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piUSTROJOVE: TECHNIKY

Ing. VásJav Pichlík, CSc.

Ing. Zdeněk Vrběcký

K zvýšení efektivnosti fotogrammetrického
mapování urbanizovaných oblastí ve velkých
měřítkách

Nové typy malých elektronických
na našem trhu

217

Z MEZINÁRODNÍCH
222

Ing. Karel Maxmilián
Racionalizace sběru informací pro naplnění
a vedení registru evidence nemovitostí

kalkulaček

Z ČINNOSTI VTS

Ing. Karel Macek
Využití laseru při ražení štol a kladení potrubí ve štolách

1975, do tisku

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.
Světelné dálkoměry -

Beneš, Ing. Antonín Zeman

Vliv změn prostředí na nivelační latě

7. července

NA POMOC GEODETICKE: A KARTOGRAFICKE:PRAXI

Pral, Ing. Juraj Šiitti,· CSc.
Numerické
meraní

1975, do sazby

225

233

STYKŮ VTS

ZEMĚMĚŘICKE

234
236

TRIBUNA MLADÝCH
PŘEHl,ED

232

LITERATURY

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH ČASOPISů

237

l:»e.ODETICK,f Á KARTOGRAFICKt

528.482:627.8

pbI H on;eHKa. TeMnepaTypHoTO
Kos~<I>Hn;HeHTa pacmHp~HHK HHBapH<,)H JIeHTbl HHBeJIHpH;LIX peeK.
j?es}r JlbTaTbl

SVT'l'I,J,
Numerické
určovanle
posunov
z rozdlelov· meraní
Geodetický: ",kartografický
obzor, 21, 1975, Č. 8,
s. 211-213, 1 obr., lit 5
Možnost ~jednodušenia.
numerickýchvýpočtov
pri určovaní
posnnov
bodov v periodických
irrtervaloch
na báze vy·
rovnania
meraní.
528.541.82.002.23(20 J
BENES, F., ZEMAN, A.
Vliv změn prostředí
na nivelační
lati!
Geodetický
a kartografický
obzor, 21, 1975, Č. 8,
s. 213-217, 8 obr., lit. 6
Rozbor změn
délky
průměrného
laťového
metru
voL·
dobích mezí komparacemi.
Vlivy teplotní
a odhady teplotního .koeiícieTituroztažností
invarového
pá.sunivelař.nich
latí. výsledky
pokusů 'S působenlm
vlhkosti
vzduchu
na
nivelačnl
latě.
Posouzení
dalších
dlouhodobýCh
vlivů
Il deformací.

528.74:528.93(084.3-11J :681.3
PICHLIK, V.
K zvýše/Ú efektivnosti
fotogrammetrického
mapování
urba·
nlzovanýcÍl
ob'/l~tí ,ve velkých
měřítkách
Geodetický'
a kartografický
obzor, 21, 1975, Č. 8,
·S, 217-222, .,6 tab., lit. 7
Leteckésnimkování
ZIl zhoršených
světelných
'podmínek.
Experimentálnl
ověřeni
vlivu leteckých
snímků potlzených
za různých
světelných,
podmínek
na množství .a přesnost
lokalizace
předmětií
měření.
\124.22:621,375.826
• MACEK, K.
Využltí,laser,u
,při ražení štol a kladení
potrubí ve štolách
Geodetický,'akartografický
obzor, 21, 1975, Č. 8,
,s. 222-225, 6 obr., lit. 2
VýZkurit využiti
laseru
při ražení
štol ,a, kladení
potrubí
ve štolách.
Předpokláclaný
_technicko-ekouomický
.pfínos.
347.245.1l( 437J ,,1964" :681.3.01
MAXMILAN, K.
Racionalizace
sběru
Informací
pro
naplnění
a vedení
regístru
evidence
nemovitostí
(REN)
GeOdetický
a kartografický
obzor, 21, 1975, Č. 8,
s. 225-231, lit 10
Současné
zdroje'
informací
o změnách
v obsahu
REN.
MoŽnosti
hospodárného
získávání
podkladů
pro
REN.
Návrh
opatření
k racionálnímu
shěru
informací
o změnách v REN.

M.

:681.3

i

,

K
nOBLlmeHHIO 9<p~eKTHBHocTH ~orPal'lNeTp~'1~!C0ií:
C'J>eMKHyp6aHH30BaHHLIX 06J1aCTeŘ B KPYIIHJdlI: MacmTa-

6u

•

reolleSa'leCKHii
H KapTOrpaepa'leCKHH
0630p,
No 8" CTp. 217-222,
6 Ta6JI., JIaT. 7.

21,

1975,

A9poepoTOC'J>e~~ npa. YXYllmeHHblX CBeWB•• X YCJl:OBallX.
3KcnepHMeHT3.JIl>HaJI npoBepKa.B.lUlJ@aJt;aspoq.OT<l<;HaMKOB, n0-!IY'l~HHbIX .sa pa3HbIX CBeTOBbIX YCJlOBaH Ha KOJIH'leCTBO H ToqHOCTb JIOKaJIHSaIJ;aa npellMeToBH3MepeHaii.
-,'.j

.

,j,."

624.22:621,375.826
MA~EK,

K.

npHMeHeHH~

Jla3epa

Ke",TP>:60npo~.tlOB
r.j:O.tle3HqeC~H

~~

~~oxoIlKe

mTOJllo~

H JiPoMU-

B mTOJlL~JlX
H, Kaprprpa<pa'leCKHH;

No 8, CTp. 222-225,

6

pac.,JIaT.

o6sop,

21,

1975,

2.

licCJIellOBaHHe npHMeHeHHJI JI~sep~ nim npoXOIlKe mTOJIbHeii a npoKJIallKa Tpy60npoBolloB
B mTOJIbHlIX. npellllOJIaraeMbIii TeXHaKO-9KOHOMH'leClmH BKJIU •
347.245.11

(437)

,,1964"681.3.01

MAKCMHJIH~H, 1<.
P~HO~~JII~3~HJl.
cGopa HH<f>opMaIJ;IIŘIlU
!,eAelU!Jl, ~eI:llCTp.a yqeTa 3eMeJllo (REN)
reo.ne3H'l~K~i;;

No

8,CTp.

nKaprorpa<p~'leCKaH

225-231,

HaCTOJllIlae

HllnOJlHeHHJl H

0630p,

21;

i975,

JIHT. 10.

KCTO'lHHKH

aHepopMan;Hii

06

nSMeH6HaIIX

cOlleplKaHalI REN. BOSMolKHocTa 3KOHOMa'lecKoronOJIY'leHalI MaTepaaJIOB·IlJIII REN. npoeKT Mep paIJ;aoHaJlbHOTO c6opaHH<PopMaIJ;Hii
06 H3MeHeHHIIX B 06J1aCTa REN.
B nOMOm
TEO.LlE3liQECKOR
QECKOR
nPAKTliKE

li

KAPTOrPAcI>li-

llaJIl,HOMepLl

-

reolle3allecKHH
H Kaprorpaepn'leCKHH
No 8, npHJIOlKeHHe, 8 pnc.,
1. Ta6JI.

npaJIOlKeHae
o6sop,

21,

..,
1975,

TO'lHOCTb 9JIeKTpOOllTH'lecKHx llaJIbHOMepoB. KaJIH6poBO'l·
HaJl JIHHHII npH6Qpa a nOCTOllHHalI npH6opa.
npH60pHble
KOHTpOJIH llaJIbHoMepoB.
528.482:627.8

fi.
OnpelleJleHHe

CllBHrOB H3

pa3HoCTeii:

reone3H'lecKHH
H Kaprorpacf>HqeCKHH 0030p,
No 8, CTp. 211-213,
1 pHC., JIHT. 5.

21,

H3Me1'175,

~3MOlKHOCTH
ynpolIleHHJI
'lHCJIeHHbIX paC'leTOB
nim
onpeneJIeHHH
cllBHroB nYHKTOB B nepHOIlH'leCKHX HHTep'
BaJIaX Ha OCHOBe ypaBHHB8HHII H3MepeHll:H.

528.541.82.002.23
EEHElll,

528.74:528.93(084.3-11)
nlix)ÍliK,.

3J1eKTpoollTHqecKHe

528.482:627.8

qHcJleHHoe
peHHii:

HbIX BJIHJlHHii: H lle<Pop!,!:an;HH.

rAY<p, M.

Světelné
dálkoměry
pokračování
Geodetický
a kartografický
obzor ,21,
1975, Č. 8,
příloha,
8 obr., 1 tab.
Přesnost
světelných
dálkoměrů.
Přístrojová
kalibrační
základna
a konstanta
adični.
Přístrojové
kontroly
'dálkoměrů.

lllbITTli,

onblTOB.C :a03IleHCTBHeM llJIalKHOCTHl!;03JJ;y:X;(lH.lI" HHBeJIHpHble pe.iiKa.PaCCMOTpeHll:e
)laJIbHeii:mHx 1l0JITOBpeMeH-

528.517

NA POMOC GEODETICKR A KARTOGRAFICKR PRAXI
528.517
HAUF,

OBZO~

<P. -

(20)
3EMAH,

BJlHlIHHe H3MeHeHHK cpellLI
reOlle3H'leCKHH
H
No 8, CTp. 213-217,

A.
Ha HHBeJlHpHLIe peKKH

KapTOrpa<pHtIeCKHH
8 pHC., JIHT. 6.

AHaJIH3

HSMeHeHHH IlJIHHblCpellHero

nepHoll

MelKllY KOMnapHpoBaHHeM.

06sop,

21,

1975,

pée'lHOTO MeTpa S3.
BJIHJlHUe TeMllepaTY-

SOTTI, j.
Numerische
Bestlmmung
der Verschíebnngen
aus Messungsdlfferenzen
Geodetický
a kartografický
obzor, 21, 1975, Nr. 8,
Seite 211-213, 1 Abb., Lit. 5
Vereinfachungsm6glichkeit
numerischer
Berechnungen
bei
der Bestimmung
von Punktverschiebungen
in periodischen
lntervallen
auf
der
Grundlage
einer
Ausgleichung
von Messungen
528.541.82.002.23[20)
BI!:NEŠ, F., ZEMAN, A.
Einflu8
der
Milleuveriinderungen
auf
Nlvellierlatten
Geode,tický a kartografický
obzor. 21, 1975, Nr. 8,
Sěite 213-217, 8 Abb., Llt. 6
Analyse
der Langenverandernngen
des durchschnittlichen
Lattenmeters
in Zeltraumen
zwischen
den Komparationen.
Temperatureinfliisse
und
Abschatzung
des
Warmeallsdehnungskoeffizienten
des Invarbandes
der Nivellierlatten.
Ergebnisse
der
Versuche
mit
der
Wirkung
der
Luft·
feuChtigkelt
auf
Nivellierlatten.
Bearbeltung
welterer
langfristiger
Einfliisse
und Deformationen.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ

347.245.li(437) "1964":681.3.01
MAXMILIÁN, K.
Rationalizatio1't. of Data Colleetion
for Filling' and Keeping
the Real Estateltegister'
iREN)
Geodetický
a kartografický
obZor, 21, 1975, No,. 8,
pp. 225-231, 10 rer.
Present
sources
.of (Iata about ehanges
in· REN. 1'ossibiIity of economlca!- .data· eollectionfor
R,EN. li'roposal
Df measures
for rational
data
collection
about
changes
in REN.

528.74:528.93f 084.3-ii) :681.3
1'ICHLÍK, V.
Zin
Effektivltatserhiihung
der
groRmaSstabigen
photogrammeJrisehen
Kartenaufnahme
urbanislerter
.Gebiete
Geodetický
a kartografický
oJll:or, 21, 1975, Nr. 8,
Seite 217-222, 6 Tab., Lit. 7
Bildflug
bei schlechten
Lichtbedingungen.
Experimentale
Bcstatigung
des Einf!uss83·
der bei verschiedenen
Lichtbedingungen
hergestellten
Luftbilder
auf.
die
Menge
und
Lokolisierungsgenauigkelt
der
MeBgegenstiinde.·

AID TO GEODETIC AND CARTOGRAPHIc: I'RACTIEE
528.517
_HAUF, M.
'Light Distanee Meters (continuéd)_

624:22:621.375.826
!VJACEK,K.
i\nwend\lllg
des
Laser,!
'beim
StoUenvortrieb
UlÍd' bei
der Riihhrenlagerung
in Stollen
Geodetický
a kartografický
obzor, 21, 1975, Nr. 8,
seite 222~225, G Abb., Lit. 2
Forschung
der Anwendung
de~ Lasers
beIm Stollenvortrieh und bei der R6hrenlagerung
in
Stollen.
vorau,,·
gesehe[1er
technisch-wirtschaftiicher
.Beitrag.
347.245.11( 437) ,,1964":681.3.01
MAXMILIÁN, K.
Rationalisierull.g
der
Informationserfassurtg
fiir die Fiillnng
und
Leitung
des
Registers
der
Liegensehaftellevldem
(RLE)
Geodetický
a· kartografický
obzor, 21, 1975, Nr. 8,
seite 225-231, Lit. 10
Gegenwartige,
Informationsquellen
iiber
veranderungen
im Inhalt
des RLE. M6gliehkeiten
einer
wirtschaftlichen
Besorgung
von Unterlagen
fiir das RLE. Vorschlagvon
MaBnahnten
zu einer
rationellen
Informationserfasslmg
uber V<oranderungen
im RLE.

!iILFE DER GEOnATISCHEN U. KARTOGRAPHISCHEN PlfAXIS
528.517
HAUF,M.
Liehtelelekll'onische
EntfernnngsmeRgerate
Fortsetzung
Geodetický
a kartografický
obzor, 21, 1975, Nr. 8,
seite ._, 8 Abb., 1 Tab.
.
Genauigkeit
lichtelektronischer
EntfernungsmeBgeratf:.
Kalibrierungsbasis
des Garates
und
Additionskonstánte.
GarHtekontrollen
der EntfernungsmeBgerate.
528.482:627.8
šiJTTI, J.
Nnmeric
Determination
of Displaeements
from
the Dlfference~ in l\feasurem,eJlts
Geodetický
a kartogrjifický
obzor, 21, 1975, No. 8,
pp. 211-213,
1 fig., 5. rer.
PossibiIity
of simplifying
numeric
computations
for dátermiuation
of displacemeuts
of buildings
ill pédouic
infervals,
on basis Df measurement
adjustment.
\

. 528.541.82.002.23(20)
BENE">, F., ZEMAN, A.
Inflllence
of. Environment
Changes on Levelling
Staffs
Geodetický
a kartografický
obzor~ 21, 1975, No. 8,
pp. 213--,217, 8 lig., 6 rel.
Analysi,; of cl1anges in average
length of the staff meter
in period';
between
comparisons.
Influence·
of temperature and e.stimates
of temperature
coefficient
of lnvar
tape on levelling
staffs.
Results
of experiments.
with
influence
of air humidHy
on levelling
staffs.
Consideration
of further
long-\leriod
influences
and
deforma'
tions.

528.74:528.93[ 084.3-11J :681.3
PICHLiK, V.
Contrlbutllm
to Higher
. Effeetivity
of
Photllgra!l1metrie
Mapping of Urban Areas on Large Sealé
Geodetický
a kartografický
obzor, .. 21, 1975, No .. · 8,
pp. 217-222. 6 tab., 7 reť.
Photographic
flying
unda,. worse light eonditions.
E;xpérimental
evaluation
of influence
. of
8erial
photographs
taken
under- different
light
conditions
on quanuty,
an'o'
accuracy
of mapped
detail.
1
624.22:621.375.826
MACEK, K.
Applieation
of LaSer for Tnnnelling
and .Laying. Down
Pipe Lines in Galleries
Geodetický
a kartografický
obzor, 21, 1975, No. 8,
pp. 222-225,
6 lig., 2 rel.
Researeh
of laser
applleations
for tunnelling
and laying
down pipe lines
in gallerles.
Expected
BCOnomic ·IlUset.

OBZOR

Geodetický
.a kartografický
opzor, 21, 19?5, No. 8,
supplement,
8 fig., 1 tab.
Accuracy.of
light distance
meters.
Instrumenťcalibration
base andgeodirneter co"nstant. Check af distance
metérs.

/'

528.482:627.8
ŠiJTtI, J.
Détermination
des différenees

numériqne
de levé

des

déplaeements

découlant

Geodetický
a- kartografiCký
obzor
21 1975 - No'8
pages 211-213,
l' i1Iustration,
5' bibliogr~phies
'
POssibiIité
desimplificatiou.des
calculs
numériques
pour
la déterminaUon
des
déplacements
de po.intspendallt
~~e~~~~les
p'3riodiques
a la base de la compensati9J1

528.541.82.002. 23f 20)
BENEŠ, -F., ZEMAN, A.
Influ~nee
des
de nivellement

ehangements

de

milieu

snr

les

mi"es

Geodetický'
a kartografický
obzor, 21, 1975, No 8,
pages 21_3-217,.8 illustrations,
6 bibliographies
Analyse
des
changements
de longueur
du· miHre
de
la mire "dans les pé":,iodes sitaées
entreles
compa,rations.
lnflueuces
de temperature
<Jt évaluation
du co~fficient
de dilatation
du ruban d 'invar des mire» de nivellement.
Résuitats
des essais
sur l'aetiol1' de l'hUlnidité
de I'air
Snr mires de nivellenient.
Examen des influences
.d long
terme· et des déformati<Jns
uit.é~ieures.
' .
528.74~28.93[ 084.3·11) :881.3
PICHLÍK, V;
De I'augmentation
.de I'effeetlf
d.••.1eyé -'photogrammétrlque
!les. régions
~bllnisées
li grande
échel1e
Geodetický
II ~rtogr~fický
.obzor,. 21, 1975, No .8,
pages. 217-222,6
p!anphes,7
biQlIogra.phies
.
Vl1e~ -aerrenn.es
produites.
pendant
'des .. conditions
IUlnineuses empirées .. VérHicatioÚ· ex.,\iérimentale
de I'influence
des· vues aétiennes
prises 'EJ:..cond'i,tiens- ,1umhwuS"cs variées
sur lil; quántité
et préc"isipr'i de localis.ati9n
de l'Objet
mesu18."
--_.•..•
-824.22':621.37!i:828
MACEK, K.
Explo-itation
·.du laset I ponr
Ií( pe~m8lit
de galeries'
et.po-ur
la pose dettryllu,x
dous' 'Ie~ galerles
GeOde.ticltý.akar.tografický
opzor, ·2f,.1975, . No 8;
pages222~225,
6 il!ústi'ations,
2 ]:libliographies
Recherches'
pouséesen
VUec de I'utiliSatión
dulaser
pOUl'
le percemp.ntde:.
,ga4'ries.. iJt ,póur la· Ppse de tuyaux darts
les ,gale!'ies.
:Apport ·'tc8cJ:nic~'économique,
supposé.
",

.

""

'

.-

-,

."

--'-

'~.

347.245.11 (43.7)"lQ64.'';6SÚ:Ol
MAXMILIÁN,i.{. •.. ...

"

RlI,ti"nalisation«Íe.
l'env<Ji, d'informatiOlls
de 'sy-stijme du eadll~tre . IRENJ
,

aux

registres

'

GeodeJický
a kartograflcký
oÍJzdr, 21, 1975, No 8,
. pages' 225~231, 10 bibliographies
'
Source,; . aetu.el~es
ďinformation
sur
les
modifications
··':cadastrales:
.1'ossibilités'
ďaccés
économiql1c
aux donnéns
de base· ..pĎur
traltenient
par
I'informatique.
MesurBs
prlses
pOllr. l\1}1).eJ.I\inement ráíionnel
des dOnnées
modi·
fjéc& !lu cadastÍ'e.
AIDE .A:PI'ORTÉE. A L'EXPÉRIÉNCE
GRAPIlIQUE
528.517·

GÉODÉSIQUE ET CARTO-

HAUF, M.
'l'élém.e1res éleetrooptiqnes
- suite
Geodetický
a kartografický
obzor, 21, 1975, NO 8,
annexe,
8· illustrations,
1 planche,
Précision
des télémětres
électrooptiques.
Base de ca,libration
des
appareils
et constapte
ďaddition.
aóvisions
de l'appareiIlage
télémětrique:·

Siitti, T.: Numerické

určovanie

posunov

Geodetický a kartografiokt obzor

z rozdielov

ročník

meraní

21/6.3,

číslo

8/1975

211

Prof. Ing. Juraj Šutti, CSc.,
Katedra baníckeho meracstva
a geofyziky - VŠT Košice

Numerické určovanie posunov
z rozdielov meraní

Častou úlohou
geologicko-prieskumných,
ale aj
iných organizácií je sledovať vymedzené časti povrchu
z hfadiska ich stability resp. pohybu, za účelom spofahlivého zistenia parametrov, charakteristík prípadne
zákonitostí priestorových zmien týchto území, vyvolaných nejrozmanitejšími príčinami. Úlohy takého charakteru sa riešia vefmi rozmanitým sposobom, podfa
prostriedkov merania, spracovania a interpretácie,
podfa zvolených metodických a technologiských postupov a pod., v zásade však diskrétnym časovým a priestorovým prístupom. To znamená, že pre záujmové
územie sa zvolí množina reprezentatívnych
bodov
(pole pozorovaných bodov), ktorých priestorová polohá se registruje (meria a počíta) prevážně v pravidelných časových intervalochLlt = ti+! - ti, i = 0, 1,
2, ... n vzhfadom k priestorove nemennému, pevnému
pofu pozorovacích bodov. Vačšinou sa zatiaf osobitne
určujú polohové a osobitne výškové zmeny bodov.
Polohové pohyby naj častej šie trigonometricky, výškové
pohyby tiež trigonometricky alebo niveláciou, pričom
pre vlastné vyhodnotenie polohových pohybov je velmi
rozšírený graficko-analytický postup a pre výškové
pohyby analytické riešenie.
V predmetnej práci chceme ukázať, že pri súčasnom rozšírení malých počítacích prostriedkov (stolové a vreckové elektronické i programavatefnépočítače)
a pri použití smerového alebo dlžkového merania na
flledovanie lokalít je výhodné použiť z viacerých aspektov aj postupné numerické určovanie pohybov, ktoré
pri určitých, v ďalšom uvedených predpokladoch a použití maticovej algebry poskytuje vefmi jednoduché
číselné určenie pohybových zložiek bodu v smere
súradnicových osi.

