová'oí pevných bodit a jejich využívání
528.338:528.5[ 439.1J

Z maďarského svazu geodetů a kartografů se oznamuje,
že stálá komise FIG bude mít v roce 1970 své řádné
výroční zasedání v Budapešti. U příležitosti tohoto zasedání uspořádají Mezinárodní federace zeměměřičů (FW J,
Geodetic'ká komise Maďarské ,akademie věd a Maďarský
úřad. pro geodézii a kartografii spolu s Maďarským svazem geodeti'r a kartografů ve dnech 17. až 22. srpna
1970 Mezinárodní geodetickou konferenci na téma Metody a přístroje pro geodetické určování bodů a problémy s jejich využíváním.
Základní temata konference, o nichž bude jednáno
v sekcích, jsou tyto:
1. Metody a přístroje k určování horizontální
polohy
bodů, jakož i jejich použití (trilaterace,zhušťová12í
bodového pole polygonovými sítěmi, využívání umelých družic Země k propojování bodů, měření gyrotheodolityatd.
J.
2. Metody a přístrojek
určování výšek bodů (výstavba
kontrolní sítě pro sledování recentních pohybů zemské kůry, prOblémy automatických
přístrojů, otázky
refrakce, trigonometrické
určování výšek atd.].
,
3. úloha pevných hodů v geodézií (požadavky na vzajemnou polohu pevných b:Jdů, závislost přesnosti n,a
finančnlch nákladech, problémy vlícovacích bodů, inventarizace ,a zajišťování pevných geodetických bodů
apod.J.
4. Metody .a :přlstroje pro zhušťování geodetických sítí
a problémy využívání geodetických bodů.
Reklamace pozvánek j-e třebaadresov,at:
NEMZETKOZI GEODÉZIAI IKONFERENCIA; RENDEZO
BIZOTTSAGA, BUDAPEST V., Szabatság tér 17, Dngarn. i

\

St.

Dňa 25. júla 1969 dožil sa životného jubilea 60. roku
pracovník
Slovenskej správy geodézie a kartografie
v Bratislave, ktorý vedie oddelenie evidencie nehnutelností, Ing. Josef H a z uch a. Pracuje v našom rezorte
vyše 43 rokov, ked nastúpil ako kancelársky pracovník
na Katastrálny meračský úrad v Trnave dňa 26. 2. 1926.
Škála jeho pracovných a funkčných zadelení ako i pravísk je velmi pestrá. Z kancelárskych
prác prešiel na
práce technické, potom vykonával novomeračské, autentifikačné a komasačné práce. Zhosťuje sa prác topografických v oblasti Dunaja a konečne zakotví na evidencii nehnutelnostt
Tohto tichého pracovitého duševne
vyrovnaného kolegu, vedúceho, organizátora,
zlepšovatela, odborárskeho funkcionára poznajú nielen ti starší,
ale i členovia mladšej generácie. Z jeho prebohatej činnosti malá čast problémov dostáva sa z jeho pera i na
stránky nášho odborného časopisu. Zaoberá sa v nich
prácou ústavov geodézie a kartografie pri rozvoji JRD
(GaKO 3/59) a problematikou
sumarizácie
prehladov
kultúr samočinným počítačom MlNSK 22 (GaKO 5/68J.
A to je tiež dovod, aby sme i touto cestou k jeho osobnému jubileu zablahopriali
do dalších rok ov hod ne
zdaru.
Kelemen

Zemřel Ing. Antonín Nývlt
Dne 12. prosince 1969 zemřel v Prazeem.
přednosta
měřického úřadu hl. m. Prahy Ing. Antonín N Ý v I t.
Narodil se 10. srpna 1886 v Horním Poříčí.
Matumval na reálce v Karlfně a studium ukončil
státní zkouškou na zeměměřickém odboru 21. července
1910. Po vykonané vojenské službě, jako jednoroční dobrovolnlk, pracoval u civ. geometra
Ing. Jos. Němce
v Praze, kde působil až do vypuknutí 1. světové války.
Po válce byl zaměstnán u Ing. Petra Andrleho v Ostí
n./L., pa1k u Ing. Škacha ov Unhošti, Ing. Macouna na
Kr. Vinohradech a Ing. Myslivečka, civ. geom. v Praze.
Do služeb obce pražské vstoupil 1. dubna 1925, kde
pracoval až do svého odchodu do důchodu v r. 1949.
Pro své bohaté zkušenosti a odborné znalosti byl v měřickém úřadě přidělen do služby stavebně měřické. Ve
své praxi zvláště vynikl při odhadování stavebních pozemků pro účely stavební. Proto také z toho důvodu
byl povolán pro r. 1945 jam externí učitel na fakultu
zeměměřického inženýrství ČVUT v Praze, kde přednášel
po několik školních roků nauku "Odhad a výkup pozemků".
Ing. Nývlt byl nejenom dobrým odborníkem, ale i výborným sportovcem. Ve svých studentských letech i p1:Jzději byl aktivním členem A. C. Sparty, kde hrál vedle
jiných významných
hráčů v I. mužstvu fotbalového
oddílu.
Osobně jsme znali Ing. Nývlta jako člověka tichého,
který neměl nepřátel a nikdy nikomu neublížil. Všichni,
kdož měli příležitost poznat hlouběji j'eho ušlechtilou
povahu a sledovali jeho živelnou radost z práce, zachovají jeho památku ve věčné paměti.

