1187

Český

úřad

Slovenský
Praha,
Roč.
Cena

úřad

listopad
33 (7S)
Kčs 4,-

geodetický
geodézie

a kartografický
a ka.rtografie

1987
•

Číslo

11

•

str.

297 -326

odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického
a Slovenského úradu geodézie a kartografie

Ing. Ivall Cermák
Ing. Ján Vanko ing. Stanislav

-

Ifedoucl redaktor
zástupce

Ulejnlk -

vedouclho

technjck~

redaktora

redaktor

Redakčnl rada:
Ing. Bořivoj Delong, CSc. (předseda redakční rady), Ing. Imrich Horňanský, CSc., (místopředseda
redakční rady),
Ooc. Ing. Jaroslav Abelovii!, CSc., Ing. Duian Hrni!iar, CSc., Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc., Ing. Zdenka Roulová.

Vydává Cesk~ úřad geodetlck~ a kartograf:ck~
a Slovensk~ úrad el.dézle a kétrtografie v SNTL - Nakiadatelstvf
technické literatury, n. p., Spálená 51, 11302 Praha 1, telefon 296351. Redakce: Geodézle, n. p., Praha, Kostelní 42.
17000 Praha 7, tel. 381559. Adresa slovenskej redakcíe: VÚGK, Chlumeckého 4, 82662 Bratislava, telef6n 228173,
234801, 234822, 2348 '34, 234946, linka 330. Tiskne MtR, novinářské
závody, n. p., závod 1, Václavské nám. 15,
11258 Praha 1, telefon 266151. Inzertní oddělení SNIL - nakladatelství
technické
literatury, n. p., S;:Jálená 51,
113 02 Praha 1.

Vychází dvanáctkrát
ročně. Cena jednotlivého člsla 4,- Kčs, celoročnI předplatné 48,- Kčs. Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném
podá a objednávky přijímá každá administrace
PNS, pošta, doručovatel a PNS-ÚED Praha,
závod 01 - AOT, Kafkova 19, 16000 Praha 6, PNS - ÚED Praha, závod 02, Obránců mlru 2, 65607 Brno, PNS - ÚED
Praha, závod 03, Kubánská 1539, 70872 Ostrava-Poruba.
Objedná7ky do zahraničí vyřizuje PNS - ústřední expedice
a dovoz tisku Praha, závod Dl, administrace vývozu tisku, Kafkova 19, 16000 Praha 6.

Náklad 2200 výtisků: Papír text a příloha 7207/80 g, obálka 209/80 g. Tot:J číslo vyšlo v listopadu 1987, do sazby v září 1987,
do tisku 12. listopadu 1987. Otlsk povolen jen s udánlm pramene a zaChováním autorských práv.

Ing. BořiVOj Delong, CSc.
K 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
Prof. Ing. Dr. Josef Bčihm, DrSc.
Ověření zákonitostí
chyb v kombinovaných
lokálních sítích
A. F. Bogomolov, Ju. S. Tjuflin
Radiolokační snímkování a radioprofilování
povrchu Venuše z AMS Veněra 15 a Veněra 16
Ing. Bohumil Šídlo
Dosavadní vývoj, současný stav a koncepce
tvorby, obnovy a vydávání map okresii na
území CSR

297

298

304

308

Ing. Michal Forint, Ing. Andrej Margicin,
Ing. Štefan Tisovčílk
Problematika znaleckých posud kov s náležitosťami geometrických plánov

311

RACIONALIZACEV GEODÉZII A KARTOGRAFII 315
INFORMACE Z ČÚGK A SÚGK

316

Z MEZINÁRODNíCH STYKů

317

LITERÁRNí RUBRIKA

320

TRIBUNA MLADÝCH

323

OSOBNÉ SPRÁVY

323

PŘEHLED CASOPISů

325

621.396.96 VENUŠE +629.783

528.088:528.41

J.

BOHM,

60rOMOIlOB,

Ověření zákonitosti
chyb v kombinovaných
lokálních
sitích
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 11, str.
298-303, 6 obr., 5 tab., Itt. 6
Obecné zákony přenášení
chyb ve vyrovnané
sltl
s měřenými směry a délkami. Vliv určení poměru přesnosti směrfi a přesnosti
délek a vnitřníhO rozdělení
vah v souboru délek. Praktické ověření teoretických
dedukcí ve třech lokálních
sítích. Vliv konfigurace
s!tě na mechanismus MNC. Dedukce pro praxi.
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FORINT, M. - MARGICIN, A. - TISOvCfK, Š.
Problematika
znaleckých
posudkov
s náležitosťami
geometrických plán ov
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 11, str.
311-315, llt. 6
Odborne podložené stanovisko znalca prl vyhotovovaní znaleckých posudkov z oblasti evidencle nehnute!nost!. Podmienky na rozde!ovanie
pozemkov, stavleb
a pozemkov so stavbami.
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ŠtOLO, B.
Dosavadní vývoj, sončasný stav a koncepce tvorby,
obnovy a vydávání map okresů na území CSR
Geodetický a kartograíický
obzor, 33, 1987, Č. 11, str.
308-311, llt. 4
vývoj tvorby a obnovy map okresů jako územně správní jednotky členění našeho státního územ!. Koncepce
a principy tvorby, obnovy a vydávání Mapy okresů
CSR 1: 100000, nového státního mapového díla, p.i·
praveněho k vydání v roce 1987Ceským úřadem geodetickým a kartografickým.
Obsah této mapy okreso.
a jeho zObrazen!.
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621.396.96 VENUŠE + 629.783
BOGOMOLOV,A. F. - TJUFLIN, Ju. S.
Radiolokační
snímkovánl
a radioprofilovánl
povrclla
Venule z AMS Veněra 15 a Veni!ra 16
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 11, str.
304-308, 2 obr., Itt. 5
Hlavním úkolem experimentfi
sovětských
automatických meziplanetárních
stanic (AMS) Veněra 15 a Veněra 16 bylo mapování povrchu Venuše metodami radiolokačního mapován!. Popis použité metody radlolokačního snímkování
a radioprof'!lování.
Zpfisoby vyhotovení fotoplánfi povrchu Venuše a jejIch vyhodnocení.
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528.088:528.41
BOHM, J.
Beglaubigung
der Fehlergesetze
in kombinierten Lokalnetzen
.
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 11,
Seite 298-303, 6 Abb., 5 Tab., Lit. 6
Algemeine Gesetze der Fehlerlibertragung
im ausgeglichenen Netz mit gemessenen
Richtungen und Langen. EinfluB der Bestimmung des Verhaltnisses
der.
Genauigkeit von Richtungen und der Genauigkelt von
Langen und der lnneren Vertellung der Gewichte 1m
Langenkompiex.
Praktlsche
Beglaublgung
theoretlscher Deduktionen ln drei Lokalnetzen.
EinfluB der
Netzkonfiguratton
auf den Ablauf der Methode der
kleinsten Quadrate. Deduktion flir die Praxis.
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621.396.96 VENUŠE + 629.783
BOGOMOLOV,A. F. - TjUFL1N, jn. S.
Radaraufnahme
und -profilieren
der Oberfliiche der
Venus aus der automatischen
Interplanetaren
Statlon
Veněra 15 und Veni!ra 16
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 11,
Seite 304-308, 2 Abb., lit. 5
Hauptaufgabe
der Experimente
der sowjetlschen
automatischen
interplanetaren
Statlonen Veněra 15 und
Veněra 16 war Vermessung der Oberflache der Venus
mít den Methoden der Radaraufnahme.
Beschrelbung
der benlitzten Methode der Radaraufnahme
und des
Radarproflllerens.
Arten der Verfertlgung
der Photopliine der Oberflache der Venus und deren Auswertung.

912.43:35.07,,311 + 312+ 313" [437.1/.2]
Š1DLO, B.
Bisherige Entwleklung,
.e.enwlirti.er
Stand nnd Konzeption der Herstellung,
Ernenernn.
und Heraus.abe
der Kreiskarten
auf dem Geblet der CSR
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 11,
Seite 308-311, Lit. 4
Entwlcklung der Herstellung
und Erneuerung
der Kar·
ten der Krelse, dle elne Gebletsverwaltungselnhelt
der
Gllederung
unseres Staatsgebletes
bUden. Konzeptlon
und Prlnzlpe der Herstellung,
Erneuerung und Herausgabe der Krelskarten
der CSR 1 : 100 000, elnes neuen
amtllchen
Kartenwerkes,
das zur Herausgabe
1m Jahre 1987 vom Tschechlschen
Amt filr Geodllsle und
Kartographle
vorbereltet
1st. Inhalt dleser Krelskarte
und selne Abblldung.

347[094J :347.235.11[437J
FORINT, M. - MARGlCIN, A. - TISOvCIK, Š.
Problematik
der SachverstlindiBenbeurtelluns
mít den
Zubehiiren der La.eplline
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 11,
311-315, LIt. 6
Fachllcher
Standpunkt
des Sachverstllndlgen
bel Aus·
fertigung
der Sa,chverstllndlgenbeurteUung
aus dem
Geblet der Llegenschaftevldenz.
Bedlngungen
mr Tel·
lung der Grundstilcke, der Bauten und der Grundstnk·
ke mU Bauten.

528.088:528.41
BOHM, I.
Vertifieation
of Re.ularity
of Errors ln Comblned Lo·
cal Networks
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 11,
. pp. 298-303, 6 fig., 5 tab., 6 ref.
General laws of error propagation
ln adjusted
network wlth measured dlrections and lengths. Influence
of determlnlng
the ratio of accuracy of dlrections and
lengts and the lnternal dlstrlbutlon
of welghts ln the
set of lengths. Practlcal
verlflcatlon
of the theoretlcal deductlon In three local networks. The lnfluence
of the network conflguratlon
on the mechanlsm of the
least squares method. Deductlons for practlce.

621.396.96 VENUŠE + 629.783
BOGOMOLOV, A. F. - TIUFLIN, lu. S.
The Radar Mapping and Cross-Sectionln.
the Surface
of the Venus from the Venera 15 and Venera 16 AIS
Geodetický
a kartografický
obzo~, 33, 1987, No. 11,
pp. 304-308, 2 fig., 5 ret.
The maln task of experlments
of the venera 15 and
Venera 16 Sovlet automatlc
lnterplanetary
stations
[AIS) was the radar mapplng the surface of the Ve·
nus. Descrlption
of the used method of the radar
mapplng and cross-sectlonlng.
Methods of maklng out
and plottlng photoplans
of the surface of the Venus.

912.43:35.07,,311 +312 + 313" [437.1/.2]
ŠtDLO, B.
Contemporary
Development,
Present
State, and Cuneeption of Production, Renewal, and Editing the Maps
of Dlstricts on the Territory of CSR
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 11,
pp. 308-311, 4 ref.
Development
of productlon
and renewal of map s of
dlstrlcts as terrltorlally
admlnlstrative
unit of dlvldlng
Dur state terrltory. Conceptlon and prlnclples of creatlon,
renewal,
and
edltlng
the
Map
of
dlscrlts 1: 100 000, the new map work, prepared to edltlon ln 1987 by the Czech Dfflce for Geodesy and Cartography. Contents of thls map of dlstrlcts and thelr
representation.

347[094J :347.235.11[437J
FORINT, M. - MARGlCIN, A. - TlSOVCIK, Š.
Problems of Expert Jud.ements
and EssenUals of Situation Plans
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 11,
pp. 311-315, 6 ref.,
The professlonally
based standpolnt
of an expert
with maklng out expert judgements
ln the sphere of
real-estate
registration.
Condltions
for dlviding the
sltes, bulldlngs, and bullt-up sltes.

528.01\8:528.41
BOHM, J.
Attestatlon de la conformité des erreurs dans les rěseaux eombiněs locaux
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 11,
6 ll:usrations,
5 pl'anches, 6 bibliographies
Lols gěněrales
de la transmlsslon
ďerreurs
dans un
rěseau compensě avec dlrectlons
et longueurs
mesurěes. lnfluence de la dětermlnation
de la relation de
prěclslon des dlrectlons et des longueurs et de la rěpartltion
Interne des polds dans I'ensemble
des Iongueurs. Věrmcation
pratique
des děductions
thěorlques dans trols réseaux locaux. lnfluence
de la conflguratlon
du rěseau sur mécanlsme MNC. Déduction
pour la pratlque.

621.396.96 VENUŠE + 629.78~
BOGOMOLOV, A. F. - TlUFLIN, lu. S.
Vues réalislíes par radlorepéra.e
et radloprofUage
de
la surfaee de Věnus par les staUons AMS Veniira 15
et Veniira 16
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 11,
pages 304-308, 2 lllustratlons,
5 bibliographies
La Uche prlnclpale d'expěrlmentation
des statlons automatiq'ues lnterplanětalres
sovlětlques
[AMS J Veně·
ra 15 et Veněra 16 conslstalt en levě de la surface de
Věnus par méthodes de radlorepěrage.
Descrlptlon de
la měthode employée. Manlěres de crěatlon de plans
protographlques
de Vénus et leur restltutlon.
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štDLO, B.
Evolution aetuelle,
état aetuel et conception
de la
création,
du renouvellement
et de l'édlUon des Cartes ď Arrondlssements
du territolre
la de République
Socialiste Tehi!que
Geodetický
a kartografický
obzo~, 33, 1987, No. 11.
pages 308-311, 4 blbllographies
Evolution de la créatlon
et du renouvellement
des
Cartes d'Arrondlssements,
reprěsentant
I'unitě admlnlstratlve
de la rěpartltion
du terrltolre
ďEtat. Conceptlon et prlnclpes de la crěation, du renouvellement
et de I'édltion de la Carte ďArrondlssements
de la
Républlque SoclalIste Tchěque ě. I'ěchelle de 1 : 100000,
la nouvelle oeuvre cartographlque
d'Etat, prete pour
l'éd1tIon en 1987 par le Bureau Tchěque de Géoděsle
et Cartographle.
Le contenu de la carte et projectlon
de celul-cl.

347[094 J:347.235.11[437J
FORINT, M. - MARGlCIN, A. - TISOvCIK, Š.
Problematique
émanant
ďexpertises
relatives
aux
plans gěométrlques
Geodetický
a kartografický
obzo~, 33, 1987, No. 11,
pages, 311-315, 6 blbllographles
Polnt de vue professlonnel
du spěclallste pour la prěsentatlon
d'expertlses
dans le doma lne d'enreglstrement ďlmmeubles.
Condltlons něcassalres
pour la rěpartltlon
de terralns, de constructlons
et de terralns
biltls.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 33/75, 1987, číslo 11 297

Český úřad geodetický a kartografický
a Slovenský úrad geodézie a kartografte ;ménem pracovníků geodetické služby ČSSR srdečně blahopře;í Hlavní správě geodézie a kartografie
při radě ministrů
SSSR
a všem sovětským geodetům a kartografům
k 70. vgročí Velké ří;nové socialistické
revoluce.
Velká ří;nová socialistická
revoluce znamenala po čátek zásadně nového směru vgvo;e i v oblasti geodézie a kartografie.
Je;í myšlenky nalezly odraz v dekretu V. I. Lenina ze dne 15. března 1919 o zřízení
Ne;vyšší geodetické správy, kterg umožnil vytvoření státní geodetické služby SSSR a vymezil ;e;í úlohu
v rozvo;i národního
hospodářství.
Uplynulé
období 70 let přesvědčivě dokazu;e, že myšlenky Velkého
ří;na přivodily
grandiózní rozvo; geodetických
a kartografických
prad na území Sovětského svazu, který
tvoří šestinu celkové plochy kontinentů.
V této souv islosti ;e třeba vysoce ocenit skutečnost, že úkoly
sovětské geodézie a kartografie
byly vždy řešeny na vědeckých principech
a v úzkém spoření s praxi.
Proto řeřich výsledky patří i v celosvětovém měřítku k ne;progresívně;ším
a dosahu;í vysoké mezinárodní
úrovně. Diky tomu ziskal rozvo; sovětské geodézie a kartografie
mezinárodni význam a ovlivnil pozitivně
vývo; našeho odvětví i v dalších zemích, ze;ména poválečný vývo; v socialistických
státech.
Při uspoko;ování potřeb národního hospodát'ství vypracovala geodetická služba SSSR principiálnlJ nová
řešení základních
geodetických
úloh. Mezi nimi lze ;menovat v prvé řadě vybudování moderních geodetických
základů na ne;většim kontinentě
světa a určení tvaru a rozměrů zemského tělesa, známého
dnes v celém světě ;ako elžpsoid Krasovského. Na tomto základě byl vytvot'en ;ednotný souřadnicový
a výškový systém ne;en pro území Sovětského svazu, ale i pro další státy socialistického společenství.
Sovětští geodeti a kartografové
byli na světě mezi prvními odborníky,
kteří výzkumně propracovali
prakticky
uskutečnili
využiti umělých družic Zem ě při řešeni úloh geodézie a kartografie.
Nové vě·
decké obory - kosmická geodézie, kosmická kartografie
a dálkový průzkum Země se v Sovětském svazu
dynamicky
rozví;e;í na vysoké mezinárodní
úrovni. Ze;ména ;e ti'eba vyzvednout rozvo; v oblasti dálkového průzkumu Země z kosmu, dosažený v rámci geodetické služby SSSR, který umožňu;e ;iž více než
10 let uspoko;ovat požadavky t'ady odvětví národní ho hospodářství na materiály kosmického průzkumu
fyzického
stavu území, přírodních
zdro;ů, životního
prostt'edí a dalších řevů. S uznáním ;e třeba konstatovat, že nezištná pomoc Sovětského svazu dalším zemím pt'žspěla k rozvo;i kosmické geodézie a dálkového průzkumu Země v mezinárodním
měřítku.

a

Velkým podnětem mezinárodního
významu ;sou dále úkoly sovětské kartografie
a z nich ze;ména tvorba ;ednotného systému topografických
map celé měřítkové řady a rozvo; metod tematického a komplexního mapování. Výsledkem rozvo;e v tomto oboru ;e též řada efektivních technologií tvorby a vydání map
a atlasů včetně tisku mnohobarevných
map se sniženým počtem barev. Vědeckotechnický
rozvo; sovětské geodézie a kartografie
ovlivnil i konstrukci
a vý robu geodetické, fotogrammetrické
a kartografické
techniky.
]ubile;ní
70. výročí Velké ří;nové socialistické
revoluce dává ;edinečnou příležitost
ke zhodnocení téměř 40leté spolupráce geodetické služby ČSSR s geodetickou
službou SSSR. Tato spolupráce zasáhla
rozhodu;ícím
způsobem do vývo;e československé
geodézie a kartografie
v celém poválečném období.
V prvé řadě umožnila zlepšení společensko-polžtického
postavení našeho odvětví v systému státní správy
ČSSR tím, že inspirovala
založení samostatného resortu pro geodézži a kartografži
a vybudování ;eho
komplexní organizace na územním principu. Dále přispěla k výraznému růstu technické úrovně naší geodetické služby tím, že se zaměřila na realizaci
technicky
náročných úkoZů geodetického
zabezpečení
socialistické
výstavby a obrany státu. Konečně vtiskla činnosti naší služby internacionální
charakter tím,
že ;i zapo;ila do mnohostranné mezinárodní spolupráce
v rámci společenství
geodetických
služeb socialistických států (GSSSJ.
Úloha Sovětského svazu ve spolupráci GSSS se pro;evovala
a pro;evu;e v tom, že geodetická služba
SSSR dávala a dává této spolupráci progresívní dynamičnost
a cílevědomé zaměření do budoucna. Tato
skutečnost platí ne;en v rozměrech geodézie a kartografte,
ale v celospolečenském
měřítku a ;e důsledkem vítl!zného působení ideí Velké ří;nové socialistické
revoluce.
Jménem geodetické
služby ČSSR pře;eme všem sovětským
mnoho zdaru v osobním životě i v práci a sovětské geodetické
podářského mechanismu a další úspěchy ve vědeckotechnickém
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Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.,
stavební fakulta,
České vysoké učení technické v Praze

Ověření zákonitostí chyb
v kombinovaných lokálních sítích

V geodézii plně platí obecná zásada o nutnosti ověření
teoretických dedukcí praxí. Aktuální jsou zde kombinované lokální polohopisné sítě s vysokými požadavky
přesnosti, kde se měří směry i délky, tedy kombinace
triangulace s tri1aterací. Zákonitosti přenášení chyb
obou kategorií měření při jejich společném vyrovnání
jsou značně složité. Metoda je nová a statistický materiál dosud nevelký. Teoretická analýza uvedených
zákonitostí byla provedena v [1] a zejména v [2]. Zde
provedeme jejich praktické ověření ve třech sítích
s růZnou konfigurací a růzhou průměrnou délkou, což
povede k zajímavým doplňujícím poznatkůtn.
Článek obsahuje podstatnou část referátu, který
autor přednesl 17. 3.1987 v Praze na symposiu ČSVTS
"Perspektiva
,,,
. základních geodetických bodových poI1 •

ru, počítanou z uzávěrů trojúhelníků nebo z oprav
směrů při vyrovnání triangulace.
V druhém případě na obr. 2 protínají záměry vrstvu
teplejšího vzduchu, např. nad průmyslovým objektem. Dosazená teplota do fyzikálních redukcí bude
chybně nižší, což zkrátí vypočtené délky. Zkrácení
bude úměrné délkám, neporuší střetnutí trojic záměr
v jednom bodě a tím uzávěr podmínkové rovnice.
MNČ nebude mít popud vliv refrakce korigovat. Pro
triangulační měření působí teplejší vrstva jako planparalelní deska, která odkloní záměry a určovací obrazec
prodlouží. Uzávěry trojúhelníků nebudou ovlivněny,
zato výrazně uzávěr obecné věty sinové. Na ten musí
MNČ reagovat a refrakční chyby aspoň částečně
kompenzovat.
3. Matematické základy vyrovnáni kombinované sítě
Podmínka minima má zde známý tvar

= [P.v;]

[p~]
Měřené směry a délky js()u dvě zcela rÍlznorodé kategorie měření, jejichž chyby vznikají a působí v síti
podle zcela odlišných fyzikálních a matematických
zákonů. Jejich vzájemná integrace a také konfrontace
je složitá. Jednoduchý je případ společné centrační
chyby, kde měřenou délku ovlivní její podélná a měřený
směr její příčná složka kzáměře. Při protínání vpřed
chyba v délce posune určovaný bod v příčném směru
k druhé délce. Chyba v úhlu tak učiní ve směru podélném. Spojení obojích měření zmírní tyto posuny.
Střední elipsy chyb se obecně zmenšují a zaokrouhlují.
Zpevňuje se okrajové pásmo sítě, kde bývá menší
počet určovacích prvků. Spojení směrů a délek má
zejména význam při nepříznivé konfiguraci sítě.

= [v'v'] =
P.

=

1, mo

=

m.,

min

(I)

PD = m;fmb,

m~= V[PVv] : n.ir
MNČ zde minimalizuje bezrozměrné opravy v', normované v jednotkách svých středních chyb. Střední
jednotkové chyby, apriorní mo i aposteriorní rn~ jsou
rovněž bezrozměrné.
.

