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JAKEŠ, J., JAKEŠOVÁ,
O.
Automatizovaný
systém
riadenia
rezortu
SÚGK
Geodetický
a kartografický
obzor,
23, 1977, Č. 3,
s. 53-55
Automatizovaný
systém
riadenia
(ASRJ
rezortu
Slovenského
úradu
geodézie
a kartografie
tvorí
relatívne
uzavretýsystém
riadenia
s agregovanými vazbami
k celoštátnemu
systému
riadenia.
V začiatočnom
štádiu
plní funkciu
prevažne
informačného charakteru,
v ďalšej etape prerastie
do systému,
poskytujúceho
odporučania
na
rozhodovanie, v konečnej
fáze sa stane
riadicim
systémom
v procese
riadenia
rezortu.
Podmienky
realizácie
ASR v rezorte
SÚGK sú riešené
etapovite.
551.3
VYSKOČIL,
P.
Soui!asné
poznatky
o dynamice
styku Karpat
a Českého masivu
Geodetický
a kartografický
obzor,
23, 1977, Č. 3.
s. 55-61,
7 obr., lit. 10
Postup
a přesnost
geodetických
prací
v letech
1971-75
pro sledování
vertikálních
a horizontálních pohybů
zemského
povrchu
v území na styku
Karpat
a Českého
masivu.
Výsledky
zpracování
naměřeného
materiálu
a jeho
geodetická
i geologická
interpretace.
Přehledná
informace
o zjištěných
zákonitostech
pohybu.
528.021.1

-

187.3.061.6

CEBECAUER,
D., ŠÍMA, J.
Vplyv teploty
na presnosť
paralakticky
meraných
dížok
základnicovými
latami
Zeiss
Geodetický
a kartografický
obzor,
23, 1977, Č. 3,
s. 61-65,
6 obr., 2 tab., lit. 6
Príspevok
poukazuje,
v konkrétnom
prípade,
na
vplyv
nepresného
určovania
teploty
na presnosť
paralakticky
meraných
dlžok.
Experimentami
v roznych
podmienkach
sa zisťuje
veIkosť
tohoto
,vplyvu
a možnosti
jeho eliminácie.
528.486.023.3
VOSIKA,
Přesnost
polárně

:725.1

O., PROCHÁZKA,
J.
rozměru
stavebního

Geodetický
s. 65-71,

a kartografický
11 obr., lit. S

objektu
obzor,

vytyi!eného
23, 1977,

Č. 3,

Článek
řeší otázky
přesnosti
délky úsečky
vytyčené polárně
z jednoho
a ze dvou stanovisek
vytyčovací sítě s využitím
světelných
dálkoměrů
a kapesních
kalkulátorů.
Uvádí teoretické
vzorce
pro
výpočet
střední
chyby
v délce
úsečky,
výsledky
praktického
ověření
vzorců,
naznačuje
možnosti
jejich,
využití
v praxi
a uvádí
závěry
plynoucí
z teoretických
rozborů.
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HKEIIIOBA,

nepepaCTaTb B cHcTeMY, KoropaJl 6YJleT npenOCTaBJlJlTb
COBeTblHa perneHHJl H Ha,KOHe'lHOM 3Tane 6yneT ynpaBJIJlIOII:!eHCHCTeMOHB npoI:!eCce ynpaBJIeHHJl BenOMCTBa.
YCJIOBHJl OCYII:!eCTBJIeHHJl
ACY B BenOMCTBe CYfK pernalOTClI no 3TanaM.
551.3
BhlCKOqml,

II.

COBpeMeHHMe CBeneHHJl o JlHHaMHKe CTMKa KapnaT
qerncKoro MaCCBHa

feoJle3H'leCKHH: li Kaprorpaq.H'leCKHH 06aop.
23, 1977.
No 3, crp. 55-61,
7 pHC., JIHT. 10
IIOCJIeJlOBaTeJIbHOCTbH ro'lHOCTb reoneaHqeCKHX pa60T aa
1971-75
rr . .n;JIJlHCCJIeJlOBaHHJlBepTHKaJIbHblX H ropHaOHTaJIbHblX JlBHlKeHHH3eMHOH nOBepXHOCTHHa TeppHTOpHH CTblKa KapnaT H qerncKoro MaCCHBa. Pe3YJIbTaTbl
06pa6oTKH HaMepeHHblX .n;aHHblX H HX reoJle3HqeCKaJl H
reoJIOrH'leCKall HHTepnpeTaI:!HJl. 0630pHaJl
HHq.opMaI:!HJl
o 06HapYlKeHHblx aaKOHOMepHOCTJlX.n;BlHlKeHHJl.

528.021.1-187.3.061.6
IJ;E6EIJ;AYEP

O.

ABToMaTH3HpOBaHHaJl CHCTeMa ynpaBJleHHJl
CyrK

BeJlOMCTBa

reoJle3H'leCKHH H KapTorpa.pH'lecKHH
No 3, CTp. 53-55

23,

0630p

1977,

ABToMaTH3HpoBaHHall cHCTeMa ynpaBJleHHlI (ACY)
BenOMCTBa CJIOBaI:!Koro ynpaBJIHHJl reone3HH H Kaprorpaq.HH (CYfK)
npeJlCTaBJIlIeT c060H OTHOCHTeJIbHO3aKpblTylO CHCTeMYynpaBJleHHJl C arperHpOBaHHblMH CB1I311MH
Ha 06II:!erocynapcTBeHHYIO cHcTeMY ynpaBJIeHHlI. B nepBOH .pa3e BbmOJIHlIeT .pYHKI:!HIO,r JIaBHblM 06pa30M. HHq.opMaI:!HOHHoro xapaKTepa, a B cJIenYIOII:!eM3Tane 6YJleT

•

.1l. -

II1HMA,

:a.

BJlHJlHHe TeMnepaTypLI Ha TOqHOCTL napaJIJIaKTH'leCKH
H3MepeHHLlX nJlHIl 6aaHCH&IMH peHKaMH Zeiss
feo.n;e3HqeCKHH H KapTorpa.p:HqeCKHH 06aop •. 23.
No 3, CTp. 61-65.
6 pHC., 2 Ta6J1., JIHT. 6

1977.

CTaTbll nOKaablBaeT, Ha npHMepe, BJIHJlHHe HeTO'lHoro
onpeJleJIeHlHlI TeMnepaTypLI Ha roqHOCTb napaJIaKTHqeCKH
H3MepeHHblX JlJIHH. SKcnepHMeHTaMH B pa3HLIX YCJIOBHlIX
onpeJleJIlIeTCJl 3HaqeHHe sroro BJIHJlHHlI H B03MOlKHOCTH
eTO YCTpaHeHHlI.

528.486.023.3:725.1
BOCHKA,

O. -

IIPOXA3KA,

:a.

TOqHOCTL pa3Mepa CTpOHTeJILHOrO 06'1>eKTa pa36HToro
nOJIJlpHMM MeTOJlOM
reoJle3HqeCKHH H Kaprorpa.pHQeCKHH 0630p,
No 3. CTp. 65-71,
11 pHC., JIHT. 5

23.

1977,

CTaTbll pernaeT Bonpochl ro'lHOCTH nJIHHbl orpe3Ka paa6HToro nomrpHblM MeTo.n;OMH3 onHOTO H Ha nBYX TOqeK CTOllHHlIpaa6HBOQHOH ceTH C npHMeHeHHeM 3JIeKTpoOnTHQeCKHX.n;aJILHOMepOBH KapMaHHblX KaJIbKYJIlIropoB.
IIpHBeJleHbl TeopeTHQeCKHe q.opMYJIbl .n;J111BLIQHCJIeHHlI
CpeJlHeH ornH6KH .n;JIHHbl OTpe3Ka, peaYJILTaTbI npaKTB'lecKOH npOBepKH .pOPMYJl, nOKaaaHbl B03MOlKHOCTHHX
rrpHMeHeHHJl Ha npaKTHKe H JlalOTClI aaKJIIOQeHHlI BblTeKalOII:!He H3 TeOpeTHQeCKHXaHaJIH30B.
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JAKEŠ, J., JAKEŠOVÁ,
O.
Automatisiertes
System
der
des SAGK
Geodetický
Seite 53-55

437.6 JI

H

a kartografický

Leitung
obzor,

des

Ressorts

23, 1977,

Nr.

3,

Das automasierte
System
der Leitung
(ASL J des
Ressorts
des Slowakischen
Amtes
fiir Geodasie
und Kartographie
bildet
ein relativ
geschlossenes
System
der Leitung
mit agregierten
Bindungen
an
das ganzstaatlische
System
der Leitung.
Es hat
im Anfangsstadium
eine Funktion
iiberwiegendenteils
informativen
Charakters,
in der
weiteren
Etappe
iiberwachst
es in ein
System,
welches
Empfehlungen
auf die Entscheidung
bietet,
und
wird
in der
Endphase
zum
Leitungssystem
im
ProzeB der Leitung
des Ressorts.
Die Bedingungen
der Realisierung
des ASL im Ressort
des SAGK
werden
etappenmaBig
gelllst.

GEODETICKÝ

551.3
VYSKOČIL, P.
Gegenwiirtige Erkenntnisse uber die Dynamik des
Anschlusses der Karpaten mit dem Bohmischen
Massiv
Geodetický a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 3,
Seite 55-61, 7 Abb., Lit. 10
Verfahren und Genauigkeit der geodatischen Arbeiten in den Jahren 1971-75 fUr die Verfolgung
der vertikalen und horizontaIen Bewegungen der
Erdoberflache
auf dem Gebiet des AnschIusses
der Karpaten mit dem Bohmischen Massiv. Ergebnisse der Bearbeitung des MeBmaterials und seine
geodatische und geologische Interpretation.
"Obersichtliche Information liber die festgestellten
GeseztmaBigkeiten der Bewegung.

528.021.1 - 187.3.061.6
CEBECAUER, D., ŠÍMA, J.
Einflu6 der Temperatur auf die Genauigkeit paralaktisch gemessener Strecken mittels Basislatten
Zeiss
Geodetický a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 3,
Nr. 3, Seite 61-65, 6 Abb., 2 Tab., Lit. 6
In der Abhandlung wird in einem konkreten Fal1e
auf den EinfluB der ungenauen Temperaturbestimmung auf die Genauigkeit paralaktisch
gemessener Strecken hingewiesen.
Mittels Experimenten
bei verschiedenen Bedingungen werden dle GroBe
dieses Einflusses und die Moglichkeiten
seiner
Eliminierung
festgestellt.
528.486.023.3:725.1
VOSIKA, O., PROCHÁZKA, J.
Geodetický a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 3,
Seite 65-71, 11 Abb., Lit. 5
In der Abhandlung werden Fragen der Langengenauigkeit einer polar von einem und von zwei
Standpunkten
des Absteckungsnetzes
mit Einsatz
lichtelektronischer
StreckenmeBgerate
und Taschenrechnern
abgesteckten
Geraden gel1ist. AngefUhrt werden theoretische Formeln fUr die Berechnung des mittleren Fehlers in der Lange der
Strecke, Ergebl'lisse der praktischen
Bestatigung
der Formeln und die Moglichkeiten ihrer Anwendung in der Praxis angedeutet und die aus theoretischen Analysen sich ergebenden
SchluBfolgerungen geboten.
330.4:65.011.56:[061.14:528( 437.6))
JAKEŠ, J., JAKEŠOVÁ, O.
Automated Management System of the organizations of the Slovak office of Geodesy and Cartography
Geodetický a kartografický
obzor, 23, 1977, No. 3,
pp. 53-55
Automated
Management
System (AMS) of the
organizations
of the Slovak Office Df Geodesy
and Cartography consitst of relatively closed management systems with aggregated
links to the
National Management System. At the beginning
it has mainly an information
system function,
Jater it will overgrow in to a system giving decision recommendations
and in the end it will
become a management system of the department.
Conditions for realization of the AMS in the orga
nizations of the SJovak Office of Geodesy and
Cartography are prepared step. by step.