Tiskárna MIR, n. ,p., se omlouvá
čtenál'ům našeho časopisu za opominutí při kompletisaci 1. t5tsla letošního ročníku GaKO a vkládá titulní stránku s obsahem lof!ského ročníku do 2. t5íslc.
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f. celostátní konférence o geodézii
v lesnictví
Slovenská geodeticko-kartografická
společnost ČSVTS
ve spolupráci se zvolenskými ústavy, a to: s Ostavem
pro hospodářskou úpravu lesil. (OHUL], Výzkumným
ústavem lesního hospodářství
(VOLH) a Vysokou školou lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu uspořádaly ve
dnech 16.-18. dubna 1969 ve Zvolenu 1. celostátní
konferenci o geodézii v lesnictví.
Jednání, které
zahájil uvítacím
proslovem
rektor
VŠLD prof. Ing. P. Višňovský, se zúčastnili rovněž pracovníci dalších 21 orgánil. a organizací z celé ČSSR
v počtu 71. Byli to především zástupci z vysokých a
středních pril.myslových škol, kterých se dotýká problematiky geodézie a lesnictví, z resortních výzkumných
ústavil., pracovníci národních orgánil. pro geodézii a
kartografii (ČOGK a SSGKI a jejich podnikil. a ústavil.,
pracovníci z oboru geodézie a lesnictví dalších organizací, kteří se zabývají problémy geodézie v lesnictví.
Na semináři bylo předneseno celkem 10 obsažných referátil., z nichž některé byly publikovány v mimořádném čísle ,časopisu OHUL Zvolen "Spravodai".
Ing. J. M a I' k u P (OHOL Brandýs n. L.) v referátu
"Požadavky lesnického mapování na státní mapy velkých měřítek'~ poukázal zejména na nutnost úpravy
r:ěkterých právních norem pro evidenci nemovitostí,
vytvoření předpokladil. pro přednostní mapování území
s nevyhovujícími mapami, zejména na Slovensku a odborného vedení podnikové evidence pozemkil., jako nezbytného předpokladu pro správné zajištění stavu lesa.
Ing. J. Č u č k a (Vojenské lesy a statky) a Ing. V.
Pic h I í k, CSc. (VOGTK) se zabývali ve svých referátech vztahem lesnického mapování a THM.
Ing. J. B u I' s a (OHOL Zvolen) a Ing. C. H a u t k e
(OHOL Brandýs n. L.) rozebrali situaci v použití fotogrammetrie a moderní výpočetní techniky v lesnickém
mapování. Nedostatky v leteckém snímkování, prováděném v ČSSR výhradně jen složkami MNO, značně
ztěžují plnění plánovaných úkoIil. v lesnickém mapování a brání ještě většímu použití fotogrammetrle.
Referáty Ing. J. Pan cár a (OHOL Brandýs n. L.I "Konstrukce lesnických map a jejich reprodukce" a J. V i d 1 ák a (OHOL Zvolen I "Konstrukce
lesníiokých
map
a jejich reprodukcí" byly věnovány obdobné problematice, přičemž v prvém z referátil. byla velmi podrobně
rozvedena technologie používaná v ČSR a v druhém
technologie v SSR.
Referát Prof. Ing. P. V i š ň o v s k é h o (VŠLD)
"Problémy terestrických
metod lesnického mapování"
byl věnován perspektivám lesnického mapování s použitím moderní techniky.
Poslední dva referáty, a to referát Ing. V. Čel' mák a,
CSc. "Interpretace
leteckých snímkfi po::>lesnické účely" a referát Ing. J. Pe t I' á š e, CSc. a Ing. R. M i d I' I ak a, CSc. "Sledování erozívních jevfi fotogrammetrickými
metodami" byly zaměřeny na netopografické
využití
leteckých snímkfi, které nebylo u nás dostatečně rozšířeno v praxi.
V diskusi vystoupilo celkem 12 účastníkil. konference.
Tak např. Ing. J. H a z uch a (SSGK) hovořil o dosavadní spolupráci složek státních lesfi s orgány geodézie a kartografie na Slovensku, možnostech zlepšení
vzájemných vztahfi a o problémech údržby map vil.bec,
zvláště pak map pro evidenci.
Ing. V. Mor c h (ČOGK) se zabýval současným stavem mapování ve středních
a velkých měřítkách
a
spoluprací ČOGK s lesnickými mapovacími složkami.
Ing. L. Š in k 'a (OOG Bratislava) ,informoval účastníky konference o stavu mapového fondu na Slovensku a nutnosti ieho rychlého zlepšení, zejména v souvislosti s úkoly evidence nemovitostí.
Ing. A. Z vál'o V e c uvedl ve svém příspěvku obtíže
a komplikace,
které vznikají ,při konstrukci
základních účelových lesnických map, a to zejména v dil.sledku rfiznorodých podkladových map.
Ing. L. S k I á dal, CSc. (VÚGTK Praha) podal přehled možností, jak využít noVých druhi\ map, tzv., or-

tofotomap po::>lesnické účely. Dále informoval přítomné
o možnostech využití metody kartografické
rytiny pl'i
vyhotovování lesnických map a používaných pomfickách
pro tyto práce, které vyrábí Oborové vývojové středisko VOGTK a dodává všem zájemci\m.
Doc. Ing. J. Š o I c, CSc. (SVŠT} Bratislava ve dvou
obsáhlých diskusních příspěvcích rozvedl možnosti využití samočinných počítačil. a nejnovějších geodetických
přístrojil. pro zmapování.
Pplk. Ing. J. K á n s k Ý (VTOPÚ Dobruška) odpověděl na řadu připomínek, které má civilní zeměměřická
veřejnost k práci vojenských útvarfi, spolupracujících
při civilním mapování, zejména pak k zajišťování leteckých snímki\.
Ing. O. Je ř á b e k, CSc. (ČVUT) uvedl několik poznámek o interpretaci
leteckých snímkfi, zejména pak
pro taxační účely.
Další diskutující
(B. Vydra, Ing. O. Ouvin, Ing. J.
Bartaloš. Ing. J. Irmler, CSc.) se zabývali především
problémy evidence lesi\, stabilizací hranic lesního fondu, automatizací mapování a měření atd.
Na závěr plodného jednání konference byla přijata
následující rezoluce:
1. Vytvořit nadresortní
koordinační
poradní orgán za
účelem usměrňování,
koordinace
a hodnocení mapovacích prací.
2. Doporučit národním ministerstvil.m lesního a vodního
hospodářství vytvoření funkce zodpovědného pracovníka pro potřebu lesního hospodářství.
3. Zkoordlnovat činnost na úseku tvorby mapových podkladů a jejich údržbu pro hospodářskou úpravu lesů
mezi národními orgány geodézie a kartografie a příslušnými orgány lesního hospodářství
a to:
al dořešit a sjednotit dosavadní mapový fond do
jednotné
souřadnicové
soustavy
(Křovákovy)
v měř. 1; 5000, aby mapový fond vyhovoval oběma organizacím (resortil.m),
b) mapovací práce vykonávané lesními organizacemi a složkami geodézie a kartografie vykonávat
tak, aby vyhovovaly pro účely lesního hospodářství a pro EN,
ci mapovací práce vykonávat v oboru dvou resortfi
tak, aby výsledky mohly být vzájemně přebírány a tak odstraněna duplicita a nesrovnalosti
v evidenci lesního fondu,
d) dořešit užívací vztahy enkláv, tj. lesních ploch
v honech obhospodařovaných
socialistickými
zemědělskými
organizacemi,
e) urychleně novelizovat a zjednodušit směrnice pro
vedení podnikové evidence nemovitostí v lesním
provozu,
f I ve vzájemné spolupráci orgánil. lesního hospodářství a orgánů geodézle a kartografie
postupně
definitivně stabilizovat hranice lesního fondu a
číselnou metodou je určit.
4. Doporučuje se intenzívnější využití spektrozonálních
a barevných snímkil. pro účely lesnického mapování
a hospodářsko-úpravnického
mapování stejně jako
ortofotomap pro lesnické plánování a mapování.
5. V souvislosti s předpokládaným
snížením rozsahu
utajovaných leteckých snímkil. doporučuje se intenzívnější využití leteckých snímki\ pro interpretační
účely a též pro praktické potřeby lesního provozu.
6. Vyžaduje. se od orgánil. geodézie a kartografie urychlit práce na THM a přednostně zmapovat území bez
základních map.
7. Doporučit příslušným orgáni\Il1, aby umožnily i nadále používání a využívání
topografických
map
1 : 10 000, 1: 25 000 a 1: 50 000.
8. V dil.sledku zrušení výroby geodetických
přístrojil.
a pomil.cek v ČSSR jeví se potřebným zabezpečit jejich
,plynulý dQ\IIOza ,pro tento dovoz zabezpečitpřiměřené devizové krytí z centrálních fQndil..
9. Konference splnila po každé stránce svůj účel, přispěla k dalšímu rOZVOJItechniky mapování .i vzájemné Informovanosti pracovníkil. zúčastněnýi::h organizací. Doporučuje se uspořádat takovouto celostátní ,konferenci pravidelně každé tři roky.
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Seminář o problémech fotogrammetrie
při tvorbě mapových podkladů liniových
staveb