•.•.••--------------------,..,-

t+At
I

r

I
I

,

Velmi důležitý je různý vliv atmosféry, prakticky
teplotního pole. Refrakční úhel u měřeného směru je
závislý na teplotním gradientu v příčném směru k záměře. Hodnotu naměřené délky ovlivní nepřesnost
fyzikální redukce plynoucí z nedokonalého určení
průměrné teploty podél záměry. Může se vyskytnout
prostředí, které ovlivní jen směry a nikoliv délky a naopak. Také může působit v protichůdném smyslu na
výsledky triangulace a trilaterace, vyvolat mezi nimi
značnější rozpory, ale při jejich spojení refrakční chybu
značně kompenzovat.
Uveďme dva příklady. Na obr. 1platí v celém prostoru trojúhelníka přibližně konstantní teplotní gradient. Fyzikální redukci délek neovlivní. Dojde však
k zakřivení záměr a různým deformacím úhlů podle
délek a azimutů záměr. Přitom ale součet refrakčních
úhlů je nulový a nezatíží uzávěr trojúhelníka. Metoda
nejmenších čtverců (dále MNČ) nebude mít popud
k redukci i refrakčIÚch chyb v úhlech. Ty zůstanou
utajeny a také neovlivní střední chybu měřeného smě-

[(~.rl+.[(::::fJ =

+ [PDvb] =
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Obr. 1 Zakřivení světelného paprsku v teplotním poli
s konstantním teplotním gradientem
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Obr. 2 Vliv teplejší vrstvy vzduchu na fyzikální redukci
měřených délek a na průběh světelného paprsku
Pro studium mechanismu MNČ při rozdělov:ání skutečných chyb e měřených veličin v celé síti na opravy
jednotlivých veličin bylo použito známé skutečnosti,
že oprava Vi a zbylá chyba
v určité i-té vyrovnané
veličině jsou lineární funkcí původních chyb všech
měřených veličin (směrů i délek) v síti

s;

n

s;

=

Si -

Vi

= ~
j=l

lXijSj,

Mr = m~2

[qlXlX]

(2)

Matici koeficientů lX obdržíme z počítače výpQčetním
postupem v = QATN-1Ae. Koeficienty <Xii ukazují,
jakým svým podílem se každá z původních chyb Si
všech měřených veličin li uplatňuje na tvorbě výsledné
zbylé chyby
v určité vyrovnané veličině li + Vi:
Matice lX je takto úplným zdrojem informací o mechanismu MNČ. Studium bylo provedeno pro různé modely sítě a poměry apriorních přesností směrů a délek
(viz [2]). Zde uvedeme jen některé nejdůležitější dedukce.
.

s;

1. Největší a vždy kladné hodnoty má kvadratický
koeficient lXii u vlastní chyby Si ale také u chyb veličin,
které jsou s veličinou li v přímém geometrickém
vztahu. Např. u vyrovnané délky jsou to protilehlé
úhly. Těchto několik koeficientů IX vytváří hlavní
hodnotu ve kvadratickém součtu [qlXlX].
2. Minimalizaci oprav směrů [Psvsvs] dosáhne pouze
triangulace a u oprav délek [Pnvnvn] pouze trilaterace.
Potvrzuje se tím, že triangulace má větší tvarovou
tuhost a trilaterace rozměrovou. V kombinaci se musí
opravy jedné kategorie měření přizpůsobit i chybám
druhé kategorie a hodnoty součtu oprav se zvětší

+ [PI;VnVn]TL, n~

[pVV]K > [Psvsvs]TG

>

n~G

n;'

+ n~L

Současně ale počet nadbytečných měř-ení
v kombinaci je větší než jejich součet z triangulace a trilatera.
ce. Při působení jen náhodných chyb by mělo platit
m~
mo• Jestliže m~ » mo, svědčí to o značně protichůdném působení obou kategorií chyb nebo o působení utajených chyb, které se neprojevily při separátních
vyrovnáních triangulace a trilaterace, ale až při konfrontaci obou metod ve společném vyrovnání. Zvětšený
počet nadbytečných měření zmenší hodnoty ve váhové
matici a tím i střední chyby vyrovnaných veličin
a střední elipsy chyb.

=

3. Poloha určovaného bodu v kombinaci je jakýmsi
obecným průměrem poloh, jaké by daly triangulace
a trilaterace. Proto důležitou roli hraje spolehlivé
určení poměru reálných přesností a tím i vah délek
vůči jednotkové váze směrů. Jestliže se to podaří, pak
podle matice lX připojení i velmi nepřesné triangulace
k trilateraci nebo naopak aspoň poněkud zmenší
střední chyby souřadnic z kombinace. Jestliže však
přesnost některé kategorie přeceníme nebo podceníme,
pak se výsledky kombinace více přiblíží výsledkům
neprávem zvýhodněné kategorie. Nejspolehlivější odhad poměru přesností dají jednotkové střední chyby
mo ze separátních vyrovnání triangulace a trilaterace.
V nich bude i vliv terénu a atmosférických podmínek.
I tak ještě nebudou zcela zbaveny nádechu vnitřní
přesnosti.
4. Větší střední elipsy chyb v kombinaci než v trilateraci mohou takto vzniknout ze dvou příčin:
a) Triangulace je značně méně přesná než trilaterace, což nebylo náležitě uplatněno při určení vah,
b) zvýšení aposteriorní m~ v kombinaci uplatněním
chybových faktorů, které zůstaly utajeny při vyrovnání trilaterace. Toto můžeme očekávat zejména při
nepříznivých mikroklimatických poměrech.

4. Vliv vnitřního rozděleni vah v souboru měřených
délek
Pro váhy měřených délek platí Pn = K/mL. V praxi
se užívají čtyři tvary rovnice pro střední chybu mn
v naměřené délce:
mn

=

VA + BD2,

mn=

mn

a+ bD, mn=

= konst.

k.D,
(4)

První má teoreticky správný tvar. Druhý (firemní
vzorec) dává k němu vyrovnávací přímku. Podle [3]
jej dobře nahrazuje a dává prakticky stejné výsledky
vyrovnání. Třetí tvar, kde střední chyba roste lineárně
s délkou, je v praxi oblíben. Zde PD = K: D2, krátké
strany obdrží relativně vysoké váhy a tím velmi malé
opravy. To psychologicky uspokojuje. Podmínka
minima zde nabude tvaru
[pVV]

= [( ~

rJ

=

[v'v']

= min.

(5)

a MNČ minimalizuje nikoliv lineární, ale relativní neboli kilometrové opravy. Jsou-li v síti větší rozdíly mezi
délkami, dojde ke značné diferenciaci vah. Může
dojít k případu, že velmi malá délka pro svou vysokou
váhu obdrží téměř nulovou opravu, i když bude zatížena hrubou chybou. V tom případě ji MNČ nemůže
objevit a korigovat a dojde tak k deformaci sítě.
Poslední - nejhrubší aproximace vah je přijatelná
jen v síti s malými anebo málo diferencovanými délkami.
Reakce MNČ na vnitřní rozdělení vah délek závisí
hodně na konfiguraci sítě, jak uvedeme v další kapitole.
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TG redukován na společné měřítko, dané měřenými
délkami, takže "Z(DTG red - Dměř.) = O.
V každé síti byla skupina menších délek měřena
dálkoměrem AGA 14A (mD = 5 mm
3.1O-6D)
a skupina větších délek dálkoměrem AGA 6 (mD =
= 5 mm
10-6D). Váhy délek byly určeny podle
rovnic mD = k.D, PD = X : D2. Nebylo takto přihlédnuto k různé přesnosti dálkoměrů, což ještě zvýšilo
preferenci malých délek. Jiná varianta vah byla vyzkoušena ve dvou sítích v opakovaném vyrovnání
trilaterace. Reakce MNČ na rozdělení vah délek se
sledovala výpočtem průměrné absolutní opravy v každé skupině délek: I*vl = "Z lvi : n.

+

+

5.2 Lokální

.2km
I

ó. Praktické ověření teoretických dedukcí
5.1 Statistický

materiál

Použity byly rozbory tří lokálních sítí s různou konfigurací a průměrnou délkou, provedené v diplomových pracích [4], [5], [6]. Každá síť byla vyrovnána
ve čtyřech variantách:
I, II. Separátní vyrovnání triangulace (TG)' a trilaterace (TL).
Kombinace XI s přibližným odhadem středních chyb
směrů a délek.
Kombinace KII s optimálním určením vah podle
středních jednotkových chyb ze separátních vyrovnání
triangulace a trilaterace.
První a třetí síť jsou vyrovnané volné sítě, kde zapojené body JTSK daly polohu a orientaci sítě. Vyrovnaná triangulační síť obdržela také rozměr JTSK.
Ostatním variantám daly rozměr měřené délky, takže
průměrná délka ve vyrovnané síti se prakticky rovná
průměrné měřené délce. Porovnání s průměrnou odvozenou délkou v triangulační síti umožnilo zjišťovat
místní měřítko JTSK. Pro porovnání mechanismu
MNČ v různých variantách vyrovnání byl pak rozměr

síť Řitka

1984 (obr. 3)

Síť obsahuje 9 bodů, 39 směrů a 20 poměrně krátkých délek v rozmezí 170 m-4 km s průměrem 1,4 km.
Skupina 10 délek kratších 1 km (*DI = 0,6 km) tvoří
souvislý blok. U druhé skupiny (D > 1 km), je *D" =
= 2,3 km. Střední chyba měřeného směru z ~závěrů
trojúhelníků m. = 0,89", z vyrovnání triangulace
m;,TG = 0,79" = 3,85.10-6 rad. Střední chyba měřené
délky z vyrovnání trilaterace m~,TL = 4,76 mm/km.
Triangulace vykazuje mírně větší relativní přesnost,
což se dá čekat v síti s krátkými stranami. Tento
nejspolehlivější poměr přesností byl použit pro určení
vah v kombinaci XII. Její výsledné aposteriorní střední chyby m;.KII = 0,75" a m~.KII = 4,3 mm/km. Došlo
zde ke vzácnému případu, kdy m~ < mo, Svědčí to,
že v ,kombinaci nedošlo k větším rozporům při působení chyb směrů a délek ani k chybám utajeným při
separátním vyrovnání TG a TL.
Pro vyrovnání kombinace XI byly pro určení vah
odhadnuty střední chyby m. = 0,79" a mD = 2,0 mm/
/km. Došlo tak k silnému nadhodnocení přesnosti
délek proti směrům, Projevilo se to v aposteriorních
středních chybách m;,KI = 1,11" a mi>,KI= 2,8 mm/
fkm. Jsou vyšší než apriorní hodnoty a znamenají
snížení tvarové přesnosti při vyrovnání sítě.
Průměrná odvozená délka v triangulační síti je
o 3,0 mm/km menší než průměrná měřená délka, což
udává místní měřítko JTSK. Ke znatelnější tvarové
deformaci proti síti XII nedošlo.
Celkový obraz o různém působení MNČ v jednotlivých variantách vyrovnání dávají tabulky 1 a 2.
V první jsou sestaveny
a) průměrné absolutní opravy délek \*vID v obou
skupinách i celém souboru;
b) průměrné hodnoty středních souřadnicových

+

chyb *mx, *my a *mXY = VO,5 (*mi
*m~), které
jsou nejprůkaznějším kritériem kvality vyrovnané sítě.
Tab. 1 Průměrné absolutní opravy délek a průměrné
střední chyby souřadnic (v mm)
Varianta
1

j*V1

:~I"

*mx
*my
*mxy
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i

I

OD
km

TG

TG,

TL

TLI!

KI

KU

0,6
2,3
1,4

5,0
9,2
7,1

4,5
5,3
4,9

2,4
1,2
1,7

2,7
0,8
1,5

2,2
3,1
2,6

2,3
4,7
3,5

5,0
2,8
4,1

5,0
2,8
4,1

4,7
7,7
6,4

2,8
4,9
4,0

1,8
1,9
1,9

2,1
1,7
1,9
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Varianty

I

T~T~KI-KITG TG, TG, TL

KII KII
-TG,-TL

KII
-KI

TLII
-TL

I

j*dXI
*dy
*dxyl

I

4,3
6,2
5,3

2,2
5,4
4,1

2,4
2,3
2,4

2,6
4,7
3,8

2,2
1,8
2,0

2,5
5,1
4,0

0,6
0,9
0,8

1,1
0,7
0,9

Tab. 2 obsahuje průměrné absolutní rozdíly souřadnic
I*dx[, [*dy!, I*dxy[ mezi jednotlivými variantami vyrovnání (z nichž kombinace XII má nejspolehlivější
souřadnice). Připojeny jsou i výsledky nového vyrovnání trilaterace (TLII), kde byly zvoleny konstantní
váhy pro délky PD = 1.
Tabulky ukazují, že triangulační síť je přesnější než
trilaterační s váhami K: D2. Sjednocení vah délek
v TLII však tento rozdíl vyrovnalo. Hodnota *mXY
se přitom snížila ze 6,4 mm na 4,0 mm, což svědčí
o nevhodném tvaru rovnice mD = k. D. Průměrná
změna souřadnic I*dxy[ však činí jen 0,9 mm. Potvrdila se tím známá skutečnost, že relativní změny oprav,
tj. vyrovnaných veličin, bývají jen zlomkem relativních změn zvolených vah. Spojení triangulace s trilaterací značně zvýšilo kvalitu sítě a vedlo i k zaokrouhlení středních elips chyb.
Zajímavá je reakce MNČ na vnitřní rozdělení vah
v souboru měřených délek. Podle očekávání má trilaterace nejmenší průměrnou opravu a triangulace největší. Skupina krátkých délek má devítinásobně větší
průměrnou váhu než skupina větších délek. Proti
očekávání však kratší délky vykazují v trilateraci
dvojnásobnou
průměrnou opravu a kilometrovou
dokonce osminásobně větší. Vysvětlení najdeme v okolnosti, že kratší délky byly měřeny méně přesným dálkoměrem a v jejich uzavřeném bloku patrně vznikly
větší uzávěry geometrických podmínek, které MNČ
musela rozdělit - vzdor vysokým váhám - na jejich
opravy. V kombinaci XII se tyto poměry poněkud
upravily. Větší délky dostaly dvojnásobně větší průměrnou opravu, ale nadále dvojnásobně menší kilometrovou hodnotu (2,0: 3,8 mm/km). Souřadníce
z XII jsou bližší souřadnicím přesnější triangulace,
z XI trilateračním.
5.3 Lokální

síť Trutnov

určení vah v kombinaci XII. Výsledné aposteriorní
střední chyby m;.KII = 1,34" a m;.KII = 1,8 mm/km
vykazují 1,5 násobné, statisticky významné zvětšení
m~ proti apriorní mo' Svědčí to o rozporném působení
chyb směrů a délek, zaviněném i konfigurací sítě,
případně o projevu dříve utajených chybových faktorů. Zejména lze soudit na horší reálnou přesnost
triangulace, než ukázala střední chyba m;.TG'
Při vyrovnání kombinace KI byly použity apriorní
střední chyby m. = 0,73" = 3,53.10-6 rad a mD =
= 2,6 mm/km s poměrem 1,35. Došlo zde k silnému
přecenění přesnosti triangulace. Aposteriorní střední
chyby m; = 1,05" a mD = 3,74 mm/km jsou opět
1,4 násobkem apriorních hodnot a svědčí o narušení
rozměrové tuhosti sítě. Později se ukáže přiblížení
sítě XI k TG a XII k TL.
Ke studiu reakce MNČ na rozdělení délkových vah
byly délky rozděleny do tří skupin: do 2 km, 2-3,8 km
a větší s průměrnými délkami 1,4 km, 2,8 km a 5,8 km.
Celkový obraz o působení MNČ v různých variantách
vyrovnání dají tabulky č. 3 a 4 (jako v předešlé siti).
Do tabulek jsou zahrnuty i výsledky nového vyrovnání trilaterace s váhami délek podle středních
chyb mD z firemních vzorců.
V tab. 3 je patrná minimalizace délkových oprav
v trilateraci a nejmenší rozměrová tuhost u triangulace. Nepříznivá konfigurace sítě přispěla k rozporům
ve vyrovnaných délkách v TG a TL. Skupina nejkratších délek má v TG největší a v TL téměř nulové
opravy. S rostoucí délkou roste v TL průměrná oprava
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Terénní překážky
přivodily
JeJI málo vhodnou
konfiguraci. Obsahuje 11 bodů a 62 směrů (obr. 4).
Třicet měřených délek má rozmezí od 0,7 do 8,4 km
s průměrem 3,85 km. To způsobilo velkou variaci
jejich vah - od 0,6 do 84. V síti nebyly dosaženy některé důležité záměry, zejména mezi body 23 a 102.
Krátké a dlouhé strany se v síti střídají a vznikly
tak četné dlouhé a úzké trojúhelníky. Odvozené krátké
délky v triangulaci se liší až o 4 cm od naměřených,
přičemž tomu odpovídají zcela normální zbylé chyby
ve vyrovnaných protilehlých úhlech. Střední chyby
měřených veličin:
m.,I,oj.

= 0,73",

m;.TG

m~.TL

= 0,92" = 4,46.10-6 rad,
Měř. slrua;e

= 1,21 mm/km
O

ukazují 3,7 násobnou vyšší relativní přesnost trilaterace proti triangulaci. Tento poměr byl použit pro
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5km
L

I

Obr. 4 Lokálni sit Trutnov -

situace
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Tab. 3 Průměrné absolutní opravy délek a průměrné

střední chyby souřadnic (v mm)
Varianta

~I
km

*v I
*v"
*v III
*v

1,4
2,8
5,8
3,8

TG,

TL

15,0
9,9
24,9
17,3

0,4
1,,5
4,3
2,5

18,3

6,9

TLII

Měř. polohových změn
O
40mm
'--'---'

\j
'I

KI

KII

1,6
1,5
3,8
2,5

3,8
5,5
11,1
7,6

1,3
3,1
5,6
3,8

I '.
I,
I .

6,2

8,8

6,9

I \

!\1\ ....

. 1

I \
*mXY

i

.. '18 "'.

I·

.-/

/

.... (TG,) "'.

I \ .

.";".-'-103.J/o
- _:,---T

I

Varianty

I
,I

I*dxl
*dyl
*dxyl

I '\
I

TLTG,

KITG,

KIITG,

KII
-TL

KII
-KI

TLII
-TL

104

,
,
)

',104

105"'(TGj
16,7
39,6
30,4

9,0
23,1
17,5

10,2
24,7
25,5

6,6
5,4
6,0

3,0
10,8
7,6

1,2
0,7
1,0

více než lineárně, takže rostou i kilometrové hodnoty.
__
I</f
V kombinaci KII jsou tyto přibližně konstantní.
____
1<1
Zavedení vah podle mD z firemních vzorců v TLII
___
TL
teprve uplatnilo menší přesnost dálkoměru v první
skupině; další růst průměrné opravy je pozvolnější O
TG,
5km
než v TL s váhami K: D2. Podle očekávání jsou ~I-------~-~~~---ll
opravy délek v KI bližší opravám v TG a opravy
v KII bližší T L. Totéž se jeví i u průměrných rozdílů Obr, 5 Lokální síť Trutnov - změny poloh bodů v růzsouřadnic v tab. 4. Malá apriorní přesnost triangulace
nýchvariantách
vyrovnání sítě proti variantě K II
se projevila ve značnější střední chybě *mXY' Došlo
k případu, že její připojení nesnížilo střední souřadnicové chyby. Možné důvody byly uvedeny na konci
3. kap. Nové vyrovnání T-!--;IIsnížilo hodnotu *mXy,ze
6,9 mm na 6,2 mm. Průměrná absolutní změna souřadnic [*dxyl = 1,0 mm. Zavedení firemních vzorců
pro mD snížilo poměr vah délek Pmax : Pmin ze 129 na 7.
Pro vyrovnání triangulační sítě byly stanoveny souřadnice S-JTSK bodů č. 19 a 23 jako pevné. Pro
ostatní varianty byl pevný bod č. 19 a směrník
19-23. Měření délky D19•23 (asi 5,8 km) dálkoměrem
dalo hodnotu o 39,5 mm menší než v JTSK (-6,8 mm/
/km). Porovnání všech triangulací odvozených délek
s měřenými značně redukovalo tuto hodnotu na prů.měrnou -3,7 mm/km, takže došlo k postupnému zmenšování rozměru triangulační sítě. Je to patrné na
obr. 5, kde plnou čarou je vyznačen obvod dvou sekcí
sítě s polohami bodů z kombinace KII. V přehnaném
měřítku jsou vyznačeny změny jejich poloh v ostatních variantách vyrovnání vůči polohám v KII. Je
dobře patrné zúžení triangulační sítě uprostřed (patrně
vinou nedosažené záměry 23-102 apouze jednostranné záměry 101-102) a její zkrácení v jižní sekci v severojižním směru (původní TG je o 3,7 mm/km menší
než zakreslená TG,). Dále můžeme sledovat zjištěné
dobré shody KII s T L a KII s KI a vybočení triangulační sítě od ostatních.

,y

síť Blahutovice

4

121

10

cm

--

KII

.

1986

)

Tato dosti rozlehlá síť (u Hranic na Moravě) obsahuje 20 bodů, 97 směrů a 49 měřených délek v rozmezí
od 1,3 do 9,2 km s průměrem 3,4 km. Z toho 26 kratších než 3 km bylo měřeno méně přesným dálkoměrem

1120 km

MMH ko polohových změn
O

Měmko sItuace

5.4 Lokální

+

4

Hm

TG.

-._-

TL

-----

1(,

Obr. 6 Lokální síť Blahutovice - obvod sekcí sítě a změny
poloh bodů v různých variantách vyrovnání sítě proti
variantě KI I
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Tab.

I)

Prúměrné
I

Varianty

I

!

'*dxl
j*dY
*dx~1

I
I

absolutní

rozdíly souřadnic

(v mm)

TL-

KI-

KII

KII

TG,

TG,

-TG,

-TL

KII
-KI

19,8
17,3
18,6

20,8
17,4
19,2

4,2
3,8
4,0

2,1
2,2
2,2

22,3
16,5
19,6

AGA 14A, větší délky dálkoměrem AGA 8. Kratší
délky jsou převážně soustředěny v jižní sekci sítě viz obr. 6, kde jsou vyznačeny jen obvody obou sekcí.
Tentokrát MNČ přidělila oběma skupinám délek
téměř stejnou průměrnou relativní opravu - v trilateraci 0,5 mm/km a v kombinaci XII 1,0 mm/km.
Splnila takto minimalizaci kilometrových oprav podle
rov. (5).
Střední chyby: ms.t,oi. = 0,68", m;,TG = 0,80" =
= 3,88.10-6 rad, m~,TL = 1,43 mm/km. Trilaterace
vykazuje 2,7 násobnou vyšší relativní přesnost než
triangulace. Tento nejspolehlivější poměr přesností
byl použit pro stanovení vah v kombinaci XII. Její
výsledné souřadnice jsou proto velmi blízké trilateračním (obr. 6 a tab. 5). Aposteriorní střední chyby:
m;.KII = 1,12", m~.KII = 2,01 mm/km jsou 1,4 násobně
větší než apriorní hodnoty. Možné příčiny byly uvedeny u předešlé sítě.
Pro určení vah v kombinaci XI byly zvoleny m. =
= 0,68" = 3,30.10-6 rad, mn = 2,5 mm/km s relativním poměrem jen 1,3. Proto se souřadnice z XI
poněkud více přiblížily triangulačním než z XII.
Rozdíly mezi XI a XII však zůstaly velmi malé a polohy bodů z XI nebyly proto na obr. 6 vyneseny. Uvedené poměry přesností se projevily v průměrných
hodnotách střední souřadnicové chyby *mXY:
12,2 mm, TL: 6,4 mm, XI: 5,9 mm,
XII :4,7 mm
a také v průměrných absolutních souřadnicových rozdílech mezi různými variantami vyrovnání, sestave.
nými v tab. 5. Pozoruhodné je, že připojení i značně
nepřesnější triangulace k trilateraci vedlo ke zmenšení
hodnoty *mXY v obou kombinacích proti hodnotě
v trilateraci.
Poměr odvozených délek triangulací a měřených
(měřítko JTSK) vykazuje značnou anomálii. Na obr. 6
je patrné nápadné zmenšení triangulační sítě (proti
nejspolehlivější XII) v jižní sekci, kde převládají
krátké strany. Skupina delších stran vykazuje průměrné zvětšení délek +1,6 mm/km, skupina kratších
stran zmenšení -11,4 mm/km, pro celou síť -3,0 mm.
Je nesnadné rozhodnout, zda došlo k uvedeným rozdílům v obou sekcích pouze hromaděním chyb triangulace anebo také rozdílem systematických chyb v obou
dálkoměrech.
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Poznámka. V první a druhé síti byly také zkoumány
změny (opravy) vybran)"ch úhlů vyrovnáním sítě.
Zde opět triangulace vykazuje nejmenší a trilaterace
největší změny; Rozdíly mezi triangulací a trilaterací
dosahují v síti Hitka až 3,4" (prům. 1,5"), v síti Trutnov
až 5" (prům. 1,5").