A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

551.3
VYSKOČIL, P.
Present State of Knowledge about Dynamics of the
loint between Carpathians and Bohemian Massif
Geodetický a kartografický
obzor, 23, 1977, No. 3,
pp. 55-61, 7 fig., 10 ref.
Procedure and accuracy >Dfgeodetic activities in
the years 1971-1975 for detection of vertical and
horizontal Earth movements in the area of Carpathians
and Bohemian
Massif joint. Results
obtained from observated data and their geodetic
and geologie interpretation.
General information
on the determined regularities .af the movements.

528.021.1-187.3.061.6
Influence of Temperature
on Accuracy of DisCEBECAUER, D., ŠIMA, J.
tances Measured by Means of Zeiss Substense
Bars
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 3,
pp. 61-65, 6 fig., 2 tab., 6 ref.
The article demonstrates
on a practical example
the influence of errors in temperature
determination on accuracy of subtense bar measured
distances. Value of this influence and possibilities of its elimination
are determined
by evaluation of experimental measurements
under different conditions.

528.486.023.3:725.1
VOSIKA, O., PROCHÁZKA, J.
Accuracy of Construction Dimension Set out by
PoIar Method
Geodetický a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 3,
pp. 65-71, 11 fig. 5 ref.
The article deals with problems of a line segment
accuracy set out by polar method from one and
from two stations of a setting out network using
light dista'nce meters and pocket calcuJators.
Theoretical
formulas
for calculation
of m. s.
errors in the distance of the line segment, results of practical
application
of the formulas,
some possibilities
of theirapplication
in practice anďresults
of theoreticaJ analyses.

330.4:65.011.56:[061.14:528[ 437.6) I
JAKEŠ, J., JAKEŠOVÁ, o.
Systeme d'automation
gestionnaire
dans la com·
pétence du Bureau Slovaque de Géodésie e.t Cartographie
Geodetický a kartografický
obzor, 23, 1977, No 3,
pages 53-55
Le systeme d'automation gestionnaire
[ASR I dans
la compétence du Bureau SJovaque de Géodésie et
Cartographie forme un systeme gestionnaire reJa
tivement renfermé avec liaisons agrégées au sys
teme gestionnaire nationa!. Dans Je stade initial
il accomplit, pour la plupart, la fonction de carac
tere informatif.
Dans l'étape suivante, il passe
dans le systeme préconisant Ja décisiDn, dans la
phase terminale il deviendra le systeme de di·
rection dans Je processus gestionnaire
du Bu·
reau Slovaque de Géodésie et Cartographie.
Les
conditions de réalisation
du systeme ASR sont
résoJues par étapes.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 23/65, číslo 3/1977
53

Automatizovaný
rezortu SÚGK

Ing. ján jakeš, Ol'ga jakešová,
Geodetický ústav, n. p., Bratislava

systém riadenia

Rozhodovanie je kulminačným bodom využitia
vedeckých poznatkov. Ud kvality rozhodovania 1,'0
veIkeJ miere ZáVISi tempo, konunuita a proporcionalita celospolocenskýcn
procesov všeobecne a tým
aj národohospodárskycn
procesov osobitne.
Jedným z charakteristických
rysov súčasného
vývoj a našej socialistickej
spoločnosti je narastajúca zložitosť reprodukčného
procesu, z čoho vyplýva zvyšovanie nárokov na úrovel'í riadenia a rozhodovania a na osvojenie si adekvátnych
metód
riadenia a nástroj ov riadenia. Ako jednu z ciest na
skvalitnenie úrovne riadenia uložilo uznesenie vlády SSR č. 340/1972 niektorým rezortom národného
hospodárstva budovať automatizované systémy riadenia, založené na využití najmodernejších
prostriedkov výpočtovej techniky a na základe aplikáclí progresívnych
ekonomicko-matematických
metód. Dél1ežitosť tohto rozhodnutia
zdoraznili
aj
uznesenia XIV. a XV. zjazdu KSC, osobitne však
Smernica pre hospodársky a sociálny rozvoj ČSSR
v rokoch 1976-1980.
2. Automatizovaný
SÚGK

systém riadenia

(ASR) rezortu

Vyššie spomínané
vývojové
tendencie
maJu
osobitný vplyv aj na sféru rezortu SÚGK. Rozhodujúci faktor, ktorý može výrazne pozitívne ovplyvniť riadenie rezortu, je racionálne využívanie automatizačnej a výpočtovej techniky a budovanie automatizovaného systému riadenia rezortu.
Celková koncepcia hospodárskej
politiky v oblasti budovania ASR v CSSR na obdobie 6. 5RP
a ďalšie roky ráta s tým, že automatizované systémy riadenia
rozhodujúcich
rezortov národného
hospodárstva budú tvoriť organickú súčasť celkového systému riadenia
národného
hospodárstva
CSSR. Integrálnu časť ASR národného
hospodárstva budú tvoriť závazné, obligatórne podsystémy
ASR rezortu, ktoré boli definované na základe zásad výstavby ASR národného hospodárstva
ČSSR.
3. Zásadné aspekty riešenia ASR rezortu SŮGK
V súčasnom období treba chápať ASR rezortu
SÚGK ako cieIové riešenie veImi zložitej a náročnej úlohy. Z aspektu systémovej definície tvorí systém riadenia SÚGK heterogénny agregovaný komplex. Jeho racionalizácia
a automatizácia
so súčasnou implementáciou výpočtovej techniky je nemysliteIná bez podrobnej analýzy súčasného stavu
riadenia.
Rozhodujúcim aspektom pri riešení ASR je systémový prístup k analýze a projekčnej činnosti. Ide
o to, aby celá sústava bol a usporiadaná do homogénneho komplexu, ktorý sa bude opierať o potrebné horizontálne
vazby, zaisťujúce
komplexnosť
riadenia rezortu SÚGK a o potrebné vertikálne
vazby, zaisťujúce vertikálmi jednotu informačného
systému. Jednotlivé podsystémy je potrebné od za-

čiatku ponímať ako neoddeliteIné súčasti budúceho
integrovaného systému riadenia rezortu v diferencovaných problémových oblastiach tak, ako chápeme vrcholový ASR rezortu SÚGK.
Pritom je d61ežité, aby v jednotlivých oblastiach
riešenia bolo zaistené zodpovedajúce
systémové
spracovame
základnýcll
problémov
systémovej
analýzy a syntézy:
ekonomicko-matematický
model riadenia rezortu,
agregované
modely jednotlivých
závazných
činností,
dezagregácia
jednotlivých funkčných podsystémov,
dekompozícia jednotlivých segmento\,' funkclí
riadenia,
algoritmizácia
rozhodovacích
a kontrolných
činností,
stanovenie parametrov informačného zabezpečenia,
stanovenie parametrov
a vyriešenie programového zabezpečenia.
Obsah ASR rezortu SÚGK je dynamický a bude sa
postupne rozvíjať. Jeho budovanie bude prebiehať
postupne v závislosti od rozvoj a systému riadenia
rezortu, organizačných a metodických podmienok,
poznatkov vedy a vývoj a automatizačnej
a výpočtovej techniky.
V začiatočnom štádiu bude ASR rezortu SÚGK
plniť funkciu prevažne informačného
charakteru,
v ďalšej etape prerastie do systému, poskytujúceho
odporúčania na rozhodovanie, v konečnej fáze sa
stane systémom pri nezastupiteInej
a neustále sa
kvalitatívne rozvijajúcej úlohe človeka v procese
riadenia rezortu. ASR rezortu SUGK sa bUQe riešiť
nielen z pohIadu vrcholového článku riadenia, ale
komplexne, vrátane automatizácie riadiacich funkclí operatívnej povahy, ako jediný uzavretý systém,
zabezpečujúci
všetky potrebnév8.zby
k okoliu,
najma k. celoštátnemu ASR, k ASR iných rezortov
a ASR podriadených organizácií.
Automatizovaný systém riadenia v rezorte SÚGK
je potrebné budovať v d 1,"0 j s tup ií o v o m členení, t. j. ako automatizovaný
systém riadenia
vrcholový (odvetvový) - ASRV a automatizované
systémy riadenia podnikov - ASRP.
Návrh a riešenie automatizovaného
systému riadenia rezortu SOGK je veImi náročný proces. Komplikovanosť vyplýva z toho, že riešitelia
musia
rešpektovať potrebné osobitosti odborov, zjednocovať a završovať systémy riadenia podnikal,' a súčasne musia vytvárať podmienky integrálnej nadvaznosti ASRV na celoštátne informačné a riadiace systémy.
Pre riešenie ASR rezortu SÚGK je vermi d61ežitá
voIba a určenie časového horizontu, ktorý by umožfíoval potrebnú synchronizáciu
postupu riešenia
v jednotlivých problémových oblastiach a zabezpečil integrované riešenie celého systému pri súčasnom stave riešiterských kapacít.
V celom procese tvorby filozofie, architektúry
a koncepcie ASR rezortu SÚGK treba zabezpečiť,
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aby ASR bol univerzálny a HexibHný z dovodu zaistenia možností prisposobenia a dotvárania podfa
vyšších celoštátnych
systémov a nimi deklarovaných vzájomných vazieb.