Seminár O novej technike
v Bratislave
1. Program

Ve dnech 25. ,a 26. listopadu 1969 uSlpořádala odborná
skupina pro fotogrammetnii při Oblastním výboru ČVTS
v Ostra\'ě spolu se ZP- VTS při Geodetic'kékanceláři
ČSD v Olomouci seminář, věnovaný problematice fotogrammetJrické tvorby mapových podkladů pro Ji<niové
stavby.
Dvoudenní plodné jednání se zaměřilo na a:ktuální
problémy využití fo,togrammetrie hlavně při proje,ktování
komunikací. Těmto otázkám byly vě'novány refe1ráty Ing.
J. Zouly "Fotogrammetrie při proje1ktování dopravních
a inženýrských staveb" a Ing. M. Matzkeové "Podíl fotogrammetrických prací při projektování dálnice v CSR".
Semináf' se dále pod'robněji zabýval možnostmi mechanizace a automatizaoe
vyměřovacích
prací. Podk'adem
jednání o této problematice byly obsáhlé referáty Ing.
V. P,íňovce "Stanovení průběhu kolejí samočřnným počítačem z fotogrammetrlckého
vyhodnocení" a Doc. Ing.
J. Šolce CSc "Návrh koncepce přístrojového
vybavení
pro mechanizaci
a automatizaci
geode1tiekých prací",
přednesené prvý den semináře. Zajímavou částí semináře byly též otázky fyziologických účin,ků stereofo1togrammetrického vyhodno'cování, a to jak v souvislosti 's objektivní přesnostI pracovních výsleďků, tak i jejich vlivfi
na subjektivní
stav vyhodnocov,atelů. K tomuto bodu
přednesl Ing. V. Vyhnálek obšírný referát, vycházející
z rozsáhlých statlstic'kých zkoumání a sledování.
Z řady diskusních
příspěvků
připomeňme
alespoň
diskusní příspěve'k Ing. F. Kohúta, týkající se testo'vání
a hodnocení stereoskopického
vidění a I'ng. M. Horáka,
zabývající se kvalitou výškopisného podkladu ve vztahu
k množství zemních prací.
nčastníci semináře ocenili, že již při jeho ,zahájení
byl pro každého k disp~zici Sborník, obsahující texty
všech hlavních referátfi i někte,rých diskusních příspěvků. Na závěr jednání pak přijali nálsledující doporučení:
1. Při zavádění automatizace fotogrammetrických
prací
pro projekční účely je třeba vytvořit všechny potřebné
mate'riáIDvé,'kádrové
,a organizační
předpoklady,
,aby
bylo dosaženo její skutečné
eofektivnosti. To znamená
zabezpečit po řádném uja,snění koncepce automatizace
nejnutnější zařízení a vyškolit pracovníky pro je1jich obsluhu. Je také třeba přizpůsobit i orgarniz,aci práce při
získávání a automatic'kém zpr,acování informací.
2. Po'kračovat v práci, jejímž výsledkem by byl celostátní SO'Upisvyhodnocovacíc'h přístrojů a ostatních pomi\cS'k pro fotogrammetrioké
práce za účelem jejich
ekonomického využití a údržby.
3. Systematicky sledo'vat schopnost stereos'ko'pického
vírJění studentt1 vyso'kých a průmyslOvých škol za použití standardních testt1, aby do foto'grammetrické praxe
přicházeli
s ověřenými
výsled'ky zkouše'k. Sledování
schopnosti ste'reo-skopického vidění provádět dlouhodobě.
Jednotlivým fotogrammetrickým
pracovištím i školám se
doporučuje navázat styk s lékaři (závodními lékaři) a
pravidelněkonllt
prohlídky vyhodnocovateM'!.
4. I když se seminář n'ezabýval přímo otázkami interprptace, doporučuje se věnovat tomuto oboru pozornost
jak v praxi tak na školách.
5. Poněvadž vstupní informace pro fotogrammetrické
práce představují
letecké snímky, měla by být ZiI10VU
sledována otázka zkvalitnění a zrychlení fotoleteckých
prací a fotoIaboratorního
zpracování.
V rámci semináře se těž 'konalo zased,ání výboru OS
pro' fotogr,ammetrli eS VTS pro geodézi! a kart.c'grafii,
které zhodnotilo prácI za rok 1969 a přIpravilo činu,ost
OS pro rok 1970.

v geodézii

rokovania

Krajský výbor Slovenskej geodeticko - kartografickej
spoločnosti (SGKS) v Bratislave za spolupráce so ZPSGKS Oblastného ústavu geodézie v Bratislave a Inžinierskej geodézie, n. p. v Bratislave, usporiadal dňa
15. 12. 1969 'v Bratislave seminár "N o vát ech n i k a
v ge od é z i i" s následujúcim
programom:
Prof. Ing. Anton S uch á n e k CSc: 54 geodetické
IJ Norimbergu
z pohT:adu na nOlJú techniku.
Doc. 'Ing. Svatopluk

dni
.

Mi c h a I č á k CSc.: Nové teodolity

a diaT:komery.

Ing. František
s k ý:

Macháček

Poznatky

-

z pracolJísk

Ing. Ján K o ci á n -

Ing. Jozef Doluvod-

geodetickej

Ing. Tibor

služby

Bar t o v i c:

automatických
koordinátografov
vo slJete a úlohy
tu v SSGK v problematike
automatizácie.

Doc. Ing. Juraj Š o I c CSc: Geodetická
Ing Vlastimil
ne; geodézie

K o j a n:

Niektoré

služba

poznatky

v NSR.
vÝVOj
rezor-

v Dánsku.

zo železnič-

IJ NSR.

Prednášky boli doplnené výstavkou firemnej literatúry
a prospektov, ako aj premietaním diapozitívov a ukázkami geodetických prác z cudziny.
Prednášatelia,
účastníci 54. geodetických
dní v Norimbergu v r. 1969 oboznámili prítomných s najnovším
stavom techniky v geodézii a s možnosťami, resp. potrebami slovenskej geodézie.v
tomto smere. Seminára
sa zúčastnilo 65 členov VTS, ktorí so zájujmom sledovaWprednášky
a v závere aj živo diskutovali.
V prednáške o 54. geodetiekých dňoch v Norimbergu
odznela informácia o priebehu, obsahu a 1Jroblémoch
tejto kl:mferencie a o príbuznosti
geodetickej
problematiky na poli vedeckého bádania i geodetickej praxe.
Prednesené postrehy zoznámili nielen s formou riešenia problémov geodézie v NSR, ale poukázali aj na
obdobný stav na Slovensku. Prednášater
prešiel kl:Jmplexným poh!adom na stav vo vývoji g,eodetických
prístrojov a pomoc.ok vo svete, ktorý poskytli:J 68 vystavujúcich firiem. Podla tvrdenia usporiadatelov
bola
to v odvetví geodézie doteraz najvačšia komplexná výstava. Prednášatef upozornil formou sprievodcu po výstave na najzaujímavejšie 'exponáty, ale predovšetkým na
novinky špičkovej techniky
(automat. koordinátograf,
stolové elektr. ,počítače a !i.).
V prednáške o nových teodolitoch a dialkomeroch
sa
prítomní dozvedeli o cestách, ktorými sa uberá vývoj
konštrukcie
nových digitálnych
teodolitov a elektrických dialkomerov.
Tendenciu vývoja bolo možné najlepšie sledovať na norimberskej výstave. Rok 1968 bol
rokom nástupu nového druhu geodetických
prístrojov
malého svetelného diafkomeru s Ga-CS diódcu - do
oblasti bežnej geodetickej praxe spojený s dalšou automatizáciou najma prác v teréne. Rok 1969 ukázal, že vývoj
svetelných dialkomerov sa na jednej strane ešte viac
približuje potrebám každodennej práce (Ert,el - Ortopedist) a na druhej strane zastal vývoj Geodimetra ZD
skupiny malých svetefných dialkomerov.
V dalšej informácii a novinkách
(maďarský teodolit MOM-KO-Bi
a skutočne malý SD Ertel - Ortopedist), prednášater
obrazmi i údajmi poukázal na možnosti 3utomatizácie
prác v teréne v súvislosti s nasadením týchto prístrojov. Nakoniec vyslovil presvedčenie,
že čo znamenajú
pre automatizáciu
kancelárskych
prác posledně typy
automatických koordinátografov,
to mOžu pre ulahčenie
a zrýchlenie prác v teréne znamenať nové malé svetefné diafkomery. V prednáške
o poznatkoch
z pracovfsk geod'etickej služby v NSR sa prednášatelia
zmie-
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nili o skúsenostiach z návštevy Mestského zememeračského úradu v Norimbergu
a Zemského zememeračského úradu pre Bavorsko. Zaujímavé boli ich poznatky
s ve~ením katastra, údržbou máp, zameriavaním zmien,
ale 1 so systémom dokumentácie a mikrofilmovou technikou. Mapové listy a priesvitky k nim sú zavesel1é
v zvislej polohe, v skriniach, ktoré sú prispasobené
na tento účel. Na kovové tyče sa mapcvé listy zavesia
pomocou kovového závesníka, ktorý je vlisovaný do
okraj a hliníkovej dosky. Z písoml1ého ,operátu je zaujímavé si p,ovšimnút, ako sa uvádzajú parcely v registri parciel, kedy nastala zmena, číslo nákresu, príp.
číslo mikrofilmu, kde je zmena dokument'ovaná. Register vlastníkov je vyhotovený na kartách v kovových
registroch a pre lahšiu optickú orientáciu má každá
desiatka kariet posunutý výrez na okraji. Prehliadka
dokladne vybavenej mikrofilmovej dokumentácie, o kto'
rej prednášatelia
informovali, budila taktiež pozornost
poslucháčov.