Provedené rozbory ukázaly, že každá lokální síť je
určitou individualitou se svými zákony přenášení
chyb na vyrovnané veličiny a výsledné souřadnice.
Kromě obecných zákonů rozhoduje zde i konfigurace
sítě a mikroklima. Stanovení všech pravidel by vyžádalo rozbor většího počtu sítí. Zejména porovnání
separátně vyrovnané triangulace a trilaterace s přes.
nější kombinací dává cenný materiál ke studiu přenášení chyb v každé z obou metod a může přinést poučení pro metodiku budování lokálních sítí.
Provedené rozbory tří sítí již vedou k některým zá·
věrům pro praxi.
1. Potvrdilo se, že spojení triangulace s trilaterací
zvýší kvalitu vyrovnané sítě, pokud spolehlivě určíme
poměr přesností směrů a délek. Nejspolehlivější dají
střední chyby, určené ze separátních vyrovnání triangulace a trilaterace.
, ~. Je nutno vytvořit optimální možnou konfiguraci
slte.
3. Při velké variaci délek stran v síti a zejména při
promísení krátkých a dlouhých stran není vhodné
určovat váhy délek podle lineárního růstu střední
chyby mn = kDo
4. V případě uvedeného promísení zvýšit přesnost
měření směrů.

TG a TG,:
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Radiolokační snímkování
a radioprofilování povrchuVenuše z AM5
Veněra 15 a Veněra 16

Hlavním úkolem experimentů sovětských automatických meziplanetárních stanic (AMS) Veněra 15
a Veněra 16 bylo mapování povrchu Venuše metodami
radiolokačního mapování. Atmosféra Venuše není
průhledná ve viditelné, ultrafialové ani infračervené
části spektra a proto jedinou metodou mapování jejího
povrchu je radiolokační snímkování.
Ve dnech 2. a 7. června 1983 byly za tímto účelem
vyslány dvě AMS: Veněra 15 a Veněra 16. Po uvedení
stanic v říjnu 1983 na oběžnou dráhu umělých družic
Venuše bylo začátkem listopadu zahájeno postupné
mapování severních oblastí povrchu planety. Snímky
pokrývají severní polokouli Venuše přibližně do 30.
rovnoběžky. Komplex aparatury pro mapování se
skládal z radiolokátoru bočního obzoru se syntetickou
anténní aperturou a z radiovýš~oměru. Aparatura,
instalovaná na stanicích, pracovala střídavě ve dvou
režimech: jako radiovýškoměr a jako radiolokátor
bočního obzoru. Elektrická anténní osa radiolokátoru
po dobu snímkování byla orientována v rovině kolmé
k rovině oběžné dráhy stanice s úhlem 10° ke svislici.
Anténní osa radiovýškoměru byla zaměřena na střed
hmoty planety. Vlnová délka radiolokační aparatury
byla 8 cm. Diagram směrovosti je u radiovýškoměru
4 0, u radiolokátoru bočního obzoru ve směru pohybu
stanice 0,8-1 ° a ve směru snímkování 5-6°. Základní
režim snímkování - vpravo od směru pohybu stanice.
Radiolokační snímkování a radioprofilování povrchu
se provádělo v oblasti pericentra oběžné dráhy AMS
(venerografická šířka 62°) z výšky od 950 do 2000 km.
Sklon oběžné dráhy byl kolem 90°, oběžná dráha eliptická, doba oběhu stanic - 24 hodin. Každé snímkování a radioprofilování trvalo 15-16 minut. výsledkem snímkování každého obletu byl radiolokační
panoramatický snímek, pokrývající plochu přibližně
12 X 7000 km2 a výškový profil podél dráhy stanice.
Snímkování se začínalo šířkou 80 0, pokrývalo polární
oblast a končilo na šířce kolem 30° [5].
Výsledné radiolokační snímky představují základní
výchozí materiál pro fotogrammetrické zpracování,
interpretaci a tvorbu map planety. Radiolokační zobrazení povrchu se vytváří pomocí signálů, vysílaných
radiolokátorem a odražených povrchem. Rozdíl radiojasu na radiolokačních panoramatických snímcích je
důsledkem rozdílné odrazové schopnosti ozářených
prvků povrchu. Odrazová schopnost je závislá na
sklonu povrchu ke směru radiolokačních paprsků, na
členitosti povrchu a jeho relativním převýšení, na
stupni pohlcování radiovln povrchem, na který dopadají, a jiných faktorech. Nejvyšší úroveň odraženého
signálu a maximální radiojas prvků zobrazení se dosahuje od rovných ploch povrchu, zrcadlově odrážejících
radiovlny. Při členitém povrchu a difúzním odrazu
se reliéf povrchu vyjadřuje gradacemi šedivé barvy.

A. F. Bogomoloy
Ju. S. Tjuflin,
SSSR

Rovné odrazové prvky terénu jsou bílé, místa radiostínů a prvky, odrážející radiovlny stranou elektrické
anténní osy radiolokátoru, jsou černé. Podobně
jako v optickém pásmu se na radiolokačním snímku
vytvářejí stíny od sousedních objektů. Všechny tyto
faktory je nutno brát v úvahu při interpretaci radiolokačních snímků a při tvorbě map.
Během snímkování se informace zaznamenávaly
do paměti aparatury v číselné formě a při spojení se
vysílaly na pozemské přijímací stanice. Při radiolokačním snímkování povrchu Venuše se braly v úvahu
dva režimy, které se lišily jak způsobem získávání
radiolokačního zobrazení, tak i způsobem jeho zpracování: režim řadového snímkování a jednotlivých
snímků [4], [5].
V režimu řadového snímkování se radiolokační
zobrazení formuje a registruje v reálném měřítku cestou postupného vyčlenění a osminásobného překrytu
zobrazení příčných řádků ve třech frekvenčních kanálech. Z geometrického hlediska prvky radiojasu na
radiolokačním panoramatu řadového snímkování umístěné na jeho střední čáře odpovídají bodům povrchu, ve kterých radiolokační paprsky, odkloněné
o 10° od roviny oběžné dráhy stanice, protínají
povrch Venuše. Těmto prvkům na jednotlivém řádku
panoramatu odpovídá signál s maximální intenzitou.
Prvky řádků na obě strany od střední čáry jsou rozmístěny odpovídajícím způsobem v závislosti na růstu
nebo zmenšování šikmých vzdáleností s určitým rovnoměrným krokem. Pro každý řádek panoramatu je
znám čas polohy stanice na oběžné dráze. Takže každý
prvek radiojasu jednotlivého řádku panoramatu bude
odpovídat svému úhlu odchýlení.
V režimu pořizování jednotlivých snímků se rozdělení odražených signálů uskutečňuje číslicovými
metodami na pozemních stanicích zpracování informací podle času zpoždění signálu a podle doplerovského frekvenčního posunu. Přitom prvky povrchu, rozmístěné v radiovlnami ozářené skvrně rozptylu, se
v daný okamžik vztahují k jednotlivému snímku.
Snímky s překrytem poskytují možnost vytvoření celkového zobrazení povrchu ve směru obletu [5].
Rozlišovací schopnost pořizování jednotlivých snímků je 1,5 až 2krát větší než řadového snímkování
a činí přibližně 1-2 km v terénu.
Dva režimy radiolokačního snímkování určily i dva
způsoby vytvoření fotoplánů povrchu Venuše.
Pozemní zpracování informace řadového snímkování
se skládá z normování středního jasu pásem, kompenzace skreslení z nestálosti výšky, složení zobrazení
ze tří různých doplerovských kanálů, z kompenzace
amplitudních zkreslení signálu a konečně ze sloučení
sousedních panoramat do celkového zobrazení: fotoplán na velké regiony povrchu. Za účelem operativ-
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snímko-

ního poskytování kartografických materiálů spotřebiteli a uskutečnění přehledného průzkumu se fotoplány na základě materiálů řadového snímkování
zpracovávají ve vyrovnávacích kartografických zobrazeních. Operativnost vytvoření těchto fotoplánů
se dosahuje použitím dialogových režimů zpracovávání
při minimálním využití balistické informace. Orbitální
prvky stanice a astr0dynamické konstanty Venuše se
přitom využívají převážně pro souřadnicové připojení
a vykreslení na fotoplánech rovnoběžek a poledníků.
V současné době jsou vytvořeny fotoplány Maxwellova pohoří a jeho okolí, oblasti severního pólu Venuše,
přilehlé severovýchodní oblasti západní polokoule
Venuše atd. [1], [2], [4].
Na obr. 1 vidíme fotoplán oblasti severního pólu
Venuše ve vyrovnávacím kartografickém zobrazení,
podobném normálnímu ekvidistantnímu zobrazení.

Tento fotoplán je zpracován z radiolokačních panoramat řadového snímkování metodou číselné montáže
do podoby celkového zobrazení pomocí displejových
zařízení. Při jeho vytvoření je použito 30 radiolokač.
ních panoramat, předaných z AMS Veněra 15 a Veněra
16 od 20. října 1983 do 6. května 1984. Poledníky na
fotoplánu jsou vyznačeny od délky Je = 10° na východ
s intervalem 30°, rovnoběžky - od šířky f{J = 80"
směrem na sever s intervalem 2°. Rovnoběžky a poledníky jsou vykresleny na fotoplánu s určitou
aproximací.
Je třeba poznamenat, že severní pól je jednou z ne·
přístupných oblastí pro radiolokační mapování povrchu Venuše z pozemních stanic. Pouze AMS při
určitým způsobem vybrané oběžné dráze a geometrii
snímkování umožnily získání radiolokačních zobrazení této oblasti s vysokou rozlišovací schopností.
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Americká AMS Pionýr - Venuše neposkytla žádnou
informaci o povrchu oblasti severního pólu. Radioprofilování z této stanice pokrylo oblasti Venuše pouze
do šířky 74° a radiolokační zobrazení s nevysokou
rozlišovací schopností kolem 30 km v terénu bylo
získáno do severní šířky 45°. Úkol získání zobrazení
a údajů radioprofilování oblasti severního pólu byl
úspěšně řešen radiolokačním snímkováním z AMS
Veněra 15 a Veněra 16. Pro pořízení materiálů snímkování oblasti severního pólu Venuše byla v řadě případů snímkování anténa radiolokátoru bočního obzoru
na AMS Veněra 15 nasměrována vlevo od směru pohybu stanice. Úhlová odchylka antény od roviny
oběžné dráhy se přitom rovnala kolem 10°.
Na fotomapě jsou zobrazeny různé typy povrchu
Venuše. V sektoru mezi A = 200° a 230° se nachází
horský systém s dvěma rozbíhajícími se hřebeny,
prudce se zvedajícími nad okolím. Při přibližování
k severnímu pólu se systém postupně člení a skládá
se z hřebenů menších rozměrů a malých kráterů podobných útvarů. V oblasti severního pólu se horský
systém rozvětvuje a vytváří rozsáhlý horský terén
v sektoru od A = 310 do 80 0, zahrnující systémy zlomů, kráterů, obrovskou kruhovitou strukturu s porušenými okraji. Na fotoplánu střed této struktury má
následující souřadnice: šířku cp = 87° a délku A = 40°.
Část hornatého terénu na fotoplánu není zřetelná
a pokračuje do Země Ištar.
Po obou stranách od horského terénu do jeho rozvětvení se nacházejí roviny, které v sektoru od
A = 210 do 300° přecházejí do chaotického terénu
s nevelkým množstvím kráterů a v sektoru od A = 100
do 140° - do terénu s velkým množstvím zlomů
a pásem. Ostatní část terénu, hraničící s horským systémem kolem poledníku A = 190°, lze označit jako
členitou rovinu; jižněji přechází do roviny Atalanty.
Na fotoplánu se zobrazuje menší množství kráterů
o průměru 40-50 km, které zpravidla mají centrální
útvar.
Terén okolí severního pólu Venuše nemá žádné dominující rysy, ale u průzkumníků Venuše vyvolává
značný zájem.
Na obr. 2 je ukázán fotoplán severní cirkumpolární
oblasti povrchu Venuše, konstruovaný také ve vyrovnávacím kartografickém zobrazení v rozmezí délek
přibližně od 260° na východ do 20°. Při montáži
fotoplánu jsou použita radiolokační panoramata
z AMS Veněra 15 a Veněra 16, vyslaná v období od
II. II. 1983 do 23. I. 1984.
Z velkých oblastí na fotoplánu je zobrazena značná
část Země Ištar. Její zobrazení zaujímá skoro celou
severní a centrální část fotoplánu. Tady lze poprvé
sledovat Zemi Ištar na její severní hranici s cirkumpolární rovinou [3].
Uprostřed charakteristického radiolokačního zobrazení hor šedivým tónem vystupuje zobrazení náhorní
plošiny Lakšmi. Na ní jsou vidět jako dobré orientační
body vyčnívající tvary Kolett (cp = 66°, A = 323°)
a Sakadžaveja (cp = 64°, A = 336°) a také menší krátery. Slabšími tónovými rozdíly a na východě výraznými jsou zdůrazněny topografické zvláštnosti struktury náhorní plošiny, důležité pro stanovení její
charakteristiky a chápání přírody. Ze západu plošina
Lakšmi je obklopena horami Akny, ze severu - horami

Freji, z východu - Maxwellovými horami, z jihu horami Danu. Horské systémy Akny a Freji jsou na
fotoplánu celé. Obě horské soustavy navazují jedna
na druhou, což je patrné v severní části, a jsou sotva
viditelné v jižní. Spojitost mezi nimi je porušena rozsáhlou nížinou, topograficky shodnou se Sakadžaveji.
Podle hypsometrických údajů se plošina Lakšmi na
severu, západě a východě zvedá k horám, na jihu
zůstává poměrně rovná a přechází do hor Danu, strmého stupně Vesty a mírnějšího stupně Ut, klesajícího
k rovině Sedny. Při porovnání těchto údajů s topografickými zvláštnostmi různých částí plošiny je
možno zpozorovat zeslabení rysů vulkanické činnosti
v její severní části.
Pozoruhodná je morfologie jednotlivých systémů
hřebenů a depresí v severovýchodní části Frejových
hor. Některé takové systémy mají tvar "ostrovů",
připomínajících marsovské, ale značně větších rozměrů.
Na jih od Země Ištar se rozprostírá rozsáhlá rovina
Sedny. Její terénní prvky jsou natolik slabě vyjádřeny,
že je obtížné vytyčit nějaké orientační body. Nejlépe
jsou vidět malé krátery, ale v menším množství.
Jsou vidět jednotlivá velká mírně zvlněná místa protáhlého tvaru, která spíše připomínají kopcovitý nebo
dokonce horský terén. Skoro na celé ploše roviny jsou
zřetelně vidět světlé prvky podivných tvarů. Pravděpodobně jsou to místa s větší členitostí terénu. Tyto
prvky jsou dostatečně výrazné na severovýchodě roviny a vztahují se k menším kráterům. Na jihovýchodě
se dá pozorovat skupina světlých protáhlých útvarůsystém malých pohoří.
Na východ od roviny Sedny je členitější terén s kruhovými strukturami, místy s drobnou členitostí povrchu, systémy malých pohoří a jinými mírnějšími
tvary. Na jihozápadě od roviny Sedny je vidět část
kopcovité roviny Ginevry. Je rozdělena nevelkou mírnou vysočinou. Na jih od 40. rovnoběžky a na západ
od 290. poledniku se nachází severovýchodní okraj
oblasti Beta, která je charakteristická systémem
trhlin, lemujících její hranici.
Pozoruhodné jsou útvary na západě terénu, zobrazeného na fotoplánu. Je to velký věnec (cp = 77°,
A = 278°), systém hřebenů a trhlin, přiléhajících k horám Akny, a kráter s dvojitým valem.
Ze srovnání charakteru povrchu rovin je zřejmé,
že pro jejich kopcovité části jsou charakteristické
kamenné hroudy, které jsou občas vidět i na plochých
částech roviny.
Celý povrch, zobrazený na fotoplánu, je velmi
různorodý a pro mnohé jeho oblasti jsou charakteristické stopy vulkanické činnosti v různých formách.
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Dosavadní vývoj, současný s,tav
a koncepce tvorby, obnovy a vydávání
map Qkresů na území ČSR

Ing. Bohumil Šídlo,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

Okres jako územní správní jednotka středního stupně
má své místo v hierarchii správního členění našeho
státního ,území. V průběhu socialistické výstavby ČSSR
docházelo k různým změnám v uspořádání okresů.
Podstatná ,změna v uspořádání okresů byli uskutečněna v roce 1960 v souvislosti s novým územně spr~vním uspořádáním státu; nově vytvořené okresy byly
výraz'ně zvětšeny.
Obdobně dlouholetou tradici mají mapy okresů
v ediční činnosti geodetické a kartografické služby
ČSSR. SOUbor map okresů 1 : 100 000 byl jedním z prvních edičních počinů bývalé Ústřední správy
geodézie a kartografie v oboru přehledných map středních měřítek. Tyto mapy byly významnou pomocí
různým okresním orgánům a institucím.
Po roce 1960 bylo třeba vytvořit nové mapové dílo,
odpovídající novému územně správnímu čhmění.
K tomu již bylo možno využít dokonalejší a podrobnější mapové podklady. Tak postupně vznikaly v létech 1963-1964 celostátní soubory Administrativní mapy okresů 1 : 100 OOOaMapy správního
rozdělení
okresů 1 : 100 000. Tyto mapy byly
kladně hodnoceny rostoucím okruhem uživateli,
o č~mž svědčí i mnohé, někdy velmi zdařilé' pokusy
o využití map okresů jako podkladu pro sestavení
a vydání různých tematických map.
Rostoucí nároky na výsledky a kvalitu práce byly
podnětem pro kritické zhodnocení kvality zpracování
:n;tap okresů, zejména kvality tiskových podkladů.
Kvalita tiskových podkladů byla do značné míry limitována skutečností, že byly do vydavatelského měřítka zvětšovány z měřítka 1 : 200000.
Zájem o mapy okresů dokresluje i skutečnost, že od
roku 1964 byly vydávány též Mapy správního
rozdělení
okresů 1 : 200 000 ,a to zejména pro
potřeby organizace a řízení průmyslové a zemědělské
výroby i služeb vrozsahu okresů, k evidenci a sledování různých údajů a jevů podle sídel i jako podklad

pro některá tematická mapování (např. komplexní
průzkum půd). Tyto mapy byly později vydány i souborně v atlasové publikaci Mapový lexikon obcí
1 : 200 000, jež byla v praxi využívána jako kartografická interpretace některých základních údajů
Statistického lexikonu obcí.
Rozhodující příležitostí pro zkvalitnění obsahového
a grafického provedení map okresů bylo dokončení
vydání státního mapového díla z celého území ČSSR
v měřítku 1 : 50 000 - Základní mapy ČSSR 1 : 50 000.
Optimální podmínky pro rozsáhlou inovaci byly dovršeny zahájením údržby tohoto mapového díla na
střediskách geodézie a v roce 1965. Tím byla střediska
,geodézie bezprostředně zainteresována na kvalitní
tvorbě a obnově státního mapového díla středních
měřítek. Byly vytvořeny podmínky k nahrazení
dosavadních map okresů novým souborem map, budovaným s využitím nového, obsahově bohatšího, trvale
aktuálního a provedením kvalitnějšího státního mapového díla v měřítku 1 : 50000.
Mapy okresů ČSSR 1 : 50 000 tak byly zpracovány s maximálním využitím tiskových podkladů
Základní mapy ČSSR 1 : 50000, a to ve stejném grafickém, barevném a obsahovém provedení (pouze
s dílčím rozšířením obsahu) polohopisné a popisné
složky Základní mapy ČSSR 1 ; 50 000. Tyto mapy
byly pro okresy ČSR v.ydávány po dobu 15 let. Postupně se staly jedním z nejužívanějších a nejžádanějších
soubor~ map pro národní hospodářství s všestranným
využitím. Při aktualizaci tiskových podkladů pro
opakované vydání však vznikaly značné nároky na
výrobní, kartografické a polygrafické kapacity. Zvlášť
náročné bylo duplicitní provádění oprav na rozsáhlých
překrytových' částech map sousedících okresů. Nebyl
též dostatek vhodných ofsetových strojů pro tisk
formátově rozměrných, často i dvoudílných map.
Z těchto důvodů byl ČÚGK nucen vydávání aktualizovaných map okresů v 7. PLP již nerealizovat.
V návaznosti na toto rozhodnutí bylo nezbytné postupně skončit, i s nezměněným vydáním map. Přitom
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vydavatel uvažoval, že mapy okresů mohou být do
značné míry nahrazeny souborem příslušných listů
Základní mapy ČSSR 1 : 50 000. Tento předpoklad
se však v praxi nepotvrdil, protože mapové listy pro
.celý okres (průměrně 9 listů Základní mapy ČSSR
1 : 50000) nebyly zpravidla v odbytových střediskách
map pro hospodářskou výstavbu k dispozici. Komplety
mapových listů pro jednotlivé okresy byly zabezpečovány i s využitím odvětvových tematických map
v měřítku 1 : 50 000, t.j. Základní vodohospodářské
mapy ČSSR 1 : 50 000, Silniční mapy ČSSR 1 : 50 000
a Mapy základních sídelních jednotek ČSSR 1 : 50000.
V důsledku toho uživatelé získávali obsahově i graficky nesourodé komplety map z území jednoho okresu,
které plně nevyhovovaly potřebám. V neposlední řadě
prodejní cena takto sestavených kompletů několikanáso bně přesahovala prodejní cenu 1 výtisku Mapy
okresů ČSSR 1 : 50000.
Z důvodu neuspokojivého stavu v poskytování
státního mapového díla pro území okresů rozhodl
ČÚGK o nezbytnosti nové koncepce takového mapového díla a o její urychlené realizaci v průběhu 8. PLP.
V plánu rozvoje vědy a techniky pro rok 1985 proto
ČÚGK uložil Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému připravit návrh nové
koncepce tvorby, obnovy a vydávání mapy okresů
pro území ČSR, zpracovat návrhy potřebných technických předpisů pro realizaci této koncepce, zajistit
jejich výrobní ověření ve vybraných organizacích
resortu a podnítit též přípravu výkonových ·norem
a velkoobchodních cen.
Všechny tyto práce byly provedeny v průběhu let
1985 a 1986. Spolu s VÚGTK se na nich podílel Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p., Geodézie, n. p., Pardubice a Geodézie, n. p., Liberec. Všechny
tyto organizace přistupovaly k zajištění uvedeného
úkolu zodpovědně, pohotově a se značnou iniciativou,
s vědomím naléhavosti uspokojit potřeby map okresů
v nejbližší době. Průběh prací je postupně dokumento.
ván ve výzkumných zprávách [1] a [2].
2. Koncepce a principy tvorby, obnovy a vydávání
mapy okresů ČSR 1 : 100000
Při stanovení koncepce tvorby a obnovy Mapy okresů
ČSR 1 : 100000 (dále jen "mapa okresů") bylo třeba
respektovat některá limitující kritéria a konkrétní
skutečnosti včetně poznatků z tvorby a obnovy
dosavadní Mapy okresů ČSSR 1 : 50000, zejména:
a) nové státní mapové dílo bude zabezpečeno technologií vyžadující minimální kartografické kapacity,
b) je nezbytné maximálně využít vhodné státní mapové dílo, které je k dispozici z celého území ČSR
a přihlédnout též k praktickým možnostem jeho
pravidelné a operativní obsahové aktualizace,
c) měřítko mapy okresů jednoznačně a zdůvodněně
stanovil vydavatel s vědomím, že pro některé uživatele bude využitelnost nové edice ve srovnání
s dřívějšími Mapami okresů ČSSR 1 : 50 000 poněkud zúžena. Mnohdy se však jedná pouze o překonání dosavadních návyků, zejména v počátečním
období užívání nové edice,
.d) uživatelé dosavadních map okresů pokládají jejich
obsahovou náplň za celkem vyhovující. Oprávněné