4. Prínos analýzy riadiaceho

systému pre budovanie

ASR
V riadiacom systéme je napriek
roznorodosti
a heterogénnosti
organizácií
rezortu a širokého
sortimentu reprodukčného
procesu prevaha činnosti všeobecnej povahy. Toto umožňuje unifikáciu systémov všetkých podriadených
organizácií
tak, aby zastali v uvedenom percentuálnom pomere kompatibilné s ASR, sposobom realizácie závazných problémových oblastí ako obligatórnych podsystémov.
Existujú len všeobecné znalosti o objekte rieše-'
nia, všeobecné znalosti metód riešenia (analógie
a skúsenosti z riešenia systémov iného charakteru)
a prakticky nijaké hotové algoritmy, ktoré by bolo
možné uplatniť. Preto musí byť predovšetkým vymedzený systém a zmapované
všetky činnosti
(funkcie) a vazby medzi prvkami systému. Na zaistenie spracovania všetkých uvažovaných algoritmizovatefných činností neexistuje v rezorte nateraz dostatočné technické zabezpečenie. Bude treba
v podsystémoch
technického
zabezpečeni a navrhnúť a vyriešiť všetky otázky zberu, spracovania
a distribúcie informačných .a riadiacich
činností
tak, aby bola zaistená horizontálna
a vertikálna
vazba v čo najefektívnejších
parametroch. Musia sa
navrhnúť a vyriešiť všetky problémy matematického
a informačného
zabezpečenia,
doplňujúce
parametre technického zabezpečeni a systému tak, aby
v celom systéme (ASR) platili jednotné zásady
predspracovania
a spracovania informácií a programovania na základoch modularity a normovacieho programovania.
Uvedené skutočnosti v rozhodujúcej miere determinujú
obsahovú náplň a štruktúru
ASR rezortu SÚGK v ktorom sa akrem automatizácie ria~
diacich fun'kcií, vyplývajúcich z postaveni a ~ÚGK
ako vrcholového orgánu štátnej správy (riadenie
súboru podriadených organizácií, podnikov), bude
zabezpečovať aj priame operatívne riadenie stanoveného okruhu činností. Tým sa dósledne rešpektuje súčasné organizačné usporiadanie rezortu SÚGK.
Základnou požiadavkou na ASR rezortu SÚGI.<je
zabezpečenie
k o o rdi nač n e j funkcie
SUGK
ako vrcholového orgánu sústavy a tým optimalizácie činností v národnom hospodárstve.
Vzhfadom na to, že ASR rezortu SÚGK tvorí súčasť plánovitého riadenia národného hospodárstva
ČSSR ako obligatórny systém prepájajúci
svojím
riadením reprodukčného
procesu výrobné. a nevýrobné odvetvia národného hospodárstva, jeho charakter možno definovať ako r e I a t í v n e uzavretý systém riadenia s agregovanými vazbami k celoštátnemu systému riadenia.
5. Podmienky realizácie ASR rezortu SŮGK
V súvislosti s riešením ASR rezortu SÚGK treba
vychádzať nielen z konkrétnych podmienok a kapacitných obmedzení, ale aj rátať predovšetkým
s dlhodobou realizáciou. Je potrebné rešpektovať
i predpokladaný
rozvoj, ktorý objektívne v tejto
oblasti za dobu realizácie nastane, ako v oblasti

rozvoj a metód a vecnej náplne, tak aj v oblasti
techniky a prípadne aj v zámeroch zabezpečenia
integračných vazieb v rámci RVHP. Budovanie systému je preto rozvrhnuté do troch etáp, ktoré sa
v ciefovom zameraní tej-ktorej
etapy odlišujú
najma vzťahom medzi automatizovanou
časťou
systému a riadiacou úlohou systému ako celku.
Definujeme pre ne tieto rámcové charukteristik;:
I. ETAPA
a) Úroveň systému:
Automatizovaný informačný systém riadenia rezortu SÚGK,
b) Hlavné projekčné zameranie:
uplatnenie racionalizácie v rámci riešených
podsystém ov,
vytvorenie údajových základní pre riešené
oblasti riadenia,
algoritmy v rovine analytickej a evidenčnej
a problematika riadenia plánov s ciefom vytvorenia automatizovaného
vytvárania podklad ov riadenia,
vyriešenie a overenie matematických
modelov rutinného riadenia v II. epate,
vytvorenie predpokladov realizácie II. etapy,
c) Zabezpečovací aparát:
čiastkové uplatnenie štruktúry banky informácií,
overeme komunikácie v režime otázka-odpoveď,
čiastkové
uplatnenie
prenosu
údajov na
strojovo čitatefných médiach,
počítač tretej generácie, úroveň EC 1033,
cI) Riešenie všeobecných problémov:
riešenie
metodických
problémov analýzy
a syntézy systému a podsystémov,
zovšeobecňovanie
analytických
a projektových postupov.
II.

E TA PA

a) Úrovei'í systému:
Automatizovaný systém riadenia rezortu SÚGK
s čiastcčne automatizovanými
vonkajšími vazbami,
b) Hlavné projekčné zarneranie:
uplatnenie
racionalizácie
v rámci riešenia
systému ako celku a informačných
va.zieb
s riadenou sférou,
integrácia údajovej základne,
ťažisko vecnej náplne v posil není úlohy
dlhodobých a strednodobých plánov,
zapojf;nie matematických modelov a moderných metód riadenia do systému,
rozpracovanie koncepcie III. etapy,
c) Z3.bezpečovací aparát:
centrálna banka a báza informácií,
čiastkové prepojenie na riadenú sféru v obhsti zberu údajov,
ústredný počítač EC 1033 a realizácia parciálnych častí, terminálov,
raalizácia algoritmov riadiacicll a kontrclných činností,
d) Riešenie všeobecných problémov:
výskum a vývoj orientovaný na potreby III.
etapy (modely, software, hardware),
integrácia
SEl, VrEI na úrovni riadenia
rezortu SÚGK,
výskum a realiúí.cia komunik2.čných
jazykov,
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výskum nadvaznosti
na celoštátny
informačný a riadiaci systém a na systémy RVHP,
zovšeobecnenie analytických a projekčných
postupov II. etapy.

a) Úrovel'í systému:
Automatizovaný systém riadenia rezortu SÚGK,
ktorý funguje ako podsystém celoštátneho
ASR a je limitne prepojený "on-line" s riadenou sférou,
b) Hlavné projekčné zameranie:
spolupráca na racionalizácii vonkajších vazieb systé!Tlu,
realizácia riadenia výrobných procesov na
úrovni riadenia rezortu SÚGK,
integrácia do systému vyššej úrovne,
c) Zabezpečovací aparát:
vytvorenie hierarchickej štruktúry systémov,
prípadné prepojenie počítač-počítač,
- technická
úroveň ďalšej generácie
vrátane rozšírenia počítačovej siete rezortu SÚGK,
a napojenie inteligentných terminálov.
d) Riešenie všeobecných problémov:
orientovanie
integračných
vazieb v rámci
ostatných rezortov národného hospodárstva,
celoštátneho ASR a v rámci RVHP,
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vytvorenie hierarchického
automatizovaného
systému riadenia rezortu, vertikálne a hor izontálne zabezpečenie výsledkami riešenia
a integrácie všetkých ASR v rezorte.

Ako vyplýva z predchádzajúceho
je budovanie
ASR rezortu SÚGK dlhodobou záležitosťou. Je to problém, ktorý možno riešiť postupným napíňaním a realizáciou čiastkových
komponentov.
Ak má byť
dodržaný systémový prístup, minimalizované prekrývanie jednotlivých častí ASR z hradiska vecného riešenia, treba, aby boli vopred určené všetky
automatizovaterné
činnosti a navrhnutá štruktura
cierového projekčného
riešenia. Postupne potom
budú sa naplňať jednotlivé bloky, navrhnú sa ďalšie časové horizonty a prehlbia riešenie v ďalšom
rozmere, t. j. smerom k aplikácii zložitejších a náročnejších algoritmov.

Lektoroval:

Ing. Daniel Lenko,
SÚGK, Bratislava

Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze

Současné poznatky o dynamice
styku Karpat a Českého masivu

Počínaje rokem 1971 započal systematický výzkum vI .stností recentnlch pohybů zemské kůry
v oblasti hranice mezi Karpaty a Českým masivem. Výzkum recentních
pohybů, tedy studium
dynamiky dané oblasti, je prováděno s využitím
geodetických metod. Jeho výsledky jsou součástí
komplexního výzkumu,
koordinovaného
Ústředním ústavem geologickým,
a je při něm využíváno kombinace geologických,
geofyzikálních
a
geodetických
metod. Geodetických metod, které
podávají reálné informace o deformacích zemského povrchu, je využíváno ve formě opakovaných
polohových a výškových měření. V období 1971
až 1975 byl program měřických a výzkumných
prací dán projektem [1], jehož cílem bylo získat
základní údaje o obecných tendencích recentních
pohybů prakticky na převážné části území Mora. vy. Kromě studia recentních pohybů tektonického
charakteru byla při tom věnována i pozornost pohybům exogenního charakteru
(krátkoperiodícké
a svahové), které, jak ukazuje výzkum na geodynamickém polygonu Lišov [2], [3] mají podstatný význam při lnterpretaci
výsledků měření.

Jde totiž o to, že postupné poznávání a znalost
pohybů exogenních příčin má pro zpřesnění údaji'l o recentních
pohybech
stejný význam jako
znalost korekcí za slapových variací při přesných
gravimetrických
měřeních.
Komplikace
spočívá
jen v tom, že korekce z vlivu slapových variací
dovedeme určit jednodušeji a přesněji než případné korekce z vlivu exogenních pohybů.
Bilancujeme-li
výsledky
výzkumu
recentních
pohybů v uvedené etapě výzkumu, je možno konstatovat, že předpokládané
cíle byly splněny.
V následujících odstavcích budou shrnuty některé zásadní výsledky, charakterizující
dosažené
poznatky. Jde při tom o poznatky všeobecné, které však do značné míry charakterizují
základní
vlastnosti
recentních
pohybů v oblastech typu
styku dvou tak odlišných geologických jednotek,
jakými jsou Český masiv a Karpaty.

Východiskem pro určování deformací zemského
povrchu ve zkoumaném území byla v prvé řadě
rozsáhlá nivelační síť. Výchozí osnovou při návrhu této nivelační sítě byly pořady opakovaně
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měřené v rámci státní opakované nivelace. Šlo
zejména o oblast Ostravy a o hlavní pořady ve
střední a jižní části celého území, kterých bylo
využito např. v souvislosti s prací [4]. Podle doporučení geologů byly pak vloženy další pořady,
vybrané
ze sítě státní nivelace L-IIL
řádu.
Vybrané pořady byly postupně doplňovány speciálními stabilizacemi
a přeměřovány zpravidla
metodou velmi přesné nivelace. Tento postup dovolil jiŽ v uvedené první etapě výzkumu v letech 1971-1975 využívat nově měřených výsledků
k odvození základních pohybových tendencí na
jednotlivých pořadech. S ohledem na konfiguraci
sítě [obr. 1) byl takovým způsobem získán celkový obraz o dynamice celé oblasti ve svislém
směru.

litách výšková i polohová měření co do konfigurace sítě a polohy bodů nezávislá. Pro polohová
měření bylo při tom využito převážně původních
trigonometrických
bodů, vybraných
z hlediska
konfigurace sítě s přihlédnutím k aspektům účelu
měření, tj. geologickým podmínkám.
Kromě uvedených plošných sítí byla pro studium exogenních pohybů založena skupina výškových bodů Vojkovice. Jde o systém tyčových stabilizací, analogický systému -bodovým skupinámzaloženým na geodynamickém
polygonu Lišov
[2], [3]. Stabilizace jsou osazeny ve sprašových
půdách jižně od Brna a pravidelná opakovaná
staniční měření ve čtrnáctidenních
intervalech
zabezpečuje
Středisko speciálních prací Geodézie, n. p., Brno. Účelem této bodové skupiny je
postupné získání výsledku periodicky opakovaných měření, které
s
by mohlo srovnávat a analyzovat
v návaznosti na pokračující periodické staniční měření na vybraných bodových skupinách geodynamického polygonu Lišov. Studium zákonitosti a obecných vlastností exogenních pohybu má při
tom podstatný význam nejen pro
výzkum tektonických pohybU zemské kury, ale i z hlediska praxe
Louky
přesných geodetických měření [3].