Princíp určenia zložiek horizontálneho pohybu
fubovofného bodu Pi v intervale LIt spočíva v určení
súradnic bodu v čase ti a v čase ti+l na základe príslušných meraní a ich osobitného spracovania. Pre
opravy n smerov, vzdialeností určujúcich bod I\
v čase ti, mOžeme uviesť rovnice opráv [4]
"Vi

kde:

T"Vi
U,n)

=

A d~i

+ Ji,

(1)

= IIvl v~ ... v~11je vektor opráv príslušnýeh

pozorovaní;

A=
(n,2)

Úlohu formulujeme nasledovne: Majme pole pozorovaných bodov P1, P2, •.. Pn (obr. 1), ktorých polohové
rovníc opráv, prlCom: ak boli pozorované smery,
posuny určujeme v pravidelných
intervaloch LIt smerové koeficienty sú [1,2]
smerovým pretínaním napred alebo dlžkovým preLlYio
LlXio.
tínanímz pofa pozorovacích bodov B1, B2, ••• Bm tak,
ait
o, bil
J
1,2, ... n
8io
8io
že každý bod Pi je určený prebytočným počtom smerov, t. j. aspoň z troch pozorovacích bodov, čo vedie
k príslušnému vyrovnaniu. Predpokladajme, čo je kde LlYiOl LlXio sú súradnicové rozdiely medzi bodmi
Bi a približnou polohou PiV, 8io sú približne hodnoty
najčastejším prípadom pozorovania zosuvných území,
príslušných vzdialeností medzi Bi a Pw, ak boli meraže body Bj, polohovú stabilitu ktorých zisťujeme pred
né vzdialenosti, smerové koeficienty sú [1, 2]
každým meraním vhodným sposobom (3], zostávajú
.v priebehu celého pozorovacieho obdobia konštantné.
aii = LlXio , bii = Lly!o ;
Ďalej predpokladajme, čo je tiež bežnou zvyklosťou
8io
8io
v predmetnej záležitosti, že ako pri základnom meraní
2
v čase tO tak aj pri ďalších meraniach v čase tI, t ,...
~,~')'
ddXy:11 ~i - ~o
X =:
xyogllje vektor súradyI
použije sa rovnaká meračská metóda, t. j. rovnaký
~
druh prístroja a pomocok, rovnaká metodika a tech~ nicových doplňkov, pričom Xi, 'fP sú vyrovnané a Xo,
nol6gia merania.
!ti 1/0 priblížmehodnoty súradnic bodu Pi;

= - __

= II =
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~~~)
= II li I~",l~llje

(t. j. korelačné koeficienty nulové), bude
tica Q// sa zjednoduší na
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vektor absolutných členov,
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Ai = va ma·

čom ak boli pozorované smery [1, 2]

I~=

0'; ,

0';0 -

kde 0';0 sú priblížne a O'ipozorované smerníky, ak boli
merané vzdialenosti [1 , 2]
,
Q/{=

=

(n,n)

kde s;o sú priblížne hodnoty a s'i merané hodnoty vzdialeností.

Pri splnení predpokladovuvedených

na začiatku,

Qťz' podra (4) alebo (5) zostáva rovnaké aj pri mera-

a k vyrovnaným súradniciam v čase ti podl'a

Vo vzťahu (2) N

'JI

AQJ,"I, li

N-IT

vm

Qnn

Rovnice (1), ako je známe [4], vedú k riešeniu
súradnicových doplňkov podl'a
\,

d~i = -

1
--2po

= TA Qz;l,A , Qw je matice ko-

(2,2)(2,n) (n, n) (n, 2)

niach v čase ti+l, tiH, ". , ďalej zostáva konštantné
v ůelejperiode meran~a ltjA a N. V dósledku toho, aj
pre merania resp. ich funkcie li+1 v čase (i+1 móžeme
uviesť pre súradnicové doplňky vzťahy analogické
(2) a (3)

faktorov do vyrovnania vstupujúcich hodnót li, ktorá
charakterizuje presnostné a závislostné pome'ry medzi
pozorovanými hodnotami. Jej obecná štruktúra je
[5]

Ql'l' =

(n, n)

AI Q

-2
'JI

i
11 rl2

V

Potom pre súradnicové diferencie bodu Pi v čase
(pi'~ overení testovaním) pohyb bodu v smere súradnicQvých osí, máme
ťi+l a ti predstavujúce

Qll Q32

A~+"; ~

~I~

~+; ~~

~ d~+' ~d~

= N-l TA Qz;f, (Ii -li+l)

= B. Ali+l,i

(8)

a po zohl'adnení (2) a (6)
A~i+l,i
(2,1)

(2,2) (1,n) (11;11)(n,U

(11,1)

(2,n)

(n.l)

Rovnica (9) hovorí: keď pri základnom meraní bodov
v čase ti S výsledkallli li určíme polohu bodu Pi vyAi-= Te Rj e
rovnaním, t, j. určíme aj B = N-l T A QZ;[, ,pri
(1,1) (l,v), (v, v) (v,l)
nasledujúcom meraní v čase ti+! s výsledkami Ii+l
pričom v je počet meraní každého prvku (smeru, vzdiastačí vytvoriť rozqiely meraní resp. ich funkcií
lenosti), 'JI = II Ul , , ,II je príslušný súčtový vektor a A!i+l,i = li - Ii+,l, ktorými vynásobiac B v zmysle
(9), dostáváme súradnicové diferencie ako zložky
pohybu bodu Pi, akCIkeby sa tieto boli získali na zá. klade dvoch samostatných
vyrovnaní výsledkov
li a li+l.
R~ = 'Íl I '" 'Ív
(v, v)
Presnostné
charakteristiky
vyrovnaných
veličín ~ všeobecne udáva, ako je známe matica [4]

príslušná autokorelačná
koeficientami ra , ďalej

matica

s autokorelačnými

KeďžeN zostáva nezmenené v priebehu celého pozorovacieho obdobia, hude zrejme platiť

2

Q .. ~ m
11 -

p;

Qlili

m2po

pričom mpo je stredná jednotková chyba meraného
. prvku, (jednotkovej vel'kosti),' t, j. stredná chyba
použitej meračskej metódy ft (5], mpi je stredná chyba
jetého meraného prvku a ri je interkorelačný koeficient [5] ,
.
Keď medzi meranými prvkami a ich hqq.notami
príslušné druhy fyzikálnych korelácií sú zanedbaterné,

= Qfi+l li+l = '"

a potom, použijúc zákon prenášania kofaktorov pre
(8), dostaneme pre maticu kofaktorov súradnicových
posunov, charakterizujúcu ich presnosť

""'

Metooika 'priemeho určovania A~ vyžaduje mimo
meranJ J.l,.' základných výpočtov pri prvom \meraní.
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meraní.

minimálne počtárske
numerickom ručení ~

práce pri súčasnom striktnom
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Ing. František Beneš, Ing. Antonín Zeman
Geodetický ústav, n. p., Prah

Hlavním problémem současných nivelačních měření jsou syst,emattcké chyby, které působí v delších úsecích nebo v celých nivelačních pořadech.
Mezi systematickými chy/bami, které značně ovlivňují výsledky měření, je chyba z neznalosti "přesného, okamžitého rozměru laťového metru.
Určení malé hodnoty korekce je obtížné a je
ovlivněno značným počtem dílčích chyb. Přitom
skut,ečnou velikost korekce v každém okamžiku
měření ani nelze znát, vzhledem k její proměnlivosti, vyplývající ze závislosti na atmosférických
podmínkách.
Eliminovat chyby nelze a zmenšit jejich vliv zvýšením přesnosti určení rozměru .laťového metru
je vzhledem k nepatrnosti hodnot velmi obtížné.
V současné době je to však jedna z mála možností jak zpřesnit nivelační měření pro potřehy
sledování recentních svislých pohybů zemské kůry
i pro obnovu výškových geodetických
základů. .

Okamžitý rozměr laťového metru je určován
porovnamm (komparací) s invarovým normálním
měřítkem. Pro tento postup je přesnost určení
odchyky délky laťového metru od metrového rozměru, dána velikostí chyb, které vznikají z
- nepř,esného určení rovnice (rozměru) normálního měřítka,
chyb komparace,
proměnlivosti vnějších podmínek v průběhu
komparace.
Tímto okruhem probléniů, omezujících se pouze
na časový úsekkomparace,
se v tomto článku

zabývat nebudeme. Zaměříme se na zjištění vlivů
určujících
skutečnou
délku laťového metru při
nivelačních měřeních, tzn. v obdobích mezi komparacemi. Bokusíme se zjistit a rozlišit jednotlivé
složky změn z různých měřických materiálů.
Nivelační latě jsou po celou dobu budovánl
ČSJNS i při měřeních v síti opakovaných nivelací sledovány pomocí pravidelných polních komparacI. Protože stejné nivelační soupravy (dvOjice
latí a normální měřítko) se používalí celou řadu
let, podává nám zpracování dostupných materiálů věrnou charakteristiku
o chování latí nejen
během měřické sezóny, ale i během delší dOby.
Všechny zjištěné změny rozměru laťového metru
lze rozdělit do tří skupin:
1. Z měn y 11 m ě r n é z měn á mat
m o s f ér i c k Ý c h pod m í n e k.
2. D 1 o u hod o b é z měn y r o z m ě r u.
3. N á h 1é z ID ě n y r o z m ě r u.

3.1 Změny uvedené ve skupině 1 jsou způsobo'vány rozdílnou teplotou od komparační
teploty
(teplotní roztažností invaru) a změnou napětí invarového pásu, vyvolanou změnami teploty a vlhkostí vzduchu.
Rovnici délky metrového úseku nivelační latě
můžeme napsat ve tvaru L= 1 m+ct+fl . .M. Koeficient ct je odchylka rozměru laťového metru od
metrového rozměru při nominální teplotě a .M je
rozdíl teplot. Koeficient lineární teplotní roztažnosti ·fl není laboratorně zjišťován a při výpočtech
se doposud jeho velikost zanedbává. Chyba tím
. vzniklá samozřejmě pŮSObí systematicky na nivelační měření.
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Teplotu, při které se provádí komparace, i teplotu každého okamžiku nivelačního Ipěření zjišťujeme se značnou přesností. Máme tedy všechny
potřebné údaje pro zavádění oprav z rozdílné
teploty při komparaci a při nivelaci. Je ovšem
nutné stanovit meze, dané přesností určení délky
laťového metru a přesností odhadu koeficientu {J
nivelačních latí. Stanovení těchto oprav ztěžuje
ještě ta okolnost, že nivelační latě jsou při měření nestejnoměrně ohřívány přímým slunečním
zářením. Zjistit takto vzniklý rozdíl teplot je obtížné, neboť ohřívání se velmi rychle mění a reakce invarového pásu není této změně ekvivalentní. V poslední době se uskutečnily některé pokusy
s přímým -odečítáním teploty invarového
pásu.
Tím by mohly být uvedené obtíže odstraněny.
Jasnou závislost délky průměrného
laťového
metru dvojice latí (soupravy) na teplotě ukazuje
obrázek 1. Některé nepravidelnosti
zřejmé z obrázku je možno připsat jednak rozptylu měření
a jednak působení jiných vlivů.
Provedli jsme několik pokusů určit hodnotu
koeficientu {Jnivelačních latí. Uvedeme zde 2 příklady:
aj Zpracovali jsme 89 výsledků různých kompa·
rací provedených během měřické sezóny 1973 sedmi nivelačními četami GÚ Praha. Při nich byla
určována teplota vzduchu s průměrnou přesností
±O,5°C. Teplota se měnila od -6°C do +32°C.
Z těchto výsledků byly pro jednotlivé soupravy
vypočteny změny rozměru laťového metru odpovídající změnám teploty. Celkem tak bylo sestaveno 554 rozdílů .. Protože teplotní změny větší
než 28°C se vyskytovaly jen ojediněle a byly příliš velké pro aproximování změny rozměru lineárním vztahem, nebyly při zpracování uvažovány.
Při stejné teplotě bylo provedeno 18 komparací,
takže pro určení lineárního koeficientu teplotní
roztažnosti{J bylo použito 526 rozdílů. Jeho hodno-
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Druhý výsledek je ovlivněn velkou četností změn teploty o 1 až.
4 oe. Protože obecně není důvod
těmto změnám dávat větší váhu,
považujeme za charakteristickou
hodnotu

I

I

"

oI

'" ""
""

3

""

I

'"

","

4

,"

,.,." I

,,"

5

"

""

./,,'"

7

",,'

I

I

Zavedeme-li
do výpočtfi váhy
úměrné četnosti jednotlivých změn
(obrázek 2), potom

"" _
",,""

I
I

9

komparátor
v laboratoři

o

I
I
10

"
I

,2

ta pro průměrný pár nivelačních
latí v roce 1973 vypočtená bez
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Obr. 3

Tato hodnota se vztahuje na soubor latí používaných v roce 1973
nivelačními četami Geodetického·
ústavu v Praze.
b) Při měření nivelačního pořadu III. řádu SAb2 v roce 1974 bylo během jedinného měsíce provedeno celkem 18 komparací použitého páru nivelačních latí. Výsledky dokazují zřetelnou závislost laťového metru na teplotě (viz obrázek 3).
Koeficient
teplotní
v tomto případě je

roztažnosti

s koeficientem korelacé r=0,76.
Vliv' změn vlhkosti vzduchu na
rozměr laťového metru byl experimentálně zjištěn v termokomoře.
Zkoušená lať 11142 byla vkládána
do ustálené teploty do termokomory, kde byla okamžitě přeměřována vytemperovaným normálním
měřítkem. Současně byla kontrolně proměřována lať 12649, která
byla po celou dobu experimentu
v ustálené teplotě termokomory.
Nejprve byla lať 11142 uložena
14 hodin na místě s teplotou 9,1
oe a relativní vlhkostí vzduchu 56
.procent. Potom byla přenesena do
termokomory,
kde. byla teplota
31,8 oe a vlhkost 22 %. Rozměr
laťového metru se v první půlhodině mírně zvětšoval. Potom se velmi rychle zkrátil o téměř 0,02 milimetru, což může být vysvětleno
intenzívním vysušováníni dřevěného rámu latě a ohřátím napínací
pružiny (viz obrázek 4).

- (hod)

Další pokus byl proveden tak
že lať 11142 byla pouze 3 hodiny
uložena na místě s teplotou 9,6
oe a vlhkostí 56 procent (viz obrázek 5). Následovalo
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. ní latě

invarového pásu. Velikost změny
délky laťového metru, vyvolané
změnou napětí pásu a částečně
i "stárnutím" invaru je vidět na
obrázku' 6 a 7.

(mm)
+0,10

e\
j
"--..
/
V

Hodnoty v grafech jsou získány
proměřováním latí v cejchovním
úřadě za stále stejných podmínek
teplotních a při stálé
vlhkosti
vzduchu. Na obrázcích také můžeme pozorovat obdobnou real{ci
dvou latí jedné výrobní
série.
Vzhledem k velikosti změn je možno tvrdit, že jsou z větší části důsledkem změn napětí invarového
pásu.

[afč.
991/

Napětí pásu je možno laboratorně kontrolovat a korigovat. Tím se
odstraní dlouhodobé změny, vyvolané pravděpodobně únavou materiálu pružin.
3.3 Posledním vlivem, působícím
změny délky laťového metru v obdobích mezi
komparacemi, jsou
deformace, vyvolané mechanickými otřesy při měření a při transportu. Názorný
příklad
takové
změny rozměru laťové stupnice
podává obrázek 8.
-

(Jim)
80

rCI
30

70
pn teplotě 31,8°C a vlhkosti 18 %. Laťový metr
reagoval prodloužením zhruba o 0,015 rnilimetril,
což by odpovídalo velikosti teplotního koefictentu
tJ = + 0,70 fLm/1 °C.
Při zkouškách nemohlo být z technických důvodů odděleno působení změny teploty a změny
vlhkosti. Proto jsou dosažené výsledky korri,binací
obou vlivů.

60

•

f

r ••..•..•...
\-~

50

,

20

I

,'\

40

30
Přesto jsou výsledky experimentů
zajímavé.
Ukazuje se, že změna vlhkosti působí změny délky laťového metru. Záleží však na době působení
20
vlhkosti na lať. V případě uv!,!deném na obrázku
4 byla lať dlouhodobě vystavena vysoké relativní
10
vlhkosti
vzduchu.
Při - intenzívním· vysušování
v ~etmokomoře se rozměr laťového metru i při
o
podstatně se zvyšující teplotě zmenšoval. Naopak,
při krátkodobém vystavení latí vysoké ralativní
vlhkosti latě reagují jen na teplotní změnu (viz - 10
koeficient .tJ pro obrázek 5).
Výsledky experimentů ukazují nutnost více se - 20
zálbývat vlivem působení změn vlhkosti na změny
napětí invarového pásu nivelační latě. Je třeba ur- • 30
čit konkrétní hodnoty změn zkouškami, které nebudou ovlivněny současně změnami teploty.
-40

3.2 DlOUhodobé změny rozměru (kapitola 2, skupina 2 r jsou př.evážně vyvolávány změnami napětí -50.
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na nžvelač"

Charakter těchto deformací vylučuje odhad jejich výskytu a vlelikosti. Musíme proto změny, které překračují při komparaci jak meze přesnosti,
tak i možné vlivy teplotního působení na invarový
pás latě, ověřovat kontrolní komparací latí. Právě možný výskyt těchto deformací vyžaduje častější polní prom~řování nivelačních latí.

Podle našich zjištění by bylo možné používat
jedinou laťovou opravu pro delší období a přidávat k ní hodnoty vypočtené z rozdílu teplot při
komparaci a měření. Tím n"ijak neztrácí na důležitosti polní komparace, protože je jedinou metodou, jak zjistit náhlé změny rozměru nivelačních
latí.
LITERATURA:

Cílem této práce bylo nalézt ve výsledcích nivelačních měření systematickou složku chyby rozměru laťového metru. Zjistili jsme prokazatelné
vlivy prostředí na změny rozměru nivelačních latí
a poměrně přesně jsme určili lineární teplotní
koeficient jejich roztažnosti. Zatímco některé vlivy, které se projevují změnami napětí invarového
pásu latě nelze uspokojivě určovat během polní
observace
(tlak, vlhkost
vzduchu],
je možno
vhodným zpracováním snížit vliv proměnlivé teploty vzduchu na minimum. Případně by měl být
brán ohled i na rozdíl" v teplotě vzduchu a nivelačních latí.
Komparace nivelačních latí se provádí na pořadech I.-III. řádu často (jedenkrát za čtrnáct dnů)
a při teplotě odpovídající průměrné teplotě vzduchu při observaci. Hodnota takto zjištěná se pak
zavádí přímo do výpočtu nivelačních převýšení.

[1] BENEŠ, F.: Př,esnost určení délky laťového metru
na nivelačních latích. GaKO, ročník 19 (61), číslo
18, 1973.
[2] BENEŠ, F., ZEMAN, A.: Gegenwll.rtige Ergebnisse
der Forschung der Lattenkorrektionen.
Referát porady expertů v Budapešti, 1974.
[3] VYSKOČIL, P.: Die Lufttemperatur
und die innere
Temperatur der Invarlatten.
Referát porady expertů v Budapešti, 1974.
[4] ZEMAN, A.: Výsledky opakovaných měření na zkušebním nivelačním okruhu .v Podbabě. GaKO, ročník 19(61J, číslo 10, 1973.
[5] ZEMAN, A.: Bestimmung der Korrektionen aus dem
Lattenmeter
beim Wiederholungsnivellement.
Referát porady expertů ve Varšavě, 1973.
[6] MARČAK, P., VANKO, J.: K pl'Oblému odhadu presnosti určenia priemernej' dIžky latového metra. Referát porady expertů ve Varšavě, 1973.
Do redaikce došlo dne 29. 1. 1975
Lektoroval:
Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,

VUGTK

K zvýiení efektivnosti
fotogrammetrického mapování
urbanizovaných oblastí ve velkých
měřítkách

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

Stupeň efektivnosti mapovacích praCl Je závislý na
možnosti automatizovaného
sběru a zpracovnání
informací o předmětech měření, [1] , [4] .
Problém automatizace těchto prací v současné
době je v největší míře řešen metodou letecké fotogrammetrie, při které informace o předmětech měření
se získávají hromadně při IBteckém snímkování automatickou leteckou komorou a jejich další zpracovnání
se zpravidla z větší části uskutečňuje automaticky,
pomocí speciálních př·ístrojů. Lidský činitel vstupuje
v průběhu sběru informací li jejich zpracování jen
částečně, ve větší míře jen při přípravných a kontrolních pracích.
Při fotogrammetrickém
mapování ubranizovaných oblastí ve velkých měřítkách je efektivnost pou_
žité metody závislá na počtu Jomových bodů na hra_
nicích předmětů měření, jež lze indentifikovat na leleteckýDh snímcích. Předpokladem identifikace přirozeně i uměle fotogrammetricky signalizovaných bodů

ve vyhodnocovacích strojích, je jejich zobrazení na
leteckých snímcích. Uskuteční-li se snímkování až po
olistění stromů, pak určitý počet lomových bodů hranic předmětů měření se na lete.,p.kýchsnímcích nezobrazí.
Souřadnice bodů, jež nemohly být určeny fotogrammetrickou metodou je nutné při doplňovacích pracích zaměřit geodeticky. Překročí-li rozsah geodetických "doměřovacích prací po fotogrammetrickém
vyhodnocení určitou hranici (asi 20% určovaných
bodů), pro které nebyla při fotogrammetrickém vyhodnocení určena ani vhodná síť měřických bodů pro
doplňovací geodetické měření, pak přínos použití
fotogrammetrickémetody
je problematický.
Stupeň efektivnosti mapování urbanizovaných
oblastí ve velkých měřítkách metodou letecké fotogrammetrie závisí především na splnění následujících
podmínek:
- Provední leteckého fotografování v~době, kdy str..omy nejsou olistěny.
- Dodržení technologické kázně při realizaci všech
etap mapovacích prací.
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Pichlík,
V.: K zvýšení efektivnosti
fotogrammetrického
mapování urbanizovaných
oblastí ve velkých
měřítkách

2. K otázce leteckého snímkování
urbanizovaných oblastí ve velkých měřítkách.

dávání listí, uvedená v tabulce 1 byla určena jak pro
lesní stromy a okrasné keře (buk, dub, hloh, jasan,
javor, lípa, olše, akát, kaštan a šeřík) tak pro ovocné
stromy (meruňka, třešeň, višeň, švestka, hrušeň,
jabloň a ořešák).
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Podle dosud prováděné praxe v ČSSR se za vhodné
podmínky pro letecké měřické snímkování považuje
bezoblačné počasí v rozpětí měsíců duben až říjen
a v závislosti na výšce slunce, denní doba několik hodin okolo poledne. V době od listopadu až do března
se nepředpokládá
možnost měřického snímkování
a to hlavně pro souvislou sněhovou pokrývku, nebo
pro dlouhé stíny, pro nedostatečné osvětlení terénu
a pro malý interval jasu terénu [6].
Uvedené podmínky zužují tedy možnost leteckého fotografování pro měřické účely na několik
měsíců v roce a ve dnech, kdy vyhovují světelné podmínky, na několik hodin kolem poledne. Tím aplikace
letecké fotogrammetrie pro mapování urbanizovaných
oblastí ve velkých měřítkách by byla velmi omezena.
Bylo proto provedeno šetření o agrometeorologických
a fenologických údajích, a zkoumán vliv světelných
podmínek s cílem, jednak vymezit období, kdy počet
zobrazených informací na leteckých snímcích je nejméně ovlivněn vegetací, a jednak s cílem rozšířit
možnost leteckého snímkování pro měřické účely i za
zhoršených světelných podmínek.
2.1 Vliv agrometorologických
a fenologických
jevů na počet předmětů
měření zobrazených
na leteckých
snímcích.
Pro upřesnění počátku a konce období, kdy terén není
pokryt sněhovou pokrývkou a kdy vzrůst vegetace
ovlivňuje jen v zanedbatelné míře zobrazení předmětů
měření na snímcích, byly vyžádány od Hydrometeorologického ústavu v Praze údaje desetiletých agrometeorologických a fenologických pozorování tří stanic s nadmořskými výškami 220 m, 440 m a 740 m.
Průměry desetiletých pozorování podstatných jevů,
ovlivňujících počet zobrazených informací ua leteckých snímcích, důležitých pro mapovací práce, jsou
uvedeny v tabulce 1.