připomínky směřují k příliš hrubému a schematizujícímu charakteru jednotlivých ma pových značek,
e) jednotlivé listy mapy okresů budou mít jednoznačně
regionální charakter. Bude proto účelné koncepci
navrhnout tak, aby' tvorba, obnova a tisk mapy
mohly být v maximální míře prováděny hospodářskými organizacemi resortu ČÚGK v krajích a kartografické i polygrafické kapacity Geodetického a
kartografického podniku v Praze, n. p. byly uvol.
něny pro jiné náročné úkoly.
2.1 Tvorba

mapy

okresů

Koncepce tvorby mapy okresů optimálně akceptuje
uvedená výchozí kritéria a přihlíží k současnému i vý.
hledovému stavu kartografické a polygrafické základny
hospodářských organizací resortu ČÚGK.
Mapa okresů bude vydávána v měřítku 1 : 100000,
přičemž území jednotlivých okresů ČSR se znázorňuje
zpravidla samostatně na jednotlivých mapových listech. Výjimky tvoří Hlavní město Praha s okresy
Praha - východ a Praha - západ, Plzeň - město
a Plzeň - sever, Jablonec nad Nisou a Liberec, Most,
Teplice a Ústí nad Labem, Brno - město a Brno venkov, Karviná a Ostrava - město; tyto okresy jsou
znázorněny na mapových listech v uvedeném seskupení.
Mapové listy jsou obdélníky. Jejich formáty jsou
stanoveny se zřetelem na možnosti maximálního využití plochy potiskované ofsetovými stroji Dominant,
445 X 610 mm, nebo 490 X 690 mm. Výjimky tvoří
některé zvlMť rozsáhlé okresy.
Mapa okresů vyplňuje celý formát mapových listů
(mapa na spadávání). V rohu každého mapového
listu se uvádí název mapového díla, název mapového
listu, grafické měřítko, údaje o určení mapy, klad listů
mapového podkladu a mapová tiráž. Název mapového
listu je shodný s jménem okresu znázorněného na
mapovém listu.
Grafickým podkladem pro tvorbu a obnovu mapy
okresů jsou tiskové podklady Základní mapy ČSSR
1 : 100000, a to polohopis, vodstvo, lesy, hranice
a popis. Jednotlivé listy mapy okresů vzniknou mon·
táží grafického podkladu a zvýrazněním průběhu
okresní hranice. Vzhledem k požadavku minimalizovat
čerpání kartografických kapaeit resortu zobrazuje
mapa okresů stav v území shodně se stavem zobrazeným v jejím grafickém podkladu.
Mapa okresů se rozmnožuje ofsetovým tiskem v šesti
barvách:
- tmavošedá (polohopis),
- tmavomodrá (vodstvo),
- světle modrá (výplň ploch vodstva),
- zelená (lesy),
- fialová (hranice),
- černá (popis).
2.2 Obnova

mapy

okresů

Obdobně jako pro tvorbu mapy okresů bylo pro kon·
cepci její obnovy třeba brát v úvahu skutečnosti uve·
dené v úvodu odd. 2 tohoto článku. Kromě toho bylo
třeba přihlédnout i k tomu, že zvolený grafický podklad mapy okresů, tj. Základní mapa ČSSR 1 : 100000,
vznikl fotomechanickým zmenšením Základní mapy
ČSSR 1 : 50000. Grafický podklad má proto velmi
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jemnou kresbu a jakékoliv jeho opravy a změny jsou
značně obtížné. Vždy jsou na úkor kvality výsledného
tiskového podkladu.
Dále byla vážena nezbytnost zachování obsahové
i výrazové shodnosti mapy okresů s jejím grafickým
podkladem Základní mapou ČSSR 1: 100000.
Bylo proto rozhodnuto obnovu mapy okresů prová.
dět pouze v návaznosti na obnovu jejího grafického
podkladu, tj. zpravidla v pětiletých cyklech. Obnovou
mapy okresů se rozumí vyhotovení tiskových podkladů
novou montáží obnoveného grafického podkladu.
Obnova mapy touto technologií vyžaduje pouze tře.
tinu výrobních nákladů v porovnání s obnovou tisko·
vých podkladů předchozího vydání mapy okresů
provedenou aktualizací.
Zvolená koncepce obnovy tiskových podkladů mapy
okresů zvyšuje nároky na výrobní operativnost
a organizaci spolupráce jednotlivých pracovišť karto·
grafické a polygrafické základny resortu, neboť obnovu
tiskových podkladů mapy okresů je třeba provést
bezprostředně po provedení obnovy Základní mapy
ČSSR 1 : 100000.
2.3 Vydávání
mapy okresů
Mapa okresů je státním mapovým dílem. Jejím vydavatelem je Český úřad geodetický a kartografický.
Vydávání mapy okresů je součástí střednědobých
a ročních edičních plánů. Vzhledem k naléhavosti požadavků a potřebě zacelení dosavadní mezery v ediční
politice je 1. vydání mapy okresů zařazeno do edičního
plánu ČÚGK na rok 1987, a to v plném rozsahu 67 listů,
zobrazujících všechny okresy České socialistické republiky i území hlavního města Prahy.
Obnovené vydání jednotlivých listů mapy okresů
bude realizováno postupně v bezprostřední návaznosti
na obnovu Základní mapy ČSSR 1 : 100 000. Mimo·
řádné potřeby uživatelů této mapy budou do doby
její obnovy zabezpečovány nezměněným vydáním
konkrétních mapových listů, jejichž tiskové podklady
budou k dispozici v územně příslušných n. p. Geodézie.
3. Obsah mapy okresů a jeho zobrazeni·
Obsahová náplň mapy okresů vyplývá z koncepce její
tvorby (viz odst. 2.1). Je v zásadě shodná s grafickým
podkladem mapy okresů, tj. Základní mapy ČSSR
1 : 100000, a to v rozsahu použitých tiskových pod.
kladů této mapy. Z téhož důvodu i značky jednotlivých
předmětů zobrazených v mapě okresů jsou shodné se
značkami používanými v Základní mapě ČSSR
1 : 100000.
V mapě okresů jsou znázorněny následující skupiny
předmětů:
- sídla a jednotlivé objekty,
- komunikace,
- porost a povrch půdy,
- hranice,
- reliéf,
- popis.
Souvislá zástavba se znázorňuje bloky souvislé zá.
stavby běžných sídel nebo bloky souvislé chatové zá·
stavby. Samostatnou značkou se znázorňuje rozptýlená zástavba a jednotlivé objekty.
Znázorněné komunikace se člení na železnice a pozemní komunikace. Železniční tratě a lanové dráhy,

které slouží pro osobní přepravu, se znázorňují podle
platného jízdního řádu ČSD, stejně tak jako železniční
stanice a zastávky. Dále se rozlišují železnice jednokolejné a vícekolejné, elektrizované a neelektrizované.
Znázorněné pozemní komunikace se člení na dálnice,
silnice I., II. a III. třídy, místní a účelové komunika.
ce, přičemž zvláštní značkou se odlišují komunikace
ve stavbě. Z pozemních komunikací se dále znázorňují
hlavní spojovací cesty, polní a lesní cesty (udržované
a neudržované). V řídce osídlených územích a v horských oblastech se znázorňují i stezky, jež mají spojovací význam. Dále se v mapě okresů znázorňují
silniční tunely, mosty a propusti na vodních tocích.
V křižování komunikací se znázorňuje úrovňové
a mimoúrovňové křižování železnice s pozemní komu·
nikací (silniční a železniční most), mimoúrovňové
křižování pozemních komunikací, včetně schematizovaného zákresu složitých mimoúrovňových křižovatek.
Znázorněné vodní toky se člení do tří kategorií,
v šíři do 6 m, od 6 do 20 m a nad 20 m. Znázorňují
se v plném rozsahu, včetně podzemních nebo ponorných částí toků. Mapa okresů dále obsahuje znázornění
občasných toků, náhonů (i opuštěných náhonů) a při.
vaděčů vody, odvodňovacích a závlahových kanálů
a plavebních kanálů. Znázorňují se i akvadukty, pevné
a pohyblivé hatě a stavidla. Při přechodech silnic přes
vodní toky se znázorňují přívozy. Z vodních ploch
se znázorňují jezera, rybníky, vodní nádrže, koupaliště,
požární a hospodářské nádrže, sedimentační nádrže
a zatopené těžební jámy.
Z porostů se znázorňují vyčleněné plochy lesní půdy
podle stavu lesního fondu v evidenci nemovitostí.
Dále se znázorňují močály, rašeliniště, slatiny apod.
Hranice územního členění státu se znázorňují
v kategorizaci - státní hranice, hranice národních
republik, krajské, okresní a obecní hranice. Hranice
okresu, jehož jméno tvoří název mapového listu, je
zvýrazněna lemovkou. Mapa okresů znázorňuje též
hranice katastrálního území.
Reliéf je v mapě okresů jen velmi orientačně zastoupen znázorněním bodů terénu s údajem nadmořské
výšky. Uvedeny jsou též jeskyně přístupné veřejnosti.
Potenciální uživatele výškopisné složky státního ma·
pového díla středních měřítek je však třeba odkázat
na měřítkovou řadu základních map 1: 10000,
1 : 50 000, 1: 100 000 či 1: 200 000, jež bohatou
obsahovou náplní výškopisu v různém stupni genera.
lizace jistě uspokojí jejich požadavky. Mapa okresů
znázornění reliéfu záměrně neobsahuje.
Místní názvy jsou v mapě okresů uvedeny různými
typy a velikostí písma. Tak jsou obce rozčleněny na
hlavní město ČSSR, obce se sídlem KNV, ONV, MěNV
a ostatní obce. Obce s MěNV se dále člení na 7 kategorií
podle počtu obyvatel, ostatní obce se člení do 4,kate.
gorií. Části obcí v obcích s MěNV se podle počtu obyvatel člení na 4, kategorie, části ostatních obcí na
2 kategorie.
Pomístní názvy jsou v mapě okresů uvedeny ve
standardizovaném znění. Jedná se o názvy vodních
toků, jezer, rybníků a kanálů. Dále se uvádějí názvy
jeskyní, honů, polesí, příp. též sadů, alejí a pozemních
komunikací. Názvy železničních stanic a zastávek se
uvádějí ve znění shodném s platným jízdním řádem
ČSD.
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4. Závěr

nou tematikou na stránkách odborného
Geodetický a kartografický obzor.

V roce 1987 přistupuje ČÚGK k vydávání nového
státního mapového díla, Mapy okresů ČSR 1 : 100 000.
Navazuje tak na dlouhodobé tradice vydávání map
okresů a vychází vstříc trvalým požadavkům uživatelů
map na rozšíření dosavadního sortimentu map pro
hospodářskou výstavbu, operativní doplňování zásob
i uspokojování naléhavých požadavků, očekávaných
při budoucím užívání mapy. K realizaci této koncepce
jsou připraveny technické předpisy [3, 4], jež schválil
ČÚGK v závěru roku 1986.
V současné době již značně pokročily výrobní práce
na 1. vydání mapy okresů. Je přáním vydavatele
a všech, kteří se podíleli na přípravě koncepce a technických předpisů, i všech, kteří připravují první vydání, aby mapa okresů splnila očekávání budoucích
uživatelů. Jejich poznatky z praktického používání
mapy okresů budou cenným podnětem k případným
výrobním a obsahovým inovacím. Proto budou i víta-

časopisu
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Problematika znaleckých posudkov
s náležitosťami geometrických plánov

Občianskym zákonníkom (OZ) č. 40/1964 Zb. a zákonom č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteIností (EN),
ktoré nadobudli platnosť v roku 1964, boli stanovené
podstatné zmeny v evidencii právnych a užívacích
vzťahov k nehnutelnostiam. Od tej doby si predmetná
evidencia nevyhnutne vyžaduje širokú spoluprácu
pracovísk vedenia EN rezortu geodézie a kartografie
s orgánmi Ministerstva spravodlivosti. V uvedených zákonoch v roku 1964nebolo možné predpokladať a upravovať prípadné aplikácie na zložité prípady, ktoré
v praxi nastolí život, a to najma v oblasti r6znych
sporov o nehnuteInosti a prevodov a správ nehnuteIností. VeImi d6ležitým styčným úsekom spolupráce
súdov a pracovísk vedenia EN je vyhotovovanie
geometrických plánov ako súčasti rozsudkov v právnych veciach o nehnuteInosti, ktoré sú predmetom
zápisov v EN podIa § 4 zákona č.22/1964 Zb. o EN.
O spolupráci v predmetnom úseku vydával Slovenský
úrad geodézie a kartografie (SÚGK) v rokoch 1976
až 1978 informácie pod názvom "EN v súdnej praxi".
Tieto informácie zatiaI neboli premietnuté do technických predpisov. Článok nadvazuje na vydané informácie SÚGK a zhtňa poznatky z doterajšej činnosti

na tomto úseku. Kladie si za cieI zjednotiť obsah
geodetických prác na tomto úseku ako aj sp6sob spolupráce so súdmi tak, aby boli vytvorené podmienky na
zlepšenie a skvalitnenie rozhodovacej činnosti súdov
a evidenčnej činnosti pracovísk EN.
2. Vysvetlenie pojmu znalecký posudok s náležitosťami
geometrického plánu
Termín "znalecký posudok s náležitosťami geometrického plánu" je skrátené označenie pre "znalecký
posudok zodpovedajúci predpisom o vyhotovení geometrických plánov" uvádzaný v [IJ a v časti VI.
"Výberu rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu (NS)
ších techni č.6. PodIa predchádzajúcich ako aj terajSSR",1972,ckých predpisov na vedenie EN zmena
vlastníckych hraníc ako aj nové hranice tvorených
pozemkov sa v operátoch EN premietajú na podklade
geometrických plánov. Konštituovaním rezortu geodézie a kartografie v roku 1954 oprávnenie na vyhotovenie geometrických plánov bolo prenesené na okresné
meračské strediská (OMS), prevádzky oblastných ústavov geodézie a kartografie a iné oprávnené orgány
socialistického sektoru pre vlastnú posobnosť. Smernicami bývalej Ústrednej správy geodézie a kartografie
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z roku 1963 bolo stanovené vyhotovovať geometrické
plány aj pre znalecké posudky pri súdnych a správnych
konaniach. Podl'a bývalého zákona č. 47/1959 Zb.
o úprave právnych pomerov znalcova
tlmočníkov
znaleckú činnosť z odboru geodézie a kartografie vtedy
vykonávali OMS a po roku 1960 strediská geodézie
(SG). Po vydaní zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch
a tlmočníkoch a jeho vykonávacej vyhlášky č. 37/1967
Zb. znaleckú činnosť z odboru geodézie a kartografie
začali vykonávať osoby zapísané do zoznamu znalcov
územne príslušných krajských súdov. Orgány a organizácie rezortu SÚGK, aj keď boli kvalifikované na
znaleckú činnosť, vykonávali ju len celkom výnimočne.
Keďže znalci nemali oprávnenie na vyhotovovanie
geometrických plánov, ako výsledok znaleckej činnosti
predkladali grafické náčrty s vyznačením nových hraníc nehnutel'ností ako spojníc lomových bodov s určitým ich číselným alebo alfabetickým označením a s vytyčovacími mierami. Na takomto podklade súdy formulovali rozsudky v ich výrokovej časti a odporúčali
zúčastneným stranám pre zápis rozsudku do EN objednať si vyhotovenie geometrického plánu na SG.
Vo vačšine prípadov si však zúčastnené strany po vynesení rozsudku neobjednali takéto vyhotovenie geometrických plánov. Postupom času sa menili jednak
vlastníci nehnutel'ností a v niektorých prípadoch aj
priebeh vlastníckych hraníc nehnutel'ností a často až
do takej miery, že geometrický plán sa po dlhšom
časovom odstupe už nedal vyhotoviť. Pri technickohospodárskom mapovaní skutočný stav užívania nehnutel'ností v teréne nebol v takýchto prípadoch totožný s právoplatným rozsudkom súdu. V prípadoch,
ak. si niektorá zo zúčastnených strán objednala vyhotovenie geometrického plánu, stávalo sa, že geometrický
plán svojim obsahom nemusel plne zohl'adňovať výrok
rozsudku, keďže jeho interpretácia objednávatel'om
nepodliehala nijakej kontrole a vyhotovitel' geometrického plánu bol v dodávatel'sko-odberatel'skom vzťahu
voči objednávatel'ovi. Rozbor tohoto stavu viedol
NS SSR k rozhodnutiu, aby "vo všetkých prípadoch,
kde sa vytvára medzi pozemkami nová hranica, ktorá
doteraz nie je evidenčne v mapových podkladoch zachytená a kde sa jestvujúca hranic a spresňuje novými
kótami, ktoré v existujúcich podkladoch nic sú zavedené, treba vyhotoviť grafický znalecký plán, majúci
náležitosti geometrického plánu, ktorý bude súčasťou
vyneseného rozsudku. Tento plán musí vyhotoviť
znalec, nemOže sa teda súd odvolávať na vlastný náčrtok ... ani na body, ktoré .'líce v prírode existujú,
ktoré však v mapových podkladoch zachytené nie
sú" (Výber, 1972, č. 6, s. 341). Rozhodnutie je presné
a treba len poznamenať, ~e pod mapovými podkladmi
sa rozumic meračský operát EN. Vzhl'adom na novelizáciu OZ v roku 1982 o zavádzaní vecných bremien na
nehnutel'nosti[§ 135 písmob) a c)] vzťahuje sa predmetné
rozhodnutic NS SSR aj na tieto príp&dy. Pokial' sa
týka náležitostí "grafickélio znaleckého plánu" predmetné rozhodnutie uvádza pre jeho závaznosť povinnosť overiť ho SG. V nadvaznosti na uvedené, v príslušných prípadoch vyhotovujú znalci z odboru geodé.
zie a kartografie znalecké posudky s náležitosťami geometrických plánov, ktoré pred ich odovzdaním súdu
dávajú na overenie územne príslušným SG ako zložkám územných orgánov geodézie a kartografie. Územ-
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ne príslušné SG geometrický plán overuje doložkou
"Overené podfa § 8 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii
a,kartografii". Právoplatné rozsudky s doloženými znaleckými posudkami s náležitosťami geometrických plánov (prvopisy) súdy zasielajú SG na účely vedenia EN
podl'a § 4 zákona č. 22/1964 Zb.
3. Podmienky vyhotovenia znaleckých posudkov s náležitost'ami geometrických plánov
Znalecké posudky s náležitosťami geometrických plánov vyhotovujú znalci z odboru geodézie a kartografie
s posobnosťou zakladania a vedenia EN len za podmienok:
a) že znalec je držitel'om osvedčenia SÚGK o splnení
kvalifikačných podmienok určených § 4 vyhlášky
č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov
a iných výsledkov geodetických prác,
b) vyhotovenie znaleckého posudku s náležitosťami
geometrických plánov je žiadané súdom a teda for·
mulované v jeho uznesení.
Podmienka pod a) je jednoznačná a nepotrebuje
žiadne vysvetlenie, resp. doplnenie. Podmienka pod
b) je podstatne zložitejšia. Vyžaduje od znalca vyhra.
nený odborný prístup pri aplikácii konkrétnej požiadavky súdu, formulovanej v jeho uznesení. Znalec musí
analyzovať požiadavku súdu a diferencovať, či v pr-í.
pade nejasne formulovaného účelu znaleckého posudku
s náležitosťami geometrického plánu je v konkrétnom prípade jeho vyhotovenie vecne zdovodnené
alebo nie. Znalec si musí byť vedomý, že súd nepoužije
vždy správnu odbornú. terminológiu. Znalec nemá
vyhotovovať grafické náležitostí s označením "meračský - pol'ný náčrt", "geoihetrický náčrt" a pod.
dokonca aj s overením SG. Vyskytujú sa prípady, že
súdy si vynucujú overenie každej grafickej prílohy
znaleckého posudku SG a znalci to disciplino vane vybavia, hoci vedia, že to nie je v konkrétnej veci potrebné a nemá to po odbornej stránke žiaden účel. Neuvedomujú si však pritom, že množstvo pečiatok
a podpisov posobí na súd a účastníkov právnej veci
tak, že to može ovplyvniť a zl'ahčiť odovodnenie pre
vynesenie rozsudku. Znalec pri poverení znaleckou
činnosťou pre konkrétny prípad súdu musí zásadne
rozlišovať a rešpektovať etapu zisťovania skutočností
o nehnutel'nostiach, ktoré sú predmetom sporu, od
ďalšej etapy rozhodovania v právnej veci. Zodpovednosť za úplné a odborné zvládnutie etapy zisťovania
skutočnosti je len na ňom. Svoje závery odovodňuje
citátmi platných alebo predchádzajúcich technických
predpisov, ale v žiadnom prípade sa nemá uchyl'ovať
k overeniu grafickej prílohy územným orgánom
geodézie a kartografie v tejto etape právnej veci, aj keď
je to súdom výslovne žiadané. Takáto neopodstatnená
požiadavka zo strany súdov pramení z neznalosti
odborných postupov a náležitostí, ktoré sú v rezorte
geodézie a kartografie pre EN stanovené. Po náležitom
znalcovom vysvetlení súdy správny postup ochotne
prijímajú. Etapu zisťovania skutočností znalec završuje podaným znaleckým posudkom. Súčasťou
znaleckého posudku je grafická príloha, ktorú tvorí
kópia alebo zvačšenina pozemkovej mapy (PM)
a v ktorej sú v príslušnej mierke vyznačené objekty
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-a výsledky znalcovho vyšetrovania ako aj prípadné
návrhy alternatívneho riešenia právnej veci, ktoré
znalec odporúča súdu. Pri tých návrl10ch alternatívneho riešenia právnej veci, ktoré nie sú zhodné so
zákresom v PM znalec upozorňuje súd na potrebu
znaleckého posudku s náležitosťami geometrického
plánu. Jednotlivé návrhy alternatívnych riešeníprávnej veci musí mať znalec odsúhlasené s príslušnými
štátnymi orgánmi, ak sa tým zasahuje do ich kompetencie (odbory výstavby a územného plánovania
ONV, odbory pol'nohospodárstva, atď.).
Z hl'adiska uloženia a evidencie výsledkov znalcovho
miestneho vyšetrovania, podrobného merania, výpoč.
tov ako aj neskoršieho vyhotovenia vlastného geometrického plánu vo všeobecných dokumentáciách je
žiadúce, aby tieto práce boli vyhotovené na platných
rezortných tlačivách a s použitím mapových značiek
podfa technickej normy [2]. S ohfadom na obsah
skutočností v teréne ako aj na využívanie viacerých
mapových podkladov, v daktorýchprípadoch
sa nevystačí s mapovými značkami podl'a [2]. V takom
prípade je potrebné si značky zvoliť individuálne
a poznačiť to v príslušnej legende. Podrobnémeranie,
jeho úplnosť, presnosť a m'etódy merania znalec vy·
konáva podl'a technického predpisu [6]. Na podklade
kritérií v tomto predpise vykonáva aj príslušné analýzy
-a zdavodnenia.
Pre súdvšak etapa zisťovania skutočností pokračuje.
K znaleckému posudku sa vyjadrujú účastníci právnej
veci a ich právni,zástupcovia. V prípade potreby znalec
podáva buď ústne alebo písomne ďalšie vysvetlenia
a zdavodnenia. V etape zisťovania skutočností maže
súd pristúpiť na kontrolné znalecké dokazovanie, resp.
na dokazovanie z iných odborov. Zhrnutím výsledkov
sa takto etapa zisťovania skutočností dostáva ku
koncu a zavřšená je sudcovou konkrétnou formuláciou
budúceho rozsudku. Pri koncipovaní výrokovej časti
rozsudku sudca móže využiť pomoc znalca na presnú
formuláciu odborných termínov z oblasti 'EN. Súd
vydáva nové uznesenie, v ktorom toho istého znalca
poveruje vyhotovením znaleckého posudku s náležitosťami geometrického plánu' s direktívou na jeho
obsah s ohfadom na formulovaný budúci rozsudok.
Súdy pri vydávaní nových uznesení na vyhotovenie
znaleckých posudkov s náležitosťami geometrických
plánov sa často uchyl'ujú k požiadavke vyhotovenia
týchto posudkov v dvoch a viacerých alternatívach.
Technický predpis [3] ukladá vyhotoviterovi geometrického plánu ,zakresliť ceruzkou, resp. tušom navrhované a skutočné zmeny hraníc nehnutel'ností do PM.
Znalec pri realizácii uznesenia súdu na vyhotovenie
alternatívnych riešení v obsahu znaleckého posudku
s náležitosťami geometrického plánu porušuje tento
technický predpis a zákres do PM nevykována. Táto
prax móže viesť ku kolízií ..výsledkov geodetických
a kartografických prác a neodporúča sa SG ju tolerovať.
Je preto žiadúce, aby znalec pasobil na súd v tom smere, aby súd završil zisťovanie skutočností do úplného
konca tak, že výsledkom bude len jedno riešenie.
Znalecké posudky s náležitosťami geometrických
plánov sa vyhotovujú až v druhej etape riešenia
prá vnej veci li spravidla majú stručnú textovú ča~ťspr ievodný spis aí\.ko prílohu technickú časť na tla·
čivách a v úplnosti podl'a smernice [3]. Technickú časť