I

tTHín

Výsledky opakovaných geodetických měření byly pruběžně analyzovány a dílčí poznatky jsou
shrnuty ve výzkumných zprávách
lře.ln
\
[1] a [5] až [9]. Zejména je třeba
poukázat na to, že citované výI
/
zkumné zprávy obsahují úplný
I
soubor grafU rozdílu opakovaných
I
nivelací na všech pořadech podle
•..
/
/
obr. 1. Jejich uveřejnění jinak pře/
I
sahuje možnosti a i rámec tohoto
/
I
pojednání, a v případě svislých
I
/
pohybů se proto omezíme pouze
/
na povšechnější zpusob jejich vyjádření. Je to v prvé řadě používaObr. 1. Schematický
náčrt nivelační
sítě, pokrýný zpusob vyjádření svislých pova;ící
studované
území. Lokalizace
geodynamichybU prostřednictvím
mapy ročkých polygonů
se sítěmi pro měření svisM i voních rychlostí pohybů. V daném přídorovné složky pohybu ;sou vyznačeny
čárkovapadě byla celá, dosti hustá síť podle
nými kruhy.
obr. 1 zapojena do sítě opakovaných nivelací na území ČSR a
s použitím ročních změn převýšením vyrovnána
Pokud jde o vodorovnou složku pohybu, bylo
jako celek. Za výchozí bod byl zvolen Základní niměření a výzkum soustředěndo
vybraných lokavelační bod Mrač, ležící ve střední, pohybově klidlit, kde zpravidla byla měření polohová kombinoné oblasti Českého masivu. Část mapy ČSR, konvána s měřeními výškovými. Pro odvození základstruované po tomto vyrovnání je na obr. 2 a s výních tendencí pohybu ve vodorovném směru byla
jimkou SZ části [severozápadně od čáry Brnoproto zvolena základní klíčová místa, a to oblast
-Prostějov-Olomouc)
vyjadřuje dynamiku celého
Čejče [styk vídeňské pánve s podslezsko-ždánickou jednotkou), oblast Lipníka n. B. [Moravská
zkoumaného území ve svislém směru. Je při tom
zřejmé, že pohybová aktivita je dosti členitá, s přebrána'-hranice
mezi Českým masivem a Karpatavládající orientací izočár podél hranice Karpat a
mi)
a oblast Uherského Hradiště
[významné
Českého masivu. Přesnost odvozených svislých revnitřní struktury flyšového pásma Karpat). Kromě toho byl vybudován ještě menší tzv. geodynalativních ročních pohybu je při tom charakterizomický polygon Horní Bečva, kde na speciální síti
vána střední chybou, platící pro dvojici bodu 1 km
vzdálených .
polohového a výškového měření s identickými
body obojího měření jsou studovány speciální
vlastnosti svahových pohybů, tedy vlastnosti jedné z modifikací pohybů exogenního původu. Poloha vyjmenovaných lokalit - geodynamických poS ohledem na to, že nám v současné době nelygonů - je v obr. 1 vyznačena čárkovanými krujde o "absolutní" pohyb vzhledem k výchozímu
hy. S výjimkou geodynamického polygonu Horní
bodu Mrač, ale spíše o relativní zkoumání vzáBečva jsou na všech ostatních jmenovaných lokajemného vztahu j9dnotlivých geologických nebo

,
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geomorfologických
celků, je tato přesnost plně
vyhovující. Je zřejmé, že vzájemný relativní pohyb
dílčích struktur je z hlediska intervalů spolehlivosti zcela reálný.
Pokud jde o výsledky sledování vodorovné
složky pohybu, zmíníme se zde o výsledcích získaných ve dvou základních lokalitách, a to Lipník n. B. a Uherské Hradiště. Pokud jde o výsledky získané na geodynamickém polygonu Horní
Bečva, bylo by možno jim věnovat samostatné
pojednání, týkající se spíše vlastností svahových
pohybů. Výsledky analýzy v oblasti Čejče neprokázaly pro zatím výraznější pohybové tendence a
předpokládá se další opakované měření sítě poněkud většího rozsahu. Z hlediska současného pojednání je však možno považovat za dostatečně
reprezentativní
zpracování
výsledků opakovaného polohového
měření v oblastech zmíněných
dvou lokalit - geodynamických polygonů. V obou
případech bylo k měření využito původních stabíllzacCtrigon.ómetrické
sítě, vytvářející vhodnou
lokální trigonometrickou
síť. Opakovaná měření
byla uskutečněna theodolitem Wild T 3 a laserovým dálkoměrem AGA 8. Při zpracování bylo experimentálně
provedeno vyrovnání původní trigonometrické sítě v lokální konfigura.ci s využitím původně měřených hodnot a Helmertovou
transformací posouzena kvalita, resp. shoda pů:
vodních souřadnic bodů se souřadnicemi -získa:nými vyrovnáním v lokální síti. V případě obou
zkoumaných sítí byla shledána uspokojující shoda, neboť v případě sítě Lipnlk na B. činilo pootočení soustavy
= 1" a délkové deformace
q = 1,0000085, v případě sítě Uherské Hradiště Cd
= 1" a q= 0,9999974. Podobné analýze bylo podrobeno i měření opakované, kdy byly srovnávány výsledky vyrovnání nového měření s využitím jen úhlových měření a s využitím kombinace úhlových a
délkových měření. Pro vlastní odvození pohybu
bylo pak využito původních souřadnic a souřadnic získaných vyrovnáním nového měření v kombinaci úhlového měření. S ohledem na to, že jde
(J)

rovněž o měření relativní, byla v
obou 'případech vybrána skupina
bodů, o nichž bylo předpokládáno,
že se jejich poloha v čase nemění.
Kritériem pro výběr takové skupiny bodů byla jednak příslušnost
k téže geologické struktuře a jednak dobrá shoda délek odvozených z původních souřadnic a délek přímo měřených. V případě
geodynamického polygonu Lipník
n. B. byl za takovou skupinu bodů
zvolen úsek sítě v oblasti Maliníku, který je v podstatě odtrženou
částí Českého masivu na JV okraji
Moravské brány. S ohledem na uvedené kritérium
shody délek
však nebyly použity všechny body
ležící na této struktuře jako pevné - výchozí. Podle podobného
kritéria byla vybrána skupina pěti
bodů ležících na JV okraji prolákliny mezi Uherským hradištěm a
Napajedly za výchozí. Výsledky
povrkonečné analýzy, v podobě vektoru vodorovného pohybu, jsou pro
geodynamický polygon Lipník n.
B. uvedeny v obr. 3, pro geodynamický polygon Uherské Hradiště na obr. 4. V obou případech byly rovněž parametry
elips středních chyb, které pro
přehlednost
nejsou v citovaných obrázcích zakresleny. Pokud jde o lokalitu Lipník n. B. nepřesahují vektory vodorovného pohybu dvojnásobek
střední polohové chyby jednotlivých bodů pouze
v případě bodů č. 5 a 13. V ostatních případech
jsou vektory pohybu vyšší a. svědčí tedy o pravděpodobnosti vytyčené tendence. V případě lokality Uherské Hradiště není vektorem pohybU
překročen dvojnásobek odpovídající střední polohové chyby pouze v případě bodu č. 6. Průměrná
střední polohová změna lokality Lipník n. B. je
dána hodnotou
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Obr. 3. Jlektory
vodorovného
pohybu v oblasti
geodynamického
polygonu Lipník n. B. Body 1-6
leží v oblasti Maleníku, bod 12 na okraji Ceského
masivu.
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mouc-Brno
je v celé své délce charakteristické
poklesy směrem do karpútské předhlubně dané
spojnicí
Vyškov-Lipník.
Výrazně
elevační
(s vnitřním členěním patrným z podrobnější analýzy v práci [9]) j~ i oblast podslezsko-ždánické
jednotky v prostoru mezi Slavkovem, Kroměříží
a Čejčí. Spád svislých pohybů je zřejmý i na hranici Karpat, a to jak směrem do karpatské předhlubně, tak i směrem do vídeňské pánve (oblast
Hodonína).
Samostatnou
výraznou aktivitou se
projevují i vnitřní zlomové linie karpatské soustavy a jejích dílčích jednotek. Samostatnou kapitolou při tom je vyústění karpatské předhlubně
v hornoslezskou uhelnou pánev v prostoru mezi
Hlučínem a Českým Těšínem, kde podle podrobnějších analýz dochází k oživování starých zlomových linií vlivem intenzívní těžební činnosti
[10]. Složitá je rovněž dynamika úseku mezi Lipníkem n. B. a Vsetínem, zvláště v úseku mezi Moravskou bránoQ a Hostýnskými vrchy. Z vodorovných i svislých pohybových tendencí je zřejmé,
že tuto oblast je třeba podrobit ještě podrob'nějšímu výzkumu.

Obr. 4. Vektory
geodynamického

vodorovného
pohybu v oblasti
polygonu
Uherské Hradiště.

Je třeba poznamenat, že v předložené formě nejsou výsledky na obr. 3 a 4 srovnatelné, neboť
obsahují čistý rozdíl souřadnic. Uvážíme-li časový interval mezi původním a opakovaným měřením dT je pro Lipník n. B. dT == 30 let, pro Uherské Hradiště dT == 10 let. Přihlédneme-li pak ke
středním hodnotám původního vektoru pohybu a
časovému intervalu na jednotlivých lokalitách, dospíváme k hodnotám relativní rychlosti dS:
Lipník n. B.
Uher. Hradiště

dS
dS

== 1,5 cm/rok ±0,4 cm/rok

== 1,0 cm/rok

Obr. 5. Schematický náčrt základních geologických
struktur
a vodorovných
gradientů
svislého pohybu, vázané na hraniční
linie nebo vnitřní
zlomová pásma. Směr šipek označuje tendenci k poklesu. Tendence
vodorovného
pohybu
v oblasti
Lipník n. B. a Uherské Hradiště jsou vyznačeny
šipkami
v čárkovaných
kruzích.