Z tabulky 1 je patrné, že doba mezi počátkem olistění stromů a všeobecným olistěním není v prúměru
delší než deset dní. V případě, že měřické snímkování
pro mapování urbanizovaných oblastí ve velkých
měřítkách by bylo ještě omezeno podmínkou bezoblač·
ného počasí a několika hodinami okolo poledne, byla
by tím značně omezena možnost použití fotogrammetrické metody. Tím by byla nepříznivě ovlivněna
i možnost zvýšení efektivnosti mapovacích prací.
Byla proto v roce 1974 experimentálně ověřována
možnost leteckého snímkování v ČSSR za rúzných
světelných podmínek pro mapování urbanizovaných
oblastí ve velkých měřítkách.
2.2 Letecké
snimkování
lastí za zhoršených
pro experimentální
na počet a přesnost
měření.

Letecké snímkování za zhoršených světelných podmínek pro provedení experimentálních prací bylo prove(ieno na částech intravilánů čtyř lokalit, dále označovaných písmeny A, B, C, D. Fotogrammetrické
mapování v měřítku 1:1000 zmíněných čtyř lokalit
prováděly, nezávisle na experimentálních pracích,
čtyři národní podniky Geodézie, z měřických snímků
v měřítkách 1: 4500 až 1: 5000 vyhotovených podle
podmínek "Směrnice ... " [6].
Pro experimentální ověření možnosti používat
pro mapovací práce letecké snímky pořízené za různých světelných podmínek, neodpovídajících "Směr~
nici ... " [6] bylo objednáno snímkování částí zmíněných lokalit A, B, C, D, v tých měřítkách, jako p6žadovaly n. p. Geodézie,
-

a to jednak normální komorou asi jednu až dvěh9diny po východu slunce
- a jednak širokoúhlou komorou pod oblačností.
V objednávce pro experimentální práce bylo požadováno, aby
citlivost použitého negativního materiálu byla volena se zřetelem na
Průměrná data deseti1etého
světelné poměry při snímkování, a
pozorování pro nadmoř. výšku
aby provaditeli
experimentálních
prací se snímkovými podklady všech
220m
HOm
140m
I
I
variant snímkování lokalit A až D
byly záslány výpisy "Prúvodního
II. I.
2.1.
17. 12.
listu leteckého fotografování a laboratorního zpracování snímkových
16.2.
10.3.
23.3.
podkladů. "
17 .8.
2.9.
18. 19.
Z údajů uvedených v "Průvodních listech ... " jsou v tabulce
28.4.
30.4.
7.5.
2 pro každý snímkový let -uvedeny
-následující údaje: Datum a hodina
4.5.
9.5.
15.5.
provedení leteckého fotografování,
13. 10.
14.10.
17. 10.
dále údaje o oblačnosti a vodorovné
dohlednosti z letadla v době snímko.
3. II.
5.
II.
29.10.
vání.

Průměrná data počátku olistění stromů, všeobecného olistění, počátku opadávání listí a konce opa-

<Il

~
'o"

'O

Agrometeorologická a fenologická
pozorováni

il<

1

-2

Začátek období se souvislou
sněhovou pokrývkou
Sejití sněhové pokrývky v předjaří

---

3

Ukončení žní

4

~očátek olistění stromů

5

Všeobecné olistění

---

---

6

Počátek opadávání listů

7

Konec opadávání listú

---

urbanizovaných
obsvětelných
podmínek
ověření
jejich
vlivu
lokalizace
předmětů
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Fotografováno
Lokalita
dne
1

2

I

1. 5.
A
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svahovitosti. Nebo to bývají též intravilány s městským zastavěním složitého půdorysu, nebo intraviIány
s venkovským zastavěním se zarostlostí, s průměrným
počtem 25 stavebních parcel na 1 ha a opět s různým
stupněm svahovitosti.
V lokalitě D byly experimentálně zkoumány dvě
části, odlišné typem zástavby, a to
část D 1 místy s vilovou, ale převážně chatovu
zástavbou, jež byla zaměřena příslušným n. p. Geodézie geodeticky a část D 2, mající charakter sídliště
se sadovu úpravou, vyhodnocenou fotogrammetricky.
V n.p. Godézie, mapujících lokality A až D,
bylo provedeno grafickonumerické vyhodnoeení jen
z měřických snímků (M) a to: .

Počasí.

hodin

oblačnost

3

4

dohlednost

I

5

12.00

3/8 Ci

15

26.4.

14.00

~/8

10

5.6.

6.00

jasno

10

5.6.

6,45

jasno

17.6.

10.00

14.5.

13.00

8/8 Cu

30.5.

11. 00

3/8 Ci

21. 12.-

13, 15

4/8 Ci

4-5

B
1-2/8

30

Cu

10

v
v
v
v

C

_ 26.4.
D

_. 13.00

1. 5.
5.6.

5-7

5--8

3/8

3. Experimentální ověření vlivu leteckých snímků
pořízených za různých světlných podmínek na
množství a přesnost lokalizace předmětů měření.
Výměry zmíněnych částí intraviIánů s počtem podrobných bodů (PB) a některé další údaje experimentálně zkoumaných částí lokalit A B, 0, D jsou uvádeny v tabulce 3.
1) Stupeň obtížnosti uveden podle projektu mapovacích prací n.p. Geodézie.
/

V současné době fotogrammetricky mapované
intraviIány v lIl:ěřítku 1 :1000 mají charakter experimentálně zkoumaných částí lokalit A, B, C. Bývají
to nejčastěji městská a vilová zastavění, větší zemědělské objekty nebo též nová sídliště s průměrným
počtem 10 stavebních parcel na 1 ha s různým stupněm

,

Výměra
v ha

I

Stupeň
obtíž. 1)

Lokalita·
zkoumaění části
lokality

lokalitě
lokalitě
lokalitě
lokalitě

Počet PB
nazkoumaně části
lo~ality

Počet
PB/ha

Předpokládanýpočet
PB/ha
(Viz GaKo
č. 5/1974
str. tab. 3)

4

5

6

1

1

A

1,07

VI

234

219

170

2

B

1,11

III

216

195

90

3

,C

'1,67

V

257

154

130

4

Dl

8,07

IV

398

49

105

5

D2

9,88

n,IV

676

68

105

3,35

-

707

183

-

II

17,95

-

1074

60.

-

I

21,90

- I

1781

81

-

6

A+B+C

7

Dl+D2

8

I

6+7

I

I

Zeiss - Jena,
B na stereometrografu Zeiss J ena,
C na stereoplanigrafu Zeiss Jena,
D 2 na autografu Wild A 7.

za

~
""
~
p.,

2

A na stereometrografu

Ve VÚGTK byla provedny veškeré vyhodnocovací práce na stereometrografu Zeiss-Jena. Kromě vyhodnocení experimentálně zkoumaných částí intravilánů lokalit A, B, C, D,i a D2 z měřických snímků (M),
bylo provedno jejich vyhodnocení též ze snímků pořízených pod oblačností (O),z ranního snímkování (R)
a v částech lokalit Dl a D2 též z předběžného snímkování (P), provedeného v předstihu v roce 1973 jako
podklad pro šetření držby a pro projekt fotogrammetrické signalizace.
Aby rozbor experimentálních fotogrammetrických prací a z něho vyplývající závěry byly pokud
možno ovlivněny. jen' proměnnými světelnými podmínkami, byly za neměnnou oblast uvažovány jen
výsledky určené z variant snímkování vyhodnocených
ve VúGTK jedinou dvojicí vyhodnocovatelů, na neměnném vyhodnocovacím stroji, a při dodržení neměnného technologického postupu. Navíc pro každou
část experimentálně: zkollmané lokality byly - při
vyhodnocování snímků pořízených
různých světelných podmínek - použity tytéž vlícovací body.
Experimentální práce byly provedeny v takovém
rozsahu, že lze přisoudit jejich výsledkům patřičnou
platnost. Ro~sah prací je patrný z tabulky 4.

15

3/8 Ci

6.00

.

8--12

7/8 Cu

13.00

I

.

10-15

3

I

Jedinou kontrolou pro určení
polohy fotogrammetricky, ale zpravidla i geodeticky určených PB
je kritérium pro odchylku mezi
přímo měřenou vzdáleností dvou
bodů a vzdáleností vypočtenou
z fotogrammetricky,
nebo geodeticky určených souřadnic těchto
bodů.
.
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Procento fotogrammetricky ne"
určtmých P B je rovno rozdílu procent celkově nevyhodnocených PB
(sl. 5) a PB vypočtených je.dnak
z pomocných,
fotogrammetricky
určených bodů a jednak z kon.
trolních oměrných měr {sl. 8), zvětšenému o procento PB, jež při kon~
trole oměrnými překročily dovolené
odchylky (sl. 9).

Byly proto zfotogrammetrickyurče.
ných souřadnic xf; Yf podrobných
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""" -" --PředběŽ:ÝCh-P
---fotogrammetrického
určení lze též
6
8
9
3
4
5
7
I
posoudit z hodnoty empirické chyby
ma(f) po opakovaném fotogramme.
I
24
2
5
15
1781 90
I
M
trickém určení souřadnic PB.
-- -- ---- -Byly proto, pro ověření vlivu
8
22
2
8
13
1565 83
2
C
A+B+C
---- -- -- -světelných podmínek na přesnost
+Dl +D2
17
4
10
1524 79
34
8
3
R
------- -- ._- polohové lokalizace předmětů mě·
ření, vypočteny polohové vzdále·
2
9
9
6
1074 71 I 32
P
4
nosti d všech P B, určených ze snímků
uvedených pod písmeny (O), (R) a
v lokalitě D též Ze snímků (P), vzhledem k polohám
bodů PB vypočteny hodnoty oměrných měr 01' a to
korespondujících PB, určených z varianty snímko·
odděleně pro kategorii
vání (M). Z nich pak byly vypočteny střední hod"
a- fotogrammetricky signalizovaných PB,
noty díferencí ma(l) podle vztahu
b- fotogrammetricky nesignalizovaných PB,
c--lomových bodů střešních plášťů (po redukci
jejich souřadnic a šířky okapů).
ma (/) =
[AdnAM
Hodnoty oměrných měr 01 byly vypočteny po foto.
grammetrickém
vyhodnocení všech variant sním·
Hodnoty středních diferencí ma(f) jsou spolu s hod.
kování, tedy po vyhodnocení měřických snímků (M),
notami
maximálních diferencí max L1d uvedeny v ta·
snímků pořízených pod oblačností (O), snímků po·
bulce 6.
řízených asi do dvou hodin po východu slunce (R)
a v případě lokality D, též po vyhodnocení "předběž.
V řádku 4 tabulky 6 jsou opět se zřetelem na počet
ných "snímků (P).
PB v kategoriích bodů a, b, c uvedeny vážené průVypočtené hodnoty uvedených oměrných měr
měry středních diferencí ma(f) v m a v řádku 5 z nich
01 byly porovnány s korespondujícími hodnotami přímo
vypočtené hodnoty empirických chyb fií.a(f), podle
měřených oměrných měr Dg a zjejich rozdílů byly pro
vztahu
každou z variant leteckého snímkování (M, O, R, P)
ma (I) = ± ma (/) :
vypočteny hodnoty středních chyb oměrných měr
mo (I).
Hodnoty empirických chyb ma(f) určené z hodnot
Před výpočtem hodnot středních chyb oměrných
středních diferencí uvedených ve sloupcích 4, 7, 10
měr 'l,no(f) byly hodnoty rozdílů Og - 01 rozčleněny do v řádce 5 tabulky 6 jsou v dobrém souladu s hodnotami
skupin s krokem ± 0,10 m. Hodnoty těchto rozdílů na
chyb středních oměrných měr, uvedených ve sloupcích
± 0,30 m, vyjádřené v procentech z počtu n porovná9, 13 fI! 17 v řádce 4 tabulky 5.
vaných oměrných měr, jsou uvedeny ve sloupcích 4, 8,
Národní podniky Geodézie, mapující lokality
12 a 16 , střední chyby oměrných měr mo (I) ve sloup.
A až D, určily fotogrammetricky ze snímků (M), po.
cích 5, 9, 13 a 17, hodnoty maximálních chyb oměr.
řízených podle "Směrnice ." [6], s vyhovující přesnosných měr - max L1q(j) ve sloupcích 6, 10, 14a 18 tí podle. "Směrnice pro THM" [7] v částech experia počty n porovnávaných oměrných měr mezi uva.
mentálně zkoumaných
intravilánů
níže uvedená
žovanými' kategoriemi bodů a, b, c jsou uvedeny ve prooenta PB:
sloupcích 3, 7, 11 a 11}tabulky 5.
v lokalitě A
75%.
V řádce 4- tabulky 5 jsou, se zřetelem na počet n pov lokalitě B
88%.
rovnávaných úměrných měr mezi body u, b, c, uve64,%.
v lokalitě O
deny vážené průměry počtu n chyb oměrných nad hod·
a v lokalitě D2 73%.
notu ± 0,30 m (vyjádřené v procentu z počtu n)
a' vážené průměry hodnot středních chyb oměrných
Z těchže měřických snímků (M) bylo na VúGTK
měr mo(f) v m.
fotogrametricky určeno násll:)dující procento PB:
Je z nich patrné, že téměř ze všech variant sním·
kování hodnoty vážených průměrů středních chyb
v lokalitě A . 94%.
oměrných měr jsou velmi blízké polovině hodnoty
v lokalitě B
88% ..
±O,30 m - přípustné chyby oměrných 01 (Viz "Směr.
v
lokalitě
O
94%.
nici ... " [7]).
a v lokalitě D2 86%.
Experimentální zkoušky ukázaly, že i v případech,
kdy tato hodnota je překročena, lze souřadnice chybně
Menší počet fotogrammetricky
určených PB
určeného PB opravit bez polní pochůzky a geodetic.
některými národními podniky Geodézie je z větší
kého doměření, po analýze grafického zákresu budovy
části důsledkem nesplnění předpokladů uvedených
na milimetrový papír v měřítku 1:100, z fotogrammetv "Projektu automatizace" [ll], z něhož citujeme:
ricky určených souřadnic lomových bodů budovy.
"jedním z předpokladů úspěšné automatizace
iJ:l

.
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Chyby oměrných měr určených z počtu oměrných měl' n vypočtených z fotogrametricky určených
souřadnic PB ve VÚGTK ze snímků:
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výpočetních a zobrazovacích prací (Pich. - v plném
rozsahu platné též pro technologii fotogrammetrické
metody) bude, aby pracovníci v předcházejících fázích výrobního cyklu byli seznámeni s povahou a posláním automatizace do potřebné míry podrobností.
Půjde zejména o tyto skutečnosti:
- pochopit, že automatizace vyžaduje důslednou
kázeň v dodržování předepsané technologie,
- při výkonu prací mít stále na mysli důsledky
každé opreace na automatizaci výpočetních
a zobrazovacích prací."

4. Závěr experimentálních prací k možnostem
zvýšení efektivnosti fotogrammetrického
mapování urbanizovaných oblastí ve velkých
měřítkách.
Měřické snímky (M), snímky pořízené pod oblačností (O), ranní snimky (H) a "předběžné" snímky (P)
experimentálně zkoumaných částí intravilánů lokalit
A až D lze považovat v zásadě za snímky pořízené
v mimovegetačním období. Touto skutečností byly
příznivě ovlivněny výsledky experimentálních praci.
Provedením experimentálních prací byla ověřena
možnost využití leteckýéh snímků vyhotovených za
zhoršených světelných podmínek.
Má-li volba doby snímková co nejpříznivěji ovlivnit efektivnost fotogrammetrické metody při mapování urbanizovaných oblastí ve velkých měř'ítkách,
pak se doporučuje:
1. Požadovat provedení měřického snímkování
v prvém mimovegetačním období, před olistěnímstromů, v době co nejkratší po provedení fotogrammetrické
signa.lizace.
.
Procento fotogrammetricky určených PE z měřických snímků pořízených v mimovegetačním období

v..:

'K zvýšení efektivnosti
fotogrammetrického
urbaniz.ovaných
oblasti ve velkých
měřítkách

pod oblačnosti (O), nebo z ranního snímkování (H),
svědčí o tom, že lze zvýšit počet možností leteckého
snímkování, a tím zvýšit možnost využití letecké fotogrammetrie pro mapování intravilánů ve velkých
měřítkách.
2. Předběžné snímkování intravilánů a extravilánů pro mapování ve velkých měřítkách, jež zpravidla
pro naléhavost jiných požadavků nebude možné
uskutečnit v prvém mimovegetačním období, plánovat
v co největší míře na druhé mimovegetační období.
Předběžené snímkování v prvém mimovegetač.
ním období by se mohlo uskutečnit v létech se zvláště
příznivými podmínkami pro snímkování, až po dokončení měřického snímkování pro vyhotovení map
velkých měřítek, nebo pro obdobně odůvodněné
cíle mapováni.
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Do redakce došlo dne 5. 2. 1975
Lektoroval:

Využiti laseru při ražení štol
a kladení potrubí ve štolách

Ing. Miroslav Roule, CSc., ČÚGK

Ing. Karel Macek
Stavby silnic a železnic, n. p., Praha

Štolované stoky jsou součástí stokové sítě, která
se buduje za účelem spolehlivého a hospodárného
odvedení odpadních vod z určeného území. Slouží
jako sběrače kmenové stoky, odlehčovací stoky
i přípojky tam, kde je sto ková síť uložena ve velké hloubce přes 5 m a kde není možno pro různé
př,ekážky na povrchu
území klást kanalizační
trouby do otevřené rýhy.
Vytyčování směru a spádu štoly se dosud provádí klasickými geodetickými metodami. Při vlastním štolování se vytýčený směr kontroluje
pouhým okem a spád vodováhou. Po vyrubání určité
délky štoly se provádí opět geodetická kontrola
a pak následují případné korekce směru a spádu.
Při kladení potrubí ve vyrubané štole je opět nut-

ný jeden pracovník provádějící
kontrolu směru
a: spádu z prostoru hotové revizní šachty. Přes
veškerou snahu o přesné uložení potrubí, je tato
kontrola pouze subjektivní..
Použití těchto metod zvyšuje nároky na kapacitu m~řických prací, neřeší v každém okamžiku
kvalitu prováděných prací, nebo snižuje rychlost
pracovního postupu.
Proto byl proveden výzkum použití laseru při
vytyčování štol a kladení potrubí, jehož účelem
bylo odstranit výše uvedené nedostatky.
K výzkumu bylo použito univerzální laserové vytyčovací zařízení vyvinuté ve Výzkumném ústavu
pozemních staveb Praha ve spolupráci s Výzkumným ústavem vakuové elektroniky
Tesla Praha
(obr. 1).
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po-

a) Mo ž n o s t
tyčení
směru

2. Výzkum využití laseru při
a kladení potrubí ve štolách.

vytyčování

štol

Při výzkumu byly sledovány tyto možnosti využití univerzálního
laserového vytyčovacího zařízení LVZ 1 s kontinuálním
He-Ne laserem TKG
205.

a) Možnost využití laseru pro vytyčení směru
a spádu štoly na základě dvou daných směrových bodů na povrchu terénu.
b) Možnost použití laseru při vlastním ražení
štoly.
c) Možnost využití laseru
při kladení
potrubí
a výškovém urovnání dna štoly, podkladního
betonu a podkladních pražců.
Výzkum těchto možností byl ověřen při stavbě
štolované kanalizační štoly s kameninovým potrubím Js 600 mm, délka trouby 100 cm, vzdálenost
šachet 50 m, hloubka štoly 10-12 m, předepsaný
spád 2 %0.

.
._----

0/"0. __

v Yu žit í 1a s e r u
a spádu
štoly

při

vy-

byla ověřena následujícím způsobem:
Laserový vysílač upevněný na výsuvném stativu
a opatřený optikou Adegon 50 byl umístěn na povrchu vose vyhloubené těžní šachty a pomocí dalšího přídavného optického zařízení byl laserový
paprsek zaměřen na osu další budoucí těžní šachty vzdálené od stanoviště laseru 50 m (obr. 2,
bod A, B.
Poté byl laserový paprsek promítnut ve svislé
rovině přídavným optickým zařízením na dno těžní
šachty (obr. 3 J, takže na přední a zadní stěně
šachty vyznačil dva budoucí body ve směru štoly (C,
O), které byly pak pevně zafixovány ve vzdálenosti 240 cm. (Oélkový rozměr těžního prostoru
šachty byl v tomto případě 240 cm. J Princip přídavného optického zařízení je uveden na obr. 4.
Poté byl laserový vysílač se stativem a napájecím akumulátorem spuštěn v japonce na dno šachty, kde byl instalován ve vstupním prostoru a zaměřen do správného směru pomocí dvou olovnic
upevněných na fixovaných bodech.
Po zaměření směru byl na libele laserového vysílače nastaven předepsaný
spád štoly. Vytyčení
směru je možno provést s přesností
± 1 mm na
vzdálenost 240 cm, což představuje na vzdálenost
50 m přesnost cca
20 mm. Vytýčení spádu je
možno provést s přesností ± 5 mm na vzdálenost
50 m.
Doba vytyčovacích prací činila cca 30 minut. Vytyčování prováděli dva pracovníci štolovací čety.

±

b)
Možnost
vlastním
ražení

použití
štoly

byla sledována jednak z hlediska prostorových
možností instalace laseru ve štole a dále z hlediska

. _-.