znalecoveruje v popisovom poli pod doložkou "Náležitosťami'a presnosťou zodpovedá predpisom" vlastnoručným podpisom, odtlačkom znalcovej pečiatky
a uvedenhh dátumu. Pre zákres obsahu znaleckého
posudku do PM vo všeobecných dokumentáciách
a overenie znaleckého posudku územne príslušným
SG sa znalec preukazuje osvedčením SÚGK.
SG pri overovaní znaleckého posudku s náležitosťami geometrického plánu móže s ohfadom na známu
dynamiku zmien údaj ov EN ako aj s ohl'adom na plánovanú tvorbu Základnej mapy ČSSR ver~ej mierky
a obnovu operátov EN termínovať jeho realizáciu
pre účely EN do určitej doby. Vprípade, že,do takto
stanovenej doby nebude vydaný právoplatný rozsudok
súdu, súd pred vyhlásením právoplatnosti rQzsudku
požiada znalca o preverenie súladu jeho obsahu, so
súčasným stavom EN. Znalec preverí tento súlad,
vypracuje prípadné potrebné doplnky, resp. v prípade
potreby aj prepracuje celý posudok na súčasný stav
EN. Znalcovo preverenie, vyhotovenie doplnkov a prí.
padne prepracovaný posudok podliehajú novému
overeniu územne príslušného SG.
4. Problematika odborného obsahu znaleckých posud.
kov s náležitost'ami geometrických plánov
Znalecké posudky 8 náležitosťami geometrických plánov sa vyhotovujú pre prípady:
'
a) skutočného rozdelenia nehnutel'ností,
b) zmeny vlastníckej hranice nehnutel'ností,
c) zložitých identifikácií skutočného stavu nehnuterností na stav právny a stav EN,
d) vyznačenia rozsahu a obsahu vecných bremien vEN.
4.1 Skutočné

rozdelenie

nehnutel'ností

Odborná problematika tohoto druhu znalectiev vychádza prevažne z požiadavky zrušenia spoluvlastníctva k nehnuternosti takým spasobom, že rozdelené
časti budú tvoriť výlučné vlastníctvo dovteďajších jednotlivých spoluvlastníkov. Súd kladie znalcovi otázku,
či možno nehnutel'nosť rozdeliť a keď táto možnosť je,
akým, resp. akými spasobmi. Pri posudzovaní znalec
vychádza z §§ 119 až 121 OZ, ktorými sú definované
veci a práva. Veci sa rozlišujú na hnutel'né a nehnuter.
né. Nehnutel'nosťami sú pozemky a stavby spojené so
zemou pevnym základom. Ďalej OZ rozlišuje a defi.
nuje súčasti a príslušenstvá k veci. Znalec sa musí
dobre oboznámiť s týmito definíciami a aplikovať
ich v konkrétnych prípadoch pri miestnom vyšetrovaní
a obhliadke. Podl'a povahy právnej veci mažu byť
súčasti nehnutel'ností a ich príslušenstvá aj predmetom
podrobného merania, mažu mať razny vplyv na
možnosť rozdelenia, a teda aj na spasob rozdelenia.
Treba pri nich brať do úvahy ich rozsah a pasobenie,
či majú primeraný, resp. minimálny rozsah a či
nemajú súvis aj s inými nehnutel'nosťami. Napr. súčasťou domu je strecha s jej odkvapom, vstup do domu, nosný múr, oporný múr, atď. Príslušenstvo maže
tvoriť napr. elektrické vedenie, vodovod, kanalizácia,
oplotenie, atď. Pokial' sa týka stavieb, treba rozlišovať
okolnosti či stavba je v osobnom, socialistickom alebo
súkromnom vlastníctve a či je označená súpisným alebo evidenčným číslom.
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Podfa Výberu rozhodnutí a stanovísk NS SSR, 1973,
č. 2 možno deliť iba tie veci, ktoré sa po defbe stávajú
samostatnými vecami. Pre lepšie pochopenie tohoto
rozhodnutia poslúžia tieto príklady delenia: možno
deliť hrudu masla a každá časť po rozdelení je naďalej
maslom, čiže samostatnou vecou pre účel, ktorému
maslo slúži. Nemožno deliť napr. klobúk, lebo jeho
rozdelením nevznikajú dva samostatné klobúky. Oblek
pozostáva zo samostatných súčastí saka a nohavíc,
ktoré nemožno deliť, ale možno tieto súčasti medzi
dvoch účastníkov podeliť. Nehnutefnosti, t.j. pozemky
a stavby spojené so zemou pevným základom, ako
veci nemajú tak jednoducho a jasne vyhranené
podmienky na rozdelenie, ako uvedené príklady, a preto je potrebné túto problematiku podrobnejšie ana·
lyzovať. Pri tomto uvažovaní treba diferencovať osobitne: rozdelenie pozemkov bez stavieb, iba samotných
stavieb a pozemkov so stavbami.
4.1.1 Rozdefovanie pozemkov
Pri určovaní podmienok na rozdefovanie pozemkot
chýba zákonná definícia pozemku. Podkladom je len
definícia s výkladom v technickej norme [4] a všeobecne prijatá zásada, aby na pozemok bol prístup z verejnej cesty a prípadné podmienky zobrazenia pozemku
a jeho evidencie v operátoch EN. Z hfadiska vysvetle.
nia pojmu pozemok v technickej norme nemožno určovať nejaké podmienky, lebo norma neobsahuje nijaké limitujúce okolnosti. Zásada prístupu na pozemok
z verejnej cesty je ustanovená za rozhodujúcu pod.
mienku (s rešpektovaním možnosti prístupu motorovým vozidlom a len výnimočne prístupu iba chodcov).
Pokiaf sa týka podmienok vyplývajúcich zo zobrazenia
v PM vhodnejší je pravidefný geometrický tvar pozemku a rozsah pozemku taký, aby sa mohlo v mierke
mapy parcelné číslo a značka druhu pozemku čitatefne
a prehfadne vyznačiť. Z hfadiska evidencie pozemku
v EN zvyšuje sa nákladovosť vedenia zápismi práv
vecných bremien, a preto je vhodnejšie ich v návrhoch
riešenia vylúčiť, resp. obmedziť len na výnimočné
prípady. Ďalej v prípade budúceho pofnohospodárskeho využívania pozemku treba zohfadniť, že pozemok
nemá mať menšiu výmeru ako 100 m2 a je potrebné
vylúčiť návrhy pozemkov v tvare úzkych, dlhých remeňovitých parciel a v tvare ostrých hrotov, ktoré
sťažujú, prípadne znemožňujú obhospodarovanie pozemka. Do úvahy treba brať aj hfadisko estetiky tvaru
a rozmiestnenia pozemkov, napr. aby priebeh hraníc
nebol v nežiadúcom rozsahu lomený. Stavebné pozemky s výmerou pod 800 m2 a záhrady s výmerou
pod 400 m2 by sa vobec nemali rozdefovať.
4.1.2 Rozdefovanie stavieb
V súvislosti s určením podmienok na rozdefovanie
stavieb je vefmi nápomocné a aktuálne upozornenie
bývalej Štátnej komisie pre investičnú výstavbu
z 25. 10. 1965 stavebným úradom národných výborov
(NV) na postup pri reálnom delení obytných domov
na rodinné domy [5]. Upozornenie usmerčuje aplikovať
podobný postup aj pri reálnom delení rodinných do·
mov. Znalec musí zásadne posúdiť, či stavba, ktorá je
predmetom rozdelenia, má také viditefné stavebné
riešenie, že rozdelené časti možu existovať ako samo·
statné stavby. Pod samostatnou stavbou sa rozumie
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stavba už iného vlastníka, ktorá sa v prípade potreby
može zbúrať, resp. prestavať, a pritom druhá časť
tým nebude musieť byť funkčne narušená. Viditefné
stavebné riešenie pre rozdelenie stavby domova hospodárských stavieb je v múre (požiarny múr), ktorý
je v svojom priebehu od strechy až do suterénu zvislý
a je bez zalomenia v smere vodorovnom. Zalomenie
tohto zvislého múru v jeho podoryse nie je želatefné,
ale pripúšťa sa. Tiež nie je vhodným riešením ak zvislý
múr má aj statickú funkciu a drží obyčajne konštrukciu krovu oboch častí povodného domu. V takomto
prípade sa predpokladá zvislá hraničná rovina stredom múru a múr sa polohou, rozsahom a mierami
v posudku vyznačuje ako spoločný. Okrem uvedeného
možno ako spoločné vlastníctvo pripustiť kanalizačnú
a vodovodnú prípojku. Nemožno však pripustiť spoločné užívanie vodomerov, domových záverov vody,
plynu ako aj rozvodu a ističov elektriny. V prípade
stavebných objektov nemožno pripustiť spoločné
vlastníctvo domového schodiska, komínov a priechodu
drevených konštrukcií (stropné trámy, krov) z jednej
časti do druhej. Priechod iných nehorfavých konštrukcií z jednej časti do druhej možno pripustiť za pod.
mienky zriadenia práva vecného bremena.
Uvedené posúdenie predpokladá hodnotenie množstva stavebných prvkov znalcom z odboru geodézie
a kartografie. Tento postup je vhodnejší ako prenechať
posudzovanie predmetnej problematiky odborníkovi
z odboru stavebníctva, lebo rozhodovanie treba robiť
na základe komplexných informácií (ide o nehnutefnosť a jej zobrazenie a vedenie v operátoch EN, kde
znalosti odborníka z odboru stavebníctva nepostačujú).
Iný prípad rieši znalec, ak sa mu predkladá otázka, čo
treba urobiť vrátane stavebných úprav, aby sa stavba
dala rozdeliť. V takomto prípade treba celkovo posúdiť
či stavebnými úpravami možno docieliť rozhodujúce
a odporúčané podmienky na reálne rozdelenie stavby
a potom účelnosť a technickú realizáciu rÍešiť v súlade
s úpravami a schválením orgánov NV. V minulosti
štátne orgány nevenovali primeranú pozornosť rozdefovaniu domov. Defba sa často vykonala len právnou
listinou na podklade geometrického plánu, pri tvorbe
ktorého nebol braný zretef na skutočnosť či stavba
je podfa uvedených hfadísk rozdelitefná. Nerozlišovali
sa pojmy "rozdelenie bytov v dome" od "rozdelenia
domu".
4.1.3 Rozdefovanie pozemkov so stavbami
Pri tejto úlohe sa znalec najprv sústreďuje na skutočnosť, či stavby domova hospodárske stavby sú schop.
né rozdelenia. Potom vyšetruje polohu a priebeh
vodovodu, kanalizácie, plynovodu a elektrického vedenia. V miestach, kde nie je vodovod, zisťuje polohu
studní. Až potom si všíma podmienky na defbu pozemkov. Doležité je zachovať podmienky, aby stavby
a nimi zastavaný pozemok boli toho istého vlastníctva
a podobne vstup do stavieb a okná stavieb, aby vyúsťovali do tohto vlastníctva, resp. do verejného
pozemku. Pozemky treba rozdeliť tak, aby každé
vlastníctvo malo samostatný vstup z verejnej cesty
a aby rozdelenie bolo v súlade s územným plánom.
Výnimočne možno navrhnúť rozdelenie takým sposobom, že jeden z novovytvorených pozemkov bude
musieť ostať v spoluvlastníctve ako priechod alebo
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s objektmi, ktoré ostanú ako spoločné (studňa, kanalizácia, vodovod). Celkove k problematike skutočného
rozdelenia nehnutefností sa žiada, aby znalec posúdil,
či rozdelenie maže byť úplné (na ten účel sa má vynaložiť maximálna snaha), alebo či mOže byť iba čiastočné. Potrebné je posúdiť, či si rozdelenie nebude vYžadovať konštituovanie práv vecných bremien do takej
miery, že je účelnejšie ponechať nehnutefností v doterajšom spoluvlastníctve.
4.2 Zmena

vlastníckej

hranice

Znalecké posudky s náležitosťami geometrických plánov sú spracované aj v prípadoch určovania vlastníckych hraníc pozemkov alebo určenia vlastníctva
k pozemkom a nehnutefnostiam. Znalec v závere etapy
zisťovania skutočností oboznamuje súd s polohou
a priebehom hraníc pozemkov zhodných so zobrazením
týchto hraníc v PM a osobitne upozorňuje súd na
polohu a priebeh hraníc pozemkov, ktoré nie sú zhodné
so zobrazením v PM. V tejto súvislosti upozorní súd na
potrebu vyhotovenia znaleckého posudku s náležitosťami geometrického plánu, čo je nevyhnutný podklad,
aby sa právoplatný rozsudok premietol do operátov
EN. V tejto oblasti je žiadúce vzájomne zosúladenie
technickej formulácie "zhodnosť polohy a priebehu
vlastníckej hranice so zákresom v PM" s právnickou
formuláciou "spresnenie jestvujúcej hranice novými
kótami, ktoré v existujúcich podkladoch nie sú zavedené" (Výber, 1972, č. 2): Analýza ťejto problematiky je aj rozsahom náročná a autori sa k nej vrátia
v osobitnom príspevku.
4.3 Ostatné

stavu nehnutefností na stav právny a stav EN a vyznačenia rozsahu a obsahu vecných bremien vEN.
V týchto prípadoch sa vyskytujú tiež otázky súvisiace
s problematikou v časti 4.2. a autori sa k nim vrátia
v osobitnom príspevku.

Znalecké posudky s náležitosťami geometrických plánov sú podkladmi na vykonávanie zmien v operátoch
EN. Tým je jednoznačne určený ich obsah a aj ich
náležitosti podfa smernice [3]. Preto nesmú obsahovať
iné zákresy, označenia, poznámky, prečiarknutia, prípadne doplnky žiadané súdom alebo priamo súdom
vykonané.

[I] Evidencia nehp.uteInosti v súdnej praxi. Výpis č. 3.
Bratislava, SUGK 1977. 8 s.
[2] ČSN 01 3411 Mapy veIkých měřítek. Kreslení
a značky. 1980.
[3] Smernica na vyhotovovanie geometrick~-ch plán ov
a vytyčovanie
hraníc rozen?-kov [984240 S/77,
č. 4-2755/1977]. Bratislava, SUGK 1977. ] 6 s.
[4] ČSN 730403 Názvoslovie evidenciE; nehnuteIností.
1977.
[5] Vi58tník Státní komise pro investiční výstavbu, II.
1965, čiastka 10.
[6] Metodický návod na meranie a zobrazovanie zrnien
a na výpočet výmer v evidencii nehnuteIností
[984 423 MN-l/84,
Č. 3-3152/1984]. Bratislava,
SÚGK 1984. 41 s.
Do redl1kcie došlo: 9. 12. 1986

prípady

Lektorovali:
Ing. Imrich Horňanský, ~Sc.,
námestník predsedu SUGK,
JUDr. Vladimír Kúth,
Krajský súd v Banskej Bystrici

Do skupiny ostatných prípadov, v ktorých je potrebné
spracúvať znalecké posudky s náležitosťami geometrických plánov, .sa zahrňajú identifikácie skutočného

Ing. Ludmila Malá,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

S pořizováním mikrozáznamů výsledků geodetických
a kartografických prací se v resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického začalo v r. 1973.
Příslušný prováděcí předpis byl postupně aktualizován,
poslední s platností do 30. 6. 1987 byl vydán v r. 1983
[1].
V letech 1982-85 se ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VúGTK)
prováděla analýza dosažených výsledků a dalších
možností využití mikrografie. Výsledky řešení jsou
v [2], [3] a [4]. Poznatky z oboru mikrografie byly dále

využity v rámci úkolu 2-05 plánu RVT s názvem
"Racionalizace dokumentační služby", jehož výsledky
řešení jsou v [5] a [6].
Na podkladě výsledků řešení [5] a [6] byly zpracovány, vydány a do jednotného systému technických
předpisů oboru geodézie a kartografie začleněny dokumentační předpisy [7], [8] a [9] a nový předpis pro
mikrografickou dokumentaci [10].
S ustanoveními dokumentačních předpisů [7], [8]
a [9] byli čtenáři tohoto časopisu seznámeni v [11].
Cílem tohoto příspěvku je upozornit na inovace před-
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pisu [10] (dále jen "předpis") ve srovnání s jeho před.
chozím vydáním [1], a na jeho návaznost na předpisy
[7], [8] a [9] a na přepracované ČSN z oboru reprogra·
fie.
Hlavní inovace předpisu lze shrnout do následujících
bodů:
a) předpis je zpracován v přímé návaznosti na instruk·
ci [7]. Zejména z ní přebírá rozlišení elaborátů,
které mají být snímkovány na mikrofilmy a které
na mikrofiše. (S ohledem na špatnou kvalitu ně·
kterých předloh však připouští i odchylky od [7] ~
viz odst. 4.2),
b) v návaznosti na přepracovávané
ČSN z oboru re·
prografie zavádí předpis jednotnou a účelnější úpra·
vu mikrofiŠí. Jedná se hlavně o čitelný titulek
u všcch mikrofiší,
c) v zájmu účelného uspořádání a využívání mikrofiší
se v pří!. č. 1 předpisu stanoví počet a názvy za·
kládaných souborů mikrofiší a zvláštnosti úpravy
jednotlivých souborů,
d) významnou změnou je zpřesnění pokynů pro zřizování a provoz zabezpečovacích
dokumentací.
Změny se týkají hlavně systému kontrol, který
předepisují nové ČSN,
e) pro zadávání prací i pro evidování a záznamy
o kontrolách
jsou zavedeny jiné formuláře pro
mikrofilmy a jiné pro mikrofiše, příp. je uveden jiný
způsob vyplňování,
f) předpis ruší zhotovování tzv. "montovaných mikrofiší" na diazografickém materiálu pro účely dokumentace,
g) v souladu s [7] a ČSN je upravena terminologie.
Jedná se zejména o správné použití termínů: archiv,
dokumentace,
fond, mikrografický ap.
Závěrem je vhodné upozornit na skutečnost, že konečná forma mikrofiší navržených pro dokumentační
fondy je obdobná jako u mikrofiší COM, zhotovovaných pro písemný operát evidence nemovitostí podle
předpisu [12] automatizovaně.
Formu mikrofiší podle
předpisu [10] však zajišťuje obsluha mikrofišových
kamer, a to v závislosti na údajích uvedených zadavatelem mikrografických prací. Proto je nutné věno-

vat přípravě
materiálů
ke snímkování'
předpisu [10] náležitou pozornost.

ve

smyslu

[1] Metodický návod pro mi kro filmovou dokumenLaci
geodetick~-ch a kartogmfickýc,h elaborátů (984 822
MN-1/83) ze dne 1. 7.1983, CUGK Č. 2670/1983-21.
[2] MALÁ, L.: Posouzení vhodnosti využití mikrofilmu
pro dokumentační
a archivní účely v geodézii
a kartografii.
[Studie.] Zdiby, VÚGTK.
1982.
8 str .. + 2 přílohy.
[3] MALA, L.: VyužiLi mikrografie
v kartografii
(Přehled a zhodnocení dosavadního vynžití mikrografic v geodézii a kartogmfii, návrh nových způsobů vynžití mikrografie v kl'!'rtogmfii). [Výzkumná
zpráva č. 767.] Zdiby, VUGTK, 1983. 81 str.
+- 34.příloh.
[4] MALA, L.: Závěreěné hodnocení využitelnosti
rnikrografie
v k~rtografii.
[Výzkumná
zpráva
č. 783.] Zdipy, VUGTK. 1981. 16 str.;
příloha.
[5) MAXMILIAN, K. - MALA, L. - UHER, P.:
Náyrh noyého systému dokumentace a archiyoní.ní
výsledků geodetických a kartografic;k)'ch prací.
[Výzkumná zpráya č. 784.] Zdi by, VUGTK, 1984.
64 str.
[6] MAXMILIÁN,
K. -- MALÁ, L.: Racionalizace
dokumentační
služby (závěrečná zpráva).
[V)'zkumná zpráva č. 811.] Zdiby, VÚGTK, 1985.
20 str. i- 6 samostatných příloh.
[7] Instrukce pro dokumentaci výsledků geodetick)'ch
a kartogr~fi.ckých prací (984 800 1/86) ze dne
17. 9. 86, CUGK č. 3009/86-21.
[8] Metodický návod pro technickou a y~cob(~cnou
dokumentaci (984810 MN-1/86)
ze dne 17. 9. 86,
ČÚGK č. 3010/86-21.
[9] Metodický náyod pro ústřední dokumer.!t~ci
(984810
MN-2/86)
ze dne 17. 9. 86, CUG K č.
3300/86-21.
[10] Metodický návod pro mikrografickou dokumentaci
výsledků geodetických
a kartografických ~Rrací
(984823
MN-1/86)
ze dne 22. 11. 86, CUGK
č. 3554/86-2].
[11] MAXMILIAx,
K.: Dokumentace a archivování
výsledkú geodetických
a kartogmfických
prací.
Geodetický a kartografický
obzor. 33/75), 1987,
ě. 7, s. 184--187.
112] Technologický postup pro vedení písemného operátu evidence nemovitosí na mikrofii'lích (9844:n
TP·4/S1) ze dne 19. 2. 1981, ČÚGK č. 460/1981-22.
Do redakce došlo: 18. 8. 1987

dům a republice". Seznam oceněných organizací uveřejnil časopis Služba lidu v č. 7/87 a z něho jsme také
převzali tuto informaci včetně názvů pěti oceněných
organizací z resortu geodézie a kartografie:

O~enění organizací resortu ČÚGK A
SUGK za činnost v ROH

Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p.,
Středisko geodézie pro okres Děčín,
Středisko geodézie pro okres Trutnov,
Středisko geodézie pro okres Břeclav,
Geodézia, n. p., Prešov.