±0,3 cm/rok

Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska věrohodnosti kritérií je možno považovat nalezený smysl
pohybu za pravděpodobný. Z hlediska dalšího
prověření
nalezených
tendencí
bude významná
zvláště analýza výsledků měření, uskutečněných
v r. 1976 přes Vyškovskou bránu, která je přirozeným
strukturálním
pokračováním
Moravské
brány.
3. Analýza nalezených pohybových tendencí
S využitím poznatků o pohybových tendencích na
jednotlivých nivelačních pořadech v kombinaci se
základními tendencemi
svislých i vodorovných
pohybů lze dosažené výsledky shrnout v přehledné mapce, zachycující schéma geologické situace
zkoumaného území. Svislé pohyby jsou v tomto
případě vyjádřeny ve formě vodorovných gradientů svislého pohybu, které jsou zákonitě vázány na
hlavní i dílčí zlomové linie nebo hranice hlavnícíh geologickýCh jednotek (obr. 5). Ohraničení
českého masivu na čáře Hlučín-Olomouc
a 010-

Pokud jde o analýzu vodorovných pohybů je
z daného obr. 5 pravděpodobné, že dochází k rozpínání, resp. oddalování struktur Karpat a Českého masivu. Ze samotného obrazu, který podávají výsledky geodetických relativních měření je
velmi těžké určit, zda jde o pohyb jednostranný
(jedna ze základních soustav zůstává pevná], nebo zda jde o vzájemné oddalování obou geologických soustav. V každém případě je však možno
naznačenou tendenci považovat za reálnou.
Užijeme-li pro charakteristiku
dílčích částí oblasti obecně zeměpisných názvů, je možno pohybové tendence v hraniční oblasti, pokrývající větší část Moravy, charakterizovat následujícím způsobem. Pokud jde o okrajové struktury Českého
masivu, vykazují elevační tendence okraje Drahanské vysočiny a Oderských vrchů. Oblast karpatské předhlubně včetně hornomoravského úvalu
je jasně depresívní. Stejnou tendenci projevuje
i oblast dolnomoravského úvalu. Výrazněji elevační, s vnitřním členěním je oblast ždánického lesa, totožná z geologického hlediska s pod slezsko-
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ždánickou jednotkou vnějšího flyše Karpat. výzdvihem jsou charakteristické
rovněž západní
okraje Vizovických vrchů. Velmi diferencovaně
se chová oblast Hostýnských vrchů a celé území
směrem k Lipníku n. B. Výrazně vzestupnou tendenci mají Maravs}mslezské Beskydy. Podstatné
na celém území a jeho dynamice je skutečnost,
že gradienty svislých pohybů i základní tendence pohybů vodorovných sledují ve svém celku
hranici Karpat a Českého masivu. Tato skutečnost, podepřená
věrohodností
nalezených
pohybových tendencí, svědčí o tektonické aktivitě celého území při zřejmé návaznosti recentních
pohybů určených geodeticky a nedávných pohybů
určených geologickými metodami. Dosavadní výsledky podávají již dostatečně podrobný a pravdivý obraz o současném vývoji na důležité geologické hranici, na které směrem dále na jih do
území Rakouska leží oblast epicenter alpínských
zemětřesení, a která v podstatě souvisí s aktivním pásmem Alpy-Karpaty-Kavkaz-Pamir
se
zakončením na Kamčatc.e. Z těchto hledisek má
současný výzkum dynamiky
hranice
Karpat a
Českého masivu význam dílčího přínosu k poznávání obecných vlastností recentních pohybů podél celého vyznačeného pásma.
4. Dílčí interpretace
dencí

základních

pohybových ten-

Hovoříme-li o studiu recentních pohybů geodetickými metodami, je třeba si uvědomit, že tímto
postupem v podstatě analyzujeme. pouze deforniace zemského povrchu. Jde v podstatě o to, že opakovanými
geodetickými měřeními zaznamenáváme polohové změny na povrchu zemské kůry,
které jsou vyvolány dosud ne zcela známými silami a deformačními procesy, probíhajícími v zemské kůře. Výzkum recentních pohybů. zemské kůry v pravém smyslu slova v sobě tedy musí zahrnovat kromě údajů o povrchových deformacích
také údaje o struktuře zemské kůry a jejích fyzikálních vlastnostech.
Geodetické metody jsou
proto pouze součástí souhrnu geologických a geofyzikálních metod, bez nichž samotné studium deformací zemského povrchu má jen malý smysl.
V současné době, kdy výzkum tohoto druhu doznává ve světě značného rozvoje a je mu ve všech
vyspělých státech věnována nemalá pozornost, je
proto třeba odlišovat a přesněji vymezit terminologii a náplň výzkumných směrů. Z těchto hledisek je proto správnější, posuzujeme-li daný prob1ém z pozice geodézie, hovořit o výzkumu recentnícl:1 pohybů zemského povrchu. V případě,
že užíváme komplexu dalších geofyzikálních metod, charakterizujících
vlastnosti zemské kůry, je
teprve možno hovořit o výzkumu recentních pohybú zemské kůry. Toto rozlišení nikterak nesnižuje význam geodézie, ale vymezuje ji naopak
velmi přesné a důležité místo v souhrnu ostatních
geověd. Geodézie svými zcela exaktními výsledky
dává totiž důležité informace pro výzkum příčin
pohybů a deformací zemské kůry. Komplexní po~
znání příčin těchto dynamických procesů. ve svém
důsledku
zpětně ovlivní podstatu geodetických
měření - geodetické základy - neboť zde možno předem stanovit intenzitu jejich deformací,
resp. znehodnocování
a ekonomicky
orientovat
jejich obnovu na nejvíce ohrožená místa. Celý
tento cyklus, jak bylo autorem již mnohokráte
zdůrazněno, není krátkodobým problémem, a jeho

význam nespoclva
jen v oblasti geodézie, ale
i v jiných oblastech národního hospodářství (rozsáhlá investiční výstavba, znalost poruchových
linií citlivých
na seismické impulsy atd.). Konečné a věrohodné závěry je totiž možno vytvářet jen s komplexním využitím řady opakovaných
geodetických
měření,. mezi kterými musí uplynout vždy určitý časový interval daný většinou
nikoli ve dnech nebo měsících, ale v rocích. Proto také současné výsledky jsou jen předběžným
příspěvkem, jehož věrohodnost je třeba prověřit
dalšími opakovanými
měřeními. Již v současné
době je však možno vytvářet s využitím dalších
poznatků ostatních
geověd předběžné pracovní
hypotézy.
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Obr. 6. Průběh ročních rychlostí
pohybu V, tíhových anomálií L1g a reliéf terénu H podél profilu
směru Polička-Vyškov-Kunovžce.
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Obr. 7. Průběh ročních rychlostí
pohybu V, tíhových anomálií L1g a reliéf terénu H podél profilu
směru Lžpník-Vsetín.

Jako příklad naznačené orientace celého výzkumu je možno ukázat další využití výsledků, diskutovaných v předchozích odstavcích. Postup takové interpretace
je možno ukázat na dvou profilech, procházejících ve směru Vyškov-Kunovice
(obr. 6) a Lipník-Vsetín
(obr. 7). Na citovaných
obrázcích jsou podél vyznačených profilů zobrazeny kromě průběhu ročních rychlostí pohybu
(V) též tvar reliéfu (Hv m n. m.) a průběh Bougeurových anomálií (L1g). Z obou profilů je zřejmé, že tvar terénu jen málo souvisí s průběhem
svislých pohybů, při čemž je zřejmé, že oblaSti
Českého masivu (levá část profilů)
vykattJJe
vzhledem k okrajům karpatského systému rela~
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tivní výzdvih. Průběh tíhových anomálií svědčí
o celkové
tendenci
pohružování
hmotnějších
struktur hlouběji pod zemský povrch na území
Karpat. Tato skutečnost dobře odpovídá poznatkům, získaným
geologickými
metodami,
podle
nichž hloubka zakrytého povrchu Českého masivu
pod strukturami Karpat vzrůstá. Podle některých
domněnek (Dr. Chmelík) spád struktur Českého
masivu velmi rychle vzrůstá a dosahuje až spodní
hranice zemské kůry, tzv. Mohorovičičovy diskontinuity. Podle této hypotézy
je pohybující se
strukturou spíše Český masiv, mizící pod strukturami Karpat. Posuzujeme-li z tohoto hlediska
např. nalezené vodorovné pohyby, je možno vyslovit předpoklad, že jejich směr nasvědčuje odsunování
povrchových
struktur
okraje
Karpat
v důsledku posouvání podloží směrem ke středu
karpatského
oblouku. Odlišnost ve velikosti vodorovného pohybu na okraji Karpat (Moravská
brána) a na dílčí hranici jejich vnitřních struktur s touto hypotézou dobře souhlasí. Důsledkem
tohoto vodorovného pohybu typu shrnování může
být i značná členitost dynamiky ve svislém směru v oblasti na IV od Lipníka n. B. Tato hypotéza je podpořena skutečností, že uvedený úsek
je geologicky velmi členitý se značným množstvím zlomových linií rovnoběžných s Moravskou
bránou. Tendenci pohružování
odpovídá rovněž
i převládající tendence poklesu zemského povrchu
směrem od Českého masivu do Karpat.
Celkově je možno konstatovat, že výsledky geodetických interpretací
a dalších poznatků geologů a geofyziků dobře souhlasí a vzájemně si odpovídají. Je zřejmé, že na vytváření současnéno
obrazu o dynamice zemského povrchu zkoumaného území se podílejí vodorovné pohyby s tendencí přibližně kolmou k hranici obou základních
geologických jednotek. Je pravděpodobné, že vliv
vodorovných pohybů může být převládající, při
čemž ke svislým pohybům dochází v důsledku
bočních tlaků typu shrnování povrchu. Při tomto
základním mechanismu jsou pak k vytváření svislých deformací nejcitlivější staré poruchové linie
okrajových struktur Karpat. Pro další prohloubení naznačeného schématu mechanismu pohybu je
třeba využít současných znalostí o poloze a dalších vlastnostech zlomových linií v tomto území.
Jde zejména o vymezení sklonu zlomů a jejich
hloubky a ut'čení dalších fyzikálních vlastnosti
zemské kůry. V každém případě fe však zřejmé,
že geodetické výsledky jsou podstatnou informací pro další prohloubení výzkumu a zobecňování
jeho dílčích závěrů.

V předloženém pojednání jsou stručně charakterizovány
poznatky,
získané během pětiletého
výzkumu vlastností deformací zemského povrchu
v oblasti styku Kerpat a Českého masivu. Jsou
ukázány výsledky, vyznačující s dostatečnou podrobností základní vlastnosti dynamiky zkoumaného území, při čemž detailní, dlIčí výsledky jsou
obsaženy v citované literatuře. V zásadě je celá
oblast styku dvou jmenovaných hlavních geologických jednotek ČSSR charakterizována
jako dynamicky aktivní,. při značné členitosti pohybů,
vázaných na dílčí geologické struktury a zlomové
linie. Při tom převládá pohybová aktivita vázaná
na strukturální
linie, lokalizované
podél hlavní