o vývoji automatických koordinátografov vo svete
a úlohách rezortu SSGK v problematike automatizácie
informovali
prednášatelia
o skúsenostiach
získanýc;h
ZD služobných
ciest v zahraničí. V rámci príprav automatizácie geodet. p'rác v rezorte SSGK sa nadviazali
kontakty s výrobcami
automatických
koordinátografov a digimetrov. Prítomní si vyp,očuli najnovšie informácie o funkčných možnostiach
jednotlivých
prístrojov, o ich používatelnosti
pre geodetické práce a možnostiach ich dodania resp. zakúpenia. V časti prednášky o organizačnej
príprave automatizácie
geodetických prác sa shodne i v diskusii konštatovalo, že sa tomuto problému venovala na Slovensku malá p,ozornosť.
Za podmienok, že poznáme naše úlohy v budovaní a
obnove mapového fondu, sa úloha rocionalizačných
opatrení v rezorte SSGK nezjednodušuje a rieši sa súčasne s budovaním vedecko-technického
zázemia. Problémy s vybudovaním Výskumného ústavu geodézie a
kartografie
v Bratislave, kde sa plánuje vybudovanie
oddelenia automatizácie, sú na programedňa.
V dalšej prednáške '0 geodetickej
službe v Dánsku
prítomní sa zoznámili s organizáciou a náplňou prác
Pl'iprlležitosti
zasadnutia
;stálého
výboru
FIG
(Feder,at'ion Internationale
des Geométres)
v Kodani v dňoch 2.-4. júna 1968 navštívil prednášatel
niektoré pracoviská dánskej geodetickej služby. Vo 'svojej informácii poukázal na rozdiely a zvláštnosti geo~let. služieb. Skúsenosti zo stretnutia s výsledkami, ale
1 problémami
dánskej geodézie zaujali všetkých prítomných. akrem spomenutej problematiky
sa zmienil
o výchove inžinierskych
kádrov. Praktických geodetov
("surveyor") vychovávajú na Vysokej škole polnohospodárskej
a veterinárskej
v Kodani. Výchova trvá
5 rokov a priemerne absolvuje tu 30 poslucháčov ročne.
akrem základných disciplín (matematika,
fyzika, matematika-štatistika),
prednášajú sa tu i geodetické disciplíny (vyššia geodézia a astronómia) a naviac absolvujú prednášky
právno-urbanistické.
Špecialistov pre
geodetické základy vychovávajú na univerzite. Tu štúdium zakončieva priemerne 1-3 študenti ročne.

o poznatkoch zo ž(Jlezničnej geodézie v Nemeckej spolkovej republike odznela informácia
nielen 13 geodetických prácach, ale aj o automatizácii
týchto prác
a dalej porovnanie so stavom u nás. Účastníkov seminára zaujala časť, v ktorej prednášatel
poukázal na
organizáciu
automatizácie
prác. Geodetické výpočty vykonávajú centrálne pre všetky útvary dráh na samočinných počítačoch OBM1360/65 a IBM-36030.
Tieto počítače však slúžia všetkým zložkám dráh a vlastné
geodetické výpočty tvoria len 5 % všetkých výkonov.
Oba počítače nie sIÍ však majetkom dráho Za ich prenájom od firmy IBM ž\eleznice platia 360 tis. DM mesačne, v čom je započítaná sústavná údržba vlastnými
technikmi I.BM a ·súčasne je zaručená bezporuchovosť
počítačov. Popri spomínaných p.očítačoch má stredisko
k dispozícii
aj vlastn:ý automatický
koordinátograf.
Meračské práce v teréne vy~onávajú podobnými met6dami ako u nás a ich vybavenie meračskými pomackami a prístrojmi
je na t,ej úrovni, ako u nás.

~emecké železnice majú pre svoje potreby vybudovaný
kartoreprodukčný
oddiel. Tento sprac1:Jváva súvislé mapové dielo železničnej mapy 1: 250000 a prehladné
map'y siete dráh, mapově prílohy k cestovným poriadkom
a razny turisticko-propagačný
materiál 50 službami dráho
1

3. Záver
Na záver možno povedat, že problematika novej techniky v geodézii je jednou z hlavných otázok, o ktorú
majú členovia VTS záujem. Preto bratislavská tradícia,
každoročne usporiadaf
seminár o nove; technike sa opiiť
stretla s úspechom. Tento seminár zaujal ako jednotlivcov tak i celé kolektívy vo výskumnej, pedagogickej
a výkonnej praxi.

Komitét symp{)sla Hornická Příbram ve vědě a technice
České vědeckotechnické
společnosti hornické vyhlašuje
konkurs pi'OOnášek pro rok 1970 kromě jIných oborů také
v oboru:
důl

n í měř

Garanti:
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

ic tví

a i n žen Ý

l' S

k á g e o d é zi e.

Jiří F i e dle 1', UD Příbram,
Václav K rop á Č, RD ,Příbram,
Zdeněk Dol e ža 1, GŘ ČSUP Příbram,
Miloslav V á ň a, UD Příbram.

Tematické zaměření:
- aplikace nových progresívních měřických metod, po·
stupů a přístrojové teclhnilky v důlním měřictví a iJnžanýrské geodézii (využití světelných a radiových
dálkoměrů, gyrotheodolitů,
l.aserů apod. v podzemí
i na povrchu);
nové Iprogresívní vytyč ovací a dokumentační me.tody
aplikované na průmyslových stavbách (svislé šachty,
těžní věže, jeřábové dráhy, bUnely, mosty apod.);
nové progresívní metody při. sledování pohybu zemského po'vrchru vlivem p{)ddolování a budování inženýrských staveb;
ekonomické přínosy při zavedení moderní přístrojové, výpočetní a ·vyhodnocovací techni'ky.
Podmínky konkursu:
a I Témata přednášek
přihlášených
do konkursu musí
být podána písemně do· 15. únor,a 1970. Přihláška
musí obsahovat plnou adresu arutor.a, název pi'ednášky a resumé obsahu přednášky. Bude-li přihlášené
téma zařazeno komitétem symposia do programu,
bude ,arutor vyzv,án písemně k ,předložení práce. Rukopisy pr,ací zilř1azených do programu symposia musí
být záslány sekretariátu
nej'p0'Dději do 1. května
1970. Rozsah poocí pro publikaci v symposiálním
sborníku Je žádorucí omezit na 15 až 20 str,an psaných stro}em, formátru A4.
b) Autorům prací, 'které se budou vymykat z vyhlášené
tematiky, nebudou nově řešit problematiku, nebo jejichž práce nebudou dosahovat požadované úrovně
zpracování, budou ru'kopisy vráceny.
c) Práce, které projdou konkursním i'ízením, budou zveřejněny ve sbornících přednášek ·symposia HP 1970.
Z,a otištěné práce budou autorům vyplaceny autorské
honoráře ve výši 300 až 1000 Kčs za jeden autorský
.arch.
d) Bližší informace poskytuje a veškeré dotazy vyřizuje
sekretariát
symposia Hornická Příbram ve vědě a
technice, Příbram 2, pošt. schránka 41. Na stejnou
.adresu se zasílají i přihlášky prací do konkursu.
e) Orientační termín konání symposia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1970" byl stanoven na i'íjen
1970.
St.
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VJem zaJemcům
geodetů