Ústřední výbor Odborového svazu pracovníků státnícli
orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu ocenil za
rok 19~6 celkem 35 základních organizací ROH diplomem UVOS za výsledky v akci "Odboráři svým závo·
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Ing. Petr Skála,
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Pracovní návštěva delegace geodetické
služby Čínské lidové republiky v ČSSR

V souladu s Programem vědeckotechnické
spolupráce
mezi ČSSR a ČLR na léta 1986 až 1990 se uskutečnila ve
dnech 25. května až 5. června 1987 oficiální návštěva
představitelů geodetické služby ČLR v ČSSR.
Čínskou delegaci vedl náměstek předsedy Státního úřadu pro geodézii a kartografii ČLR soudruh Jin Xian Wen.
Dalšími členy čínské delegace byli soudruzi Li Genhong,
zástupce ředitele odboru pro plánování a finance Státního úřadu pro geodézii a kartografii ČLR, Song Yuan
Sheng, zástupce ředitele svodného odboru Státního úřadu pro územní plánování při Státní plánovací komisi
ČLR a Li Xiquan, tajemník pro zahraniční záležitosti Státního úřadu pro geodézii a kartografii ČLR. Za čínskou
stranu se jednání zúčastnili rovněž zástupci Velvyslanectví ČLR v Praze.
Delegaci
československé
geodetické
služby
vedl
Ing. Miloslav Miiller, náměstek předsedy Českého úřadu
geodetického a kartografického.
Kromě pracovníků organizací Českého úřadu geodetického a kartografického
a Slovenského úradu geodézie a kartografie se jednání
zúčastnili také zástupci Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a zástupci PZO Polytechna.
Návštěva delegace geodetické služby ČLR v Československu je významnou událostí mezi oběma geodetickými
službami. Cílem této pracovní návštěvy bylo především
navázání oficiálních kontaktů v oblasti geodé"ie a kartografie. Československá strana využila pobytu čínské
delegace v naší vlasti především k tomu, aby seznámila
čínské hosty se současným stavem geodézie a kartografie v ČSSR a s možnostmi další spolupráce mezi oběma
zeměmi v této oblasti.

Obr. 1 Delegace geodetžckf§ služby ČLR v doprovodu náměstka
předsedy ČÚGK. Zleva Song Yuan
Sheng, Li Xiquan, Tin Xian Wen, Ing. Miloslav MWler, Li Genhong
Během svého pobytu navštívili čínští představitelé některá pracoviště Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úřadu geodézie a kartografie,
zejména Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech, Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p., Geodézii, n. p., Brno, Slovenskou kartografii, n. p., Bratislava, katedru fotogrammetrie stavební fakulty ČVUT v Praze a Středisko železniční geodézie
federálního ministerstva dopravy v Praze. Zvláštní pozornost byla věnována otázkám velkoměřítkového mapoVání, automatizovaného
zpracování údajů evidence nemovitostí, informačního systému geodézie a kartografie,
inženýrské
geodézie, geodetických
sítí a kartografie.
Čínská delegace byla rovněž seznámena s řízením, plánováním a financováním geodetických a kartografických
prací v ČSSR.

flbsn •.

317

Na závěr své návštěvy vedoucí čínské delegace vysoce ocenil odbornou technickou a estetickou úroveň
geodetických a kartografických
prací v ČSSR a požádal
o předání soudružských pozdravů našim geodetům.
Při této příležitosti informovala čínská delegace své
československé
hostitele o současné organizaci geodetické služby v ČLR a o některých dosažených výsledcích a perspektivních úkolech, k jejichž úspěšnému splnění by mohla přispět vědeckotechnická spolupráce mezi
oběma zeměmi.
Čínská geodetická služba zabezpečuje geodetické a kartografické práce na území o rozloze téměř 9,6 mil. km2,
s počtem obyvatel přesahujícím v současné době 1 miliardu. Státní úřad pro geodézii a kartografii sídlí v hlavním městě čLR Beijingu (Peking). Organizačně spadá pod
ministerstvo pro rozvoj měst a venkova a pro ochranu
životního prostředí, činnost Úřadu je však řízena samostatným hospodářským plánem a rozpočtem. Úřad zodpovídá za koordinaci geodetických
a kartografických
prací na celém území státu, metodicky řídí geodetické
a kartografické
služby ostatních resortů, zodpovídá za
vědeckotechnický rozvoj v geodézii a kartografii, za výchovu středních a vyšších technických kádrů a za mezinárodní spolupráci v oblasti geodézie a kartografie.
Státní úřad pro geodézii a kartografii řídí přímo nebo nepřímo činost více než 180 tis. pracovníků. V současné
době jsou geodetické a kartografické
práce v ČLR zabezpečovány především Státním úřadem pro geodézii a
kartografii, vojenskými geodetickými a kartografickými
složkami a pracovišti ostatních státních orgánů.
V čele Státního úřadu pro geodézii a kartografii je
ředitel se třemi náměstky a jedním hlavním inženýrem.
Vlastní úřad má okolo 100 pracovníků a 8 oddělení: oddělení správní, oddělení plánování a financování, výrobní a technologické oddělení, oddělení výzkumu a vzdělávání, oddělení inženýrsko-geodetické
koordinace, oddělení přístrojů a materiálu, osobní oddělení a oddělení
mezinárodních styků. Úřad přímo řídí 9 organizací s celkovým počtem 3500 pracovníků. Je to především Technická univerzita pro geodézii a kartografii ve Wuhanu (500
zaměstnanců, 2000 řádných a 400 dálkových studentů,
8 specializací), dále Střední technická škola pro geodézii a kartografii v Zhengzhou, Výzkumný ústav pro
geodézii a kartografii v Beijingu (250 vědeckovýzkumných pracovníků, 8 výzkumných oddělení a středisko
vědeckotechnických
informací), Kartografické
nakladatelství, Nakladatelství
geodetické a kartografické
literatury, Státní geodetické a kartografické informační centrum, závody pro výrobu geodetických přístrojů v Sha'anxi, Hebei a Guangdong. Úřad dále metodicky řídí 26 provinčních, oblastních a městských úřadů (prozatím kromě provincie Taiwan), které administrativně
spravují
místní správní orgány. Celkem tyto organizace zaměstnávají 17 500 zaměstnanců, tj. průměrný počet zaměstnanců jedné organizace se pohybuje od 500 do 1000.
provinční úřady pro geodezii a kartografU v Sha'anxi, He.
longjiangu a Sichuanu jsou řízeny současně svými pro·
vinčními vládami a Státním úřadem pro geodézii a kartografii a zaměstnávají celkem dalších 5000 pracovníků.
Výsledky práce čínské geodetické služby dosažené
v posledním období psou pozoruhodné jak svým rozsahem, tak svou vysokou kvalitou. V uplynulé pětiletce bylo v oblasti g e ode t i c k Ý c h P I' a c í dokončeno především budování astronomickogeodetické
sítě, dále vy.
rovnání celostání nivelační sítě prvního řádu a byla vybudována Čínská základní gravimetrická
síť 1985.
Pro potřeby plánování, zemědělství, energetiky, dopravy a rozvoje půdních zdrojů je zabezpečována
top 0g I' a f i c k é map o v á n í v měřítku 1:10 000 v rozsahu 30 - 40 tis. km2 ročně. Koncem roku 1986 byla v měřítku 1:10 000 zmapována již jedna čtvrtina území. Topografické
mapování celého území ČLR v měřítcích
1:50000 a 1:100000 bylo dokončeno v roce 1970. V současné době byla zahájena revize těchto map. Jedná se
o jeden z nejvýznamnějších
projektů 7. 5LP na období
1986-1990, pro jehož zabezpečení bude využito nejmodernějších metod letecké fotogrammetrie
a dálkového
průzkumu Země.
Se stoupající životní a kulturní l1rovní čínského obyvatelstva vzrůstá také význam vel k oměř í t k o v é h o
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map o v á n í 1:2000, 1:1000 a 1:500. Většina těchto prací
je zabezpečována specializovanými
pracovišti jiných resortů. V současné době vyděiuje Státní úřad pro geodézii a kartografii více než 20 procent svých kapacit pro
zabezpečování
velkoměřítkového
mapování ve městech.
Ke konci roku 1986 bylo zmapováno asi 100 velkých
a středních měst. Hlavní metodou mapování je letecká
fotogrammetrie.
Pro mapování menších r07sahů je však
stále ještě používána ekonomicky výhodnější stolová metoda.
S ekonomickým
rozvojem urbanizovaných
a venkovských oblastí začala vláda věnovat zvýšenou pozornost
hospodaření s půdou a s tím souvisejícim katastrálním
vyměřováním. Ve spolupráci s odborníky NSR byly uspořádány semináře o územních a katastrálních
in,formačních systémech ve Wuhanu a v Shanghaii. Experimentální práce se z a k 1 á dán í m k a t a str u byly uskutečněny v provinciích
Liaoning, Jilin, Guangdong a ve
městě Shanghai. Ověřovací zakládání katastru na území všech měst bude zahájeno v roce 1987. Současně budou ověřovány databázové informační systémy. Budování
katastru patří v Číně mezi hlavní současné úkoly geodézie a kartografie.
Rozvíjeny jsou také ne top o g r a f i c k é ap 1i kac e f o t o g r a m m e t r i e zejména při zaměřování historických a kulturních památek, kterých se za více než
5000 let historického vývoje Číny zachovalo na jejím území nesmírné množství. Příkladem těchto prací z nedávné
doby může být zejména zaměření koní a postav z TerraCoUy v Shan'anxi, Budhovy'jeskyně
v Dunhuangu a velké
tludhovy sochy v Leshanu. Očekává se, že aplikace geodetických kartografických
postupů při průzkumu a dokumentaci historických
památek bude mít znančý ekonomický a společenský přínos.
Stále častěji nachází své uplatnění v praxi a n a 1y t i ck á a e rot r i a n g u 1a c e. Byl vyvinut a vyrábí se čínský ortoprojektor
a digitalizátor
a v současné době je
ověřován prototyp čínského analytického vyhodnocovacího přístroje. Stále častěji je v praxi využíváno metod
dálkového průzkumu Země.
V mezinárodní spolupráci bylo zahájeno budování c elostátního
informačního
systému
o úze m n í c h z d roj í c h, který se stane základem
zabezpečení informačních
potřeb specializovaných
datových bází různých agentur. Podle plánu proběhne experimentální ověření tohoto systému v této pětiletce a datové báze pro praktickou potřebu budou vytvořeny do
roku 1995.
Hlavní úkoly k a r t o g r a f i e v Číně představuje stále ještě kresba topografických
map velkých a středních
měřítek, sestavování a vydávání map malých měřítek,
atlasů, školních a administrativních
map a map turistických. V podmínkách Číny má rovněž velký význam mapování pobřežních oblastí (délka pobřeží je více než 18 tis.
km) a mapování četných ostrovů.
Velký důraz je kladen na v z děl á v á n í v ob 1 a st i g e o d éz i e a k a r t o g r a f i e. Kromě technické
university pro geodézli a kartografii ve Wuhanu a střední
technické školy v Zhenghzhou je zabezpečována
výuka
geodézie a kartografie i na řadě dalších škol v oblasti
geologie, báňského inženýrství, hutnictví atd. Velmi dobře je propracován i systém postgraduálního
studia a studia při zaměstnání.
Získané informace potvrzují vysokou současnou úroveň geodézie a kartografie v ČLR, jíž bylo dosaženo i díky mezinárodní spolupráci. Jsme přesvědčeni, že k dalšímu rozvoji geodézie a kartografie a k upevnění přátelství a spolupráce mezi oběma zeměmi přispěje oficiální
návštěva představitelů
geodetické služby ČSSR v Čínské
lidové republice a podepsání dohody mezi oběma geodetickými službami.

Zpráva o mezinárodní vědeckotechnické
konferenci "Použití mikroprocesorové
a laserové techniky v geodézii"

Ve dnech 16.-18. 6.1987 se konala v Sofii (BLR) mezinárodní vědeckotechnická konference "Použití mikroprocesorové a laserové techniky v geodézii". Konferenci
uspořádala Federace vědeckotechnických
organizací
socialistick$'ch státú (FeNTO) spolu s národní vědeckotechnickou společností geodézie a kartografio BLR.
Konference probíhala v Domě techniky v Sofiii a její
součástí byla výstava laserové techniky BLR (obr.
1--~). Konference se zúčastnilo oelkem 89 praeovníků:
z BLR, ČSSR, FSRJ, MLR, NDR., PLR a z',; S_SSR.
V prvém přednáškovém bloku vystoupil L. CESANKOV (NJIO, Sotia, BLR.) "Rozvoj a použití lasorové
teohniky při vytyčovacích praeích v BLR", uvedl některé typy laserovýoh přístrojů pro vytvoření horizontálních a ukloněných přímek UL-IP, UL-IPv, UL-2P
a laserový nástaveo na teodolit LP-TI (obr. I), pro vytvoř'ení svislice LOS-ll, LOS-UA a LOS-21 (obr. 2).
Pro vytvoření vodorovné roviny ROTEL-l (obr. 3)
a ROTEL-2. Uvedené přístroje jsou ze seriové výroby
(vyváží Strojimpex).
G. MOBIUS (TU Dresden, NDR) hovořilo "Současném stavu využití laserů pro řešení geodetických úkolú
v NDR". Podal stručný přehled použití vytyč ovacích
laserú VEB Carl Zeiss Jona LF I a LFG I v NDR
v hornictví a ve stavebnictví: popsal laserový interferenční systém LMS 100. Poukázal na jeho přesnost
a možnošti využití Vf' strojírenství !l:,.v geodézii.
M. KAšPAR (FSv ČVUT, Praha, CSSR) uvedl "Přehled a nasazení HeNe lasertl v investiční výstavbě
v ČSSR" a příklady doložil použití laseru pii řízení
protlačovacích souprav, uplatnění plošné laserové nive-

LITERATURA:
(1) Report on the Progress of Surveying and Mapping
in the People's Republlc of China During 1983-1986.
(2) National Bureau of Surveying and Mapping. The
People's Republic of China. A brief introduction,
March 1983.
(3) Wuhan Technical University of Surveaing and Mapping WTUSM. An overview.
Ing. Václav

Slaboch, CSc., ČÚGK
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vání", zabývající se perspektivou výběru značení a mě·
~ení char~kteristických bodů terénu.
L. ČESANKOV (NIIO, SoHa, BLR) v příspěvku
..Laserové systémy prostorového vytyčování" hovořil
n použití laseru doplněného hranolovými děliči pro vytyčování modulové osnovy montovaných občanských
a průmyslových staveb v jednotlivých podlažích. Značnou pozornost věnoval otázkám funkce a empirické
přesnosti systému LOS-II a LOS-UA, vyvinutých
Optickým ůstavem v Sofli.
D. RAJKOVSKI (Sofia, BLR) "Použití laserů při
geodetických pracích v občanské výstavbě". Autor
uvedl praktické zkušenosti z použití laseru a rotujícím
svazkem v infraoblasti typ LB 2 americké firmy Alignment při vytyčování os staveb, kotevních pilířů, sloupú,
při řízení výkopových prací a při úpravách terénu.
Součástí vystoupení byla praktická uká,zka zmíněného
přístroje v chodu.
Ve ~tvrtém přednáškovém bloku bylo předneseno
W. KUPPER (Institut fi.ir Technologie .und Mechanisiorung Bauakademie, Berlin, NDR) "Rízení staveb·
ních strojů laserem pE zemních a důlních pracích".
Při ručním řízení hydrauliky bagrů při výkopech rýh
bylo dosaženo ptesnosti ± 5 cm do vzdálenosti 200 m,
při automatickém řízení dozerú při planýrování se zvýší
přesnost na ± 2 cm. Při automatickém ří:r.eníprotlačování potrubí JS 800 mm na vzdálenost 80-120 m byla
dosažena přesnost ve svislém směru =~:30 mm a ve
vodorovném směru :+ 50 mm.
M. KŠEŠOVSKI 'a S. CACO~ (Katedra geodézie
a fotogrammetrie VŠT, Wroclav, PLR) "Použití laseru
při Hzení betonáže tnnelú". Laser GL 2 se speciálními
doplřlky byl nasazen pro řízení samochodného ocelového
za.řízení délky 3,5 m po prostorové křivce.
S. PRZE"VLOCKI (Polytechnický institut, Lodž,
PLR) "Využití la.serové techniky při sledování geometrických parametrů obkladových konstrukcí (fasád)".
V mnoha mewdách zaměření fasád pro diagnostické
účely je snaha získat souřadnice v pravoúhlém prostorovém systému. K hlavním obtížím při měření fasád
lace pn deformačních měřeních liniových staveb a pn
zatěžovacích zkouškách komorových masU!. Zajímavých výsledků bylo dosaženo při zaměřování nepHstupných bodů výškových staveb.
V druhém pí-ednáškovém bloku byly příspěvky
P. APEL (Bauakademie, Berlin, NDR) "Laserové měřicí a řídící systémy pro racionalizaci a automatizaci
stavebních a montážních postupů". Byly popsány přístroje: - rotační měí'icí systém RIl'.102-50 s elektrooptickým ručním snímačem, - elektronické měřick~
latě s automatickým snímačem pro nivelační měření, automatický
systém pro měření jeřábových
drah
NIVEMAT 2003K, -laserový
řídící systém pro bagry
a planýrovací stroje, -- řídící systém pro podzemní
protlačování potruJlí.
G. MJLF;V a L. CEŠANKOV (Sofia, BLR) "Laserové
vytyčování a kontrola při v)-stavbě televizních věží
v BLR". V tomto referátu byl popsán způsob laserového
vytyčová,ní při výstavbě dvou televizních věží v severovýchodním Bulharsku ft v okolí Sofie "Kopitoto".
Svislice byla realizována pomocí .zalamovacích systémů
vyrobených v BLR, kťeré pracovaly s laserem Zeiss
LFG-1 a s bulharským laserem LOS-I. Tato měření
byla doplněna měřením svislosti provažovačem Zeiss
PZL 100. l:rvedené přístroje splnily požadovanou přesnost vytyčení a vedení betonáže řádově 10 mm.
V třE'j",ím přednáškovém bloku bylo předneseno
P. KOSCELEVSKI a S. PACHUTA (Vojenská akademie, Varšava, PLR) "O některých problémech spojených s měřením ph použití laserových geodetických
pí-ístroji'!". Jednalo se o laserové přístroje vzniklé jako
nástavce s hranolov)-m převodem na stávající geodetické
přístroje (teodolity, nivelační přístroje, tachymetry,
provaž ovací přístroje). Byl diskutován problém deformaCf~energie v příčném í-ezu laserového svazku dalekohledy gAodetick)-ch přístroji'! a vliv na přesnost měí'ení
v závislosti na zpúsobu detekce, tj. vizuální, elektronické
neho fotografické.
A. N. R02KOV (Ústav aplikované geodézie, Novosibirsk, SSSR) "Laserový systém topografického mapo-
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_ M. KAŠPAR a J. POSP~.$IL (FSv ČVUT Praha,
CSSR)' "Vliv prostředí přimBření k laserové záměrné
pří!JlCe". V příspěvku je stručně popsána metoda měření
k záměrné přímce tvořené svazkem laserového záření.
Zdrojem laserového záření je československý laser TeBla
TKG 205. Při měření vyšší přesnosti je třeba uvažovat
vliv prostředí. Z radiační bilance zemského povrchu
je odvozen postup zpracování naměřených dat snižujících vliv terestrické refrakce. Ze získaných poznatků
vyplynul vhodný postup měření k laserové záměrné
přímce a zpracování naměřených hodnot. Dále jsou
uvedeny výsledky experimentálního ověření navržené
metody. Tento postup snižuje účinky vlivu prostředí
na měřené hodnoty v !,ozmezí 30-90 %'
_
A. VITULA a M. SVEC (FAST VUT Brno, CSSR)
"Vliv mikroklimatll na dráhu laserového svazku" (pro
neúčast autorú nebylo předneseno).
J. POSPíŠIL (FSv ČVUT Praha, ČSSR) "Bezpečnost
práce s HeN e lasery v geodézii". V přednášce byla
pozornost věnovária púsobertí zMení.HeNe laserú na
lidsk9u tkáň, vyhláškám ČUBP a SUBP a směrnicím
MZ CSR a SSR. Byla uvedena specifika při pouHvání
laserú v geodézii a problematika měření výkonu laserového záření. Přednliška rovněž informovala o bezpečnOfZ.tnícha odhorn;<'ch školeních uživatolú HeNe laserů
v CSSR, která provádí "Celostátní odborná gesce pro
využívání laserové techniky v inženýrské geodézii a pro
:gJ.ěření podzemních prostor"
při fakultě stavební
CVUT Praha.
Ing. ll1ilan Kašpar, CSc.,
Ing. Jiří I!,ospíšil, CSc.,
katedra speciální geodézie F'Sv CVUT, Praha

patří nepřístupnost konstrukcí pro přímé měření a nedostatek bodů vhodných k cílení. Tyto obtíže lze překonat vyu7.itím laserových přístrojů.
P. HANEK (FSv ČVUT, Praha, ČSSR) "Použití
laserů při vytyčování ocelových konstrukcí". Zabýval
se aplikací laserů LFG I a Tesla TKG 205 při vytyčování a kontrole geometrických parametrů s požadovanou přesností 0,2-2 mm na vzdálenost až 80 m.
Jednalo se o upravenou metodu dlouhých tětiv, seřizování osy lití vertikálního stroje a osy drážky vodorovných podélníků velkých přesných kotevních roštů
dynamické zkušebny letadel.
Autoři V. DIKOV, E. GEORGIEV a Č. DOKEV
(Ústřední laboratoř vyšší geodézie při BAV, Bofia, BLR)
připravili referát "Automatický systém laserové lokace
UDZ pro účely geodyna~iky".
K. KRAUS a E. TIKASZ (Budapešťský geodetický
a kartografick;(- závod, MLR) "Ověření chyb dělení nivelačních latí na laserovém komparátoru". Komparátor
je vybaven pro pozorování rysek ručně stavitelnými
mikroskopy a laserovým dvouobrazovým interferometrem.
V pátém přednáškovém bloku vystoupili B. N. NEJMAN (předseda topografické sekce, Moskva, SSSR)
"Využití mikropočítačů
v geodézii a kartografii"
a G. MENTES (Geodetick)· a geofyzikální výzkumný
ústav MAV, Šopron, MLR) "Mikroprocesorov~- vývojový systém a jeho uplatnění v geodézii".
V .~estém přednáškovém bloku byly přednášky:
E. HUBNER (Vysoká škola dopravní, Dráždany, NDR)
"Vliv terestrické refrakce na laserový svazek a jeho
určení pomocí zvukových vln". Autor uvedl výsledky
dlouhodobých experimentálních měření působení refrakce zejména v přízemních vrstvách. Teplotní gradient je určován z času průběhu zvukové vlny danou
dráhou délky až 80 m. V příspěvku je popsána a z hlediska přesnosti zhodnocena použitá aparatura. V tét,o
souvislosti je zmínka o vlivu větru. Závěry jsou využitelné i pro velmi př'esnou nivelaci.

Mapy pro hospodáfskou

výstavbu

MAPA KRAJŮ ČSSR - JIHOMORAVSKÝ KRAJ v měřítku I : 200000, vydal ČÚGK, II. nezměněné
vydání v r. 1987, náklad 10000 výtisků, rozměr 113 X
X 73,5 cm, po složení 21 X 29 cm, cena 12,Kčs,
distribuce: odbytová střediska map pro hospodářskou
výstavbu n. p. Geodézie v Brně a v Praze.
Obsah: vodstvo, komunikace, lesy, administrativní
hranice, plánky, signatury a názvy sídel, názvy orografických celků, názvy a výšky dominantních vrcholů,
značky architektonických památek. Rozsah: celý Jihomoravský kraj, přilehlé území sousedních krajů včetně
sousedního Rakouska.