cary okraje karpatského
oblouku. Jsou stručně
charakterizovány
základní tendence jednotlivých
geografických
celků, přičemž výraznými depresemi jsou typické oblasti hornomoravského a dolnomoravského
úvalu a systému karpatské předhlubně. Český masiv vzhledem k okrajovým strukturám oblouku Západních Karpat relativně stoupá.
Svislé pohyby, dané na celém zkoumaném území
přehlednou mapou ročních rychlostí pohybů, jsou
do značné míry ovlivňovány prokázanou přítomností pohybů vodorovných.
Vodorovné pohyby
jsou prokázány na dvou klíčových lokalitách a
z hlediska obecné hypotézy o vývoji zkoumané
oblasti souvisí zřejmě s dynamikou pohružování
struktur Českého masivu pod strukturou Karpat.
Kromě geologických údajů je tato pracovní hypotéza potvrzována i údaji gravimetrickými. Je pravděpodobné, že alespoň v oblasti Moravské brány
a jejím JV okraji jsou svislé polohy vyvolávány
vodorovným pohybem podloží, který způsobuje
"shrnování"
povrchových struktur, pestře členěných příčnými vnitřními zlomy.
Dosavadními
výsledky
výzkumu,
zmíněnými
v této práci a podrobněji publikovanými v citovaných výzkumných zprávách byl získán podrobný přehled o dynamice celé zkoumané oblasti.
Ve svých důsledcích byly výsledky výzkumu z let
1971-1975 východiskem
pro přesné směrování
dalšího výzkumu v období 1976-1980. V tomto
období bude zvýšená výzkumná pozornost věnována vyčleněným úsekům se zvláště aktivní, typickou dynamikou.
Celý komplex výzkumných
prací, prováděných v zájmovém území nemá jen
význam ryze vědecký, ale sleduje v prvé řadě cíle, vyplývající z potřeb národního
hospodářství.
Jde zejména o to, že zkoumaná oblast Moravy je
bohatá na naleziště nafty a zemního plynu. Dálší
výzkum proto výchází z opodstatněného
předpokladu, že dosud nebyla nalezena a využita všechna
ložiska těchto surovin, které může celé území poskytnout.
S ohledem na to, že určité typiéké
zvláštnosti recentních. deformací zemského povrchu, spolu s dalšími geofyzikálními údaji mohou
podstatně usnadnit nalezení takových ložisek, je
po diskutované první etapě výzkumu další práce
orientována zejména tímto ekonomicky prospěšným směrem. Jde totiž o to, že komplex ekonomicky méně náročných metod mMe stanovit místo naleziště užitkových surovin nesrovnatelně levněji, než velmi nákladné pokusné vrty lokalizované se značnou mírou náhodnosti. Dílčí výsledky
dosavadního výzkumu nás při tom plně opravňují
k předpokladu, že kombinací geodetických a geofyzikálních
metod může být dosaženo pronikavých ekonomických pozitiv při rozvoji ve využívání nerostného bohatství naší republiky.
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Do redakce

došlo

základe testu nulovej hypotézy, považovať za skutočný pohyb. Pretože jednotlivé merania prebieha]i
v rozdielnych klimatických podmienkach, predpokladali sme, že rozdiely v nameraných držkach zapríčiňuje nesprávné určovanie teplot. Chyba v určení
rozdielu teplot má podobný charakter ako premenlivá systematická chyba. Preto sme podrobili výsledky
merania testovaniu výskytu systematických chýb,
pomerom apriórnej a aposteriórnej strednej chyby [2].
Testovaná držka bola meraná 6-krát (k). Jednotlivé
výsledky Xi (priemery z n = 2 nezávislých meraní),
empirické stredné chyby msi (1), spolu s nameranými
teplotami vzduchu (ortuťový teplomer) sú uvedené
v taburke 1.
Stredný odhad strednej chyby výsledku pre jedno
meranie bude
mr=

xi-173,200

7/72
10/72

msi

I

4/74
9174

2:

I

x =

1,8
1,2
2,3
0,8
0,8
1,7

144,9

24,15
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-k-

I
=

I tcplota
Strcdná
vzduchu

vv

[Oe]

I
-3,05
+1,35
+5,35
-3,85
+1,35
-1,15

I
ml

V1m;~f

v= x.-xi

I

27,2
22,8
18,8
28,0
22,8
25,3

4173
9173

I

ml

[mm]

I
1
2
3
4
5
6
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Ing. Dušan Cebecauer,
Ing. Jaroslav Šíma,
Vysoká škola dopravná v Žiline

Pri opakovanom určovaní držok v mikrotriangulačných sieťach metódou Ing. J. Adámka, CSc. sa nám
vyskytol tento problém: v sérii 6-tich meraní tej istej
držky v období 3-och rokov nadobudli maximálne rozdiely meranej držky približne 10 mm napriek tomu, že
v jednotlivých etapách stredná chyba pre dvojicu meraní [2]:

kde d je rozdiel medzi dvojic ou meraní, neprekročila hodnotu 2,3 mm.
Koncové body meraných dfžok boli
vybudované v pevnom pcdloží mimo
oblasti aktívneho zosunu do hrbky
5 m, nad terénom ukončené observačnými piliermi s nútenou centráciou.
Maximálne odchýlky na týchto bodoch po vyrovnaní a transformácii
- 1,2 mm nebolo možné, na

obzor

Lektovoval:
Prof. Ing. Dr. Josef Bčihm, DrSc.

Zavedením metódy vypracovanej Ing. J. Adámkom,
CSc. [1] sa presnosť paralakticky meraných dTžok zvýšila prakticky rádove. Pri velmi preimom paralaktickom meraní držok mOžu nepresnosti v určení teploty
v značnej miere ovplyvniť dosiahnuté výsledky, preto
je potrebné určeniu teplot venovať primeranú pozornosť. Vo vačšine prípadov sa meria teplota okolitého
vzduchu, čo pri presnejších prácach nepostačuje.

Dá,tum

311977

28. 12. 1976.

Vplyv teploty na presnosť paralakticky
meraných dl'žok základnicovými
latami
Zeiss

i

číslo

výsledků výzkumu za léta 1971-1975.
Výzkumná
zpráva VÚGTK č. 569, Praha 1975.
[9] VYSKOČIL, P. Výzkum recentních
pohybů zemské kůry na hranici Českého masivu a Karpat.
Vertikální pohyby ve střední části zkoumané oblasti na vybraných lokalitách.
Výzkumná zpráva
VÚGTK č. 601, Praha 1976.
[10] VYSKOČIL P.: Současné výsledky výzkumu
recentních pohybů zemské kůry v ČSR. Výzkumná
zpráva VÚGTK č. 582, Praha 1975.

[5] VYSKOČIL, P.: Výzkum vzájemných
recentních
pohybů
geologických
soustav ČSR. Zhodncl.~ení
výsledků nivelace do r. 1971. Výzkumná zpráva
VÚGTK č. 475, Praha 1972.
[::] VYSKOČIL, P.: Výzkum vzájemných
recentních
pohybů geologických
soustav ČSSR. Zhodnocení
výsledků měření ve střední části oblasti. Výzkumná zpráva VŮGTK č. 509, Praha 1973.
[7] VYSKOČIL, P.: Výzkum vzájemných
re:entních
pohybů gedlogických soustav ČSSR. Recentní pohyby ve 'střední a jihozápadní
části oblasti. výzkumná zpráva VÚGTK č. 541, Praha 1974.
[8] VYSKOČIL, P.: Výzkum
vzájemných
recentních
pohybů geologických
soustav
ČSSR. Zhodnocení

d
mS=2'

23/65,

2:v = O
1,54

9,30
1,82
28,62
14,82
1,82
1,32

I

28±1
13±6
15±2
14±2
13±5
2:~±5

57,70
mJI

I
=

3,31
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Q, ktoré za čas 7: prejde plochou P zo vzduchu do
ako apriórna stredná chyba (empirická), s ktorou výsledky z jednotlivých meraní vstupujú do vyrovnania. . obalu, dané Newtonovým vzťahom [3]:
Pri vyrovnaní utvoríme celkový priemer
Q=lX.P.7:(t1-tí),
(8)
~

Xi

X=-k-'

Aposteriórnu strednú chybu (empirickú) pre jedno
meranie vypočítame zo vzťahu:

_li

mu -

V

[vv]
(k -1) .

Číselné hodnoty zo vzťahov (2), (3) a (4) sú uvedené
v tab. 1. Pomer F = mu : ml = 2,15 sa 'Významne
líši od jednej. Hladine významnosti lX = 5 % podIa [2]
str. 542 prislúcha kritická hranica
F,,(niI = 5, ni =
= 6) = 2,09, ktorá bola prekročená.
Symbolmi n' sú označené počty nadbytočných meraní:
ni = k (n-l),

V

V

niI =

k-I.

Odhad strednej kvadratickej hodnoty systematickej
chyby, ktorý vypočítame zo vzťahu [2]:
(7)
dosiahol hodnotu 2,9 mm. Táto premenlivá systematická chyba, neovplyvnila výsledky v jednotlivých meraniach, takže apriórna hodnota ml je vlastne empirickou strednou chybou náhodnou pre jednotlivý výsledok Xi> charakterizujúca "vnútornú presnosť merania". Hodnota mu zahrňuje i vonkajšie vplyvy a dáva
kváziúplnú strednú chybu, ktorá správnejšie charakterizuje skutočnú presnosť jednotlivého výsledku Xi [2].
Testovanie pomeru apriórnej - základnej strednej
chyby metódy a aposteriórnej strednej chyby potvrdilo
prítomnosť premenlivej systematickej chyby a nepotvrdilo predpoklad o stálosti parametrov základnicovej laty. Tieto skutočnosti zatial nepotvrdzujú, že
rozdiely v nameraných dIžkách sú sposobené nepresným určovaním teploty. Za tým účelom sme zorganizovali niekolko experimentov, ktoré náš predpoklad
potvrdili.

Klúčovým problémom je určenie teploty základnicovej laty. Obyčajne sa meria teplota vzduchu.
Je to postačujúce? Aká je teplota v okolí invarovej
tyče, vo vnútri základnicovej laty napr. pri slnečnom
počasí? Tieto otázky nás priviedli k názoru, že je
nutné skúmať vlastnosti vývoj a teploty vo vnútri
základnicovej laty, t.j. v prostredí, ktoré je pre výsledok merania podstatné.
Tepelná energia sa može šíriť v podstate dvoma
sposobmi, ktoré sú po fyzikálnej stránke úplne odlišné:
vedením a prúdením, pri ktorých sprostredkuje prenos
energie látka, a žiarením, pri ktorom tepelnú energiu
prenášajú elektromagnetické vlny.
Pokúsme sa preskúmať prvý sposob - prechod
tepla rozhraním. Ak má vzduch teplotu tI a povrch
obalu základnicovej laty teplotu tÍ, je množstvo tepla

kde lX je súčinitel prestupu tepla a udáva číselne
množstvo tepla, ktoré prejde prúdením a vedením
jednotkovou plochou do vzduchu alebo naopak, za
jednotku času pri teplotnom rozdie!e 1 oe medzi
vzduchom a stenou obalu. Súčinitel prestupu tepla
lX je velmi zložitá funkcia rady veličín, charakterizujúcich vzduch a skutečný stav prúdenia vzduchu,
takže rovnica (8) je jednoduchá len formálne. Súčinitel lX, podla okolností, nadobúda rozne hodnoty, ako
plynie z nasledujúceho príkladu:
lX [kcal. m2 • h -1. Oe-I]
kludný vzduch
3 - 10
prúdiaci vzduch
10 - 500.
Je zrejmé, že je velmi ťažké vhodne zvoliť súčinitel'
Jediným spoIahlivým sposobom je určiť súčiniteI
lX experimentálne
[3].
S podobnými ťažkosťami sa stretávame i pri druhom sposobe prenášania tepelnej energie žiarením.
výpočty podla odvodených vzorcov [3] bývajú len
približné, pretože predpoklady, za ktorých boli odvodené, bývajú v praxi splnené len čiastočne.

lX.