o kurs odpovědných

Odborná skupina CVTS 1701 - inženýrská geodézie
vyhovuje značnému zájmu naší odborné veřejnosti a
uspořádá ve čtvrtém čtvrtletí 1970
přípravný kurs pro odpovědné

geddety

-Kurs bude uskutečněn v místnostech CVUT v Praze
v HUSl:>věulici. Přednášky a konzultace ~ budou konat vždy koncem týdne (pátek, sobota, neděle] v rozsahu 8 hodin přednášek
a konzultací denně. Celkový
rozsah kurzu - 50 hodin. Náplň kurzu bude nadále
vycházet z nejnovějších poznatkfi a připomínek ':\ašich
odborníkfi a institucí.
Témata přednášek a konzultací:
právní předpisy v investiční výstavbě,
kritéria přesnosti vytyčování a kontrolnich měření,
měřeni posuvfi a deformaci,
práce geodeta při bytové a občanské výstavbě,
práce geodeta v priimyslu,
- práce geodeta při dopravních
a liniových stavbách,
-využiti
fotogrammetrie
při výstavbě.
Kursu se mohou zúčastnit zeměměřičtí inženýři bez
ohledu na délku jejich praxe.
Absolvováni kursu podmiňuje možnost účasti na zkoušce pro zpfisobilost k funkci odpovědného geodeta.
Školnékurzu
se předpokládá Kčs 300,-.
Předběžné přihlášky zašlete do 30. dubna t. r. na adresu: CVTS-Ceský výbor pro geodezii a kartografii, OS
1701, Praha 1, Široká 5.

Ing. E. K o g u t, Ing. A. K i s i e I s k i: Vybrané úlohy
geodetické v mořském a loďařském stavitelstvi.
Autoři se zabývají otázkami prodlouženi vodních cest
do moře a vytyčovacími pracemi v nádržích-a
kanálech. Geodetické práce při určováni deformací objektfi.
M. W i e c k o w s k i: Tematické mapy v plánování výstavby měst.
Autor se zabývá mapami od měřítka 1 : 10000 - 1: 500.
Podotýká, že při tvorbě mapy hrajl roli otázky zalidnění, průmyslu, zájmy polnohospodářské,
lesnické,
vodohospodářské, otázky systému komunikací apod. Tematické
mapy rozdělují
na mapy ,řešící problémy
urbanistické,
problémy hospodářské,
technické
a společenské (lidnatost, služby]. V závěru je schéma pro
plánování tvorby map v Polsku.
Ing. R. Wo j ty n e k: VyužItí geodetické dokumentace
jako zdroje dalšiho kartografického
zpracováni odvozených map.
Organizace práce a úloha dokumentace
v geodézii.
Právnf předpisy regulujicf
dokumentaci
a jejich novelizace. Dispozice způsobů provádění evidence geodetické dokumentace.
Zdroje a údaje městských
map.
Oloha kartografa při tvorbě odvozených map a spolupráce geodetické dokumentace
s reprodukcí.
Ing. Z. S z w e d: Reambulace
(údržba]
mapy města.
Autor se zabývá nutností obnovy mapy města a problémy s tím spojenými. Dochází k závěru, že pro obnovu mapy je zapotřebí
a) zřízení geodetických
ínstitucí
provádějicích
tyto
práce,
b] vypracování jednotné technické instrukce
pro všechny druhy prací,
c] vychování odbornfků pro tyto práce (včetně znalostí
plánováni geodetických prací ve městě'].
Ing. T. Lip i e c, ing. S. Na p o I' a: nvahy o obnově
mapy města po stránce technicko-organizační.

Narada naukowo -- techniczna na temat: WYBRANE
ZAGADNIENIA Z GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI TERENAMI W MIESCIE.
(VYBRANf: ÚLOHY Z GEODf:ZIE, KARTOGRAFIE A EVIDENCE POZEMKů VE MĚSTĚ.]
(přednesené
na poradě sekce městské geodézie]
19.-20. 5. 1969.
Publikace obsahuje 14 refe,rátii na 222 stranách.
Vydavatel: Stowarzyszenie
geodet6w polskich

Ing. P i a n k o E.: Elektronická technika v geodézii při
výstavbě měst a evidenci městských pozemkfi.
Elektronická
výpočetni technika se v geodézii běžně
používá, v referátu se soustřeďuje zájem na automatizaci zpracování informací. Autor si všímá k6dovýeh
teodolitfi, registrace na stereokomparátoru
a polského
tranzistorového
počltače GEO 2, u něhi:>ž jsou uved~ny
úlohy, které řeší. Pojednává o přizpfisobeni elektronických počítačů pro evidenci pozemků a dává obecný
i nástin
komplexniho
systému
zpracováni
informací
v městské geodézii.
Dr. ing. M. Lip i n s k i: Použití
úrovňových křižovatkách.

přechodnic

na mimo-

Je zde rozebirána
nutnost použití přechodnic
na mimoúrovňových křižovatkách
v městě, a to z diivodů
bezpečnosti provozu, jízdnich vlastností, z dfivodů psychologických,
estetických
a ekonomických.
Autor se
zabývá přiklady špatných řešeni komunikačních
objektfi v POlsku a zásadami projektování komunikaci. U\'ádí
přehled závazných norem při projektováni komunikaci.
Prof. P. Z are m b a a Ing. H. M u s i a to w i c z
Oba referáty se zabývají geodetickými
stavech Graňsk, Gdyně a Štětin.

pracemi

v při·

Městská mapa a geodetická
dokumentace
podléhající
údržbě. TÝ.ká se geodetických základfi, základní mapy,
účelových map a geodetických
instituci provádějících
tyto práce. Schéma pro obnovu map a operátů.
O. P a v lov i c z :Potřeba geodetů na správních jednotkách měst a sídlišť.
Geodetické práce jako základ pro evidenci pozemkiL
Způsob hospodaření
s pozemky a otázky kolem uživatelů pozemků. Investiční náklady na budování pozemních a nadzemnich vedení. Olohaa úkoly resortních geodetických služeb.
Dr. ing. K. Pod I ach a: Tvorba technické mapy města.
Citace předpisů, podle nichž se provádí mapování v zastavěném území. Typy technických
map, jejich kartografiéké zpracování a obsah. O zásadách technických
map rozdělení terénu podle hustoty inženýrských
sítí.
Vliv funkční struktury terénu a jeho technického
vybavení na tvorbu mapy a na její charakter. Forma zpracování technické mapy.
Ing. B. Lip i n s k i: Nové předpisy pro evidenci pozemků a geodeticko-kartografická
činnost v této oblasti.
Citace nových právních předpisů pro evidenci pozemků. Směry plánování městských úprav a urbanistických
řešení. Příčiny intenzifikace a nutnosti plánování městských úprav. Role evidence půdy a budov v hospodařeni s pozemky.
Ing. K. G I o w i n s k a :'Úvaha na téma evidence

budov.