Tituly

pro veřejnost

(distribuce: prodejny

Kniha, n. p.)
Mapy

pro

turisti'ku

STŘEDNÍ POVLTAVÍ - mapa ze souboru turistických
map v měřítku I : 100000, 3. vydání v r. 1987, náklad
70000 výtisků, formát 44 x 84 cm, po složení 10,5 X
X 22 cm, cena 7.50 Kčs.
Rozsah: od Dobříše na severu do Borovan na jihu, od
Strakonic na západě do Bechyně na východě, vodní
nádrže Slapy, Kamýk a Orlík, města Příbram. Sedlčany,
Rožmitál pod Třemšínem, Březnice, Blatná, Milevsko,
Písek, Týn nad Vltavou, Protivín, Volyně a Vodňany.
Textová strana: více než 270 stručných charakteristik
turistických zajímavostí, seznam všech dosud vydaných turisticJsých map 3. edice a seznam m~p dvouedice
Poznáváme Ceskoslovensko a Automapa CSSR.
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KRUŠNÉ HORY mapa ze souboru turistických
map v měřítku 1 : 100000,4. vydání v r. 1987, náklad
60000 výtisků, rozměr 80,5 X 42 cm, po složení 1l,5 x
X 21 cm, cena 9,Kčs.
Obsah: ol:toustranná mapa zobrazující Krušné hory
na území CSSR i NDR, výřez a vysvětlivky. Rozsah západní část: Krušné hory s podhůřím a městy Kraslice,
Nejdek, KarlO"l,Y"
Vary, Ostrov, Vejprty, Kadaň a Chomutov (ČSSR), Klingenthal, Aue, Kurort Oberwiesenthal, Annaberg-Buchholz
(NDR) a výřez ašského
výběžku. Východní část: Krušné hory a Mostec~ pánev
s městy Litvínov, Most, Bílina, Teplice a Ustí nad
Labem (ČSSR), Annaberg-Buchholz, Marienberg, Zschopau, FlOha, Olbernhau, Altenberg a Dippoldiswalde
(NDR). Titul je zpracován v koedici s nakladatelstvím
Tourist Verlag Berlin (NDR).
Automapy
AUTOKEMPINKY ČSSR '87 - měřítko 1 : 1 000000,
8. vydání v r. 1987, náklad 45000 výtisků, rozměr
72 X 42 cm, po složení 9 X 21 cm, cena 8,- Kčs.
Obsah - mapová strana: automapa, 8 barevných fotografií autokempů a vysvětlivky. Obsah tvoří úplná síť
dálnic a silnic 1. třídy, doplněná důležitými silnicemi II.
a III. třídy, vodstvem, lesy, sídly, hraničními přechody,
vybranými benzínovými čerpadly, popisy sídel a větších orografických celků, vzdálenostmi na dálnicích
a silnicích 1. třídy a autokempinky. Mapa již obsahuje
nová čísla silnic evropského systému. Zadní strana:
abecední seznamy autokempů podle krajů s vyznačením
třídy, pracovní doby a poskytovaných služeb, 9 barevných fotografií.
AUTOMAPA ČSSR - měřítko 1 : 800000, 11. vydání
v r. 1987, náklad 120000 výtisků, rozměr 96 X 52 cm,
po složení 12 X 26 cm, cena 14,50 Kčs.
Obsah - mapová strana: dálnice a silnice, čísla hlavních
silnic a dálnic, nové značení silnic evropského systému,
dálková a dílčí kilometráž, vodstvo s popisem, lesy,
plánky, signatury a popis sídel, terén zobrazený stínováním, popis orografických celků, názvy a výšky dominantních vrcholů, to vše na území ČSSR i sousedních
států, značky hraničních přechodů, vybraných motelů,
autokempů a benzínových čerpadel jen na území ČSSR.
Zadní strana: rejstřík v rozsahu asi 2100 hesel, tabulka
silničních vzdáleností mezi 22 městy s mapkou a 15 barevných fotografií.
(4) STŘEDNÍ ČECHY - automapa ze souboru v měřítku 1: 200000, 1. vydání v r. 1987, náklad 100000
výtisků, rozměr mapy 66 X 47,5 cm, rozměr publikace
12 X 24 cm, 16 stran textu, cena 15,50 Kčs.
Rozsah: části okresů Louny, Rakovník, Kladno, Mělník,
Mladá Boleslav, Jičín, Nymburk, Kolín, Plzeň-sever,
Plzeň-jih, Kutná Hora, Strakonice, Písek, Tábor, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, celé území Hlavního města
Prahy a okresů Praha-východ, Praha· západ, Beroun,
Příbram a Benešov.
Obsah - mapa: topografický podklad doplněný tematickou nadstavbou pro motoristy. Zadní strana: přehledná
automapa s kladem listů dvouedice, tabulky silničních
vzdáleností a průjezdní plánky Prahy, Kladna, Příbrami a Poděbrad. Textová brožura: seznamy benzínových
čerpadel, opraven, prodejen Mototechny,nepřetržité
lékařské služby, oddílů dopravních nehod veřejné bezpečnosti, ubytovacích zařízení a 4 schematické plánky
příjezdu k autokempům.
Všeobecně

vzdělávací

mapy

(4) STŘEDN(ČECHY - vlastivědná mapa ze souboru
Poznáváme Ceskoslovensko v měřítku 1: 200000,
1. vydání v r. 1987, náklad 70000 výtisků, rozměr
mapy 66 x 47,5 cm, rozměr publikace 12 x 24 cm,
64 stran textu, cena 24,- Kčs.
Rozsah: stejný jako u stejnojmenné automapy. Obsahmapa: topografický podklad doplněný značkami a popisem kulturních, historických a architektonických pamá.
tek a přírodních pozoruhodností. Zadní strana: plánky
městských památkových rezervací Praha a Kolín. Tex-

tová brožura: popis 490 objektů v češtině a 60 objektů
v ruštině, angličtině, francouzštině a němčině.
OKRES FR ÝDEK. MÍSTEK - dvoudílná nástěnná vlastivědná mapa v měřítku 1 : 50000, 1. vydání v r. 1986,
náklad 1000výtisků, rozměr 113 X 129 cm, neprodejná, vyrobena jako zájmový náklad pro ONV Frýdek.
Místek.
Obsah: Polohopisný podklad tvoří komunikace, plánky
sídel, vodstvo, lesy a administrativní hranice. Je doplněn popisem sídel včetně pomístních názvů. Terén
zobrazen vrstevnicemi s dvacetimetrovým intervalem,
hypsometrickou výplní, stínováním a popisem geomor·
fologických celků a vrcholů. Bohatý tematický obsah
tvoří barevné symbolické značky znázorňující výskyt
a těžbu nerostů, průmysl, zemědělství, a myslivost,
školy, kulturní a osvětová zařízení, zdravotnictví, turistické objekty, stavební památky včetně rozlišení
stavebního slohu, kulturní a historické památky, chrá·
něná území přírody.
Plány

měst

ŠPINDLERŮV MLÝN - plán města, 1. vydání v r.
1986, náklad 30000 výtisků, rozměr 77 X 56_cm, po
složení li x 28 cm, cena 8,50 Kčs, prodej: ve Spindle.
rově Mlýně a nejbližším okolí.
Obsah: hlavní mapa, výřez středu města a pětijazyčné
vysvětlivky. Topografický podklad zastoupený sítí ko·
munikací (ulice, průjezdní silnice, cesty a pěšiny), vod·
stvem, zástavbou, rostlinstvem a vrstevnicemi je doplněn názvy místních částí, hotelů, ubytoven, chat,
zotavoven ROH a podnikových rekreačních zařízení,
pomístními názvy, popisnými čísly, názvy a značkami
institucí,
kulturních,
zdravotnických,
stravovacích
a motoristických zařízení a značkami řady objektů,
důležitých pro turistiku a sport. Textová strana: pěti.
jazyčný historický vývoj města, seznamy institucí,
kulturních, ubytovacích, zdravotnických, sportovních
a nákupních zařízení a 8 barevných fotografií.
PRAHA - knižní plán města v měřítku 1 : 20000,
5. rozšířené vydání v r. 1987, náklad IlO 000 výtisků,
rozměr knihy 12,5 X 20 cm, cena 34,- Kčs.
Obsah - mapová část: klad listů, mapka pro motoristy,
plán Pražského hradu, 4 mapové strany středu města
v měřítku 1 : 10000 a 81 mapových stran v měřítku
1 : 20000. Textová část: celkem 80 stran, z toho 41
stran informací o městě, 35 stran rejštříku ulic v rozsahu
okolo 8 000 hesel a pětijazyčný obsah.
Ostatní

publikace

THE PHILATELIC ATLAS - autoři: B. Hlinka a L.
Mucha, 1. anglické vydání v r. 1987, náklad 7000 vý.
tisků, rozměr knihy 11,5 X 17 cm, 356 stran, cena 40,Kčs.
Obsah mapová část: 102 map znázorňujících 783
známkových zemí od počátku vydávání známek do r.
1985 a 2 tabulky znázorňující sled známkových zemí
na území Německa od r. 1849 do dneška. Textová část:
220 stran s údaji zeměpisného, politickohistorického
a poštovního charakteru včetně údajů o vlastní znám·
kové zemi, údaje o poštovních oblastech sdružujících
několik, zemí, seznam vydavatelů nepoštovních známek,
30 stran rejštříku v rozsahu asi 2500 hesel, 16 stran barevných reprodukcí známek.

Mapy a atlasy pro školy
ŠKOLNÍ ATLAS ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN 15. vydání v r. 1986, náklad 30000 výtisků, rozměr
knihy 21,5 X 30 cm, cena 23,50 Kčs, distribuce: Knižní
velkoobchod, n. p., Praha - oddělení učebnic.
Obsah: 74 osmibarevných map a 30 grafů, zobrazují.
~ích dějiny našich národů od pravěkého osídlení území
CSSR až do druhé světové války; vysvětlivky, 18stran
textu k mapám a 12 stran abecedního seznamu názvů
v rozsahu asi 3 500 hesel.
PLÁN PRAHY (vlastivědný) - dvoudílná školní ná·
stěnná mapa v měřítku 1 : 25 000, 2. vydání v r. 1986,
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náklad 4800 výtisků, rozměr 153 x 138 cm, cena 200,Kčs, distribuce: Komenium, n. p., Praha.
Obsah: vlastivědný plán Prahy a nejbližšího okolí, výřez středu města a mapa výškových poměrů Prahy.
Polohopis doplněný hranicemi obvodů a města z let
1784, 1922 a 1974, hranicemi městské památkové rezervace a chráněných území přírody, značkami vybraných kulturních, sportovních a dopravních objektů,
tras metra, sítí základního komunikačního systému.
Zástavba je rozdělena na plochy zastavěné před r. 1948,
v letech 1848 až 1948 a po r. 1948.
ČSSR - OBECNĚ ZEMĚPISNÁ MAPA - třídílná
nástěnná mapa v měřítku I : 500000, 9. aktualizované
vydání v r. 1987, náklad 3800 výtisků, rozměr 173 x
x lI8 cm, cena 165,- Kčs, distribuce: Komenium, n. p.,
Praha.
Obsah: silnice a dálnice, železnice, vodstvo, sídla nad
50 tisíc obyvatel zobrazená plánky a ostatní sídla signaturami, administrativní hranice od státních až po
okresní, terén zobrazený vrstevnicemi a hypsometrickými vrstvami, značky některých objektů, popis sídel,
objektů, geomorfologických celků, vrcholů a vodstva.
SVĚT - ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA - nástěnná tabule,
1. vydání v r. 1987, náklad 2844 výtisků, rozměr 97,5 x
x 67 cm, cena 51,- Kčs, distribuce: Komenium, n. p.,
Praha.
Obsah: tečkovou metodou znázorněny hlavní oblasti
chovu skotu, prasat a ovcí, hlavní oblasti intenzívního
a extenzívního rybolovu, hlavní směry dovozu a vývozu
masa, ryb a vlny, objem produkce masa, objem rybolovu a ulovených velryb souhrnně pro 14 hospodářsko-politických celků světa.
SVĚT -PRODUKCE
OBILÍ nástěnná tabule,
1. vydání v r. 1987, náklad 2844 výtisků, rozměr 97,5 x
x 67 cm, cena 47,- Kčs, distribuce: Komenium, n. p.,
Praha.
Obsah: tečkovou metodou znázorněny hlavní produkční
oblasti obilovin, hlavní směry dovozu a vývozu pšenice,
kukuřice a rýže a objem sklizně obilovin pro 14 hospodářsko-politických celků světa.
- Pokračování -

zdánlivé rovme JSou zjišťovány pomocí Besselových
elementů potřebné souřadnice, poloměry stínů, poziční
úhly a je sestavena základní rovnice. Z ní vycházejí
předpovědi, to jest časy kontaktů a poziční úhly, výpočet izočar a mapa průběhu zatmění. Teoretické výsledky
jsou porovnány s naměřenými a tak provedeny některé
astrometrické a geodetické aplikace: např. určení rozdílu rovníkových souřadnic Slunce a Měsíce, zeměpisných
souřadnic stanoviska aj.
Kapitola
III. je věnována paralaxe Měsíce a Markowitzově a Michajlovově měsíční komoře. Odvozeny
jsou exaktní vlivy paralaxy Měsíce na rovIiikové souřadnice a dynamická paralaxa. Vztahy mezi naměřenými
a teoretÍckými veličinami dávají možnost aplikace měsíční paralaxy na určení některých astro metrických
a geodetických veličin: např. zlepšení dráhových elementů Měsíce, určení geocentrických souřadnic stanoviska aj. Dále jsou popsány Markowitzova a Michajlovova komora, práce s nimi a vyhodnocení naměřených veličin.
Z hlediska bouřlivého vývoje kosmických metod
patří uvedené metody již minulosti. Nicméně mají své
místo nejen v astrometrii, ale i v geodézii. ~ohou posloužit konkrétními výsledky i metodicky. Cetné rozbory a úvahy umožňují lépe proniknout do geometrie
vztahů Slunce, Země a Měsíc. Skriptum bylo sepsáno pro
studenty oboru geodézie a kartografie. Odpovědi, ale
i naznačení problémů však najdou i zájemci z řad pracovníků lidových hvězdáren, geodézie a astronomie.
Detailní numerické příklady a odkazy na naši i zahraniční literaturu tomu napomáhají. Předností skript je
i to, že uváděná problematika byla diskutována v naší
literatuře buď v jiných aspektech, v jiné úrovni, či
vůbec není uváděna.
Skriptum, jehož cena je 13,- Kčs, je možno objednat
dobírkou na adrese: Katedra vyšší geodézie, Thákurova 7, 16629 Praha 6.
Ing. Samir
aspirant katedry vyšší geodézie, FSv ČVUT

Masad,
v Praze

Ing. Jiří Kanis,
GKP v Praze, n. p.

KABELÁČ, ,T.: Geodetická astronomie III. 262 StrRU
a 72 obrázků. Ediční středisko ČVUT v Praze.

KABELÁČ, J.: Úvod do kosmické geodézie, I. diI.
140 stran a 65 obrázků. Ediční středisko ČVUT v Praze.

Skriptum se zabývá některými jevy v kosmickém prostoru, které mají konkrétní vztah především k vyšší
geodézii a astrometrii . Sledované jevy jsou rozděleny
do tří kapitol: "Zákryty hvězd Měsícem" v I. kapitole,
"Zatmění Slunce" v II. kapitole a "Paralaxa Měsíce
a měsíční komory" v III. kapitole.
Kapitola
I. popisuje stručně pohyb Měsíce, podmínky zákrytů a jejich periodičnost. Především si však
všímá výpočtů v Besselově rovině. Pomocí Besselových
elementů jsou zjišťovány limitní zeměpisné šířky,
potřebné údaje o předpovědi zákrytů a průběh izolimby. Výsledky měření jsou aplikovány na zjištění
údajů žádaných ve vyšší geodéziia v astronomii: např.
určení poloměru rovníku Země, paralaxy Měsíce aj.
Kapitola
II. si všímá zatmění Slunce. Nejprve
jsou studovány vzájemné vztahy mezi polohami Slunce,
Země a Měsíce, podmínky a periodičnost zatmění společně s periodičností zatmění Slunce. V Besselově resp.

Skriptum je děleno do tří kapitol, jejichž názvy jsou:
1. kapitola "Určení astronomického azimutu", 2. kapitola "Určení astronomické zeměpisné šířky. nebo
astronomické zeměpisné délky resp. času" a 3. kapitola
"Současné určení astronomické zeměpisné šířky, astronomické zeměpisné délky resp. času a astronomického
azimutu".
V první a druhé kapitole
jsou nejprve uvedeny
definice projednávaných veličin, jejich vztahy k analogickým veličinám jiných oborů, historický přehled
a vývoj československé astronomicko-geodetické sítě
(AGS), rozbory přesnosti, systematické vlivy a konečně
jednotlivé metody určení příslušných veličin. Tyto
metody jsou zásadně děleny na metody nižší a na metody vysoké přesnosti. Metody nižší přesnosti jsou vhodné
např. pro navigační účely, amatérská měření ap. Metody vysoké přesnosti jsou používány na základních
astronomicko-geodeticli:ých bodech AGS. Každá ze
všech uvedených metod obsahuje: teorii, pozorovací
program, přípravu měření, postup měření, vliv systematických chyb, výpočet, zhodnocení a případně i historickou poznámku. V první kapitole je navíc popsána
metodika přímého zaměření a výpočtu geodetického azimutu

1987/322

Geodetický a kartografickt obzor
ročník 33/75, 1987, číslo 11 323

V třetí
kapitole
jsou uvedeny metody současného určení zeměpisných souřadnic případně i azimutu. Je
možno jich Eoužít jak pro přibližná tak i pro velmi přesná měření. Dlohy jsou řešeny jednak v úplných tvarech,
jednak pomocí diferencí. Každá metoda uvádí postup
pro nutný i pro nadbytečný počet měření.
Mnohé z uvedených metod nejsou publikovány v
žádné české literatuře a některé - především v třetí
kapitole ani v literatuře cizí. Systematické dělení
metod na jednoduché a složitější vyhoví jak požadavkům astronomů - amatérů, zájemcům z řad astronomických kroužků_apod., tak i studentům oboru geodéZI6 a kartografie CVUT, aspirantům i náročnějším zájemcům, pro které jsou v každé kapitole uvedeny odkazy na doplňující literaturu.
Cena skripta je 20,- Kčs a možno 4e získat dobírkou na adrese: Katedra vyšší geodézie, Thákurova 7,
166 29 Praha 6.

K osemdesiatinám profesora Alexandra
Alexandroviča Izotova, DrSc.

Dňa 26. 8. 1987 oslávil osemdesiat rokov vynikajúci
sovietsky geodet svetového mena, laureát štátnej ceny
ZS8R, zaslúži~r pracovník vedy a techniky Ruskej
sovietskej federatívnej socialistickej republiky a nestor
sovietskych geodetov
prof. Alexandr Alexandrovič
IZj'ltov, DrSc.
Ceskoslovenskej geodetickej verejnosti je jeho meno
Ing. Samir Masad,
vefmi dobre známe. Pmmajú ho aj ěitatelia nášho časoa8pirant katedry vyšší geodézie,
pisu. O živote a diele prof. Izotova
vyšli v Geodetickom
FSv OVUT v Praze
a kartografickom obzore (GaKO) osobné správy pri
príležitosti jeho šesťdesiatich a sedemdesiatich narode·
nín (pozri GaKO, 13 (55), 1967, č. 11, s. 296 a GaKO
23(65), 1977, č. 10, s. 272).
Nemožno však aj pr.i tejto vzácnej príležitosti aspoň
krátko nespomenúť mnohostrannú pedagogickú, vedepkú a organizačnú činnosť prof. Izotova.
Yedecké
práce jubilanta sú. orientované na oblasť teoretickej
geodézie. Desiatky vedeckých prá,c významne ovplyvnili
odvodenie parametrov
Krasovského elipsoidu, jeho
orientáciu na zemskom telese a v kone.čnom dasledku
geodetický referenčný systém 1942. Vefa úsilia venoval
určovaniu tvaru a rozm~r\l Zeme. Vedecké práce v moskovskom CNTIGAiK; (Centrafnyj naučno-issledovatefskij institut geodezii, aerofotosjomki i kartografii), kde
posobil popri f\lnkcii profesora MIIGAiK (Moskovskij
il.lstitutinženerov geodezii, aerofotosjomki i kartografii),
orientoval tiež mtkozmickú 'geodéziu. Známe sú aj jeho
priekopnícke práce v 'oblasti geodynamických problémov Zeme, deformácií zemskej kary, pohybov zemských
V týdeníku Knižního velkoobchodu "Nové knihy" s~
pólov i základných. otázok astronomicko-geodetických
na pO,dzim 1987 objevilo několik strohých údajů sietí.
.
MALY ATLAS SVĚTA, GKP, 1987, 1. vyd., 100000 výPráce prof. Izotova
patria aj po pedagogickej a metisků, 24 str., brož., 7,- Kčs. Co vše předcházelo tomu,
todickej stránke k vefmi úspešným. Prejavil v nich
než se Malý atlas světa objevil na knižních pultech?
svoju vefkú odbornosť i vysoké pedagogické umenie.
Námět na vydání malého atlasu šitého drátem na
Prof. !zotov, DrSc, sám žiak a pokračovatef prof. F. N.
stříšku vznikl začátkem r. 1986. Od počátku bylo předKrasovského, člena korešpondenta Akadémie vied ZSSR,
pokládáno, že nad vydáním atlasu převezme patronát
vychoval celý rad vedeckých pracovníkovo Má vrelý
svazácká organizace GKP. Jeho zpracování zajistila
vzťah k našej geodézii a vefa pre ňu vykonal.
osmičlenná mládežnická komplexní racionalizační briVefkosť životmlho diela jubilanta Sil, nedá vtesnať do
gáda, složená z členů ZO SSM GKP. Brigáda pracovala
niekorkých riadkov, ale ani na celé strany. To žije
ve složení: odpovědný redaktor, technická redaktorka,
sestavitel, kartografka, dva litografové, pracovnice foto- . a pokračuje v jeho nasledovníkoch v ZSSR, u nás i v celej svetovej geodézii.
sazby a kopista. Ostatní práce v odděleních fotografie,
Prajeme jubilantovi pevné zdravie a vera tvorivých
planografie, kopíren, nátisku a tisk nákladu byly sousíl do budúcnosti.
částí pracovní náplně polygrafického provozu v GKP.
Knihařské zpracování provedl n. p. TOMOS.
Atlas obsahuje 13 map, z toho 12 politických, čtyři
podrobné výřezy, vysvětlivky, seznam států a závislých
území světa, tabulky "Svět v číslech" a "Největší města
světa".
Deset map (S~ět 1: 150000000,
Evropa
1 : 25 000 000, 2 mapy Ceskoslovenska 1: 2 000 000,
Asie 1 : 65 000 000, Afrika 1 : 40 000 000, Severní Amerika 1: 50 000 000, Střední Amerika 1 :25 000 000,
K šesťdesiatke prof. Ing. Michala Daniša,
Jižní Amerika
1: 50 000 000, Austrálie a Oceánie
1 : 50000000) bylo použito z Kapesního atlasu světa
CSc., nositefa štátneho vyznamenania
s úpravami (aktualizace, změna formátu, dokreslení
Zaslúžilý učitel' SSR
a odstranění některých prvků a posun názvů). Nově
byly vytvořeny
mapy polárních oblastí Arktida a Antarktida
1: 65 000 000 a. Pásmové
časy
1 : 200000000. Obálku navrhl a zpracoval rovněž člen
mládežnické komplexní racionalizační brigády.
Atlas byl vydán v nákladu 100000 výtisků. Během
Medzi šesťdesiatnikov Sil, dúa 17. 9. 1987 zaradil aj známy
prací poskytovalo vedení GKP naší brigádě účinnou
vysokoškolský pedagóg prof. Ing. Michal Daniš, CSc.
pomoc a podporu. Největším kladem celé akce je to, že
Jubilant
Sil,
narodil vo Yaucouleurs v Lotrinsku
si mladí kartografové vyzkoušeli své znalosti, získali
nové zkušenosti a přitom vytvořili ,nový titul, který , (Lorraine-Francúzsko) v rodine slovenského baníka-vysťahovalca. Na Slovensko - do Novák, okres Prievidza,
obohatil nabídku kartografických děl pro veřejnost.
prišiel s rodičmi v roku 1941. Stredoškolské štúdium
absolvoval v rokoch 1941-1949 na Gymnáziu v PrievidIng. Jiří Kani8,
zi s vyznamenaním
a zememeračské inžinierstvo na
GKP. v Praze, n. p.