2.1 Určenie

teploty

základnicovej

laty

Ťažkosti teoretického prístupu násprinútili postupovať pri vyšetrovaní vývoj a teploty priamo meraním
teplot vo vnútri základnicovej laty, čo pri dostupných pomockach je nakoniec účelnejšie.
Jednou z možností zistenia teploty vo vnútri základnicovej laty je použitie odporových teplomerov,
ktorých funkčný princíp využíva poznatok, že elektrický odpor vodičov rastie so stúpajúcou teplotou.
Meranie odporu sme vykonávali mostíkovou metódou,
upravenou podla základnej konštrukcie WHEATSTONOVHO mostíka [3], meracím mostíkom METRA
L 130. Presnosť určeni a teploty týmito pomockami je
0,3 °0.
2.1.1. Umiestnenie
teplomera
základnicovej
laty

vo vnútri

Pri určovaní teploty sme používali ciachovaný
platinový odporový teplomer typu Pvk, ktorý sme
umiestnili do vnútra základnicovej laty tak, aby sa
dotýkal invarovej tyče. Za týmto účelom bolo potrebné základnicovú latu rozobrať a pripevniť k invarovej tyči teplomer pomocóu tenkého odporového
drotika (je možné aj prilepiť, prípadne priviazať).
Pre vývody od teplomera bolo potrebné navrtať
v late otvor 0 4 mm. Umiestnenie teplomera je zrejmé
z obr. 1.
V prípade, že káblový vývod od teplomera je
dlhší, je treba vopred určiť jeho odpor a ako konštatnú hodnotu zohladniť pri výpočte.
2.2 vývoj teploty
vo vnútri
laty v roznych podmienkach

základnicovej

Na vývoj teploty vo vnútri základnicovej laty posobia
oba sposoby šírenia tepelnej energie, uvedené v pred-
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Nepriaznivejšia situácia nastáva, ak svieti slnko.
Takéto prípady sú zobrazené na obr. 4 a 5. Na obr. 4
je znázornený prípad jasného počasia v lete. Rozdiel
tepl6t základnicovej laty a vzduchu prvých 40 minút
neustále vzrastal a potom sa počas celého experimentu
udržoval rozdiel približne
10 oe. Na obr. 5 je znázornený prípad polojasného počasia za zimných mesiacov. Prvých 30 minút rozdiel tepl6t vzrastal až na
rozdiel
12 oe, pri zoslabení intenzity slnečného
žiarenia nastal pokles. Po opatovnom vyjdení slnka
opať rozdiel narasta1.

+

mer. mostíh

chádzajúcej časti, ktoré reprezentujú teplota vzduchu
a intenzita slnečného žiarenia. Ak by p6sobila len
teplota vzduchu, problém by sa značnc zjednodušil,
pretože p) urči tom časovom odstupe by sa teploty vyrovnali. Túto situáciu zobrazujú obr. 2 a 3. Z chladnejšieho prostredia 6 oe sme premiestnili základnicovú
latu do teplejšieho prostredia 23 oe. Teplotný rozdiel 17 oe sa vyrovnal po 71 minutách, pozri obr. 2.

+

vzduch
---------------------------in~ar

v

MIESTNOSTI
28.11.1975

L-----'-1

L

40

_~L

I

50

" ...
~

bO

-'l"[min].
11.18 n

l:....~..""" ,------

__

vlduch
-----------

_"'----

_
1--

100

d.17

1.0

-,-'L[m;.]
13.59 h

----.L----L __
~

70

10

-'Z1InioJ
15.5.

Opačný prípad z teplejšieho prostredia do chladnejšieho, teplotný rozdiel 16,4 oe, je znázornený na
obr. 3. Približné vyrovnanie nastalo po 80 minutách.

Podobné pokusy sme zorganizovali i tak, že jedným
platinovým tcplomerom sme merali teplotu vzduchu
vo vnútri základnicovej laty a druhý izolovaný polystyrénom sa dotýkal len invarovej tyče. Izolovaným
teplomerom sme chceli odstrániť prudké tepelné
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nárazy, vyskytujúce sa hlavne pri polojasnom počasÍ.
Oasové oneskorenie (izolovaného teplomeru) pri nahrievaní, ale i chladnutí činí približne 2-3 minúty,
čo je však hodnota celkom zanedbatelhá.
• Z uvedených príkladov je zrejmé, že meranie teploty vzduchu, ktoré sa pri presnom paralaktickom meraní dlžok často používa, je velmi približné a pri slnečnom počasí úplne nevyhovujúce. Pritom i určovanie
teplot spos.obom, ktorý sme použili, nie je úplne
presné. Teliesko teplomera zaujíma obyčejne vačší
priestor, preto je nameraná teplota strednou hodnotou
v tomto priestore a nie hodnotou "bodovou". "Bodovú" teplotu možno lepšie merať termoelektrickým
článkom s malým meracím spojom. Taktiež možeme
očakávať inú teplotu, ako sme namerali, v strede
a na kraji základnicovej laty, kde je iné materiálové
zloženie v priereze, čo ovplyvňuje prestup tepla.
Domnievame sa však, že všetky tieto faktory budú
mať velmi malý vplyv na určenie teploty. Teplota
vzdůchu sa vo všetkých prípadoch určovala aspiračným psychrometrom.

Literatúra [3], [4] a [5] uvádza hodnotu koeficienta
tepelnej rozťažnosti pre invar od 0,9 - 2,0 .1O-6m,
pre supra-invar dokonca O,I - 0,5.10-6 m. Základnicová lata však nie je celá z invaru, sklenené terče
sú umiestnené v hliníkovom púzdre, ktoré je spojené
s invarovou tyčou. Jedná sa o zložitú sústavu, vytvorenú z viacerých druho:\', materiálu s roznymi koeficientami tepelnej rozťažnosti.
V provizórnych podmienkach sme sa pokúsili
odvodiť koeficient tepelnej rozťažnosti ťX základnicovej
laty zo známej vzdialenosti meraním zmien paralaktického uhla pri teplotných rozdieloch 20-25 °0;
zo série troch pokusov sme zistili hodnoty 2,5, 2,2
a 2,5.10-6 m.
Podla nášho názoru je potrebné počítať s hodnotou 2,5.10-6 m, ktorá bola tiež zistená premeriavaním
parametrov základnicových lát na jednomikroskopovom komparátore VÚGTK [I].

Aby názorne vyniklo, aká nepresnosť vzniká v prípade chybného určenia teploty, zorganizovali sme
nasledovný pokus. Za slnečného veterného počasia
sme merali držku približne 90 m, rozdelenú na 2 paralaktické články (4 úseky) [1], pričom držka bola
meraná dvakrát (pozri obr. 6).

Presnosť paralaktických uhlov meraných v jednej laboratórnej jednotke [5] charakterizuje empirická
stredná chyba mlJ = I,8cc• Súčasne boli merané
teploty vzduchu i vo vnútri základnicovej laty.
Tepelný režim bol podobný režimu zobrazenému na
obr. 4, teplota ovzdušia t sa pohybovala okolo 23 °0
a teplota vo vnútri základnicovej laty dosahovala
až 33 °0.
Podfa [I] je apriorná
držky daná vzťahom:
,_
m.

I

l~

= T' V

stredná

chyba meranej

mlJ

-n· e

cc'

kde Z- držka základnicovej laty,
u - priemerná dlžka úseku,
8 meraná dlžka,
n - počet laboratórnych jednotiek,
mlJempirická stredná chyba paralaktického
uhla meraného v jednej laboratórnej jednotke.
Po dosadení hodnot (Z = 2m, u = 22 m, 8 =
mlJ = I,8cc a n = 2) vychádza m.,=
1,0 mm,
čo je v súlade s dosiahnutou empirickou strednou
chybou m. = 0,8 mm, vypočítanou podla (I).

= 88 m,

Meranú dIžku pri použití obojstrannej laty, laboratórne kalibrovanej, je treba redukovať najskor,
s ohradom na jej parametre a teplotu. Korekciu
z teploty možno určiť zo vzťahu uvedeného v [I]:,

Rozdiel v korekciách z teploty, vypočítaných
zo vzťahov (9) a (10), dosahuje hodnotu až 2,5 mm,
t.j. trojnásobok empirickej strednej chyby meranej
držky.

n

k

=

ťX.~

ni(ti -

20°),

(9)

i=1

(10)
V rovniciach (9) a (10) jednotlivé symboly znamenajú:
koeficient tepelnej rozťažnosti,
t -teplota,
Z01 a Z02 sú vzdialenosti terčov prvej (povodnej) a druhej základnice obojstrannej paralaktickej laty,
n - počet paralaktických článkov.

Ako vidieť z uvedeného príkladu, nepresne určená
teplota podstatne ovplyvňuje presnosť meraných
dfžok. Pre názornosť sme zostavili tabulku 2, kde sú
uvedené hodnoty rozdielov korekcií z teploty podla
[I]:

ťX

kde

ti -

ti L1ti -
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teplota vzduchu,
skutočná teplota invarovej tyče,
rozdiel teplot vzduchu a invarovej
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-

0,1
0,2
0,2
0,5
0,8
1,0

0,1
0,2
0,2
0,4
0,8
1,1
1,5

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

0,1
0,2
0,4
0,6
1,2
1,9
2,5

0,2
0,3
0,4
0,8
1,5
2,2
3,0

0,2
0,4
0,6
1,0
2,0
3,0
4,0

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

15

20

0,2
0,4
0,8
1,1
1,9
3,8
5,6
7,5

0,2
0,5
1,0
1,5
2,5
5,0
7,5
10,0

I

-

10

I
0,1
0,2
0,5
0,8
1,3
2,5
3,8
5,0

- v prípade možnosti chrániť základnicovú latu pred priamym
slnečným žiarením slnečníkom;
- pri jasnom a polojasnom počasí
je nevyhnutné merať teplotu vo
vnútri základnicovej laty;
- tmavozelená farba základnicovej
laty je nevhodná;
- pri plánovaní presnosti zohradňovať vplyv nepresného určovania teploty.
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1. vydání. Praha 1974.
[3] HORÁK, ZD. -- KRUPKA, FR. - ŠINDELÁŘ,
V.: Technická fyzika. 3. vydání. Praha 1961.
[4] KELLER, W. - AESCHLIMANN, H.: Zeitschr.
f. Vel'm., 101, 1976, s. 89.
[5] KRUMPHANZL,
V.: Inženýrská
georiesie 1. 1.
vyd. Prapa 1966.
[6] VYSKOCIL, P.: Geodet. a kal'togr. obzor, 22/64,
1975, s. 186.
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Ing. Jaromir Procházka,
katedra speciální geodézie fakulty stavební
ČVUT v Praze

Přesnost rozměru stavebního objektu
vytyčeného polárně

Proces vědecko-technické revoluce zasahuje stále
výrazněji i do oblasti geodézie. Zavedení světelných
dálkoměrů a špičkové výpočetní techniky (v podobě
výkonných minikalkulátorů) do geodetické praxe,
výrazně ovlivňuje obvyklé a praxí ověřené technologické postupy a zvyšuje jejich efektivnost.
Důležitou oblastí, kde se tato skutečnost plně
projevuje jsou vytyčovací práce. Světelné dálkoměry
umožňují snadné a rychlé měření délek, prakticky
konstantní přesnosti bez ohledu na velikost měřené
délky. Minikalkulátory umožňují operativní změny
zvoleného postupu při nepředvídaných překážkách
přímo na staveništi. Proto je výhodné volit vytyčovací
síť s menší hustotou bodů. Vytyčování hlavních bodů,
mnohdy i podrobných bodů je možné přímo z bodů
vytyčovací sítě.