-f-!l
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Obr. 3 -

Přenesení směru štoly z povrchu
pomocí laserového paprsku

laseru

při

ražení

štol a kladení potrubí ve štolách

pod zem

-+

G
/~

Obr. 4 - Princip přídavného optického zarzzení
1 laserový vysílač, 2 optika, 3 pentagonální
hranol, 4 ob;ímka, 5 laserový paprsek, 6 aretační šroub
Obr. 5 -

Použití

terče ke kladení
laseru

potrubí

podle

rychlosti postupu práce. Po uvážení těchto okólHostí bylo zjištěno, že trvalá instalace laserového
vysílače při štolování není nutná, neboť při rychlosti pracovního postupu cca 1-2 m/směnu by
byl laserový vysílač nevyužitý a navíc by byl vystaven stálé možnosti poškození. Proto se v tomto případě navrhuje přerušované, kontrolní použití laserového vysílače instalovaného na výsuvném
stativu. Jeho zaměření na fixované body směru
mt"Iže být provedeno během 15 minut, tj. během
doby směrového ustálení paprsku. Vhodná poloha
stopy laserového paprsku pro ražení a montáž štolovacích rámt"I je znázorněna na obr. 5.

c) Možnost
využití
laseru
při
kladení
potrubí
a výškovém
urovnání
dna
š to 1 y, po dk I a dní h o bet o n u
a podkladních
pražct"I

Obr. 6 -

Poloha stopy
žení a montáž

laserového paprsku
štolo vacích rámL'i

při ra-

Při kladení potrubí Js 600 byl laserový vysílač instalován na dně revizní šachty vose potrubí. K zavěšení laserového vysílače byl instalován výsuvný
stativ a k napájení akumulátorová baterie. Protože prostor revizní šachty je malý, doporučuje se
použít co nejméně součástí. Pro kladení potrubí
Js 50 cm a výše se doporučuje použít pouze laserový vysílač se třmenem vypodložený do vhodné výš-
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trubí ve štolách

laseru

při

ražení

štol

a kladení

po-

ky. Při kladení p.otrubí }s 250-500 mm je nutno laserový vysílač vyjmout ze třmene a geodetické třínožky a tyto části nahradit
speciálním stativem.
Ke kladení potrubí byl použit středící terč (obr. 6),
který koriguje svým provedením
případné
vady
potrubí a zaručuje stálou výšku toku dna od osy
paprsku. Aby kompenzace vad byla u všech průmě1'11 potrubí 'stejně účinná, je nutno používat pro různé druhy potrubí určitou délku základny středícího terce.
Napájení laserového vysílače je možno provést
ze síťového zdróje nebo akumulátoru umístěného
na povrchu'trasy.
Po vytyčení osy potrubí je účelné instalovat
v těžní šachtě kontrolní .0draŽeč laserovébo paprs-'
ku, nebo vyznačit pevný kontrolní bod.
Urovnání dna štoly, podkladního betonu a podkladních pražců je možno provést podle vytyčeného paprsku v libovolné vzdálenosti od laseru jednoduchými měřicími prostředky ve zvoleném počtu bodů.
'
3. Předpokládaný

technicko~ekonomický. přínos

Předpokládaný
technicko-ekonomický
použití laserového vytyčovacího zařízení
lovártí lze spatřovat v těchto oblastech:

přínos
při što-
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1. Snížení množství vyměřovacích
prací geodeta
a pracovní čety při vytyč'ování směru a spádu
štoly, štolování a kladení potrubí.
2. Úspora jednoho pracovníka
v četě určeného
pro kontrolu práce při kladení potrubí.
3. Úspora pracovníků z titulu zvýšení produktivity práce při štolování a kladení potrubí včetně
provádění podkladních vrstev.
4. Vyšší časové využití mechanizačních prostředků
při kladení potrubí (pneumatická
doprava suché betonové směsi).
5. Zajištění kvality provedené práce.
6. Snížení nákladů na údržbu a opravy potrubí
u uživatele
7. Úspora podkladního betonu.
8. Zlepšení
pracovních
podmínek
pracovníků
a zvýšení hygieny práce.
r.ITERATURA:

1. Stoky JS 25 - 100 cm štolované pražskými rámy
technická zpráva, PPÚ Praha 1965.
2. Výzkum využití laseru při ražení štol a kladení potrubí
ve štolách - výzkumná zpráva V.úPS Praha 1973.
Do redakce došlo dne 26. 6. 1974
Lektoroval:

Racionalisace sběru informací
pro naplnění a vedení registru
evidence nemovitostí

Doc.

Ing. Jaromír

Tlustý,

CSc.,

ČVUT

Ing. Karel Maxmilián,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografitký
v Praze

1. Úvo"d

Čtenáři byli seznámeni v GaKO č. 3/74 [1] s problematikou obsahu a tvorby registru evidence nemovitostí (.REN), jako součásti Informačního systému geodézie a kartografie (ISGKj.
Údaje REN patří mezi nejvíce využívané geodetické a kartografické irťformace, obsažené v ISGK.
Cílem REN je operativně plnit při minimální spotřebě živé' práce potřeby národního hospodářství,
jak na úseku správních řízení ci nemovitóstech, tak
pro účely hospodářských
činností. K úspěšnému
plnění tohoto cílé je třeba zajistit~polehlivost
a aktuálnost poskytovaných údajů, coŽ je nemalou měrou podmíněno dokonalým systémem tvorby a sběru nových nebo změněných prvotních informací
REN. Na tuto problematiku byla v roce 1973 a 1974
zaměřena činnost pracovní skupiny pro řešení otázek' EN při ČÚGK a na výsledky její práce [3] navázal v r. 1974 výzkum ve VÚGTK.

a) tvorba, popř. sbě'r informací
b j zpracování informací
c) uložení (uchovávání) informací
d) zpřístupňování (poskytování jinformací
Pro účely "plánování a řízení celého procesu je
účelné znát s předstihem rozsah a charakter připravovaných
změn dotýkajících
se obsahu REN
a tím všech pracovních etap ad a) až d).
K vytvoření předpokladů pro uchovávání a poskytování aktuálních informací je třeba zabezpečit u příslušných výkonných geodetických složek
(zejména u středisek geodézie v okresích - SGj
včasný přehled o realizovaných změnách a pak pořízení nezbytných technických, popř. právních podkladů k jejich provedení v REN. Tyto úkoly se týkají
etap ad a), bj.
Uložení informací na paměťových médiích počítače a jejich zpřístupňování
(etapy ad c j, d j je
záležitosU programového systému k ovládání REN
a mní předmětem tohoto pojednání.

2. Současné zdroje informací
o změnách v obsahu REN

2.1 I n f o l' m a c e o při
změnách

Z hlediska informačního procesu lze celý soubor
prací spojený s vedením REN rozdělit na etapy:

Odpovědnost za vedení EN, resp. REN mají v resortu ČÚGK podle zákona ČNR č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie, krajské geodetické
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a kartografické
správy (KGKS) a pracovní úkoly
Operativní zjišťování všech uskutečněných
změn
s tím spojené plní především SG v okresech. Na
jen vlastním šetřením SG je nereálné a vysoce neagilnosti představitelů těchto útvarů závisí stupeň
hospodárné. Proto také zákon č. 22/1964 Sb., o EN,
informovanosti o připravovaných změnách, dotýkastanovuje součinnost orgánů, organizací a občanů
jících se obsahu REN, v jednotlivých
krajích
s orgány geodézie za účelem udržování souladu EN
a okresech. Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemose skutečným stavem (§§ 4, 6, 8 zákona). Tato
vitostí, nestanoví totiž příslušným státním orgásoučinnost však není v zákoně podrobně specifinům povinnost předávat orgánům geodézie a karkována a pak často ani konkrétně vymezena v přítografie takovéto informace nebo dokonce podrobslušných právních normách a prováděcích předpinější grafické podklady.
.
sech jiných resortů, úzce souvisejících s problematiZdrojem informací o připravovaných
změnách
kou EN.
jsou téměř výhradně národní výbory, které záPoměrně dobře je plněna povinnost předkládání
měry týkající se investiční výstavby nebo zeměděllistin pro zápisy právních vztahů k nemovitostem
ství schvalují, popř. samy stanovují v podobě rozpři změně vlastnictví, resp. správy národního mapracování
rozhodujících
politickohospodářských
jetku, týkající se stávajících nemovitostí (parcel).
usnesení vrcholných stranických a státních orgánů.
Tento způsob součinnosti je jasně stanoven v zákoZískání a využívání takových materiálů v resorně č. 95/1963 Sb., o státním notářství, a ve vytu geodézie a kartografiE:J se zajišťuje převážně
hlášce ministerstva financí č. 104/1966 Sb., o spráosobním stykem představitelů KGKS, resp. SG s přívě národního majetku. Nesrovnatelně horší je situaslušnými útvary okresních a krajských národních
ce v podchycování změn souvisejících s investiční
výborů nebo na podkladě dvoustranných
písemvýstavbou as neinvestičními
zásahy do půdního
ných dohod o _v~ájemn~ .spolupráci n.árodní~? vtfondu, při nichž vznikají nové nemovitosti (parceboru a pracoviste geodezle a kartogafle na pnslusly) nebo se mění jejich způsob využití. Tyto změny
ném stupni (okres nebo kraj). K informovanosti ormají navíc často charakter' zjevného nesouladu
gánů geodézie a kartografie o zamýšlených změnách
obsahu map EN se skutečností v terénu a jsou nejtýkajících se obsahu REN účinně přispívají i jednáčastějším předmětem kritiky ze strany veřejnosti.
ní krajských koordinačních
komisí pro geodézii
Jediným spolehlivým způsobem zjišťování těchto
a kartografii, zřízených ve všech krajích při KGKS. nesouladů je dosud především šetření SG v terénu
Na useku investiční výstavby existuje konkrétní
nebo v některých případech využití vhodných letecopatření v metodických pokynech federálního mikých snímků.
nisterstva pro technický a investiční rozvoj (FMTlR)
Na úseku investiční výstavby se situace poněkud
[4], které stanovuje vypracování přílohy "Návrh
zlepšila vydáním vyhlášky FMTIR ze dne 12. prozměny funkčního využití pozemků" k územnímu
since 1973 Č. 161, Sb., o dokumentaci stavEJb a na ni
plánu (podrobnému) a předání jednoho jejího paré
navazující vyhlášky ČŮGK č. 10/1974 Sb., o geoúzemně příslušnému SG. Přílohu tvoří grafická část
detických pracích ve výstavbě (ve znění vyhlášky
se stavem parcel podle EN a s návrhem nové výČŮGK č. 38/74 Sb., ze dne 8. 4. 1974, kterou se
stavby a tabulková část, obsahuiící přehled výstavmění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb.).
bou dotčených parcel EN se imény iejich 'uživatelů
Těmito předpisy jsou stanoveny kvalitativní poda navrhované nové funkční bloky. Tento materiál
mínky realizační dokumentace
stavby tak, aby
představuie velmi konkrétní výhled zástavby. ovšem
mohla být plně využita pro zá~res nových stabez časových údajů výstavby a. ie současně vhodvebních objektů do map EN i pro úpravu majetným podkladem pro včasný výkup staveniště. Uve- . koprávních vztahů. Předložení této dokumentace ordené opatření FMTIR není však důsledně plněno
gánům geodézie ani skutečné uspořádání majetkoa orgánům geodézie a kartografie v krajích není
právních vztahů k nově vzniklým nemovitostem
ani řádně známo.
(parcelám] však účastníktlm investiční výstavbv
Na úsAku hospodářskotechnických
úprav oozemneukládá a tím ie ieií účinnost ve prospěch orgánů
ki'l fHTŮl"] jsou též SG známy' přinravované akce.
geodézie značně otupena.
protože jim je podle platných předpis~l oředáváno
Všechnv uskutečněné změny v usoořádání a vyjedno paré schváleného proiektu HTUP Ho~iíí ie
užívání zeTllědělskéhopůdního
fondu. resp. i lessituace na úseku příoravv meliorace oůdy, při níž
ního fondu, vyplvvaiící z D~oiekttl HTŮP, z projekdochází často k podstatným z'Í·~ahům do uspořádátů reku1tlvllce půdv a lT1.eliorllČníchzařízení nebo
ní zemědělského půdního fondu. Povinnost předáz vlastní iniciativv
zemljdělského DOdni ku. mají
vat o~oiektv rekultivačních
11 melioračních
prací
být ve smyslu znění S 7 zákona č. 22/1964 Sb.,
orgánům geodézie není obecně závaznými předpisy
o EN hlášenv do 1.5 dntl u~ivatelem nemovitosti,
stanovena.
resp. sorávc:em národního
maietku oříslušnému
Cel.kově lzp. konstatovat. 7e ooskytování vhodmístnímu n'Írodnínm výboru. kterv' nuŘt do 1.5 dnťl
ných oodklad!"l o~o vvtvoření ořehledll n ořioNloznamuje takto ohlfi<;ené :změnv podle ~ 8 téhož ziÍvovanvch změni§ch dotýkaiících se ol)<:Rhu REN kona orgántlm geodézie. Tento :z,oůsob ie slo'7,itý,
li orgánů geodé'lie a kartografie. není do~tatečně
předpokládaná
am;a~ov8no!"tmí~tnlch
hlirodních
uoraveno ol)ern~ :;>:'Ívaznvmioředpisy a ú~o"eň invýborů nR tomto úseku ie až na nepatrné výiimky
formovanosti iednotlivých SG v tOTllto smyslu je
zcela nedo<;tačuiící a tak lze konstatovat. '7e se
velmi rozdílná.
ohlašovací povinnost ve smvslu zákona o EN olní
vehtli neusookoiivě. 7:iištěnÍ usl(utečněnvc'\1 změn
v zemědělském půdním fondu ie tal< odkázáno oře2.2 I n for m a c e o l' e a I i z o van Ý c h
vážně na místní šetření. orováděné pracovní1{v SG
změnách
Dřímo v nbci. Situar8 ie navíC: komuIikovan'Í tím.
Včasná informovanost SG o všech realizovaných
že 17 ooe~átech EN IZ8 prové'>t ien změnv kultur
změnách dotýkaiících se obsahu REN je zi'ikJa.dním schválené okresním n<'irodním vvborem. ONV nepředookladem pro udržování souladuúdaiů
REN nroievuií obvvkle dostatečnou iniciativu. aby 01'0se skutečností a tím oro poskytování spolehiivých
šetřovaly opodstatnp-nost změn kultur a dodávaly
informací z REN oprávněným záiemcům z řad státsr; iasná' rozhodnutí. Ani iim není v tO'11to smyslu
ních orgánů, hospodářských
organizací i občanů.
obecně závazným předpisem povinnost jednoznať"
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pro

ně stanovena. Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ukládá jen ONV v § 14
zasílat SG opis rozhodnutí o odnětí zem.ědělské
půdy zemědělské výrobě. Obdobné opatření při
změnách kultur v rámci zemědělské půdy zde není
obsaženo.
Prakticky vůbec nejsou SG hlášeny změny, týkající se údajů o uživatelích nebo vlastnících nemovitostí, resp. o organizacích spravujících národní
majetek. Jedná se hlavně o změnu bydliště u občanů a o změny názvů, popř. i sídel u organizací (jež
vznikají při reorganizacích).
Způsobuje to potíže
jak při vlastní činnosti SG (např. při místním šetření pro THM a při' komplexním zakládání evidence právních vztahů v EN), tak uživatelům údajů
REN (např. při výkupech, popř. vyvlastňování nemovitostí). Závěrem lZe tedy konstatovat, že získání informací o realizovaných změnách obsahu REN na
podkladě předpokládaného
plnění obecně uložené
ohlašovací povinnosti v §§ 7 a 8 zákona o EN, je
zcela nedostačující. Je třeba tuto povinnost jak národních výborů, tak uživatelů i vlastníků nemovitostí důsledně konkretizovat v obecně závazných
norm'ách a v prováděcích předpisech souvisejících s problematikou REN, v.ydávaných různými re·
sorty.
3. Možnosti hospodárného
pro REN

získávání podkladů

Obsah REN bude pravděpodobně výhledově poněkud přesahovat dosavadní údaje EN. K zajištění
víceúčelového. využití údajů EN a zejména jejich integrace s připravovanými miInoresortními systémy
se předpokládá doplnit postupně v REN tyto nové
údaje:
I

a) Jednotná čísla standardních
územních jednotek podle číselníku FSÚ
_
b) Jednotná čísla organizací' podle číselníku FSU
a rodná čísla občanů
O) Souřadnice definičních nemovitostí (DBN)
d) Příslušnost
nemovitostí k intravilánu,
popř.
k stálým statistickým obvodům
e) Klasifikace
nemovitostí
podle podrobnějších
charakteristik jejich skutečného využití
f) Bonita zemědělského půdního fondu.
Tyto nové údaje splní čtyři základní cíle:
-

umožní integraci údajů REN s mimoresortními
informačními systémy
- prohloubení informace o jednotlivých nemovitostech
- zajistí prostřednictvím
globální, souřadnicové
lokalizace nemovitostí automatizovaný
výběr
parcel z vymezeného prostoru a grafické znázornění vybraných objektů a jevů v libovolném
měřítku
zprostředkují změnu v dosavadní vnitřní skladbě a počítačovém zpracování souborů informací
REN, s cílem zvýšit jeho stabilitu vůči změnám
ve správním členění státu a při reorganizacích
národního hospodářství.
Podklady pro REN budou proto dále posuzovány jednak z hlediska jednorázového doplnění obsahu REN novými údaji a pak z hlediska operativní
aktualizace celého obsahu REN.
3.1
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REN

Jednotný číselník standardních
územních jednotek zpracovávaný FSÚ obsahuje na správ~ím čle-