Vyjmenování dekretů o evidenci půdy a budov v Polsku. Popis knihy nemovitosti zavedené v r. 1950. Systém zákládáni a prováděni evidence obytných budov.
Inventarizace
trvalých objektů a jejich rozděleni do
skupin. Při inventarizaci
budov rozlišeni podle klasifikace (rozlišeni budov podle účelu a dále materiálu
v celé konstrukci].
Jmenná evidence bytového fondu
formou kartotéky s řadou prvkfi a ukazatelfi o bu.dovách.
Ing. F. Krpata
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Akademrk František
Cechura: Důlní měřictví měřeni na povrchu zemském - díl ~II, svazek 1
(486 stran, 169 obr.)

J.ohn van den Ber g: Uts1ittnings- uch kontrolbnitningsmetoder vid byggnadsproduktion
(Metody vytyčování a
kontrolních
měření ve stavebnictví).
Statens instHut
fOr byggnadsforsknimg, Stockhoim 1969

Pro praktickou potřebu ve stlllvebnictví vydal Státní
ústav sta~ebního výzkumu v,e StockholmlU v roce 1969
svou 42. studii, která obsalhuje výběr švédské i mhraniční literatury a její Z'Pracování ,pro úsek vytyčovacích a kontrolníclh měření ve stavebnictví. Po úvodní
Z třetího dí:IU "DiI!lní mělř:i'ctví" aKaJdemiika piI'of. části studie následuje výklad zá'kLadních pojmil. prekDr. Ing. Fr. Cechury ~yšel proz,a'Nm pNní svazek,
tické geodézie, nejdliležitější informace o geodetickýclh
který ollJsiahUljemě!řooí si11l1aaní.
přístrojích i o některých Ipomil.c1kác'hpoužívaných ve stavebnictvípro
měřické práce, dále přehled ril.zných me·
V Ú'vo'dníkapltole
Ij'sou Ivyčerpáv1ají'CÍlmzlpfťso- tod vy'tyčování a kontrolních měření.
bem vYlsvětleny p'odlkliady si'tuaoní'ho ~měřo'vání,
,Publikace je určena v prvé řadě pracovn~il.m stavební Výroby bez vyššího odborného geodetic'kélho vzdětj. Is'oust'avy IsoiUřadlnic, trigon1ome'trické Isí1ě na
území CSSR a matematiakoJkart'ogl1ancké
Izákll8.dy lání. Proto jsQIUzáměrně vYplllštěny statě pojednávající
o užití fotogrammetrických
metod, dále rovněž ,ka-rtokatastrálních
map. V této části věnoval
autor
gNlffcké ,práce a pro-jektování geod,etických prací.ZJB.jí1
1
zvýšenou p:ozorno'st 'výpočtum pole dní k'ové sbílharrurvé jsou některé jednoduché .praktické ekonomické
v'o~ti.
,z.ávěry o romalhu geodetických Iprací, jejich poměru
Druhá kapHoJa je věno,vána 'speciálním pIOŽ1a- 'k nákLadil.m nlll stavební,práce >azvláště pak možnost porovnání vytyčovacích metod i kontrolníclh měření pro
davků.m na diHiní IN~igonomeltr'i'ckou síť, 'k,terá 'j'e montované'st,avby.
Vzhledem 'k určení pIllblikace věbuď přli'Pojen'a na státní
Isí'ť tr,igonomeitrický'ch
noval autor zřejmě úmysině menší pozornost některým
bodů, nebo má ,CI1JIara1k'terIsamosta,tllé ltr1gto'O'o- aktuálním náročnějším problémil.m, Jako na'př. užití lamet,rické sÍ'tě. Pro l1:ento,druhý příp,a'd Ije 'V prAci
seril. apod.

Vydalo Ediční Istředisko Vysoké školy báňské
v OsJtr'avě 'koncem roku 1968 - :cena 33.- Kčs.

podrobně UlVedeno IZlaložení a 'z!aměření sÍ'tě a Ipříslušné vý,poč'ty. Nové samostatulé
dů.lní Jťrigonometrioké Isítě nema1jí :již takoV'ou diHelži1to,stv ČSSR,
poněiVladž Ijednotná ,tr'igonometrická 'Síť státní je
do'stateJČně hustá <I. ,přesná; ma'jlí však iprvo1'iadý
výzmam pro hO'l1il1Í
Ínžený,ry s dů'lněměMckou specializací, Kteří ijiž pracují nebo budou ,pracova:t
v rozvo1j1ovýohz'emkh. 'Potom nap,ř. ur'čení azimutu
POlzoI'ováním IsltejlnýJCllvý'šeík libovolné stálice nad
obzorem nebo pozorováním Polárky vkl1ajní p'olloze
má eminentní 'Význa.m :pro samosltlatnou síť 'tr'lgonometrtc'kých bodů. Akademľk Čechura uvádí, ve
své prá'ci též idalší 'způsoby astl'onomického určování zeměipilsnýlcih sourednIc, ,vče<tně velmi dobře
z'volenýcih přvk~aidů.
Třetí k,apLt<o'1'a'je věno'vána tr1igon'ometri'cikému
určování bodů. a !(ltvr'tá 'Polygono1vý!lllmě'ření'm. Je
p{JI~orulhlodné,~e v ,této, ,knize hornické speclal'izované geodézia 'j'a !Věnována tvětší aza'sil'oužená p'ozornost po'lygonovému zaměřování bU'solními přís'troji, Illež IV zahraničních
Ipubltk1a:cí,ch'0 důlním
měřlctvÍ. Zaměřování
'kUkatých po>i''a,dů.pomocÍ
magnetieký,ch Isměrů. 't1(J1tiždává velmi; dobré výsledky, mnohdy l~pší :než Ipři pOíU~i1:í
1'heodolitu.
Pátá íkiup'itola Ije věnována zamě'řování a zobrazování pozemlků.., se'stI'oj'ování map <I.plánů. a obvyklým metodám jej:Ech redukce.

Práce má však ještě jedno velmi významné vYlllžití.
Je jedním z ojediněiých pokusil. o srovnávací analýzu
poměrně velmi nesourodé a bohaté me'zinárodní literatury v obol"lu inženýrské geodézie. Obsahuje 260 literárních pramenil. př,evážně ze skandinávs'ké, německé
aanglic:ké
jazykové obi,asti. Z jazyk,ových dil.vodil.
s úspěclhem VYlužívá bohatých zkušeností
inženýrské
geodézie v NDR. Protože ze stejných dil.vodil. nevyužil
autor 'bohatých ~drojil. odborné liter,aúury polské, roské
a československé,
nemluvě o Ňldě dalších pDamenů,
nemil.že být př.ehlied lit>eratury úplný. Přesto však poskytne studi,e mnolho cennýclh in fOl"Illací nej'ril.znějšího
zaměření z oboru inženýrské geoodézie. Pro nás je vook
publikace dalším dokLad.em, j,ak je potřebné
zveřejňOVléltširokou paietu našich zkušeností nejen z inženýrské geoodézie, ale z celého oboro geoodézie a .kartografie (včetně eviodence. nemovitostí], v někúerémze
světových jlllzykil..Při stále nedokonaiém meizinárodním
systé!IllUvýměny a využívání věd,eClkotechnických a ekonomických informací v geodézii akartografii
čerpá odborná veřejnost v zahraniči téměř výhradně jen ze
zákl,aodníclhsvětových jazykil.. Je to námět pro redakci
tohoto ,časopisu i pro všechny vyd,av,atele veilejně pIllblikoVlélných geodetických a :kartogr>afických textů.
Publikace byla veimi náročná na zproacování také
z Ihl,eodiskaterminologie. V zájmu správnélho a přesného
mezinárodního Idorozmmění o odborných ,problémech je
veimi naléhavá potřeba víoej,azyčného slovníkú inženýrské geodézie, k jehož tvorbě by naše inženýrská geodézie mohla dát implllls.