1987/323

Gtlodetlckt a karíolllraflckt obzor
324 ročník 33/75, 1987, číslo 11

odbore špeciálnych náuk, neskol' Fakulte inžinierskeho
SZM "Za pracovné úspechy" (1972), "Čestné uznanie
za zásluhy
o rozvoj
geodézie
a kartografie"
taviteIstva a zememeračstva (FISZ) Slovenskej vyso(1974), "Zlatá medaila
SVŠT" (1975), štátne vyznakej školy technickej v Bratislave (SYŠT) v roku 1953.
menanie "Zaslúžilý
učiteI SSR" (1977), "Medaila
Už počas štúdia od roku 1952 bol asistentom na KaUniverzity v Santiago d!J Cuba" (1977), "Zaslúžilý
tedre marxizmu-leninizmu, kde viedol semináre a od
1. 1. 1953 na Katedre geodetických základov (KGZ)
pracovník
rezortu
SUGK" (1979) a iné. K životnému jubileu 60 rokov mu bolo udelené štátne vyznamelnSZ SYŠT. 1. 9. 1953 nastúpil ako asistent, neskol'
odborný asistent, na KGZ FISZ (od roku 1960 Stavebnej
nanie "Za vynikajúcu prácu".
Prof. Ing. Michalovi Danišovi, CSc., želáme, aby
fakulty -- SvF) SVŠT. Vedeckú hodnosť kandidáta
s dobrým zdravím a sviežosťou ďalej činorodo pracoval,
fyzikálno-matematických
vied získal v roku 1963 na
rozvíjal te6riu matema-tickej kartografie a pomáhal
Pakulte stavební Českého vysokého učení technického
vychovávať novll generáciu geodetov a kartografov.
v Prahe. Za docenta pre odbor geodetická kartografia bol
vymenovaný 1. 8. 1964 na základe hahilitačnej práce
v roku 1963 a za profesora 1. 2. 1978. V roku 1969
prešiel na Katedru mapovania a pozemkových úprav
SvF SVŠT a od roku 1970 do 31. 8. 1986 hol jej vedúcim.
M. Daniš popri rozsiahlej pedagogickej a politickov)'chovnej činnosti vynaložil velké úsilie aj na získanie
praktických odborných skúseností. V rokoch 1954-1955
pósobil ako expert geodetických a kartografických prác
na Oblastnom ústave geodézie a kartografie v Bratislave
a v rokoch 1959-1961
sa zúčastnil prác spojených
s prevodom polohových geodetických základ ov do
súradnioového systému 1942 na Geodetickom ústave
K šesťdesiatke doe. Ing. Svatopluka
v Bratislave. Tiež sa zúčastnil a zúčastňuje viacerých
Michalčáka,
CSe.
geodetických prác v rámci vedIajšej pracovnej činnosti.
Jubilant má bohaté skúsenosti aj v práci v centrálnych orgánoch. V rokoch 1964-1966
pracoval ako
odborný (pedagogicko-organizačný) referent oddelenia
vysokých škol Povereníctva Slovenskej národnej rady
pre školstvo a kultúru, kde posobil na úseku vedeckoRoky bežia každému, a tak máme zase raz čerstvého
výskumnej činnosti vysokých škol a výchovy vedeckých
pracovníkovo Ďalej v rokoch 1974-1977 pracoval na. šesťdesiatnika. Je ním pedagogický pracovník Katedry
geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
MiniRloerstveškolstva (MŠ) SSR. Najskor vo funkcii vevysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠT) doc.
dúceho inšpekcie vysokých škol a od roku 1976 bol
Ing. Svatopluk Michalčák,
CSc.
riaditeIom odboru školských stykov 130 zahraničím.
Narodil sa 27. 9. 1927 v Bottove, okres Rimavská
Prof. Daniš, CSc., sa vo svojej pedagogickej a veSobota. Stredoškolské štúdium absolvoval v rokoch
deckovýskumnej činnosti orientoval na teoreticky ná1942-1946 na Strednej priemyselnej škole strojníckej
ročné disciplíny matematickej geodézie a kartografie
vo Vsetíne.
Po krátkej
praxi
vo Švermových
a na ich hraničné oblasti. Osobitnú pozornosť venoval
železiarňach v Podbrezovej (1946-1947), kde pracoval
te6rii perspektívnych valcových zobrazení, kde dosiahol
ako technik, študoval zememeračské inžinierstvo na odpozoruhodné výsledky a vyplnil medzery v tvorbe nobore špeciálnych náuk, od roku 19.'51na Fakulte inži·
vých kartografických zobrazení. Je považovaný za
nierRkeho staviteIstva a zememeračstva (FISZ) SVŠT.
popredného odborníka v matematickej kartografii.
Po jeho skončení v marci 1952 naRtúpil dráhu pedag6ga
Svoje bohaté pedagogické skúsenosti (prednáša od
na KG FISZ (od roku 1960 SvF) SVST, kde už od júna
roku 1960) vhodne využil pri písaní 17 dočasných
1951 posobil ako asistent. J"ubilant 1380
najskór venoval
vysokoškolRkých nčebníc, z toho 9 v spoluautorstve.
predmetu Geodetická astron6mia a zúčastnil sa hudoJe autorom vyše 10 vedeckých a odborných prác v čavania astronomického observat6ria a časovej služby. Od
sopisoch a zborníkoch, spoluautorom celoštátnej vysokojesene 19531380
venuje predmetu Geodézia, ktorý už v roškolskej učebnice "Kartografie"
(Praha, GKP ku 1956 bol poverený prednášať pre odbor pozemné
v tlačil a 3 kníh s problematikou organizačno-riadiacou.
stavby. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku
Je tiež a?torom projekcií pre Atlas SSR (Bratislava,
1963 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný
SAVa SUGK 1980). Jazykové znalosti uplatnil okrem
1. 8. 1967 na základe habilitačnej práce v roku 1966.
iného pri tvorbe a lektorovaní odborných hesiel v slovPričinil 1380
o vybudovanie geodetického laborat6ria KG.
níkoch a pri prekladoch a lektorovaní odborných textov.
Doc. Michalčák,
CSc., si svoje pedagogické povinPopri svojej pedagogickej činnosti 1380
jubilant aktívne
nosti plnil a plní vždy veImi obetavo. a vzorne. Ako
zapája do riešenia výskumných úloh. Bol zodpovedným
autor alebo spoluautor napísal 4 dočasné vysokoškolské
riešiterom 5 výskumných úloh štátneho a fakultného
učebnice. Má rozsiahlu pl'ednáškovú (v ČSSR i v zahraničí), publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť. Je autocharakteru.
Rozsiahla je činnosť prof. Daniša
v posudzovaní
rom (alebo spoluautorom) vyše 60 odborných a vedechabilitačných a kandidátskych dizertačných prác, vekých prác (aj na stránkach nášho 'časopisu), z toho
deckých a odborných prác a pod. Od roku 1967 je školi20 v zahraničných časopisoch. Výsledky jeho prác sú
teIom vedeckých ašpirantov .• Je predsedom Odborovej
citované v našej i v zahraničnej literatúre.
Doc. Michalčák
má bohatlÍ výskumnú Činnosť.
rady MŠ SSR a MŠ ČSR a členom komisie expert ov MŠ,
•Jej začiatky možno klásť do obdobia, keď výskumná
členom komisie Vedeckej rady odboru geodézia a kartočinnosť na SVŠT ešte nebola povinná. Bol zodpovedným
grafia (GaK) SvF SVŠT a preli'ledom jej pracovnej
riešiteIom 6 a spoluriešiteIom 2 výskumných úloh,
skupiny pre v$rchovno-vzdelávací proces, predsedom
z toho jednej úlohy RVHP. V súčasnosti je zodpovedkomisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác
ným riešiteIom čiaRtkovej úlohy základného výskumu.
z vedného odboru geodetická kartografia, členom komiVo vyskumnej činnosti dosiahol pozoruhodné výsledky
sie pre obhajoby doktorských dizertačných prác z vednénajma v metódach určenia kvality ďalekohIadu, v dyho odboru geodézia a iné. V rokoch 1969-1974 vykonamickej te6rii geodetického príRtroja a v matematickej
nával funkciu prodekana SvF SVŠT pre odbor GaK.
formulácii vplyvu prostredia. Niektoré výsledky jeho
Nemožno nespomenúť dlhoročnú aktívnu činnosť
výskumu boli zavedené do výroby.
.
jnbilanta v mládežníckej organizácii, v ROH a najma
Pedagogická a vcdecká činnosť jubilanta vzbudzuJe
v KSS, kde prešiel celým radom funkcií. V rokoch
1958-1964 bol členom Slovenského výboru obrancov • zaslúženú pozornosť i v zahraničí. Už v roku 1962,
na pozvanie Technische UniverRitat Dresden, bol na
mieru.
prednáškovom turné v NDR. V rokoch 1970-1972
Výrazom ocenenia jeho pedagogickej, politickoposobil ako mimoriadny profesor a vedúci KG na
výchovnej a vedeckovýskumnej činnosti je celý rad
Univerzite v Kumasi (Ghana) a v rokoch 1976-1978
ocenení a vyznamenaní. Medzi ne patrí: vyznamenanie
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ako mimoriadny profesor na Univerzite v Kampale
(Uganda), kde zakladal odbor geodézia. Na týchto
vysokých školách, okrem iného, zaviedol metódy výučby KG. Pracuje aj v inžinierskej pedagogike a od roku
1970 je národným delegátom v 2. vedecko-technickej
komisii "Odborná výchova" Mezinárodnej federácie geodetov.
Významná je jeho činnosť v mládežníckej organizácii,
v CSVTS a v telovýchovných organizáciách. Ako absolvent Večernej univerzity marxizmu-leninizmu (1966)
aktívne pracoval aj v ROH. Niekorko rokov bol členom
Vedeckej rady Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Prahe a Výskumného
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Y rokoch
1969-1975
bol členom Redakčnej rady Geodetického
a kartografického obzoru.
Pracovné úsilie a činnosť S. Michalčáka
holi ocenené
tfmito vyznamen~niami: "Čestné uznanie SVTS" (1976),
"Čestné uznanie Ceskoslovenského metrologickeho ústavu" (1978), "Plaketa 25. výročia vzniku rezortu geodézie a kartografie"
(1979), "Plaketa
SVŠT" (1982)
a "Čestné uznanie II. stupňa lTstrednej rady CSVTS"
(1982).
Do ďalšÍch rokov želáme doc. Ing. Svatoplukovi
Michalčákovi, CSc., rovnaké množstvo elánu, chuť
k práci, energiu a pevné zdravie, aké má pri svojej
šesťdesiatke.

Jubilantka se angažuje i v práci ve společenských organizacích, zejména v ČSVTS. Je předsedkyní pobočky
ČSVTS GKP v Praze, členkou odborné skupiny 1702 kartografie při ČV ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie, je aktivní členkou redakční rady podnikového
Zpravodaje GKP.
Za pracovní výsledky a prospěšnou práci ve společenských organizacích obdržela ing. Roulová řadu čestných
uzp.ání a resortní vyznamenání "Vzorný pracovník resortu".
Jménem redakce a redakční rady GaKO a koiektivu pracovníků GKP jí srdečně děkujeme za vykonanou práci
a přejeme do dalších let pracovní a osobní úspěchy
a pevné zdraví.
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C.: Urychlený rovoj a využití strojních technologU v VEB kombinát geodézie a kartografie, s. 254-256.
Clauss, M.: Přístrojově-technologické
aspekty decentralizovaného zpracování dat získaných
RECOTOl,J, S.
256-259.
Montag, H.: Kontrola parametrů rotace Země a dalších
geodynamických jevů metodami kosmické geodézie, s.
260-263.
Cyrklaff,
G.: Výběr způsobu kontroly a využití přístrojů
při výzkumu pi'esnosti evidenčních map, S. 264-266.
Bauer, .o.: Liniová tri1lingillace v režimu on-line s využi!Lm stereofotogrammetrického
kartografického
systému DZT 90X120/RGS, s. 267-270.
SchOler, H.: Samokalibrace snímacťch komor, zvláště při
fotogrammetrických
měřeních na krátké vzdálenosti,
s. 270-273.
Kabeláč, T.: GeneMlizace kolokační metody pron
souřadnic a m podmínek vázaných vzájemně pevnými
hodnotami, s. 273-274.
Riemer, R.: Zkušenosti z aktualizace dokumentace o užívání půdy, s. 275-276.
Bahnet, G.: Refrakce a refrakční koeficient, S. 176-179.
Reichardt,

Ing. Zdenka Roulová se narodila 14. listopadu 1937 v Trnavě v rodině se zememěřickou tradicí - už příslušníci
tří předchozích generací pracovali v oboru. Gymnázium
absolvovala v roce 1955 v Bílovci, studovala na zeměměřické fakultě ČVUT v Praze kartografickou specializaci,
studium ukončila v roce 1960 s vyznamenáním. Po skončení studia pracovala nejprve v Oblastním ústavu geodézia a kartografie
v Liberci na mapovacích pracích
v terénu, od roku 1961 je zaměstnána v Geodetickém
a kartografickém
podniku v Praze, n. p. (GKP, dříve
Kartografie, n. p., Praha), postupně ve funkcích sestavitel, revizor, technický redaktor, od roku 1977 je vedoucí
technické redakce.
Během své pracovní činnosti se podílela na přípravě
a vzniku řady významných kartografických
děl, především souboru turistických map 2. a 3. edice, automap,
uličních map měst (25 dílů mapy pražské aglomerace
a okolí 1:10000), řady tematických map aj.
Ing. Roulová si soustavně prohlubovala své odborné
znalosti zejména v oboru kartografické
polygrafie, má
velký podíl na postupné standardizaci počtu tiskových
barev kartografických
děl vydávaných v GKP, byla spoluřešitelkou
výzkumných úkolů a oponentkou diplomních prací týkajících se této problematiky, pracuje jako
lektorka odborných kursů.
Velkou pozornost věnuje ing. Roulová racionalizaci
práce, zvyšování kvality výrobků a zkracování termínů,
zlepšování organizace výroby a úsporám nákladů. Do
tohoto procesu umí zapojovat i spolupracovníky, kteří
společně jako brigáda socialistické práce značně přispívají k plnění náročných úkolů hospodářského plánu podniku. Díky včasné přípravě a pokrokovým technologiím
významně přispívá k rozšíření sortimentu map pro školy a veřejnost, včetně nové edice turistických
map
a automap krajů.
Od roku 1978 je ing. Roulová členkou redakční rady
celostátního odborného časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO). Velkou měrou se podílí na naplňování tematického plánu GaKO a na zvalitňování obsahové i celkové úrovně časopisu nejen jako členka redakční
rady GaKO. ale i jako autorka několika pojednání.

Vermessungstechnik,
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G.: Vysoce efektivní práce pro blaho národa a
pro záchranu míru - Vše pro splnění závěrů XI. sjezdu SED, s. 290-293.
Bllrger, M. lllhardt,
E.: Strojové fotogrammetrické
zpracování s využitLm DZT 90 x 120/RGS v VEB Carl
Zeiss Jena, s. 293-296.
Toachim, R. - Bach, E.: Elektronické a optoel'ektronické metody délkového měření, s. 296-303.
Lehmann, E.: Historie topograficko-geodetického
mapování na území Německé Demokratické republiky, s.
304-307.
Eck, T. - Schmidt, M.: Koncepce programu pro automatizovaný výpočet přibližných souřadnic bodů v geodetických polohových sítích, S. 307-309.
Miihlig,
H. Evelina Rahne.: Matematické modelováni
časového chodu sedání obytných budov, S. 309 - 312.
Potthaff, H. - Schmidt, R. P.: Připomínky k článku "Pří·
stroje s CCD jako cíl pro měření délek v geodézii (č.
1/86), s. 312.
CaciUi, R. Hoffmeister,
H.: Základy metody volného
výběru stanovisek, s. 313-315.
Sieber,
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Vermessungstechnik, ě. 10/86

J.: Nové potřeby, určené k řízení a plánování vědecko-technických
prací, s. 326-327.
Bank, W. - Gerstenberger, Inge.: Nové služby VEB komb~nát geodézie a kartografie pro vnitroměstskou zástavbu stavebních mezer v Berlíně, s. 327-330.
Apel, K. - Sassar, S.: Technické a technologické možností podniku "Dálkový prfizkum, prfimyslovéa
vědecké
lety" INTERFLUG při plnění úloh dálkového prfizkumu, s. 331-333.
Marckwardt,
W.: Fotogrammetrické
zpracování dat v režimu on-line, s. 333-335.
Stellmach, C.: Technologie dálkového prfizkumu pro kontrolu pozemkfi se skončenou dobývací činností, s. 336-337.
Staye, H. Schmidt Ingrid.:
Ilntepretace mnohozonálních leteckých snímkfi pro potřeby stavby měst a plánování území, s. 337-341.
Sandner, E.: Některé z nejstarších pozemkových map, s.
341-344.
Bahnert, G.: Přesnost geodetického
určení refrakce, s.
345-348.
Mobius, G. Oliberius, P.: Přesnost trigonometrického
měření výšek v inženýrsko-geodetických
sítích, s. 348-351.
Merkel,
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Guske, W.: Zvýšení ekonomické efektivnosti vědy
r a techniky v geodézii a kartografii, s. 362-364.
Voigt, T.: Technologie dálkového průzkumu pro kontrolu povrchových vod, s. 365-366.
Harnisch, G.: Použití mnohozonální techniky, pro tvorbu map dna mělkých vod, s. 367-369.
Hanke, P.: Počítačová tvorba velkoměřítkových map
šelfu u břehů Baltského moře v NDE s využitím dat
dálkového snímání, s. 370-372.
Jakob, O.: Elektromechanické
zařízení pro měření
úhlů - konstrukce, princip práce a využiti, s. 372 až
374.
Můller, G.. Beck, B.: Nové přístroje pro registraci fotogrammetrických dat, s. 374-376.
BartheImes, F.: Výzkum aproximace vnějšího pole Země
množstvím bodů s optimální polohou, s. 376-379.
Steinich, L.: Algoritmus zpracování polygonů v geode.
tických sítích, s. 379-382)
Zimmerman, B.: Michal V. Lomonosov jako geograf
a kartograf, s. 382-384.
FIacker, H.: Tiskové techniky pro potřebu kartografických výrobků, s. 384-386.

Geodézia és Kartográfta, č. 5/86
Joó, I.: Kosmický výzkum a tvorba map, s. 313-316.
Bartha, G.: Fyzikální a matematické základy inerciál·
ních geodetických měřicích systémů, s. 316-323.
Hetényi, V. M.: Metoda určení horizontálních posunů
bodů, s. 326-326.
GergeIy, J.: Využití iteračních metod v geodézií, s. 326
až 332.
Kis Papp, L. - Simankovits, S.: Současné fotogrammetrické metody v architektuře, s. 332-336.
BaIázs, L.: Geokód místo katastrálního čísla nebo iden·
tifikátor spolu s katastrálním číslem, s. 337-343.
Deme, Gy.: Poznámka k článku Balázs, L.: Geokód místo
katastrálního čísla nebo identifikátor spolu s katastrálním číslem?, s. 343-344.

Katona, S.: Mapování a nový soupis komunálních sítí
Budapešti, s. 345-350.
Láng, Gy. - Bella, G.: Zkušenosti z.geodetickébo mapování komunálních sítí v Gyer a Soproni, s. 350-353.
SikIósi, M.: Matematická metoda údržby tematických
map, s. 354-357.
Szabóné, Kósa, E.: Tvorba kartografických sítí s využi.
tím automatických kreslících zařízení, s. 357-363.
Horváth, G.: Kartografická činnost Pala Gency, s. 363
až 368.

Geodézia és Kartográfia, č. 6/86
Joó, I.: Zpráva, nebo posledních 25 let státní g-eodézie
a kartografie, s. 393-403.
Berencei, R.: 40. výročí Vojensko-topografického institutu Maďarské lidové armády, s. 403-405.
Fenyo, Gy.: Koncepce rozvoje automatizovaného vedení evidence nemovitostí, s. 406-408 ..
Osillag, A.: Využití počítačů Pozemkovým .odborem
komitétu Veszprém, s. 403-413.
RiegIer, P.: Výsledky a možnosti automatizace mapování na Podniku geodézie a kart0f:!rafie města Pécs,
s. 413-417.
Krizsán, M. - Laky, I.: Územní informační systém liniovýcr staveb v extravilanu, s. 417--'-420.
Hana, E.: Informační systém pro účely rozvoje území
a hospodaření komitétu, s. 421~426.
Bod, E.: Vyrovnání měření směrů ve více skupinách,
s. 426-429.
Remetey, F. G.: Mezinárodní význam a směr rozvoje
dálkového průzkumu, s. 429-434.
Annau, E.: Ekonomické pracovní kolektivy na podnicích, s. 434~439.
BaIogh, G.: Mapy velkýcl zemědělskych závodů v mě·
řítku I : 100 000, s. 439-442.

Geodezija, kartograftja i zemeustrojstvo, č. 6/86
Georgiev, N. - Tomanov, Iv. - Ohadžijski, A.: Modelové
výzkumy regionálního geodynamického projektu
IDEAL, s. 3-6.
Janeva, R.: Určení váhy měření budování pracovní geo·
detické sítě v obydlených prostorech, s. 7-10.
BakaIov, P.: Linearizace nelineárnígh podmínek při vyrovnávání měření metodou MNe, s. ll-12.
Kacarski, Iv.: Aerotriangulace a výsledky zkoušek jednoho území, s. 13-15.
MiIošw, St.: Geodetická kontrola stanovisek pro po·
zemní fotogrammetrii při její použití pro sledování
deformací inženýrských staveb, s. 16-17.
.
TepeIiev, Ju. - Koleva, L. - Lazarov, A. - Stefanova, V.:
Výzkum vodní eroze půdy cestou fotogrammetrického měření kubatur, s. 18-21.
Stojanov, J.: Základní katastrální mapa BLR" měřítku
I : 5 000, s. 22-25.
Oenkov, O.: Modelování vývoje sesuvného procesu při
náhodných vlivech, s. 26-27.
Dimitrov, B. - RangeIov, B. - Rižikova, S.: Výsledky ni·
velačních měření při modelování ohnisek zemětřesení,
s.28-29.
VasiIev, AI.: Inženýrsko-prostorové plánování objektů,
postavených na počest velkého výročí, s. 30-33.
Penev, E.: Tvorba a rozvoj Bulharského zákonodárství,
s.34-36.
Andreev, M.: 250 let od expedice do Peru a Laponska
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NEROSTNÝCH SUROVIN
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ložisek pů'sobením vnějších i vnitř'ních sil Země. Charakterizuje podmínky vzniku ložisek v geosynklinÓilách a na
platformách, je'iich závislost na strukturách i zákonitosti
jejich rozmístění v metalogenetickýc1h provinciích.
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DLOUHODOBÝCH
EKONOMICKÝCH PROGNÓZ
VY'svěltluje oibeoné otó~ky dlouhodobého prognózovanl,
které se v poslední době stává specifickou oblaistí poznávada
řídíoí činnosti, otázky ekonomiciké analýzy a prognózy, problé1myzměn a vývoje struktury náwdního hospodářství, vývoje 'hlavních výrobních činitelů a mezinárodní dělby práce.
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