ně ní státu nezávislé kódy obcí, katastrálních území a stálých statistických obvodů (SSO). Základní
technickou územní jednotkou v R):':Nje katastrální území (KÚ). Podkladem k doplnění jednotných
čísel obcí a KÚ do REN bude srovnávací sestavení
kódů územních' evidenčních jednotek
(obcí) a
v nich KÚ, zavedených v REN, s odpovídajícími
kódy v Jednotném číselníku FSÚ. Ve vybraných
městech lze specifikovat i příslušnost parcel k SSO
a srovnávací sestavení rozšířit i o kódy těchto nejnižších územních jednotek.
Obdobným srovnávacím sestavením budou doplněna do REN čísla organizací podle Jednotného
číselníku FSÚ. Objektem Jednotného číselníku je
socialistická organizace, v hospodářské sféře až do
úrovně podniku (tj. právnické osoby). V REN jsou
uživatelé nemovitostí však v některých případech
specifikováni podrobněji (obvykle do úrovně závodu). V takových případech bude nutno kódy Jednotného číselníku interně pro potřeby resortu ČÚGK
,doplnit dalším číselným znakem, což nebude činit
potíže. Nesocialistické organizace
(např. církve)
nejsou v Jednotném číselníku obsaženy. Tyto výjimečné případy bude třeba řešit individuálně. Jednorázové doplnění rodných čísel občanů do REN není
reálné do založení ústředního rejstříku obyvatelstva s použitím počítače. Ruční vyhotovování srovnávacího sestavení čísel evidenčních listů, resp.
i listů vlastnictví s rodnými čísly je nepředstavitelné pro svůj rozsah i s ohledem na nedostupnost
jednotně uspořádaných přehledů obyvatel, obsahující rodné číslo i identifikační
znaky vedené
v REN (plné jméno, data narození a bydliště).
I v případě občanů bude třeba řešit výjimečné případy, a to u cizích státních příslušníků, jimž nejsou rodná čísla stanovována.
I
Lokalizace informací
je základním
posláním
ISGK. Proto i pořízení souřadnic DBN je výlučnou
z;íležitostí organizací ČÚGK. K tomu účelu byl již
vypracován pro ČÚGK návrh technologického postupu a jsou zpracovány i základní aplikační programy k využití souřadnic DBN pro pOGítač TESLA.
Pro vyznačení příslušnosti parCel k intravilánu
je třeba nejdříve dosáhno,ut dohody orgánů územ'ního plánování a zemědělství o zásadách vymezení intravilánů v jednotlivých obcích. SG pak vyznačí hranice intravilánů v mapách EN.a vyhotoví
soupis parcel v intravilánu
v podobě prvotního
dokladu Soupis změn a doplňků (EN-PD5-1
a 2).
Pro výběr parcel umístěných v intravilánu se dá
též využít aplikačních programů využívajících souřadnic DBN. Obdobně' je možno podle potřebY
řešit ve vybraných lokalitách vyznačení příslušnosti parcel k SSO. Grafický přehled SSO s vyznačením jejich hranic na mapovém podkladu
(1 : 10 000 ve městech a 1: 50 000 v ostatních
oblastech) má být vydán jako příloha k nově zpracovávanému Jednotnému číselníku územních jednotek FSÚ pravděpodobně v příštím roce.
• Komplexní návrh klasifi~ace nemovitostí v REN
byl zpracován již v minulém roce [2J. V souvislosti
s experimentálním ověřením použitelnosti navrženého třídění nemovitostí došlo letos k drobným
úpravám původního návrhu. V klasifikaci jsou
uplatněna dvě zásadní hlediska třídění nemovitostí (parcel, popř. i jejich dílů), a to podle:
.::....druhu ochrany nemovitostí proti nežádoucí hospodářské a investiční činnosti
-'- způsobu skutečného využití nemovitosti.
Vyznačování zákonné ochrany nemovitosti v REN
je novým kvalitativním ukazatelem, na němž ma-
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jí zájem jak gestoři jednotlivých druhů ochran,
v jejichž zájmu byla ochrana vyhlášena, tak orgány a organizace, jejichž činnost je vzhledem
k ochraně nemovitostí omezována (např. územní
plánování a investiční výstavba, zemědělská výroba, lesní hospodářství apod.).
Až dosud byla vyznačována v EN slovní poznám.kou u jednotlivých parcel v soupisu parcel chráněná území, chráněné objekty a ochranná pásma
na úseku státní památková péče a státní ochrany
přírody, a to podle platné směrnice bývalé ÚSGK.
Podklady pro vyznačování těchto skutečností v EN
mají pořizovat orgány stát,ní památkové péče
a státní ochrany přírody, a to v podobě seznamu
parcel nebo vyznačení hranic chráněného
území
na podkladě mapy EN, popř. jiné vhodné mapy
(např. SMO-5), ale s výčtem hraničních parcel zajišťujícím jednoznačnou identifikaci obvodu chráněného území i v mapě EN. Právními nOl'mami je uloženo vyznačovat "v evidenci vedené orgány ÚSGK"
na návrh Inspektorátu lázní a zřídel také lázeňská
území.a ochranná pásma. Podrobněji nejsou tyto
práce žádným předpisem upraveny. Vyznačování
dalších druhů ochrany nemovitostí v EN není dosavadními předpisy stanoveno.
S ohledem na různou úroveň dostupných grafických materiálů, na jejichž podkladě jsou jednotlivá chráněná území vyhlašována, by bylo v mnohých
případech velmi pracné jednotlivé druhy ochran
v REN důsledně vyznačovat. Ani využitelnost těchto
podrobných informací by neml,lsela být v častých
případech zajištěna. Bude proto třeba zvážit, zda se
stanou kódy ochrany nemovitostí trvalou součástí
REN nebo bude účelnější z hlediska hospodárnosti
je vyznačovat do REN jen na podkladě objednávky
a na náklad uživatelů REN (např. gestora ochrany,
uživatele dotčených nemovitostí, mimo resortního
informačního systému apod.). V tomto případě -by
nebýly předmětem běžné aktualízace.
- Vyznačování charakteristiky
skutečného využívání nemovitostí je v zásadě obdobou dosavadních "poznámek ke kultuře", jež se v podobě číselných znaků vyznačovaly v písemných áperátech
EN. Třídění nemovitostí (parcel) podle navržené
klasifikace je však systematické a jsou volena odlíšná hlediska pro urbanizovaná území (intravilány), kde se odehrávají prakticky všechny společenské činnosti a pro extravilány, kde je využívána
půda převážně k zemědělské výrobě a lesníI11U
hospodářství.
Zásadní třídění nemovitostí podle
druhů pozemků (kultur) zůstává přitom nedotčeno.
Při důsledném vedení dosavadních "poznámek ke
kultuře" v EN lze bez rozsáhlejšího šetření doplnit do REN kódX převážné většiny charakteristik
podle nové klasifikace transformací
dosavadních
znaků "poznámek". V extravilánech bylo přihlédnuto při třídění pozemků nad rámec dosavadních
"poznámek ke kultuře" k ustanovením zákona čís.
53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a lesního zákona č. 166/1960 Sb., které se tý~
kají vykazování a ev.idování zemědělské půdy
a lesního fondu. Klasifikace umožňuje v REN automatizovaně evidovat pozemky dočasně odňaté zemědělské výrobě, pozemky dočasně neobdělávané,
pozemky částečně zemědělsky využívané i pozemky, na kterých byly bez povolení orgánů národních výborů prováděny změny některých kutur.
Podkladem k doplnění příslušných kódů v REN
l:ludou pomocné seznamy těchto kategorií pozemků,
vedené podle platných předpisů na SG. Samostatným klasifikačním kódem bude v rámci "ostatních
ploch"označena
neplodná půda a devastované plo-
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chy, jež mají zcela odlišný charakter ve srovnání se
zbývajícími charakteristikami
"ostatních ploch",
slOUžícími vesměs k určitému společenskému účelu (např. manipulační plochy, komunikace, zařízení občanské vybavenosti atd.). Na úseku lesního
hospodářství budou v REN nově uváděny kódy,
vyznačující příslušnost i kteréhokolív pozemku mimo kulturu 10 (lesní půda), k lesnímu fondu, byl-li
za jeho součást ve smyslu lesního zákona pro. hlášen a dále kódy odlišující lesy účelové od
hospodářských a konečně lesní půdu svěřenou organizacím lesního hospodářství do odborné správy.
Podklady k vyznačování příslušných kódů v REN
dodají organizace ministerstva lesního a vodního
hospodářství (MLVH).
Pro vyznačení bonity zemědělského půdního fondu budou využity podklady zpracovávané organizacemi ministerstva zemědělství a výživy ČSR
a SSR. Způsob přenesení obsahu těchto podkladů do
měřického operátu EN a pak do REN bude teprve
předmětem výzkumu v příštích letech.
Předpoklady k doplnění nových údajů do REN
jsou nebo v nejblížším období budou uspokojivé na
úseku jednotných čísel územních jednQtek, je'dnotných čísel organizaa-í a souřadnic DBN. K vytvoření
optimálních .předpokladů
pro získání podkladi'l
k doplnění zbývajících nových údajů do REN (příslušnost nemovitostí k intravilánu, resp. i k SSO,
celý rozsah klasifikačních kódů, bonita zemědělského půdního fondu) bude třeba zajistit vhodná
organizačně právní opatření, popř. i technologické
postupy.
3.2 A k t u a I i z a c e o b s a h u R E N
Z rozboru současného stavu v získávání informací o změnách týkajících se obsahu REN (odst. 2) je
zřejmé, ž.e nejvíce problémů souvisí se změnami, týkajícími se také obsahu mapy EN (tj. vznik nebo
zánik nemovitostí - parcel a změna druhu pozemků). Dodávání listin o změnách právních vztahů
k stávajícím nemovitostem probíhá vcelku uspokojivě. V obou případech je třeba zabezpečit úplnost
podkladů k provádění změn, a to i s ohledem na
rozšířený obsah REN (viz úvod odst. 3).
aJ Změny týkající se obsahu mapy EN
Změny týkající se obsahu mapy si vyžadují obvykle měřické práce
(prováděné
organizacemi
ČÚGK nebo mimoresortními geodetickými složkami) nebo alespoň místní šetření. Z hlediska_ plánování, organizace a řízení prací u organizací CUGK
v krajích a zejména přímo na SG v okresích, je
'účelné. sledovat každou změnu od fáze její přípravy
až po její provedení ve všech částech operátu EN,
tj. i v REN. K tomu cíli je třeba vytvořit především
vhodné organizačně právní předpoklady. Technickoorganizační opatření u SG, související s evidencí
a plynulým prováděním změn v EN, jsou nastíněna
v [3]. Jejich propracování je v roce 1975 předmětem výzkumného úkolu Č. 7.8 [7], [8] a je zabezpečováno v úzké spolupráci s vybranou organizací
ČÚGK, aby nejlépe vyhovovalo podmínkám a výhledovému organizačnímu uspořádání SG.
K získání informací o připravovaných i realizovaných změnách je třeba především využívat existujících předpisů a na jejich podkladě vyhotovované
dokumentace. Podmínky pro tento záměr jsou uspokojivě splněny na úseku investiční výstavby.
Mimo "návrhy změny funkčního využití pozemku" vypracovávané podle [4] zmíněných již v odst.
2.1, se .vyhotovuje "registrační list stavby" (o ob-
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jemu nad 1,5 mil. Kčs) podle vyhlášky FMTIR
č. 7/1971 Sb., o registraci staveb a ve smyslu Metodických směrnic FSÚ [5] a [6]. Na prvé straně
registračního
listu jsou např. informace:
název
a místo stavby, údaje o stavbě, investorovi, časových
termínech i rozloze výstavby a záboru zemědělské
půdy. Další stránky obsahují již specifické údaje
o zajištění stavby a pro organizace Č'ÚGK nejsou
potřebné. Prvá strana registračního
listu by byla
velmi vhodným podkladem pro evidenci připravované změny v obsahu REN u SG. Podle rozdělovníku
FSÚ však orgány ČÚGK. registrační list nedostávají.
Komplexně je veškerá výstavba v našem státě řízena stavebním zákonem. Dosavadní roztříštěné
právní předpisy se novelizují a budou souhrnně obsaženy v novém zákonu o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), jehož zásady
byly schváleny usnesením vlády ČSSR č. 190/1973.
Pro každou stavbu budou podle těchto zásad vydány vždy tři zásadní dokumenty, jež jsou využitelné pro organizace ČÚGK:
-
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územní rozhodnutí
stavební povolení
kolaudační rozhodnutí.

Součástí uvedených dokumentů je 'vždy grafická
příloha, z níž je zřejmá lokalizace, druha rozsah
stavby, a to ve fázi záměru konkrétní výstavby i jejího dokončení. Přitom podmínkou kolaudačního
rozhodnutí
je předložení
geometrického
plánu
(nebo alespoň potvrzení o objednáv.ce jeho pořízení u SG), popř. situačního a výškového zaměření
stavby (v souladu s ustanovením vyhlášky ČÚGK
č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě). Ze zásad stavebního zákona ovšem opět nevyplývá pro stavební úřady, kterým je dána působnost na úseku územního rozhodování a na úseku
stavebního řádu, povinnost ~předávat po jednom
paré uvedených dokumentů
organizacím
ČÚGK.
Mimo působno~t stavebního zákona je též (obdobně
jako v případě vyhlášky FMTIR č. 163/1973 Sb.,
o geodetických pracích ve výstavbě) povinnost investora stavby provést její ,majetkoprávní vypořádání a předložit příslušné listiny orgánům geodézie, jako nepostradatelný
podklad pro aktualizaci
údajů REN.
Na úseku investiční výstavby je tedy možno zabezpečit pro KGKS jako územní orgán geodézie
a kartografie nebo přímo pro SG úplné podklady
pro vytvoření přehledu jak o připravovaných, tak
již realizovaných změnách v obsahu REN.
Na úseku zemědělství a lesního hospodářství nejsou zásahy do uspořádání pozemků (parcel) v extravilánech jednotně upraveny obecně závazným
předpisem tak, aby je bylo možno u orgánů geodézie
průběžně sledovat od zaměru až po realizaci v terénu. V působnosti MLVH je vedena důsledně u lesních závodů pozemková evidence a zpracovává se
její vazba na lesní hospodářský plán, čímž bude
vytvořen jednotný,
centrálně
řízený informační
systém lesního hospodářství, který má úzkou návaznost na REN' prostřednictvím
čísla parcely
v jednotlivých katastrálních územích. Vhodné pod, mínky pro všestrannou
informovanost
organizací
ČÚGK o připravovaných
i realizovaných změnách
obsahu REN na úseku lesního hospodářství by měly
být vytvořeny. Již vžitá forma dvoustranných dohbd mezi MLVH ČSR a ČÚGK (resp. MLVH SSR
a SÚGK) by měla postačit k trvalému zajišťování
souladu obsahu REN se skutečností v oblasti působnosti organizací lesního hospodářství.

Složitější situace je na úseku změn v uspořádání
zemědělského půdního fondu. Nejr:)Zsáh,lejší změny, dotýkající se obsahu REN, vznikají na podkladě
projektů HTÚP, rekultivace a meliorace půdy. Postup v přípravě a realizaci těchto zásahů má srovnatelný charakter jako investiční výstavba, řízená
stavebním zákonem, ovšem není upraven oqdobným obecně závazným předpisem. Bylo by proto
účelné dosáhnout u ministerstva zemědělství a výživy (MZVž), v dohodě s ministerstvem vnitra, vydání opatření, podle kterého by byly orgány zemědělství, popř. ONV, schvalující
příslušný projekt
HTÚP, rekultivací nebo meliorací a povolující jeho
realizaci, povinni předat jednoparé projektu KGKS,
resp. SG. Přílohou projektu by mělo být vyjádření
o vlivu navrhovaných úprav nebo melioračních zařízení na změny kultur a konfiguraci parcel ve
srovnání s dosavadním stavem EN. Územním zemědělským orgánům by mělo být současně uloženo sledovat realizaci projektů a zajistit ohlašování
postupu nebo ukončení realizace přímo SG (tj. bez
mezičlánku MNV, jak u1<ládá v §§ 7 a 8 zákon o EN).
Podmínkou proplacení nákladů, spojených s realizací projektů, z prostředků státního rozpočtu, by
měla být obdoba geo~etické realizační dokumentace, spočívající v polohopisném zaměření změněných hranic pozemků a výkazu změn kultur pro
účely EN, provedených
SG; popř. geodetickou
složkou v působnosti MZVž. Tímto způsobem by byla
komplexně zajištěna informovanost SG o připravovaných i realizovaných změnách v zemědělském
půdním fondu.
Využitím uveďených námětů na úseku investiční
výstavby a zásahů do zemědělského půdního fondu,
rozpracovaných v odst. 4 do konkrétních opatření,
by bylo možno omezit místní šetření jen na vyšetření konkrétních změn nebo ke kontrole ohlašovací
povinnosti zemědělských podniků a pořizování geodetické dokumentace pro účely EN. Zejména ke
kontrolním účelům bude přitom výhodné využít leteckých snímků, pořizovaných v zájmových územích pro různé účely jak organizací ČÚGK, resp.
SÚGK,tak jiných resortů.
Je třeba též zdůraznit, že důsledné plnění ohlašovací povinnosti socialistickými organizacemi (zemědělskými i nezemědělskými)
je podmíněno dokonalou podnikovou evidencí pozemků, resp. nemovitostí, podle parcel evidovaných v EN. Podniková evidence užívaných nemovitostí, resp. u státních socialistických organizací správy národního
majetku, by měla být v zásadních vazbách na EN
unifikována. To by si samozřejmě opět vyžadovalo
obecně závazný předpis buď na úrovni zákona nebo
resortních předpisů.
b) Náležitosti listin o změnách obsahu REN
Změny v operátech EN provádějí orgány geodézie
z úřední povinnosti na základě listin, návrhů
a oznámení orgánů, organizací a občanů, jakož
i dalších podkladů uvedených v § 4 odst. 1 a 2
zákona.
Zjistí-li orgán geodézie, že listiny a jiné podklady předložené k zápisu změny neobsahují všechny potřebné údaje pro provedení zápisu nebo neodpovídají obsahu evidence, uvědomí o tom příslušný orgán nebo organizaci, popřípadě účastníka,
jenž změnu hlásil nebo jehož se věc týká, s pouka,zem na zjištěnou závadu nebo překážku (citace § 5,
odst. 3 a § 6, odst. 3 vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o EN).
Podklády k provedení změn v EN musí tedy ob-
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sahovat údaje týkající se úplného obsahu REN. Takovými údaji jsou především
lokalizace
změny
daná parcelním číslem v příslušném katastrálním
území, charakteristika
dotčených nemovitostí (par-cel) a identifikace vlastníka - uživatele. S ohle·
dem na rozšířený obsah REN bude nutné obecně
závazným předpisem (např. doplňkem k vyhlášce
č. 23/1964 Sb.) stanovit, aby se ve všechpodkladech k provedení změn v REN, tj. v listinách všeho
druhu nebo jejich grafick~h
přílohách (v geometrických plánech nebo v realizační geodetické dokumentaci stavby) uváděla u parcel mimo druh
pozemku i charakteristika
skutečného využití ne··
movitostí vlYsmyslu navržené klasifikace nemovi·
tostí v REN a ú uživatelů nebo vlastníků nemovitostí
číslo příslušné organizace podle Jednotného číselníku organizací FSÚ nebo rodné č~slo, jde-li o občana. I' příslušnost parcel ke katastrálnímu
území
by bylo vhodné vyznačovat jednotným číslem KÚ
podle Jednotného číselníku obcí FSÚ, popř. i vyznačovat příslušnost parcely k intravilánu a SSO.
U dokladů využívaných u SG k evidenci připravovaných změn není třebq. uvedené náležitosti vyžadovat, protože se řada podtobných údajů o nemovitostech i uživatelích (vlastnících)
může změnit nebo ještě není v přípravné fázi známa. U každého rozhodnutí, týkajícího se nemovitostí, jejichž
výčet není v předkládaném písemném dokladu uveden, by však měl být přiložen snímek pozemkové
mapy EN s vyznačením připravované polohopisné
změny.
K zajištění případné aktualizace údajů o ochraně
nemovitostí v REN poClle tabulky 2 klasifikace [2]
a v intencích výše uvedených zásad, by: bylo třeba
zavázat obecně závazným předpisem ONV a organizace různých resortů, které jsou oprávněny vydávat
rozhodnutí o ochraně vymezeného území nebo jednotlivých nemovitostí, k přeDávání jednoho paré
každého rozhodnutí s příslušnou grafickou přílohou územně příslušné KGKS nebo lépe přímo SG.
Z rozhodnutí by měla být jednoznačně patrna lokalizace chráněného území nebo nemovitosti
ve
vztahu ke KÚ, popř. k jednotliVým parcelám při
podrobné evidenci ochrany až na úrovni jednotlivých nemoviťostí (parcel].

resortní dohody o dodávání příslušných
podkladů
.
uzavřít meziresortní dohody s orgány zemědělství a lesního hospodářství
o dodávání
.podkladů ke specifikaci
neplodné půdy a
devastovaných
ploch v rámci kultury 14
• (ostatní plochy) a nových charakteristik
nemovitostí, jež jsou součástí lesního fondu.
4.2 A k t u li I i z a c e o b s a h u R E N
K zabezpečení včasné informovanosti KGKS a SG
o připravovaných
i realizovaných
změnách, zejména dotýkajících se obsahu měřického operátu
EN (odst. 3.2, písmo aj, se doporučuje zajistit:
a) Na úseku investiční výstavby
aa) Plně využívat ustanovení metodických pokynů FMTIR [4] k získávání předepsané
dokumentace "návrh změny funkčního vy-,
užití pozemků" pro SG,
ab) dosáhnout u FSÚ, aby byly "registrační listy stavby", vyhotovované
podle vyhlášky
FMTIR č. 7/1971 Sb., o registraci staveb a ve
smyslu Metodických směrnic FSÚ [5] předávány k využití též KGKS, popř. přímo SG,
ac) zabezp$'lčit, aby stavební úřady předávaly
běžně po jednom paré každého územního
rozhodnutI, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí KGKS, popř. SG, a to
opatřením ministerstva vnitra v návaznosti na dosud platné zákony č. 84/1958
Sb., o územním plánování, a č. 87/1958
Sb., o stavebním řádu nebo
v prováděcích předpisech k připravovanému novelizovanému stavebnímu záko-

nu,
ad) prosazovat v noveliZOvaném stavebníni zákon\! a hlavně v jeho prováděcích předpisech
ustanovení o podmíněnosti
kolaudační-'
ho rozhodnutí předložením geometrického plánu (nebo potvrzení SG o jeho objednávce J, popř: realizační' dokumentace stavby ve smyslu vyhlášky ČÚGK čís.
10/1974 Sb., o geodetických pracích ve·
výstavbě,
ustanovení o povinnosti investora stavby (pokud není totožný s jejím uživatelem - provozovatelem)
vypořádat na
podkladě geometrického plánu nebo geo·
detické realizační dokumentace stavby,
IjJ.ajetkoprávní vztahy ke všem nově
vzniklým nemovitostem
(parcelám)
a
předat příslušné hospodářské
smlouvy
SG k provedení změn v EN; bez splně~
ní této povinnosti
nedávat
povolení
k uvedení stavby do trvalého provozu
(užívání) a neschválit technickoekonomické vyhodnocení stavby (příloha č. 15
k vyhlášce FMTIR č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb).

4. Návrh opatření k racionálnímn sběru informací
o změnách v REN
/
V textu kapitoly 3 jsou obsaženy náměty, sledující
racionalizaci
sběru informací, jednak o změnách
v dosavadním obsahu EN a pak k doplnění nových
prvků do REN. K jejich praktickému využití se konkretizujív
následujícím
přehledu navrhovaných
opatření. Návrh obsahuje pro úplnost i opatření,
která jsou v současné době již řešena nebo i zajištěna ..
4.1

D o P I n ě.n í n o v Ý c W ú d a j ů d

o

RE N

Za předpokládaného·
souhlasu s postupným doplněním nových prvků do REN (úvod odst. 3) je
třeba zejména:
a) Dosáhnout dohody s orgány územního plánování
a zemědělství o zásadách vymezení intravilánu
a jeho vyznačení v REN.
b) Vyhlásit platnost klasifikace nemovitostí v REN
po meziresortním
připomínkovémřízení
formou obecně závazného předpisu a v souvislosti s tím především
rozhodnout o zpi).sobu vyznačování ochrany
nemovitostí (území) v REN a uzavřít mezi-

K.: Racionalizace
sběru informací
pro naplnění a vedení registru evidence nemovitostí

b) Na úseku zemědělství
ba) Prosadit opatření MZVž a ministerstva vnitra; které by ukládalo:
orgánům zemědělství nebo ONV, které
schvalují projekty HTÚP, rekultivace a
meliorace půdy a povolují jejich realizaci, předávat jedno paré projektu KGKS,
popř. přímo SG; přílohou projektu by
mělo být vyjádření
o vlivu navrhovaných úprav na změnu kultur a konfigu-
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-raci parcel ve srovnání s dosavadním
stavem EN,
územním zemědělským orgánům sledovat realizaci projektů a příp. svévolné
provádění změn kultur u zemědělských
podniků a zajišťovat ohlašování realizovaných změn zemědělskými podniky
přímo SG (tj. bez mezičlánku MNV, jak
ukládá v § § 7 a 8 zákona o EN),
pořídit jednoduchou geodetickou dokumentaci realizovaných změn v půdním
fondu a na ni vázat uvolnění prostředků
ze státního rozpočtu, určených k úhradě nákladi'í, spojených s realizací projektů,
bb) prosadit, aby připravované
podnikové registry půdního fondu jednoznačně vycházely z údajů EN a aby jejich automatizované
zpracování úzce navazovalo na zásady realizace REN; obdobné zásady prosadit i pro
vedení pozemkové evidence u nezemědělských organizací.
Část z uvedených opatření je již zajištěna výnosy
MZVžČSR [9], [10].

stranných meziresortních doh'od, a to ve smyslu
opatření, navržených v odstavci 4.
V budoucnosti přispěje k operativní informovanosti orgánů geodézie o změnách REN, popř. přímo k zajištění pravidelné aktualizace
vybraných
údajů REN, funkce řady připravovaných
mimoresortních informačních systémů. Problematika jejich
obsahu a možnost přímé integrace
s REN bude
předmětem podrobného. výzkumu teprve v příštích
letech. V dohledné době zatím nelze s jejich rozsáhlejším využíváním počítat.

Maxmilián,
K.: Racionalizace
sběru informací
plnění a vedení registru evidence nemovitostí

pro
i

c) Náležitosti listin o změnách v obsahu REN
V souvislosti s předpokládaným rozšířením obsa··
hu REN (odst. 4.1) bude výhledově třeba upravit
obecně závazným předpisem ČÚGK náležitosti listin a jejich grafických příloh, určených k zápisu
údajů do REN, a to zejména zabezpečit:
- lokalizaci změny ve vztahu ke katastrálnímu
území vyznačováním ieho čísla podle Jednotného číselníku obcí FSÚ,
identifikaci
uživatele
(vlastníka)
nemovitostí
číslem organizace podle Jednotného číselníku
organizací
FSÚ nebo rodným číslem (jde-li
o občana),
specifikaci nemovitostí nejen podle kultur, ale
podle charakteristik
obsažených v klasifikaci
nemovitostí.
4.3 Tec hni

ck

O-~

o r g a n i z a ční

o pat

ření

u SG

Účelné využití informací, získávaných
podle
opatření v odst. 4.1, 4.2 předpokládá u SG systematické zabezpečení evidence získaných materiálů
a jejich hodnocení z 'hlediska využitelnosti pro EN
a pak trvalé sledování postupu reálizace připravovaných změn až po jejich provedení v REN.
Nástin řešení této problematiky je obsažen v Návrhu upřesnění koncepce činnosti SG z roku 1974
[3] a v roce 1975 se podrobně rozpracovává
v rámci výzkumného úkolu 7.8 [7], [8], jak bylo
uvedeno v odst. 3.2a).