Závěrečná ikapitoi1a obsahuje r:oizné metody výpočtu plo,c'ha tveličin přímo měřených na podk'ladě
map a plánů., Ija'k;O'ži Iz měr smíšený'Ch.
Je ~řeba ik'onst,atovat, 'že Ikniha je velmi dů.lkladně
a systemaUcky Qlpra'co'Vána, obsahuje původní lVědecko-výzkumné lautnl'ovy výsledky a iZikušeno'sti,
zejména z vyrtovnání ;samostatných důlních trigonome'trický'c'h !síltí,<I.j'e cenným a vybI1aným studijním materiálem ne'jen pro posluc'hače Ibáňského
inženýr:ství, ale též' IPwvědecké
'alspirtanty IVtechni'ckých a ge'Ofyzli1kálnfch oborech a 'PrO' postgd.'<I.duální 'studium di'l'lníiho 'měřLctví. Š:k1oda,že nemohla být vydAnakntlltiskem,
poněvadž se čestně
řadí k neJle'lJším 'pvacím to<hioto druhu 'Ve ~;.větové
lliteratuře.

Vydání nového technologického postupu "Měření posunů pozemních stavebních objektd geodetickými metodami".
Ceský úřad geodetický a kartografický vydal v lednu
1970 v Kartografickém nakladatelství, n. p., Praha, technologický postup "Měření posunil. pozemních stavebních
objektil. geodetickými metodami" - č. 6220/1968-5.
ZájemCi mohou tento technologický
postup získat
v mapových službách oblastních ústavil. geodézie ve
všech krajích. Prodejní cena je 12,- Kčs.
Ing.
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kartografický obzor
15/57, ňíslo. 12/1969

Doc. Ing. Dr. Miroslav H a u f, CSc.: Gyrotheodolity.
Učební texty vysokých škol, ČVÚT, Fakulta stavební, SNTL, Praha 1968

Autor zpracoval látku jako podklad pro přednášky
v předmětech
"Elektronické
metody v geodézii"
a "Automatizace geodetických prací".
Učební text je rozdělen na část t e o ret i ck o u, kde je podán fyzikální princip myšlenky
využití gyroskopu pro usměrnění theodolitu. Stručně je roz brána teorie setrvačníku a fun:kční smysl
jednotlivých částí gyrotheodolitu. Tato část je dostatečně propracována, obsahuje všechny potřebné
principiální informace, které čtenář potřebuje pro
pochopení popisu a funkce jednotlivých modifikací přístroje a jeho částí.
V druhé části je po stručném nástinu historického vývoje přístroje a po uvedení některých
současných známých typů, popsána m e t o d i k a
v I a s t n í ho měř e n í. Je probráno určení torzní
korekce, konstanty gyrotheodolitu,
přístrojového
azimutu a konečně azimutu daného směru. Tato
část je doplněna poukazem na nutné redukce azimutů pro přechod z naměřených
hodnot (na
geoidu) k hodnotám potřebným pro výpočty na
referenční ploše (elipsoid a Gauss. zobrazení).
Skriptum je zakončeno úvahou o přesnosti
a vli'!u chyb a možnosti využití gyrotheodolitu
v geodetické praxi a doplněno přehledem literatury.
Metodic'ký postup, řazení látky a výklad je
logicky uspořádán,
celý text je proložen řadou
obrázku, schémat a doplněn potřebnými tabulkami.
Skriptum dobře poslouží nejen studentům, ale
i všem pracovníkům oboru, kteří v něm naleznou
velmi srozumitelně podaný popis principu i návod
pro technologický proces při použití gyrotheodolitu.

Doc. Ing. Dr. Miroslav H a u f, CSc.: Digitální theodolity se základy automatizace měřických prací.
Učební texty vysokých škol. ČVUT, Fakulta stavební, SNTL, Praha, 1969

Skriptum je rozděleno na 9 kapitol, tématicky
zhruba na 2 části, a to základy automatizace a digitální theodolity.
První část si klade za úkol seznámit čtenáře
se základní 'problematikou měřického procesu a
možnostmi jeho automatizace. Vymezují se nové
pojmy z oblasti teorie informací a kódování. Kódování je věnována celá kapitola, což odpovídá
důležitosti rozlišení číslicových kódů při vlastním
použití. Dále jsou uvedeny základní myšlenky Beoleovy algebry a možnosti užití logických obvodů
pro konstrukci theodolitů.
V druhé části je rozpracována otázka snímání
polohy theodolitu vzhledem k orientované soustavě pomocí kódových kruhů a impulsů. Na jednotlivých příkladech různých theodolitů autor ukazuje
problematiku
a technické
zpracování
vlastního

přístroje. V posledních třech kapitolách jsou uvedena a rozebrána některá pomocná a funkční zařízení, která jsou součástí nebo doplňky uvedených theodolitů, nebo která mají možnost být
v problematice konstrukce těchto přístrojů využita.
Skriptum je sestaveno velmi vhodně. Úvodní
část dobře informuje čtenáře o problematice a připravuje tak druhou část, která uvádí současný stav
řešení uvedené problematiky v západních státech
a na konkrétních
přrkladech ukazuje možnosti,
výhody i nevýhody různých řešení. Publikace je
q to cennější, že je v češtině prvou, která se podrobněji zabývá problerpatikou digitálních theodolitů. Pro čtenáře, který chce proniknout do větší
hloubky, nebo chce studovat některý z dílčích problémů uvádí autor bohatou literaturu ..
Skriptum bude i vítaným přínosem pro pracovníky v praxi, kteří tím dostávají příležitost seznámit se\ s nejnovější technikou v oboru.

Informace o ustavujícím zasedání
pléna nové redakční rady
Ustavující zasedání pléna nové redakčrií rady GaKO se
konalo dne 4. února 1970 v Praze. Zasedání zahájil její
předseda a vedoucí redaktor s. Ing. Vladislav Sachuns.ký
uvítáním a představením
spolupracovníků
redakce a členů redakční
rady. Na programu
bylo zejména projednání návrhu Jednacího řádu redakční
:rady GaKO, projednání a schválení návrhu tematického
plánu GaKO na
rok 1970, návrhu na ustavení užší redakční
rady a návrhu termínového
plánu zasedání redakční
rady GaKO
na rok 1970.
K návrhu Jednacího řádu přijala redakční rada doporučující formulaci zejména ve vztahu pracovníka
Slovenské správy geodézie a kartografie,
kte'rý je buď zástupcem vedoucího redaktora
a zároveň místopředsedou
redakční
rady, nebo vedoucím redaktorem
a zároveň
předsedou redakční rady, k slovenským členům redakční
rady a ve vztahu redakční rady k ČSVTS a souhlasila,
aby upravený návrh jednacího řádu byl předložen představitelům
ČÚGK a SSGK, jako vydavatelům,
ke schválení.
Rámcový
po projednání
ci k realizaci.

tematický
plán GaKO na rok 1970 byl
a doplnění schválen a doporučen
redak-

Ve smyslu příslušného
ustanovení
Jednacího
řádu
redakční
rady GaKO byla pro operativní
zajišťování
redakčních
prací vytvořena užší redakční rada z 5 pracovníků redakce
a 8 členů redakční
rady ve složení:
soud'ruzi Sachunský,
Lenko, Storkán,
Kelemen,
Sídlo,
Bohm, Krumphanzl,
Maxmilián,
Radouch,
Kocián, Kukuča, Michalčák a Petráš.
Redakční r,ada přijala pak termínový plán zasedání
na rok 1970 s doporučením,
aby redakce se jím řídila ve
své práci.
Na závěr vzala redakční rada na vědomí informace
o obsahu 1. a 2. čísla, o přípravě 3. čísla a o výhledu
přípravy dalších čísel GaKO. V dalším byla doporučena
inventura
článků a příspěvků, které z nějakých důvodů
dosud nebyly pJ.1ojednány. Tím program vyčerpán a ustavující zasedání redakční rady skončeno.
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PŘEHLED