Problematika získávání informací o všech změnách v obsahu REN je velmi složitá. Zajištění spolehlivého toku informací o připravovaných
změnách v REN z mimo resortních zdrojů do KGKS,
popř. přímo na SG, si vyžaduie především vhodnou
právní úpravu, která by konkretizovala sQučinnost
národních výborů, organizací i občanů stanovenou
ve vztahu k EN v zákoně č. 22/1964 Sb., o EN. Využitelné podklady jsou podle různých mimo resortních
předpisů vyhotovovány, ale ieiich předávání orgánům geodézie není většinou přímo stanoveno.
K tomu cíli bude třeba v souvislosti s tvorbou
ISGK (zeiména RENl zabezpečit vydání vhodných
obecně závazných předpisů nebo uzavření .dvou-
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mikrobarometry

Zaměřování

změn

v měřické
geodimetrem
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POLOMSKÝ, P.: Urěovanie posunov trigonometrickou metódou z meraných úhlov a vzdialeností
BARTÍK, B., HANUŠ, Z.: Mikrosnímkování map velkých měřítek
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PŘíSTROJOVÉ TECH NIKY

Nové typy malých elektronických
kalkulaček na našem trhu

Ing. Zdeněk Vr:běcký,
ČVUT - Stavební fakulta

Se zaváděním mechanizace a automatizace geodetických i kartografických prací narústají neustále úkoly,
kladené na výkonné geodetické pracovníky jak co do
množství vykonávané práce tak i na kvalitu všech
úkonů. Abychom mohli všichni dobře plnit tyto
nové požadavky je nutné doplnit vybavení geodeta,
vyzbrojit pracovní skupiny moderní malou výpočetní
technikou, s kterou byla naše odborná veřejnost seznámena v našem časopise i na odborných seminářích
v uplynulém roce.
Nejedná se ovšem o světovu novinku. V praxi
je situace taková, že všechna malá výpočetní technika
na úrovni kalkulaček s funkčními tlačítky byla dosud
doménou pracovišť, která si mohla obstarat na její
nákup potřebné devizové kryti. Počátkem dubna t. r.
se na našem trhu objevily výrobky firmy Hiradastechnika z MLR, která zakoupila kanadskou licenci
Bowmar a ve spolupráci s touto firmou vyrobila kapesní elektronické kalkulačky typů K 106 i K 106P,
které byly sice na trhu v roce loňském, ale i nový typ
TK 835, který svými parametry splňuje prakticky
všechna přání a požadavky geodetiL

Je to malý kapesní kalkulační stroj s celou f'adou
funkčních tlačítek, která vedle základních početních
úkonů umožňují např. použití goniometrických funkcí,
sin, cos, tan, i jejich převrácených hodnot, výpočet
druhé mocniny i odmocniny, výpočet libovolné mocniny základu, dekadického i přirozeného logaritmu,
mocniny čísla c, obloukové míry, Ludolfova čísla i výpočty v exponenciálním tvaru pouhým stisknutím
příslušných funkčních tlačítek. Na světelné obrazovce
kalkulačky se objevuje celkem 14 znakú, při čemž její
funkční rozsah je v intervalu 9,9 x 10-99 do 9,9 X
1099 a výsledek se objevuje na obrazovce na deset platných číslic s uplatněním pohyblivé desetinné čárky.
Nuly za desetinnou čárkou se z úsporných dúvodú
na obrazovce n~objevuji. Vedle toho je kalkulačka
vybavena samostatnou pamětí, umožňuje -zaměnit
údaj na světelné obrazovce za údaj uložený v paměti
a opačně. Její další výhodou je možnost použití
závorek v průběhu výpočtu, aniž by bylo nutné mezivýsledky vypisovat.
Přitom má tato kapesní elektronická kalkulačka
skutečně kapesní rozměry (76 X 127 X 32 mm) a váží
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pouze 260 g. Mezi její další přednosti pro geodetické
práce patří i energetický zdroj, neboť je možné s kalkulačkou počítat při napojení přímo do sítě nebo pomocí vestavěných NiOd bateriových článků. Proto
je možno ji pohodlně používat při práci v terénu.
Tuto skutečnost podporuje i velký teplotní rozsah
v kterém kalkulačka pracuje (0-40 °0). Kapacita
vestavěných NiOd článků umožňuje výpočty po dobu
4 hodin, doba potřebná k jejich opětnému nabití
je 8 hodin.
Jak je patrno z obrázku má typ K 106 P (vpravo)
celkem 18 tlačítek. Druhý typ kalkulačky TK 835
(vlevo) má pouze o 2 tlačítka více, ale jeho pracovní
schopnosti jsou mnohonásobně vyšší. Nechci v tomto
krátkém článku podrobně popisovat všechny početní
operace, u nichž se zkracuje výpočetní doba při použití kalkulačky TK 835. Části geodetické veřejnosti je
tato skutečnost známa a těžko bych mohl všechny výpočty jmenovat. Nejlepší pracovní postup vyžaduje
vždy předem připravené výpočetní schéma, upravené
pro daný typ elektronické kalkulačky. Přitom je
třeba využívat v maximální míře schopnosti kalkulač- ky.
Na katedrách oboru geodézie a kartografie naší
fakulty chceme se zaměřit na postupné zpracování
ekonomických pracovních postupů s elektronickou
kalkulačkou TK 835 firmy Hiradastechnika.
Uvádím zde ukázku použití na následujících úlohách:
- výpočet strany (oměrné) ze souřadnic,
- vyhledání goniometrické funkce.
U prvého příkladu se řeší rovnice

•

Po provedení předpisu souřadnic, ev. použití polních
měl' se výpočet rozpadne na jednotlivé kroky

Seminář o budování přesných lokálních
geodetických sítí

CVTS - odborná 'skupina 1705 'pro geodetické základy,
Městský výbor odb. skupina pro geodetické základy a
poboč'ka Geodetického
ústavu v Praze uspořádaly
15.
dubna 1975 'seminář "Přesné lo,kální geodetické sítě".
Potřebu budovat lokální sítě vyvolávají stále se zvyšující nároky na přesnost geodetických
podkladů pro
rozsáhlé investiční celky. Seminář byl věnován některým obecným problémům, novým možnostem přís,trojovým a metodickým, požadavkům přesnosti z hlediska
uzivatele sítí a na konkrétním případě Zvláštní sítě Praha byly předvedeny praktické možnosti realizace a dosažené výsledky. K těmto problémům byly předneseny
referáty:
Doc. Ing. Zdeněk Nevosád, CSc., VAAZ Brno, v referátu "K m e t o d i c e bud o v á n í a vy r o v n á n í p clohopisných
geod.etických
sítí"
promluvil

(XB -- XA)2

+ (YB -

YA)2

= SAB2 ==> SAB = VSAB2

a v kalkulačce se postupuje následovně
XB -

XA

'=

F x2

+F

[(YB -

yAF)]

F x2 =F

VX-

a na obrazovce se objeví délka BAB'
Pozn.: F
je umístěno na modré klávese
(třetí zleva)
Při vyhledání goniometrické funkce je nutno vzít
v úvahu skutečnost, že kalkulačka pracuje s úhlovými
hodnotami v šedesátinném dělení. Stupně jsou dále
děleny desetinným způsobem. Proto je nutné veškeré
úhlové údaje převést do tohoto tvaru. Nejrychlejší
způsob je ten, při kterém se úhlový údaj v centesimálním dělení vynásobí hodnotou 0,9. Poté se vyhledá
goniometrická funkce postupným stisknutím těchto
tlačítek
()(,o

F sin (ev. cos, tan)

Úhlové hodnoty jsou vyjádřeny s chybou 4.10-7 stupně.
U ostatních výpočtů je maximální chyba 1-2
jednotky posledního místa.
Použitím této kalkulačky se zkrátí doba pro
výpočet uvedený u výpočtu strany na cca 30 sec,
převod úhlu, event. výpočet goniometrické funkce je
otázkou 2-3 sec. Uvedené příklady patří mezi nejjednodušší.
Vedle zvýšení rychlosti výpočtů zmizí z počtáren
tolik nepříjemný hluk, vyvolávaný tradičnímikalkulačkami (Nisa, Odhner, Brunswiga a jiné), počítá-li
najednou několik počtářů.
Je třeba si přát, aby náš trh byl touto malou
výpočetní technikou dostatečně zásoben, aby podobné
vybavení pracovišť nebylo jen přáním, ale stalo se
v krátkém Čase skutečností.
Do redakce došlo dne 8.5.1975

o problémech souvisejících s budováním a vyrovnáním
sítí měřených úhlově a délkově. Přes dlouholeté využívání nové měřící a výpočetní techniky nejsou stále dořešeny některé problémy, jako optimální relace mezi měřenými směry a qélkami při vyrovnání, metodika zpřesnění fyzikální i matematické
redukce, snižování vlivu
systematických
chyb, zavádijní měřítka měřených délek
při zhušťování sítě.
Prof. I.ng. Dr. Miroslav Hauf, CSc., ČVUT, 'přednesl referá1: "U žit í
g y rot e o d o li t ů
pro
10 k á ln í
sít ě", ve kterém poukázal na možmosti a výhody používání gyroteodoUtů pro geodetieké sítě. Pře-sto vša'k 'zatím tento přístroj není využí'ván v běžných geodetický'ch
pracíc'h.
'.
Ing. Miloš Cimbálník, CSc., GÚ Praha, v referátu
"Z v I á š t n í síť
P r a h a" podal ,přehled důvodů pro
vybudování lokální sítě, vytýčil zásady pro její zaměření, 'pro vyrovnání a vztah k dosavadnímu jrSK. Z uvedenýoh rozborů přesnosti vyplynulo v závěru, že způsob použitý v tomto 'případě může sloužit jako ukáz'ka
zásadního zpřesnění geodetickýchpolohO'pisných
základů pomocí lokální sítě. .
Ing. Miroslav Herda, CSc., VOGTK Praha, v referátu
"P a r a m e t rylo
k á I n í ch sít íp
r o in ž e li Ý rs k é s t a v ti y" analyzoval z požadavků na ,přesnost vytyč ovální ,'ze zvlášť uvedených velkých staveb mo~nosti
a nutnost budování lokálních polohopisných sítí a uvedl
zásady pro dosažení nutné přesnosti. Prednášku doplnil
příklady budování takových sítí v různých zemích.
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Ing. Josef Brejcha, GÚ Praha, referátem "Z k u š e n o st i změř
e ní
ú h I u a d é I ek
v 10 k á ln í c h
sít í c h" doplnil seminář pNlktickými zkušenostmi z budování takových sítí, zejména Zvláštní sítě Praha, popisem měřických prací, především měření úhlu a délek
v nepříznivých
observačních
podmínkách
velkoměsta.
Referát doplnil srO'vnáním očekávané a dosažené přesnosti.
NeSlporný přínos tohoto semináře, prvního u nás na
toto rtéma, je v tom, že účastníci byli seznámeni s tím,
kdy a ja:k zpřesnit polO'hové geodetické pole bodu tam,
,~de ,nevyhovují "a r c h i vn í" souřadnice stá,vající sítě,
protože ,neodpovídají stavu ve skutečnosti, nebo požadavek přesnosti je pro existující síť neúnosný. Všechny referáty' měly u účastníků ohlas v dis,kusi i o přestávkách;
o zájmu svědčí počet 90 účastníků, z velké části mimopražských.
Geodetický

Ing. Vilém lešuta,
ústav, n. p., Praha,
garant akce

Seminář "Realizace autom}ltizované
tvorby map velkých měřítek"

Ing. František NOlJotný,
garant akce

éVTS geodézie a kartografie
- odborná s,kupi.na fotogrammetrie spolu s KV ČVTS - geodézie a kart'ografie a pobočkou ČVTS Geodézie, n. p., Liberec, uspořádaly 've dnech 5. a 6. březma 1975 seminář, jehož úkolem
bylo :zhodnotit dosavadní zkuŠienO'sti z automatizované
tvor,by map velkých měřítek. Automatizovaná tvorba map
velkýc'h měřítek je uplatňová'lla na základě Výsledku vědeckovýzkumných
prací ve všech organizacích
CÚGK
i SÚGK a je sledována s velkým Zájmem, jak je patrno
z počtu účastníků sieminá,ře. Akce se zúčastnilo 136 inženýrsko-techniC'kých pracovníku, z toho 106 z resortních
organizací ČÚGK, 6 ze SÚGK a 24 z ostatních organizací.

I

pozornost vzbudila ekonomická problematika, kde autořipřednesli
podrO'bný rozbor spotřeby č,asu na jednotlivé etapy výrobního prof:esu a poukázali na možnosti a
nutnost snížení pracnosti při tvorbě map v€J.kých měřítek.
Velmi bohatá byla diskuse, zaměřená na výměnu :zlku§eností při uplatI'iování automatizované tvorby map vel-<,
kÝ'ch měřítek. Diskusní příspěv'ky byly konkrétním projevem tvůrčích sil a aktivity členů ČVTS a obohatily dosavadní poznání o řadu progresivních prvků, které jsou
v l'esortních organizacích
při tvbrbě map rozvíjeny a
uplartňovány. Technické otázky byly bezprosti\edně spojo,vány s ekonomIokým efektem a bylo ukázáno, že je
uplatňován k řešené problematice systémo'vý přístup, vycházející z hluboký'ch analýz ff prognóz ekonomické
účinnosti nových pr,acovních metod.
Seminář poskytl účastníkum velmi bohaté a oenné informace, byl otevřenou Výměnou zkušeností a umožnil
navázání vllájlemné spolupráce mezi pobočkami a členy
ČVTS geodézie a kartografie.
Řada námětu je i přínosem pro řešení nového vědeckovýzkumného
úkolu "Koncep.~e evidence nemovitostí a tvorby map velkých měřítek .
Na závěr možno říci, že seminář splnil svoje poslání
a přispěl k <efektivnímu
uplatňování
racionalizačního
pmoesu tvorby map velkých měřítek i k navázání osobnkh kontaktu a přátelství členů ČVTS.

Ing. Fr. Novotný (Geodé'zi€, n. p., Liberec) vpřednášce o "Úlo:lJe komplexní socialistické
racionalizace
při
mapování ve velIfý'ch měřítkách" hovořil o problematice číselné fotogrammetrie a automatizace zpracování výsledků ve vztahu k zhospodárnění
výrobního procesu,
snížení pr,acnosti a zkrácení výrobního cyklu. Podstatná
část referátu byla věnována 'zkušenostem a vědeckotechnioké spolupráci české g,eodetické služby s geodetickou
slu~ou NDR v oblasti tvorby map velkých měří<t'ek. Bylo :pou'kázáno na mo'žnosti racionalizace výrobního postupu vYiplývající z podrobné analýzy a' závěru ze vzájemné spolu!llráce.
Ing. V. Pichlík, CSc., (VÚGTK Praha) zaměřil svoji
přednášku na "Rozšíření možnosti leteckého snímkování
urbanizovaných
oblastí za zhoršených ,atmosfériokých
podmínek v mimovegetačním
období". Experimentální
výsledky leteckého snírmkování pot'vrdily, že za určitých
podmínek je možno zvýšit počet dní vhodných pro fotogrammetric:ké mapování urbanizovaných oblastí a tím ve
větší míře použít metodu lete'cké fotogrammetrie.
Ing. Josef Pražák (VÚGTK Praha) v přednášoe "Zásady automatizované tvorby map v,elkých měřítek s využitím s1ředního počítaoo Tesla" shrnul dosavadní výsl€d.
ky z praktiokého
uplatnění
číselné rotogrammetrické
metody při tvorbě mapy v intr,avilánu a výsledky ZlPDacování mapy na samočinném počítači Tesla a automatiokém koordinátografu.
Ing. J. 'P'etráň (Geodézie, n. p., Liberec) a'Ing. A. Vjačka (Geodézie, n. p., Opava) přednesli "Zkušenosti s reaIi ..
zací v podmínkách podniku Geodézie, n. p., Liberec a
Geodézie, ln. p., Opava". Převážná část referátů byla věnována otáZJkám organizačním
a ekonomickým. Velikou

X. porada predstavitelov
vedeckotechnických spoločností
socialistických krajín pre geodéziu
a kartografiu
Československá vedeckotechnická
spoločnosť - Československý výbor pre geodéziu a kartografiu organÍzoval v dňoch 12.-17. mája 1975 X. jubilejnú poradu predstavitefov vedeckotechnických
spoločností socialistických
krajín pre goedéziu a kartografiu. ,Porada se konala v mimoriadne významnom období 30. výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou v Bratislave a v prostredí Študíjno - rekreačného
strediskaStavebnej
fakulty SYŠT v Kočovciach pri Piešťanoch. Zúčastnili sa
jej delegácie vedeckotechnických
spoločností pre geodéziu a kartografiu
z týchto fudovodemokratických
štátov:
Bulharská fudová republika: prof. Ing. Vasi! Pe e v, s k i, Ing. Marin M a r i n o v,
Maďarská fudová republika: Ing. Frigyes R a u m, prof.
dr. Ing. Emil R e g či c z i, Ing. Imre V či r či s,
Nemecká demokratická
republika:
prof. dr. Ing Fritz
D e u m I i c h, Ing.Wolfgang
Alb rec h t,
Pofská fudová republika: Mgr. Inž. Cezary Lip e r t,
Ing. Tadeusz K u žni c k i,
,
Československá socialistická republika: prof. Ing. Anton
S uch á n e~, CSc:, Ing. Radim K u děl á sle k, CSc.,
Ing. Metod V r z g u I a, Ing. Vladimír K o s e k, doc.
Ing. Juraj Š o I c, CSc., Ing. Milan K lim e š, Ing. Ladislav Sej á k.
Zástupci Zv1izu sovietskych socialistických
republik a
a Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie sa porady <nezúčastnili, preto závery z porady sa im zašlú.
Poradu otvoril <a viedol prof. Ing. Anton S uch á"
n e k, CSc., predseda Československého .výboru geodetického a kartografického
ČSVTS a uviedol základné
problémy na prerokovanie:
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zhodnotenie spolupráce vedeckotechnických
spoločností pre geodéziu socialistických
krajin za obdobie
od r. 1973 do r. 1975,
návrh plánu spolupráce vedeckotechnických
spoločností pre geodéziu a kartografiu socialistických krajin na obdobie 1975-77 a plány činnosti spoločností
na ďalšie obdobie,
spolupráca vedeckotechnických
spoločnosti pre geodéziu a kartografiu
socialistických
krajin v medzinárodných
nevládných
organizáciách
(FlG, ISP,
ICA). Zhodnotenie perspektívy na budúce obdobie,
- spolupráca vedeckotechnických
spoločností socialistických krajín pri organizovaní medzinárodných
odborných podujatí jednotlivými spoločnosťami pre geodéziu a kartografiu, a to v rámci:
- medzinárodných nevládnych organizácii,
- spoločností socialistických
krajín.
Jednotlivé delegácie
zhodnotili
doterajšiu
činnosť,
spoluprácu v uplynulom období, poukázali na jej klady
a možnosti ďalšieho rozvoj a spolupráce.
Predstavitelia
jednotlivých
spoločností
sa navzaJom
informovali
o plánovaných
odborných
podujatiach
s medzinárodnou účasťou. Z nich uvádzame [aj s predpokladanými termínmi konania) tieto:
Bulharská ludová republika:
29.-30.
5. 1975 Konferencia o tematických mapách
velkých a stredných mierok,
13.-14. 11. 1975 - Konferencia o súčasných problémoch
f otogrametrie.
1976 - Konferencia o boji proti erózii pody a 7a čistotu
ovzdušia,
1976 - Konferencia o využití geodézie a fotogrametrie
v archeológii,
1976 - Konferencia o pozemkových úpravách.
Maďarská fudová republika:
8.-11.
9. 1975 Konferencia o úlohách geodé7ie pri
ďalšom rozvoji pofnohospodárstva v Budapešti, [v rámci medzinárodnej pofnohospodárskej
výstavy, konanej
od 25. 8. do 11. 9. 1975),
2.-3.
11. 1975 Vedecké kolokvium pri príležitosti

150. výrocla
založenia
Maďarskej
akadémie
vied
v Šoproni,
December 1975 - Cyklus prednášok pri príležitosti výstavy hydrografických máp,
Máj 1976 - Geodetická a kartografická
konferencia
v Szombathelyi,
Jún 1976 - Konferencia o satelitnej geodézii,
III. kv. 1976 - Konferencia o mapování a katastri podzemných vedení,
Okt. 1976 - Kartografická konferencia a výstava.
Nemecká demokratická republika:
15. 10. 1975 - Konferencia o vegetačných škodách usporiadanej v rámci VII. komisie ISP,
17.-19.
3. 1976 - Vedecké kolokvium v rámci vertrhu
v Lipsku na tému: Priemyselná fotogrametria a jej možnosti využitia v priemyselných meraniach,
1.--2. 10. 1976 5. kartografická
konferencia NDR na
tému: Stav a perspektívy razvoja autamatizácie
vyhotovenia máp,
29. 7. 1976 J<::anferencia k 25. výračiu založenia vedeckotechnickej
spolačnosti pre geodéziu a kartografiu v rámci KDT,
Apríl 1977 - Konferencia
a systéme
banky údaj ov
v geodézii v Drážďanoch,
II. palrok 1977 - 4. kanferencia a evidencii nehnutefností [2 dni).
Polská ludavá republika:
20.-21.
9. 1975 - Konferencia o geodetických
problémoch vo vačších mestách a mestských kanglomerátoch
va Varšave,
17.-19.
10. 1975 Konferencia o al,tuálnych problémoch geodézie v Nowom Sí!czi.
14.-16. 11. 1975 - Konferencia a morskej geodézii,
I. kv. 1976 - Vedeckotechnická
konferencia vo Wroclawe o použití geodézie v hydroteclmike,
1976. - Vedeckotechnická
kanferencia o satelitnej geadézii,
1976 - Vedeckotechnická
konferencia o tematickej kartografii.
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Zúčastnené delegácie sa zhodli, že uskutečnenie týchto podujatí národnými organizáciami prispeje k riešeniu
aktuálnych problémov geodézie a kartografie v socialistických krajinách a k rozvoju spolupráce našich spoločností.
Účastníci odporučili, aby budúce porady predstavitefov vedeckotechnických
spoločností socialistických krajín pre geodéziu a kartografiu sa konali v r. 1977 v Ml3R,
v r. 1979 v NDR a v r. 1981 v Bl3R.
Jednotlivé delegácie zo svojho hfadiska hodnotili činnosť v medzinárodných nevládnych organizáciách (FW,
ISP, ICA]. Konštatovali, že činnosť bola v tomto smere
úspešná a na kongresoch sa dobre prezentovala úroveň
geodézie a kartografie socialistických krajín. Účastníci
odporučili CSVTS vyvinúť maximálne úsilie, aby v r.
1979 sa konalo zasadnutie stáleho výboru FIG v ČSSR,
ako sa to odporúča v záveroch XIV. kongresu FW.
Medzi raznymi problémami, ktoré porada prerokovávala, bola aj spolupráca geodetických Časopisov socialistických krajín. Účastníci konštatovali, že spoluprácu geodetických časopisov je potrebné naďalej rozvíjať. K tomuto rozvoj u mažu výrazne prispieť periodicky (dvojročne] konané porady zodpovedných zástupcov časopisov.
Delegácia Ml3R prejavila ochotu usporiadať v r. 1976 takúto poradu.
Podrobné, vecné a súdružské rokovanie vhodne doplnili aj odborné a spoločenské podujatia, ktoré v chronologickom poradí boli nasledovné:
tematický zájazd na trase Kočovce - Kroměříž Gottwaldov - Luhačovice - Kočovce. Účastníci sa
zoznámili s geodetickými prácami Geodézie n. p. Brno,
strediska geodézie v Kroměříži, prehliadli si ohrazáreň v Kroměříži a obuvnicke múzeum v Gottwaldove,
prejavili úctu položením kytice k pamatníku fašistami umučených obetí vypálenej obce Plaštžny
pri
Gottwaldove a prezreli si pozoruhodnosti Luhačovíc,
prehliadka kúpefov Piešťany,
prijatie predsedom Slovenského úradu geodézie a
kartografie Ing. Dndrejom Mi c hal k o m,
návšteva geodetických a kartografických
podnikov
v Bratislave (Slovenská kartografia, Geodézia, Geodetický ústav], kde účastníci maU možnosť presvedčiť sa o úrovni a dosiahnutých úspechoch geodéz:e
a kartografie v posledných rokoch.
V priestoroch Slovenského úradu geodézie a kartografie bolo slávnostnépodpísanie
protokolu z porady. Zástupcovia delegácií vyslovili srdečné podakovanie usporiadatelskej krajine za dobrú organizáciu, úspešný priebeh porady a príjemné prostredie, v ktorom sa táto konala.
Na záver se treba v mene CSVTS poďakovať všetkým organizáciám, jednotlivcom a najma pracovníkom
Stavebnej fakulty SVŠT, SÚGK a ČÚGK za mimoriadnu
pomoc, ochotu a nevšedné pochopenie pomacť pri organizování a priebehu tohoto podujatia a tým prispiet k dastojnej reprezentácii československej geodézie a kartografie.
vedecký

Dac. Ing. Tura; Šalc, CSc.,
ta;amník
SVTS-SGKS

Automobilová MTS Radbuza ve Stodu
příspěvek ZO SSM Geodézie, n. p.,
Plzeň branné výchově
Podle 'l'o~pracování závěrů listopadového
pléna ÚV
KSČ do podmínek základních org,anizací ZD SSM došlo
v letošním roce k dohodě mezi Komi'sí branné výchovy
a ZD SSM při n. p. Geodézie Plzeň o pořádání mototuristÍ'ckýoh soutěží (MTS] s ibr,annými prvky. S pořádáním MTS Radbuza jsme začali před rokem - 20. 4. 1974
se jela 1. Ra:dbuza, 'které se tehdy zúčastnilo 18 posádek.

Tehdejší účast odpovrdala možnostem i zkušenostem poř,adarelů. Podzimní 2. RadblJza se jela 19. 10. 1974 a
zúčastnilo se 38 posádek,'z
nichž některé pravidelně
jezdí národní přebory v MTS.
Vzhledem k tomu, že jsme obě soutěže dobře z'vládli
a zvláště podzimní soutěž byla hodnocena jako nejlepší
ý kraji, požádali
jsme na 3. Radbuzu o zařazení do Krajs,kého poháru akrajSlkéhopřeboru.
3. Radbuza se tedy jela 19. 4. 1975 jako třetí započítáv,aná soutěž krajského 'přeboru a Krajského poháru, současně se jela také jako kvalifikace geodetfi Zpč a Jč
kraj,e do Úštěka. Byla pořádána v rámci osl,av 30. výročí osvobození ČSSR. Soutěže se tentokrát 'Zúčastnilo 70
posádek z celého Zpč kraje.
Původní záměr pořadatelů - ZD SSM a ZD Svazarmu
ve Stodu - byl pořádat soutěže pro geodety, podobně
jako v Úštěku.Chtěli
jsme zařadit Radbuzu do Geodézia
Rallye a posádka s nejlepšími výsledky z obou soutěží
by' se stala celkovým vítězem. Protože domácí prostředí
je výhodou a tím, že by se j'ela jedna soutěž mimo oblast působnosti SG Litoměřice, tím by soutěž získala jak
na zajímavosti, tak na obtížnosti. Tento záměr se nepodařilo realizovat, takže se ve Stodu pořádá pouzekvalifikace pro Úštěk za účasti sotva 10 posádek geodetů
z kraje Západočeského a Jihočeského celkem. Pro takový počet posádek není ekonomické soutěž pořádat,
proto jsme museli přistoupit k druhé možnosti, jak si
zajistit účast soutěžících, a tou bylo zařazení soutěže do
krajského přeboru. To se nám podařilo a vzhledem k tomu, že soutěží se jede v krajském přeboru pouze pět,
dává to dobrou představu o tom, jakou si získala Radbuza v ,krátké době pověst. Dd roku 1971 se zúčastňuji
Geodézia Rallye v Úštěku a loni popTvése z Plzně zúčastnily čtyři posádky místo obvyklé jedné. Je to svým
způsobem úspěch Radbuzy a je jen třeba vytvořit branným orientačním automobilovým soutěžím lepší podmínky, zvláště pak finanční. Ke zlepšení finančních podmínek soutěžících chceme v Plzni hodně udělat sami
- brigádami, sběrem železného šrotu atd. Při za SSM
byl před dvěma měsíci založen motoristický kroužek,
který tuto prospěšnou činnost má ve svém plánu.
Co se týče automobilových soutěží, stále ještě není
v plzeňské Geodézii velký zájem o aktívní účast. Představa o ničení vlas,tního auta stále přetrvává, i když s mototuristikou nemá ničení auta nic společného. Trvá zde záměna se soutěžemi typu Rallye Vita va, Šumava atd., které
na rozdíl od MTS jsou soutěžemi vysloveně rychlostními
a ne orientačními. Pouze pro informaci bych chtěl při
této příležitosti sdělit něco o náplni mototuri'Sotickýé:h
soutěží, které se skládají kromě jízdy podIe itineráře
ještě z několika dalších disciplín. Jsou to: jízda zručnosti, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky nebo
malorážky, odhad vzdáleností, určení azimutu busolou,
testy (první pomoc, pravidla silničního provozu, technika] a pěší orientační
mikrozávod. Jízdní průměry
u nižších soutěží nejsou vyšší než 45 km/hod.
Pmzatím se uskutečnily tři soutěže, kterých se celkem zúčastnilo 126 posádek. Představuje to 252 soutěžících. Pořadatelské zajištění soutěží bylo velmi náročné
a početně celkem představuje 120 lidí. Podíl za SSM
na těchto soutěžích v porovnání se stodským Svazarmem je asi 40 %. za SSM zBljišťuje propagaci, grafickou
přfpravu tratě a rozmnožení itinerářů, pořadatelskou
službu při jízdě zručnosti a různé administrativní úkoly.
za Svazarmu zajišťuje výběr tratě, vlastní organizaci na
trati během sDutěže, ceny a administraci před a po
soutěži.
Na 3. MTS Radbuza měla velký podíl Komise branné
výchovy' n. p. Geodézie Plzeň, která převzala část nákladů na soutěž.
Nebylo by správné opomenout podíl MěstNV ve Stodu,
který správně pochopil, že soutěž neplní jen sportovně-branný úkol, ale i společenský.
Co se týče aktivní účasti geodetil. ve vlastní soutěži,
zde je třeba vhodným působenim a vytvořením příznivých podmíne.k jejich účast zvýšit.
Důležitým faktorem je pochopení a podpora vedení
podniku. Vedení podniku nám dává v tomto případě
zelenou" a plnou podporu a se zájmem 'Ileduje naše ~~utěže.
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V pořádání soutěží chceme pokračovat a jako další
bude v říjnu letošního-roku uspořádána soutěž opět jako
kr-ajský přebor. Na příští jaro máme přislíbeno přidělení národního přeboru v mototur-istice a doufáme, že
se těchto nál"Očných akcí dobře zhostíme.
Hojná účast soutěžících nám dodá uspokojení z dobře
vykonané práce, na kterou padne mnoho hodin volného
času lidí, kteří však tento čas obětují rádi, když vidí, že
není nadarmo.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny ty, kteří mají nějaké sympatie k motorismu, k aktivní účasti, nebo "jen"
ke spolupráci.
předseda

Ing. Jiří Paděbradský,
ředitel MTS Radbuza ve Stadu,
za SSM Geadézie, n. p., Plzeň

528:331.86 = 30
VÚGTK 11 200
ALBERT,K. H.
Zu aktueIlen Fragen der Aus- nnd Weiterbildung geodetischer und kartographischer
Fachkader.
(K aktuálním otázkám výchovy a dalšího vzdělávání
geodetických
a kartografických
odborných
kádrů.)
Vermessungstechnik,
22, 1974, č. 9, s. 323-328, lit. 11.
Vyšší požadavky na výchovu a další vzdělávání geodetických a kartografických
odborných kádrů s přihlédnutím k zákonu o mládeži v NDR
k vývoji geodézie
a kartografie v NDR do r. 1980 a po něm. Požadavky na
výchovu a další vzdělávání. Požadavky na odborné pracovníky a na inženýry. Odborní pracovníci v geodézii
a kartografU.
Požadavky na vysokoškolsky
vzdělané
inženýry směru geodézie a kartografie
[Dipl.-Ing.).
Některé závěry vzešlé z požadavků na výchovu a další
vzdělávání.
Što

a:

528:621.375 = 30
KAHMEN, H.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY

Die Bedeutung des Lasers fiir die Geodiisie.
laseru pro geodézii.)
Allg. Vermess. 3 tab., lit. 43.

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

528 GEOnf:zIE.

FOTOGRAMMETRIE. KARTOGRAFIE
(všeobecně)

(Význam

Nachr., 81, 1974, č. 7, s. 245-258,6

obr.,

Obsáhlý přehled současného
stavu aplikace laserové
techniky v geodézii se soustředí hlavně na následující
tři témata: elektronické měření délek, přenášení směrů
a holografii. V první tematické skupině se rozebírají
otázky spojené s měřením
vzdáleností
pozemského
a mimozemského cíle, s měřením hloubky moří, určováním korekcí z atmosférické refrakce a novým laserovým
interferometrem.
Následuje diskuse o přenášení směrů
pomocí laserů - měřické technice, která je velkým
přínosem při inženýrskogeodetických
pracích. Diskutuje se otázka přenášení astronomicko-geodetických
tížniCQvých odchylek měřením složek úhlu mezi tížnicemi
realizovanými směrem vektoru lineárně polarizovaného
světla. Holografie umožňuje přesné proměřování stereomodelů a přispívá k vytvoření banky dat získaných digitalizací obsahu snímků a map.
Šk

528 = 30
VÚGTK 37914
WITTKE, H.
Einffiihrung
in die Vermessungstechl1ik.
(Úvod do
geodézie.)
Bonn, Diimmer 1971. 520 s." 948 obr., 1 map. příL, lit.
v textu.
Jednoduchá polohová měření a geodetické výpočty. Geodetické kreslení a výpočty ploch. výpočty souřadnic,
dělení ploch a nivelace. Teodolit a měření úhlů. Polygonový pořad a zprostředkované
měření délek. Vektorové
pořady. Trigonometrické
měření výšek. Teodolitová tachymetrie. Stolová tachymetrie.
Fotogrammetrie.
Mapy
a rozmnožovací technika. Vytyčování staveb a křivek.
Vytyčování oblouků po obvodě. Výpočetní prostředky.
Počítací stroje a počítače. Malá triangulace. Výplňkové
sítě. Inženýrská měření. Důlní měřictví. Výpočet zemních hmot. Vyšší geodézie. Katastr. Oceňování půd. Knihovací technika. Vyrovnávací počet. Získávání dat. výhled.
što

528:69:061.3(485) ,,1973":621.375.626 = 30
VÚGTK 6 266
HOTZEL, P.
Internatiollaler
-Kurs uber den Einsatz des Lasers im
Vermessungs- nnd Bauwesen, Stockholm 5. 9.-7. 9. 1973.
[Mezinárodní kurs použití laseru v zeměměřictví a ..stavebnictví, Stockholm 5.9.-7.9 1973.)
Z. Vermess. - Wes., 99, 1974, Č. 1, s. 42-43.-

528:331.024.3 = 82
VÚGTK 15 937
KAŠIN, L. A.
Soverlíenstvovať metody opredelenija
i učeta proizvoditernosti truda na topografo-geodezičeskich
rabotach.
[Zdokonalovat metody určování a evidence produktivity
geodeticko-topografických
prací.)
Geod. i Kartogr. [Moskva), 50, 1974, č. 6, s. 6-12,4 obr.,
3 tab.
Porovnání
metod výpočtu
produktivity
práce podle
"čisté" a "podmíněně čisté" produkce, metod založených
na normativní hodnotě a normativním
objemu práce
a normativní metody měření tempa růstu produktivity
práce. Hodnocení použitelnosti uvedených metod k měření produktivity geodeticko-topografických
prací.

528.02 Geodetické měřické metody všeobecně

V prostorách geodetického směru Královské technické
školy ve Stockholmu proběhl v době 5.9-7.9 1973 meziná,rodní kurs použití laseru. Přednášky byly rozděleny do čtyř tematických skupin: základy s funkčními
podmínkami laseru a problémy bezpečnosti pl'i práci
s lasery, použití laseru pro záměrnou přímku a nivelaci, laserovy dálkoměry a laser zdroj světla pro speciální užití. Kursu se účastnilo
asi 100 odborníků.
V rámci kursu se realizovala také malá výstava odborných firem.
Ra

528.021/.023.061.2:-535.322= 20
VÚGTK 37717
WILLIAMS,D. C.
A. IJispersometer for Surveying and Alignment. [Dispersometr pro geodetická měření a určování přímého směru.)

Ref. z: Mezinár. kurs o laser. technice v geod., Stockholm
1973, 6 s., 4 obr., lit. 10.
Při optickém určování přímého směru a geodetickém
měření vodorovných a svislých úhlů a vzdálenosti při
větší vzdálenosti cíle je jednou z nejzávažnějších chyb,
ovlivňujících přenost mě'ření, chyba z refrakce. Proto
je třeba zavádět opravy z refrakce, které lze vypočíst
z měřené teploty a tlaku podél záměrné přímky, nebo
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určit prImo pomocí speciálního přístroje, kterým se určuje rozdíl zakřivení
paprsku
světla různých vlnových délek. Uvádí se stručná
charakteristika.
některých dispersometrů
a detailní popis konstrukce
jednotlivých částí a jejich funkce u prototypu nového dispersometru,
vyvinutého
ve Státní fyzikální laboratoři
v anglickém Teddingtonu.
Šk
528.022: (528.52:621.375.829J;=

20

VÚGTK 37718

HARRISON, P. W.
A Laser-based Technique for Alignment and DaBection
Measurement. (Metoda určování přímého směru a měření odchylek založená na·využití laseru.)
Ref. z: Mezinár. kurs o laser.
holm 1973, 4 s., 6 obr., lit. 1.

technice

v geod., Stock-

Popisuje se několik modifikací zařízení pro vytyčení
přímého směru a měření odchylek od pří'llé ve vodorovném a svislém směru, jehož hlavní část tvoří laser
jako zdroj světelné energie. Zároveň se podává informace o způsobu měření s přístrojem, jehož autorem je
kolektiv
pracovníku
z Národní
fyzikální
laboratoře
v Teddingtonu.
Šk

528.08 Všeobecné

základy a teorie
přístrojů

měření

a konstrukce

528.088 = 82
VÚGTK 15 937
PROVOROV, K. L.
Rasčet točnosti izmerennych veličin v geodezičeskoj seti.
(Výpočet přesnosti měřených veličin v geodetické síti.)
Geod. i Kartogr. (M0l:ikva), 50, 1974, č. 6, s. 12~16,1 obr.
Při projektování geodetických sítí, zvláště pak sítí speCiálního určení, má velký význam výp,očet přesnosti měřených veličin. V článku se uvádí met~avýpočtu
pt'esnosti měření úhlu a vzdáleností v geodetické síti, např.
trigonometrické,
polygonové, vytyčovací apod. Dále jsou
uvedeny pracovní vzorce pro výpočet středních
chyb
v měření úhlli a vzdáleností.
Št

528.3

Geodetické

základy.
zemského

Vyměřování
povrchu

velkých

částí

528.37/.38:629.114 = 30
VÚGTK 15061
SCHONE, J.-NITZSCHE, S.
Erfahrungen
mit dem motorisierten
Nivellement. (Zkušenosti s motorisovanou nivelací.)
Vermmes. Inf. Geod., 1973, č. 28, s. 20-22, obr., lit. 4.
Myšlenka motorisované
nivelace vznikla jako odraz
neustále
se zvyšujícího
tempa výroby. Pro zvýšení
efektivnosti
nivelace
byl použit
pro převoz stroje
i latí při vlastním měření osobní vuz Trabant. V článku jsou uvedeny zkušenosti s použitím této metody 's přístrojem KONI 007. Pro nivelaci II. řádu se uvádí nejkratší. dosažený čas měření 12 min.!l km, což představuje 60% úsporu času. Dále se referuje o přesnosti
měření a duležitých zdrojích chyb.
Ra

528.4 Vyměřování malých ..čásU zemského povrchu. Katastrální
měření. Topog~1l,
Inženýrská
geodézie. Podrobné měření. Technicko-hospodářské
mapování
528.41 = 867
VÚGTK 30 052
BAKALOV, P.
Izpolzvane na zasečki pri sazdavane na snimačna i trasirovačna osnova. {Použití protínání při konstrukci měřických a vytyčovacích sítí.)
Geod. Kartogr. Zemeustroj.,
14, 1974, Č. 3, s. 17"":19,
6 obr., lit. 5.
JSou definovány případy, kdy je lépe použít protínání
místo polygo1l11 a je porovnána
přesnost
protínání
vpřed, zpět a ze strany. Je určen počet skupin nutný při
měření směru.
št
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528.414.088.3:528.526.6 = 84
VÚGTK8055
BORKOWSKI,K.
Analiza dokladnosci· cil!gu azymutalnego
z u~zgll!.dnieniem
bll!dów wsólrzl!dllych
punktów
nawll!zama.
(Analýza přesnosti azimutálního
pořadu s přihlédnutím
k chybám v souřadnicích připojovacích bodu.)
Przegl. geod., 46, 1974, Č. 5, s. 194, 1 tab., lit. 3.
Obecné vzorce umožňující provést předběžné zhodnocení přesnosti
polygonizace
s použitím gyr::Jtheodolitu.
Vzorce lze použít při projektování
polygonometrických

~.

~

528.42 (498) :625.11 = 590
VÚGTK 20423
CRISTESCU, N. - SEBASTIAN - TAUB, M. - NICOLAE
- POSESCU, M.
Unele aspekte ale inBuentei factorului confort la stabiIirea tolerantelor
pentru retrasarea
cllrbelor de cale
ferata pe liniile cu viteze mari. (Několik aspektu na
stabilizaci tolerancí při vytyčování železničních oblouku
na rychlo dráhách se zřetelem na pohodlnost jízdy.)
Rev. Geod. Cad. Organiz. Terit., 18, 1974, Č. 2, Č. 8-21,
2 obr. 5 tab., lit 15.
Základní problém: rekonstrukce
oblouku na železničních tratích se zřetelem ke zvyšující se cestovní rychlosti
na rychlodráhách.
Aktuální stav tohoto problému v Rumunské lidové republice a platné normy. Studium tolerancí pro vytyčování
oblouku,
zejména
kruhového
oblouku a přechodnic. Přístupné tolerance se zřetelem
k rychlostemdosahovaným
na rychlodráháth.
Što
598.422:621.375 = 30
VUGTK 2332
KEHLEN, E.
Praktische
Erfahrungen
beim Einsatz des Lasernivelliers AGA "Geoplane 300". (Praktické zkušenosti s využitím laserového nivelačního přístroje
AGA "Geoplane 300".).
Allg. Vermess. - Nachr., 81, 1974, Č. 7, s. 258:-261.
V r. 1973 bylo v geodetické kanceláři v Recklinghausenu
prováděno praktické měření s novým laserovým nivelačním přístrojem "Geoplane 300" fyAGA.
Účelem bylo
zjistit spolehlivost,
přesnost, výkonnost a použitelnost
zmíněného přístroje. Přístroj byl použit pro kontrolní
měření jeřábové dráhy a dále pro rozmanitá výšková
měření prováděná v ruzných podmínkách na rozsáhlém
staveništi. Popisuje se pruběh měření a uvádějí se výsledky.
Šk
528A25.1:681.3 = 82

VÚGTK 15"937

MALJAVSKIJ,B. K. - ŽARNOVSKIJ, A. A.
O cifrovom modelirovanii
reI'jefa mestnosti.
(Vyhotovení číselného modelu terénu.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 50, 1974, Č. 6, s. 31-38, 8 obr.,
lit. 10.
Je popisována metodika sestavení strukturálně
číselných
modelu terénu zobrazujících
zemský' povrch soustavou
lIlllohostěnu; hrany těchto mnohostěnu tvoří zlomové čáry svahu a prusečnice rovin jejich lokace. Popisuje se
postup sestavení číselných modelu terénu s informacemi, získanými metodou letecké fotogrammetrie
a tachymetrie s použitím systému Topoanalog a zpusob přech~c
du od číselných modelu k topografickým
plánum.
St
528.45 = 84

VÚGTK 37744

BRAMDRSKI, K. - GDMOLISZEWSKI, J. - LIPINSKI, M.
Geodezja miejska. (Geodézie ve městech.)
Varšava, Paftst. Przedsi~ biorstwo Wydawnictw Kartograficznych 1973, 797 s., čet. obr., tab., lit. 85.
Učebnice pro geodetické fakulty, doporučena rovněž jako
příručka pro geodety zaměstnané v městské geodetické
službě. Současný technický, právní a organizační stav
v oblasti městské geodézie. Význam a charakteristika
geodetických prací v místním hospodářství. Podrobné polohopisné a výškopisné měření měst. Fotogrammetrické
zpracování map měst. Geodézie a problémy územního
plánování. Zavádění výpočetní techniky a automatizovaného zpracování informací v městské geodézii.
Lo

1975/238

,

PŘEHLED

ZEMĚMĚŘICKĚ'