ZEM~M~ŘICKÝCH

ČASOPISO
Geodézla es Kartográfla,
č. 4/1969
H ti n y i, E.: Nekolik
slov k stranovým
rovnicim
závislosti,
str.241
až 243
H o ID o r ó d i, L.: Jestě jednou
o tI'wngulaci
založené
DO. odvozených úhluch,
str. 244-247
S ze n t e s I, A.: Problém
techmckého
rozvoje
zeměměřictví
v pozemkových
úřadech,
str. 248-254
S á r d y, A.: Volba optimálního
rozmístění
měřických
bodů v inženýrské
geodézii
s použitím
vyrovnávací
kružnic",
str. 254-260
G a z s Ó, M. L a c z a, V.: Programování
výpočtu
komparačních
tabulek
pro geodimetr,
str. 261-264
S o m o g y í, ].: Přímé určení
prvků
rotační
matice,
str. 264-267
M O I n á r, L.: Zkušenosti
s vyrovnáním
iotogrammetrických
síti,
str. 267-272
H ti n y í, E. mJ.: Zásadní
otázky
redakce
plánů měst určených
pro
cizinecký
ruch, str. 272-276
Bar d ó c z, L.: Použití
dat na děrných
štítcích
při početním
zpracování mapových
informací,
str. 276-278
K i s Pap
p, L.: Zjišťování
deformací
komínu
Dunajské
teplárny
pomocí
fotogrammetrie,
str. 279-282
II o I c s e k, Gy. aj.: Základní
geodetická
síť v naši průmyslové
investiční
výstavbě,
slr. 283-286
H a I m a i, E.: Výpočet
chyby
průlomu
v příčném
směru,
str. 286
až 289
Pl'zegl,!d Geodezyjny, č. 7/1969
S 7, m i e I e w, B.: 25 let Polské
lidové
republiky
- účast geodézie
na rozvoji
země, str. 257-260
Dli
u r z y ft s k i, P.: účast
zemědělské
a geodetické
služby
při
zemědělském
rozvoji severních
li jižních
oblastí Polska, str. 261
až 264
Jan e c k i, J.: Použití
metody
techniky
síťové
analýzy
při geodetických
pracích
(1. část),
str. 264-268
!, a t o š, S.: Elektrooptický
dálkoměl'
EOS a možnosti
jeho použití
z hlediska
provedených
výzkumů,
str. 269-275
.1 dam
c z e w s k i, Z.:
Kontrola
polohopisných
měření
metodou
pí'ímky,
str. 276-279
P ach
ti t a, S.: Automatizace
niveluce
při strojním
podbíjení
železničních
kolejí,
str. 279-284
P r z e w I o c k i, S.: Inventarizační
měi'f:-'ní prostorové
geometrické
sítě ocelové
konstrukce,
str. 285-286
W i s I a, 5.:
Viditelnost
navigačních
znaků
a světelných
signálů
(2. část), str. 288-288
Syp n i e W s k i, J.: Stereofotogrammetrické
vyhodnocení
leteckých
snímků
s přetvořeným
paprskovým
tl'sem, str. 289-293
S k u I' z a k, A.: Polyesterová
fólie
typu
"MELINEX"
firmy
ICI,
str. 294-296
G a í d z i c k i, J.: Nová výpočetní
technika
v geodetických
podnicích, str. 303
Karaszewska,
U. Szymaúski,
J.: Polní čtfmÍ a int8r·
pretace
leteckých
snímků
s použilím
stolu
se stcreoskopem
[2. část),
str. 304

B i e 1 e c k i, R. - Wo I s k i, B.: Kontrolně
měřické
zařízení
pro
výzkum
přesnosti
montáže
ocelových
konstrukci,
str. 386-368
Ta t a r c z y k, I.: Hektiťíkace
redukčniho
zařízeni
REDTA laboraterní metodou,
stI'. 369-370
Len k o w s k i, G. aj.:
Vyhl(~dáválií
pudzemního
vedení
pomocí
elektromagnetických
hledačů,
str. 371-372
W o j t k i e w i C z, J.: síť přesné
nivelace
města Vratislavi,
str. 372
až 374
i li k o w s k i, B.: Uvažování
existující
územní struktury
individuálních zemědělských
hospodářstvi
při scelovám
pozemků.
str. 374
až 377
Ho P f e r, A.: Geodetické
práce
v Holandsku,
str.
Li n sen
bar
t h, A.: Digitálni
modul
tel'énu,
str.
K o I a n o w s k i, S.: Rozbor obsahu
základní
mapy
str. 396-398

378-382
391-395
města
[2. část),

By c ha w s k i, T. - L u c z y ti s k u, A.: Rozbor průzkumu uživi!tdů
informací
provedený
v geodetických
podnicích,
str. 399
Taiš/

KTERf:
V

KNIZKY NA vAS ČEKAJI
roce 1970, řekne vám

P•••• gl'!d Geodezyjny, č. 8/1969
D u m a Ii s k i, K.: K 25. výročí
zemědělské
rdormy,
str. 305-306
Str u i e k, B.: Základní
společnnsJ.w~ekonomick()
il
politické
výsledky
zemčdělské
rdormy
v Polské
lidové
",'publicc,
str. 306
až 318
S IP o I s k i, S.: HUillizace Dekretu
Polského
výboru národního
osvobození
o zemědělské
rdormě
v oblasti
Bialystoku
v období
1944
až 1945, sl r. 318-321
S a p i ech
a, F.:
Zemědělská
reforma
v oblasti
Lublina
a účast
geodetů
ph jejím uskutečňování,
str. 322-323
C i e § 1 a, B.: Zemědělská
reforma
v oblasti
Řešova
v letech
1944
až 1945, str. 323-325
T il r u j k 0, K.: Realizace
dekretu
o zemědělské
reformě
na území
Řešovského
vojvodství,
str. 326
K o I a n o w s k i, S.: Rozbor obsahu
základní
mapy města,
str. 344
až 347
Jun g o w s k i, s.:
pi'esnosti
měl'ení
str. 348-350

Několik
poznámek
deformací
metodou

k článku
pozemní

"Pokus
o zvysení
fotogrammetrie",

I'rzegl,!d Geodezyjny,
Č. 9/1969
I' ach
u t a. S.: Setkání
hlavních
geodetických
orgánů
vědeckotechníckých
společností
zemí lidové
demokracie,
str. 353-355
Š I i w k a, I.: Reálnost
výkonových
norem
v geodézii,
str. 355-356
I a n e c k i, I.: Použití metody
techniky
síťové analýzy
při geodetických prdcích
[2. část],
str. 357-361
P r z e w I o c k i, S.: Všeobecné
poznámky
ke geodetickým
pracím
pi'i stavbě
soudobých
střešních
konstrukci,
str. 362-385

který vám spolu s členskou přihláškou pošle
Ústřední evjdence KČTL, Praha 1, Spálená 51

Geotechnické
zarlzenl
v

Co.
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LTD.
31
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Cables:

BORRODRILLlNG.

,

BOR ROS Co. Ltd. je po mnoho let
přednlm skandinávským dodavatelem
geotechnického zařlzenl.
Vyráblme kom plet ni zařlzenl pro statickou a dynamickou sondáž. vzorkovače jllů a~těrku pro odběr poru~ených
a neporu~ených vzorků. Vyvinuli jsme
také penetrometr včetně elektrického
zapisovaclho přlstroje pro přlmé zaznamenáváni tlaku n,a hrot. Pro vytahováni trub, plstových vzorkovačů atd.
jsme s to dodat velký výběr mechanických a hydraulických zvedáků. Na požádáni Vám rádi z~leme nU nový katalog
a cenlk.

<GJB>
BORROS

,

Stockholm