LlTERAfJ.'U'RY

Geodetický a kartugrafieký
obzor
ročník 21/63, číslo 8/1975 139

r.očník 25, číslo 8/1915

528.48 = 82
VůGTK 27957
ní budovy. Bylo provedeno statistické zhodnocení 284 výsledků měření souvislosti a teploty, z niChž vyplývají tyto
LEVČUK,G. P. - ZAJCEV,A K.
závěry: 1. určení svislosti bylo provedeno ve všech příInženernaja geodezija.[ Inženýrská geodézie.)
padech se stejnou přesností, 2. odchylky v jednotlivých
V~: Geod. i .Aerosj. tom 9, 1974, s. 7-92, 7 obr., lit. 367.
měřických sériích mají náhodnÝ. charakter; případné posuny objektu leží v mezích měřických chyb, 3. nebyla.
V článku je dán přehled domácí i' zahraniční literatury
Z oboru 'inženýrské
geodézie, publikované v období od . prokázána korelace mezi vnější teplotou a deformacemi
r. 1968 do r. 1972. Bibliografie zahrnuje i některé výobjektu.
Šk
·znamné publikace z předchozích let. Přehled je roztříděn na jednotlivé oblasti, např.: inženýrskogeodetický
. 528.482:66.041.4 = 30
VÚGTK 11 200
pri'lzkum, geodetické vytyčovací práce, geodetická konASTAŠENKOV,G.
trola přesnosti montáže stavebních konstrukcí, měření
Deformationsmessungen
an Fundamenten und LaufriÍIdefórmací staveb, použití stereofotogrammetrie
a přígen von Drehiifen" [Měření deformací zákléldů a pohybstroje a zařízení pro inžen.ýrské měření.
št
li vých prstenců rotačních pecí.}
.,
.
[528.48:624,97]:621.375.826 = 20
VÚGTK 37706
Vermessungstechnik, 22, 1974, Č. 5, s. 167-169,4 obr., 1
,SCHMlD,A.
,
tab" lit. 3'í
Experience iníaser
aligument an\llaser
controlling,in
Po stručném uvedení ,hlavních konstrukčních a provozhigh buildings.[Zkuš~nosti
S vytyčováním
a kontrolou
nír;hparametrů
rotační pece se stanoví požadavky na
. výškovýl::h-sta",eb pomocí I,aseri'l.)
.
geodetické měření: a) s:tanovení relativních výškových
Ref. z: Mezinár: kurs o IÍlser. technic~ \I geod., SiockI1oln1 změn<pilířov.ých podpěr během prQvozu, b) určení ma"
';x1málních relativních horizontálních a vertikálních po1973, 10 s., 6 obr.
"..
Popis laserového zařfzení a' pracovnípostup,"UŽitý
pro - suríů vr«hních částí základn, c) ur,čení posunů a deformací, prstenců,. Popisuje se metodika a průběh měření,
vytyčování a kontrolu stavby chla:dicí věže v lmR.8ch
uvádějí se výsledky a provádí se rozbor jejich přesnos!i.
.
Sk
528.48:681.3 =;,30
VUGTK12896
, EDLER, R.
,
52IM86<513.28= 84
VúGTK8055
Aktue,lIe~'ragen zutÍI Eil1sal~deÍ'{elé)<ťí:{)~iscfie[\baten.
veNlrbeitung, 'D'ei' ',Ingenieurvermil~suÍ1geri.
\ [Aktuální
.LEWINOWSKI,Cz.
otázkyautoriJ.atickéhÓ
zpracování dat při inženýrském
Zasady projektowania
i· tyczenia krzywych przejsciolJli!ření.)
.
wych. [Zásady.proj ektování a vY1:yčování pře~hod.nic.)
Przegl. geod., 4.6;,1974,č.5,s.
191c-::-~93,.1tab., hl. 5.
Vermess. techn. Rdsch, 36, 1974, č. 7, s. 225~237, lit. 8.
Zásad.y projektování a vytyčování přechodnic. JSou uveV článku jsou diskutovány problémy související s použideny nezbytné vzorce a postup prací při výpočtu prvků
tím samočinných počítačů, ke zpracování dat inženýrnutných k vytyčení vÍ1ějšíhoa vnitřního okraje vozovky.
ského měření stavebních objektů a dále možnosti vytvo.
Lo
ření integrovan~ho systému programování. Autor se zabývá problematikou výběru vhodného software a hardware a požadavky na programové zařízení.
Št
528.489:622 = 867
VÚGTK 30052
MAŽDRAKOV,M. - .POPANGELOV,A.
TRAJKOVaj.
Opredeljane na podchodjašc našin ~a tekÍlš~a snimka na
528.48:681.3.06 == 30
VÚGTK 11 200
otkritrudnik.
[Určení vhodného způsobu souvislého mě~
HEINKE, F. -KLEINSTHOBER,
G.
ření po'{rchovýctr dolů.)
.
•
~arkscheiderisch-geodiitisi:her
Programmsystem
fiir
Geod.Kartogr. ZeII1eustrŮj.,14, 1974,č. 3, s. 27-31,3 obr.,
Anlagen des ESER. ['Soubor programů,' pro' řešenígeode3 tab., lit 5.
tiCkých a důlněměřickych úloh na počítal;i1::h JSEP. VerAutoři' navrhují použít .k\lýběru'v-ariant.·,vhodný.ch
způmessungstechnik, 22, 1974, č.' 4, s. 136"::"138,1. obr., lit. 1
-sobů souvislého [periodického l mapování povrchových
Informace o vývoji souboru programů v jazyce FORTRAN
dolů faktorovou analýzou. Uvádí kritéfia hodnocení způIV. pro počítač R 21 v rámci jednotné soustavy elektrosobů [pťldle bezpečnosti práce, možnosti mechaniz.ace,
nickYchpočítačů.
Popis hlavního programu, devíti poddostu:pného zařlzení, Jwalif.ikace a počtu pracovní~ů
programů a čtyř pomocných programů, jejich vlastností,
atd.).
St
a údaje o výpočetním čase. Programy jsou zam~řeny
hlavně na řešení důlněměřických úloh, lze je však po528,489:625.113='867
VÚGTK 30052
užít i p-ři řešení běžných ge9detických úloh.
Šk
GALABOV,A.
528.482:621:375 = 30 VÚGTK 2332
Trasirane na, podrobn'ite tonki otp'rechodnite
krivi s po-~
HOTZEL,P.
moščlIi.agli., [VytYčQVánÍ,.podrobných bodů přechodnic
s pomocnými úhly.) ,
. '".
Fotografische Registrierung vo~ Bauwerksbewegungen.
Geod. Kartogr. Zeh1em.troj., 14, 1974, č. 3, s. 20-22,2 obL,
[Fotografická registrace
pohybi'l stavebního objektu.)
1 tab.
Al1g; Vermess. - Nachr., 81, 1974, ·č. 7, s. 261-263, 2 obr.
V' článkU jepavrženzpůsob
vytyčení podrobrrých bodů
Popisuje se průběh sledování deformací pilířů 935 m
přechodnic [klotoid ákubických
parabql) s pomocnými
.dlouhého a 132 m širokého mostu. Měření byla prováděúhly n, (h á $í. Navržený způsob S pOmocnými úhly je
na laserovým přístrojem s fotografickou registrací každé
porovnáns,vy-tYčováním
podrobnýeh bodů přechodn!c
dvě hodiny. Požadovaná přesnost měření byla ± 2 mm.
ortagonální metodou.
St
UiTádí se popis přístrojovéhO vybavení měřického postupu a výsledky pozorování. Závěrem se tliskutuií další možnosti využití ,laserového přístroje.
Šk
528.5 Geodetické a kartografické
přístroje a pomůJ:ky.
, J~j!ch ,použití. M~chanizace a automatizace
528.482:624 = 30
VÚGTK11 200
528.5:.c..523.8:681= 82
.VÚGTK 17951
JAKOB,G.
Untersuchung des Einflusses der AussentemperatUJ; atd
JEL.ISEJEV,S. V.
die Stabilitat einer 15 geschossigen Wohnhochhauses.
.Avtomatizllcija izmerenija uglow a linij pri krupnomas[Zkoumání vlivu vnější teploty. na stabilitu .15 podlažní
štahnych s;jemkach i obrabotkach informacii. [Automativýškové obytné budovy.)
zaceměření
úhlů a délek při mapování ve velkých měVermessungstechnik,
22,1974, Č. 5, S( 169-171, 2 obr.,
řftkách a zpracování informace.)
4tab., lit 5.
, ".
,..IZv.vuzov, Geod. Aerofotosj., 1974, Č. 2, s. 113-118,1 obr.
Současný stav techniky v· ob-las.ti konstrukce geodeticPopisuje se metodika a průběh měi'-ení, jehož cílem bylo
kých 'přístroji'l umožňuje automatizovat mnohé proces,
určit vztah mezi vnější .t~plotou a stabi itou 15 po.dlaž-

r
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GeÓCÍetiJ;ký,a kl,lrtografickÝ obzor
rocník 21/63, číslo 8/1975

PREHLED

2.40

ročník

měření. Atltor se . zabývá některými druhy.autqmatizovaných geodetických přístrojů, dokazuje nutnost řešení
hlavního problému dnešní dOby -sestrojení
optimální·
ho komplexu - použitím automatických systémů.
Ra
" = 20.
52&.517

VÚGTK37721

BJERHAMMAR,A.
The· New G~eration
of Electro-optic;l1. Distance Measuring Instruments.
(Nová generace elektrooptických
d~lkoměrů. ).
.
R,!lf.z: Mezinár, kurs. o laser. technice v geod., Stockholm
1973, 19 s., 11 obr.; lit. 29.,
'.
;Vývpj eiel,{trotlptickýc;h dáIiwměÍ:ů a, teoretických. základů jejich konstrukce od Fizeaua (1849) přes Wolfův
systém (1939), Bjerhammarův
elektrooptický
systém
f1954) až.po nejmodernějšípřístro.je.Všechny
uváděné
přístroje lze podle modulačních systémů rozdělit.do dvou
skupin: .první vychází z principu Fizeauova jednodu~hého "ozubeného kolečka", druhá z Bjerhammarova dvojitého su.perheterodynového elektrooptického systému (patent 1954).
Šk

Betrachtungen
zur Reichweite elektrooptfscher
Kurzstl'8ckenmessgeriite.
(Úvahy o /dosahu malých elektrooptických dálkoměrů.)
Vf;Jrmessungstechnik, 22, 1974, Č. 9, s. 329-332, 6 obr.,
lit 12, í
.
Největší. ,četnostgeodeti<;kých
měřených vzdálenosti je
, Y l'0zsahu. od 3004.0 .400 lll. Zvětšení dosahu malých
elektrooptickýcl1 dálk.oměrů lze dosáhnout zvýšením počtu o4razq.ých hrllnolů, Vyvojový trenddosahovév~dálenosti malých elektrooptických dálkoměrů. Četnost různých geodeticky měřených krátkých vzdáleností (od O
do 1000 ml. Redukce šikmo měřené vzdálenosti na vodorovnou.
Št
ď

528.~17,= 30

"
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VÚGTK 11 200

PAULI, W.
Noch einmaI zur Additionskonstantenelektrooptischer
Entfernungsmesser;(Ještě
jednou o adiční konstantě
elektrooptických dálkoměrů.]
Vermessungstechnik,
22, 1974, Č. 4, s. 131-132, lit 8.
Příspěvek k problematice určování adiční konstanty dálkoměru :poněkud tento pojem rozŠiřuje. Zavádí se pojem skutečné a zdánlivé ,l\onstanty. Oba pojmy se opjasňují na příkladech, uvádějí se důvody nutnosti jejich
rozlišení a vyvozuje se závěr pro praxi.
Šk
528.517 = 84
VÚGTK 8055
SLIWA, L.
Gelldimetr 700 - nowy instrument geodezyjný firmy
AGA. (Geodimetr 700 - nový geodetický přístroj firmy
AGA.)
.
Przegl. geod., 41i, 1974, č. 5, s. 196-201, 7 obr., lit. 7.
V článku se pojednáVá o principech práce geodimetru
AGA 700. JSou zkoumána 'měření úhlů a vzdáleností
a registrace výsledků měření. Autor uvádí výsledky testoyých měření a :?;důrljzňuje ekonomické přednosti jako je
zkrácení potřebné pracovní doby o 87 % a snížení. nákladů na měření o 85 %.
Lo
528.517:528.338 = 82
VÚGTK 17951
KOROBKOV,V. D.
opyt primenenija
svetodal'nomera
ST-65 dlja sozdanija gorodskoj poligonometrii. (Využití světelného dálkoměru ST-65 pro městskou polygonizaci.] .
izv. vuzov, Geod. Aerofotosj., 1974, č. 2, s. 19-22. 1 obr.,
tab., lit. 4.
Autor podává výklad o účelnosti a vhodnosti použití světelného dálkoměru ST-65 pro vytvoření hlavního polohopisného základu pro mapování měst v měřítkách
1: 500 a 1: 1000. V článku je uvedena také analýza
výsledků měření při vytváření polygonů 1. řádu.
Ra

,LITERATURY
25, číslo 8!i975

528.517:528.517.8:535.222== 20
VÚGTK 37714
BJERHAMMAR.A.
o,n adetermination
of tlte velocity of light. (Určení
rychlosti světla.)
,
.,
Ref. z: Mezinár. ,kurs o laser. ,technice v geod., Stockholm
1973.32 s:' 3 obr.,13 tab., lit,36...
.
Je podán historický ,př~111ed. el(peri.rnentálních ,prací
k určení ry~hlosU svět\ave
v;akuu pomocí světelných
dálkoměrů a je podrobnějtpopsán
,a ánalyzovánvýsledek pokusu, .který alltor ukl,ltečl1ilve spolupráci s Finským geodet\ckým iR,situtem pomocí ,laser. geodinietrll
AGA8 v r. 1971. Výsle4ná hodnota c =;= ,299792,4 ±O,l~m/s
je doporučena k přijetí a používání, při zpracování yý.sledkll měření elektronickými dálkoměry
Sch
528.52:621.375.826= 20
VÚGTK37710
CHRZANOWSKI,A.-JANSSEN, H. D. ,
Sel~ lllig~ing laser, ~'tectQr .~, it~~ toolio. surv!lYin.g.
(Samonaváděcí laserový detektor - nový přístroj v geodézii. ]
Rel- z: Mezinár.kurs o)/Jser ..technice v geod., Stockhoiin
1973, 13 s., 5 obr., 1 tab., lit. 6.
Konstrukce indikátoru
laserového paprsku" 1l:terý se
automatic\l:Y pllsobením fotoelektricky ,řízeného motorku nastavuje na střed laserového záření. Je dokumentován princip, činnosti WhOto za.řízení, jeho popis včetně
blokového sch,ématu, analyzapřesnosti
,a výsledky ověřovacích zkoušek. Přesnost indikace je 1 mm/km, dpsah zařízení je 5 km. Možnosti aplikace tohoto přístroje.
Sch

SCHWENDENER,H. R.
Guidingtunnelling
~achi~ery
withthe
~i1d La~r
Theodolite.( Řízení tunelovacích strojů pomocí laserového theodolitu Wild.)
Ref. z: Mezinár. kurs o laser. technice v geod. Stockholm
1973, 4 s.
Je popsán laserový theodoHLfirmy Wild a.metoda jeho
použití při vytyčování a kontrola směru ražení tunelu.
Sch
[528.541:621.375.826]:528.024.1-187.4

= 20

VÚGTK 37719
CHRZANOVSKI,A.-JANSSEN,H. D,
Use of Laser in Precision Leveltlng. (Využití laseru při
přesné Iiivelaci.)
Ref. z: Mezinár. kurs o laser. technice v geod., Stockholm
1973. 14 s., 9 obr" 4 tab.
Popisuje se konstrukce, technické parametry a funkce
tří laserových nivelačních přístrojů, zkonstruovaných
na universitě v New Brunswick. Jedná se o fotoelektrický
laserový nivelační přístroj, kombinaci Zeissova nivelačního přístroje Ni 007 s HeNe laserem a samonaváděcí
detektor, určený pro nivelaci dlouhými záměrami v turbulentní atmosféře. Přístroje byly zkoušeny v laboratorních podmínkách a při polním měření včetně nivelace
přes vodní toky. Rozborefi!. výsledků se potvrdila dos.ažená přesnost prvního řádu.
Sk
.

.

.

,.

.

528.541:621.375.826:528.48= 20
VÚGTK 37713
KEHlEN, E.
Practical experience in the use of the AGA "Geoplane
300" laser levelling instrument.
(Praktické zkušenosti
6 použitím laserového nivelačního
přístroje Geoplan
AGA 300.)
Ref. z: Me·zinár. kurs o laser. technice v geod., Stockholm
1973.5 s.
Pojednává se o zkušenostech s použitím Geoplanu AGA
300 při proměřování jeřábových drah, při kontrole rovinnosti komunikací,
při vytyčování úrovně podlaží
a při plošné nivelaci. Dosažená přesnost byly ověřována
nivelačním přístrojem Ni 2 a potvrzuje údaje výrobce.
Sch
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Uplynulo třicet let od socialistické revoluce v Bulharsku,
s.3-5.
C haj d u š k i, 1.: Sovětská věda a praxe na pomoc rozvoji geodézie, fotogrammetrie a kartografie v Bulharské
lidové republice, s. 6-8.
C haj d u š k i, 1.: Rozvoj fotogrammetrie
v Bulharsku
v období vlády lidu, s. 8-11.
Mi č e v, M.: Socialistické území plánování v Bulharské lidové republice, s. 11-15.
J o n č e v, V.: 30 let plánované výstavby obcí v Bulharské lidové republice, s. 15-20.
Vii t k o v, P.: Geodetické problémy vl:llkých hydrotechnických staveb v Bulharsku, s. 21-24.
D j u 1g e r o v, S.: Národní atlas Bulharska, s. 24-27.
I3 a č v a r o v, B.: Analýza sedání sypaných hrází přehrad pomocí isodeformát, s. 28-30."
_', . .'. ..
B a k a lov,
P.: Některé otázky ko'ltsftul{ce signálů a
měření vertikálních
úhlů místních trigonometrických
sítí, s. 31-34.
Ma n e v, G.: Individuální
a komplexní projektování
podzemních sítí, s. 34-38.
V u č k o v, P.:
Mezinárodní
vědeckotechnická
konference o výchově a zvyšování kvalifikace zeměměřičů a
kartografí'l, s. 38-40.

D i m o v, L.: Použití Boltzovy metody k vyrovnání pozorování zprostředkujících
s rovnicemi závislosti mezi
neznámými, s. 2-3.
K o s t a d i n o v, S.: Vliv astronomické refrakce a její
registrace-'l?,ř~v~~opn.ocp~n~· fotogré!fi~kých· pozorování umělýcli~dtitži{;"'Z'eJÍlěfs. 3.0..5.To d o r o v, S.: Grafická
a stolová protínání
zpět,
s.5-8.
Do j čin o v, L.: O vztahu stran při budování místních
trigonometrických
sítí, s. 8-13.
S o ker o v, L.: Novinky o tvorbě katastrálních
plánů
pro potřeby úprav území, měst a obcí, s. 14-16.
K a car s k i, 1.: Snímání na dálku, s. 16--20.
K r a s t a n o v, K.: Měření malých objektů na stereomodelu na analogových přístrojích, s. 20-2L
Bam bal d o k o v, N.: Soudobé aspekty kartografických technologií, s. 21-23.
B a i k o v, Ž.: Program, komplexního zdravotně geografického atlasu Bulharské lidové republiky, s. 23-24.
P €lev s k i, V.: XIV. mezinárodní
geodetický kongres,
s. 25-27.
Pe e v s k i, V.: Rozvoj spolupráce geodetických časopisů socialistických Zemí, s. 27--29.

Lip e r t, C.: 30 let topografické služby polské armády,
s.89-93.
M a rci n k i e w i c z, A.:
Vojenská kartografie
za 30
let existence vojenské topografické služby, s. 93-95.
Syp n i e w s k i, J.: Vojenská
fotogrammetrie
za 30
let existence vojenské topografické služby, s. 96-97.
P ach u t a, S.: Činnost katedry geodézie a fotogrammetrie Vojenské technické akademie za 30 let existence vojenské topografické služby, s. 98-104.
B i e s a g a, Z.:- Transformace
izometrických
souřadnic
q, 1 oblastí kolem pólu elipsoidu, s. 104-107.
W ó j c i k, S.: Multispektrální
fotografie
v kosmické
rekognoskaci, s. 108-113.
B I a s z c z Yk, J.: Vzdušné lodi k pořízení měřických
snímků pro topografické účely, s. 113-119.
W ó j ci l{, S. B I a s z c z Yk, J.: An-30 - sovětské
fotogrammetrické
letadlo, s. 119-121.

B e ker,
L.
K a c z y ft s k i, R.: Stereofotogrammetrické. zařízení pro měření pcM vodou, s. 121-122.
W e lk e r, T.: Návrh na indexování prvků skupiny vytvářející kód, s. 123-128.
W i c her s k i, A.: Polní jednotky vojenské topografické služby ve službách vlasti, s. 129-130.
B u t o w t t, Dub i k, A. . S a n e c k i, J.: Směrová filtrace, holografická, definice podélných paralax
a měření objektů rekonstruovaných
podle hologramů
s přizpůsobením k fotointerpretaci
a fotogrammetrii,
s.134-139.
Wa I e r o w i c z, M.: Unifikovaný systém balení, paletizace a uspořádání kartografických
děl, s. 14Q::c--142.
K a 1n i e t, A. K a r a s z e w s k a, U.: Pokus o stanovení zásad pro určení pozemků vhodných z hlediska
ochrany přírodního prostředí pro výsta\bu rodinných
domů na územích velkých městských óglomerací v Polsku, s. 143.
L u c z y ft s k a, A.: Tematické bibliografické
přehledy
zpracované
v odvětvovém středisku
technických
a
ekonomických informací, s. 144.

Dosáhnout vyšší výrobu, zlepšení kvality menšími náklady, s. 1-3.
Socialistické závazky kolektivů dělníků, inženýrskotechnických pracovníků a úředníků podniku č. 5, s. 3-4.
Socialistické závazky
kolektivu
dělníků,
inženýrsko-technických
pracovníků;,a
úředníků
továrny č. 5,
s.4-5.
.
Socialistické
závazky dělníki'l, inženýrsko-technických
pracovníků a úředníků podniků a organizací Hlavní
správy geodézie a kartografie při radě ministrů SSSR
na rok 1975, s. 6-7.
Pětiletku - před stanoveným termínem, s. 7-8.
K u n s k a j a, T. S.: Moje zkušenosti v rytí vydavatelských originálů map, s. 8-11.
G u s e v, A. E.: O zpřesňování drah UDZ bez používání souřadnic pozemních bodů, s. 11-14.
B I a n k, L. M. F e r d m a n, G. A.:
O zkušenostech měření vzdáleností délky do 100 km světelným
dálkoměrem "KVARZ" a geodimetrem modelu 8, s. 14
až 19.

And r e jev 11, F. V.: K otázce hodnocení přesnosti
výsledků vyrovnání
sítí trigonometrické
nivelace,
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Kniha podává ucelený výklad o vývoji stavitelství a architektury. Seznamuje se způsoby stavění v závislosti na vývoji společnosti a, materiálových
možností a ukazuje vývoj stavitelství
a architektury v časovém sledu v jednotlivých oblastech světa.
Vychází z období předdějinného, přes starověk, středověk a novověk až po současnou světovou tvorbu, s přihlédnutím k bohatému kulturnímu odkazu v našich zemích.
Nejširší veřejnosti, studujícím všeobecně vzdělávacích, průmyslových a vysokých škol, projektantům, architektům.
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zasvěceným pohledem architekta, urbanisty a památkáře.
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a široké veřejnosti
mající zájem
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