Tyto možnosti vedou k hledání nových, hospodárnějších a přesnějších postupů při vytyčování, které s sebou
přinášejí mnoho problémů a otázek. Jsou to zejména
vliv vytyčovací sítě a vytyčování na polohu vytyčovaného objektu a dále pak na jeho tvarovou a rozměrovu stálost.
Těmito otázkami se v poslední době zabývala katedra speciální geodézie stavební fakulty ČVUT
v Praze. Pro výzkum vlivu vytyčovací sítě a vlivu
vytyčení na tvar a rozměr objektu, byl objekt rozčleněn na elementární prvky, tj. úhel sevřený dvěma
úsečkami a délku úsečky. Pozornost byla soustředěna
na polární způsob vytyčování, který se jeví pro dané
podmínky nejvýhodnější.
Cílem tohoto pojednání je seznámit geodetickou
veřejnost s částí výsledků výzkumu katedry speciální geodézie [5] a jeho praktického ověření. Toto
pojednání se bude zabývat problematikou vlivu vytyčení na délku úsečky.
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Omezíme-li se na vytyčení úsečky, mohou nastat
prakticky dva případy polárního vytyčení:
a) úsečka je vytyčena z jednoho stanoviska
(obr. 1) s orientací na další bod sítě.
b) úsečka je vytyčena ze dvou stanovisek (obr. 2)
se vzájemnou orientací. Přitom je nutno rozeznat, zda stanoviska jsou na sobě závislá
(např. zapojená do jednoho polygonového
pořadu) nebo nezávislá (např. body dvou
různých polygonových pořadů, dva rajóny
apod.).
Pro tyto případy byly v [1] odvozeny vzorce pro
stanovení teoretické chyby v délce úsečky, zahrnující
vliv chyb vytyčovací sítě a vytyčení. V dalších řádcích je naznačeno odvození a uvedeny výsledné
vzorce.

= Y1'l-

M

YP2
l

.

Za skutečné chyby v souřadnicích vytyčovaných
bodů dosadíme do rovnice (3) výrazy získané derivací
rovnic (1), kde skutečnqu chybu směrníku 8", stanovíme ze vztahu:

8n

= -.[L.(Y1'2-

Sl

.

+ M.(XPl-XPZ)]

YPl)

+

S12

a) Vytyčování

úsečky

z jednoho

stanoviska

+ ----[L.(Y1'lSY2
S12

Řešení vychází z rovnic pro výpočet vytyčovaných
bodů ve vlastní souřadnicové soustavě, naznačené
na obr. 1.

+ -.(L,XP1
Sn

.

+M.

YP2)

.

+ M.(XP2-XPl)l
8_2

YPl)--.(L.XP2+

M. YP2)

S2

Sl

+ s"'l(M

+

,XPl -

L. YPl)

+

8"'2'

(L. YP2 -

+

M .X1'2) .
(4)

Dosazením za L a M do rovnice (4) a roznásobením výrazů v závorkách u skutečných chyb 8n a 8yZ
se tyto výrazy anulují, což vyjadřuje nezávislost
chyby v délce úsečky na chybách vytyčovací sítě při
vytyčování z jednoho stanoviska.
Přechodem na střední chyby a zavedením před.
pokladu, že mn ~ ms2 = m_ a m"'l ~ m"'2 = m", dostaneme vzorec pro střední chybu délky úsečky vy·
tyčované polárně z jednoho stanoviska:

Jiné řešení odvození střední chyby v délce úsečky
vytyčované z jednoho stanoviska, matematicky snazší, vychází z kosinové věty (obr. 1). Při výpočtu je
nutno zachovat stejné označení jako v obr. 1. Toto
řešení však neprokazuje nezávislost stí'ední chyby
v délce úsečky na přesnosti vytyčovací sítě.

+
X
= Xl +
Yl'l = Yl + sl·sin
Y1'2 = Y + s2·sin
XPl = Xl

Sl'COS
S2'COS

P2

l

+
(cp + w
(cp + WI)'
(Ip + w2)·
(cp

Wl)'

Výsledná rovnice pak vychází ve tvaru:

2),

mF

Délka úsečky l je pak dána výrazem:
XP2)2

+

(Y

1'1 -

Y 1'2)2.

m;

(cos2 lX

2

+ cos

2

(3)

2m
+ --f
si .sin

2 lX.

(6)

P

Podrobné odvození této rovnice i rovnice (5)
je uvedeno ve skriptech [1]. Vzorce (5) i (6) poskytují
stejné výsledky.

kde cp je směrník strany 12 (tedy cp ~ O).

l2 = (XP1 -

=

(2)

Podle zákona o hromadění skutečných chyb a po
úpravě můžeme napsat rovnici pro skutečnou chybu
v délce vytyčené úsečky:

b) Vytyčování
se vzájemnou

úsečky ze dvou
orientací

stanovisek

Podobně jako v případě a) vychází řešení z rovnic
pro výpočet souřadnic vytyčovaných bodů:
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=

XPl

Xl

= X2
Y P1 = Yl

XP2

YP2

= Y2

+ ~.cos

(cp

+
+ Sl' sin

(cp

S2'COS

+ wl),

(cp

+ W2)'
+ Wl) ,

+ s2.sin (cp + w2).

(7)

Symbolika je obdobná jako va), navíc přistupuje
člen cpz, což je směrník úsečky ve zvolené souřadnicové
soustavě (obr. 2).

I

III "'X
I
I·

Při vytyčování ze dvou stanovisek je ze vzorce (8)
zřejmá závislost vlivu jednotlivých chyb na poloze
úsečky vzhledem ke spojnici obou stanovisek (osa

+

+X).
Postup odvození je analogický prvnímu případu,
musíme pouze rozlišit, jsou-li body 1 a 2 vzájemně
závislé či nikoliv. Výsledný vzorec pro výpočet
střední chyby v délce úsečky, vytyčované polárně ze
dvou vzájemně závislých stanovisek má tvar:
m~

= m3x.cos2cpz+ m;.[cos2(wl -cpz)

-CPI)]

+

2

m2", [sr·sin2(Wl-CPZ)

p

Maximální vliv chyb vytyčovací sítě a chyb délkových je při úsečce vložené do spojnice obou stanovisek nebo s ní rovnoběžné, minimální při kolmé
poloze úsečky vzhledem
k uvedené spojnici. Míra
vlivu chyb úhlových je
opět opačná (obr. 4).

2

+ cos2 (W2-

+ s§.sin2(W2-cpl)]

V rovnici (7) vyjadřuje první člen vliv vytyčovací sítě. Je určen přibližně, avšak v praxi dobře vyhovuje. Další dva členy vyjadřují vliv vytyčení.
Pro dvě nezávislá stanoviska platí tentýž vzorec.
Pouze střední chyba v souřadnicovém rozdílu m.1x
je nahrazena střední souřadnicovou chybou mXY'
Z uvedených vzorců vyplývají zajímavé závislosti, které jsou při hlubší analýze logické, avšak na první
pohled nejsou vždy zřejmé. Tak ze vzorce (6) plyne,
kromě již známé skutečnosti, že chyba v délce úsečky
zde není závislá na chybách vytyčovací sítě, závislost
střední chyby v délce úsečky na její poloze vzhledem
ke směru vytyčovacího rajónu. Chyby v délkách rajónů, které obvykle mají rozhodující vliv na velikost
chyby v délce úsečky, se plně uplatní při úhlu IX (f3) =
= 0° (180°) (obr. 1), tj. leží-li úsečka v prodloužení
jednoho rajónu. Naopak nejmenší vliv bude mít
chyba v délce při úhlu IX (f3) = 90°, tj. leží-li úsečka
kolmo k jednomu z rajónů. Vliv úhlových chyb na
chybu v délce úsečky je právě opačný (obr. 3).

a

1977/67

K ověření správnosti teoretických vzorců byly zvoleny dva druhy experimentů. Jeden při výuce v terénu z inženýrské goedézie
ve Starém Městě pod Sněžníkem, kde byla 11 skupi.
nami studentů ověřena př'esnost
vytyčení
objektu
z vytyčovací sítě zaměřené polygonovými pořady.
Druhý později při předdiplomní praxi tamtéž z vytyč ovací sítě určené rajóny. Tato síť byla zaměřena
asistenty. V obou případech byly vytyčovány objekty velmi malých rozměrů (10 X 20ma 10 X 30m),
což umožnilo snadné zjištění skutečných chyb,. jak
v rozměru, tak i ve tvaru
objektu.
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ze sítě zamerené
pořady

Vytyčovací síť tvořily tři polygonové pořady, vycházející a končící na trigonometrických bodech našeho pokusného území. Tyto trigonometrické body
jsou určeny se střední polohovou chybou menší než
± 4 mm. Průměrná délka pořadů byla 1 km. Záměrně
byl zvolen nepříznivý poměr stran až 1 : 8, se záměrami nízko nad terénem i se sklonem až 10 %, aby
byly vystiženy i nepříznivé podmínky praxe. Délky
v pořadech byly měřeny třemi dálkoměry Zeiss EOK
2000 ve čtyřech sériích, úhly teodolitem Zeiss Theo
010 (popř. Theo 010 A) ve dvou skupinách. Všechny
pořady byly zaměřeny třikrát až čtyřikrát. Úhlový
uzávěr nepí'ekročil hodnotu 15"".
(kde n je počet
vrcholů polygonového pořadu), relativní chyba v polohovém uzávěru nepřesáhla hodnotu I : 15 000.
Vytyčení souřadnicově zadaných objektů 10 X
X 20 m bylo provedeno stejnými přístroji a pomůckami, přestože dálkoměr Zeiss EOK 2000 není pro
tyto práce nejvhodnější (chybí úhloměrné zařízení).
Po vytyčení přibližné polohy byly rohy objektu osazeny sololitovými deskami (30 X 30 cm), zaměřeny
vodorovné. úhly, zenitové vzdálenosti (v I skupině)
a délky (ve 4 sériích) k bodům přeneseným na desky.
Šikmá délka byla ihned redukována na vodorovnou
pomocí minikalkulátoru. Z rozdílů naměřených a ze
souřadnic předem vypočtených hodnot ( s délkami
převedenými do skutečného terénu zavedením oprav
z nadmořské výšky a ze zobrazení) byly na místě
určeny podélné a příčné posuny a okamžitě realizovány. Takto získaná poloha bodu byla ověřena opakovaným zaměřením stejným postupem. Při překročení centimetrů od hodnoty projektované
bylo
měření po realizaci posunů opakováno. V opačném
případě byly vypočtené posuny zpoloviny realizovány
bez dalšího kontrolního měření (průměr dvou posledně
vytyčených poloh). K centraci byl použit optický
dostřeďovač.
Každý roh objektu byl určen dvakrát. Jednak
byl celý objekt vytyčen z jednoho stanoviska, navíc
pak každá strana ze dvou závislých stanovisek
(sousední polygonové body).
Přesné rozměry objektů byly určeny protínáním
vpřed ze základen umístěných uprostřed objektů.
Jejich rozměr byl určen velmi přesnou paralaktikou se
střední chybou menší než I mm. Z takto získaných
rozměrů objektu a rozměrů projektovaných byly určeny skutečné chyby v délkách stran objektů.
Ke stanovení přesnosti souřadnicových rozdílů
bodů vytyčovací sítě (pOpř. polohy bodů sítě) byly
polygonové body za~ěřeny z trigonometrického bodu
165 rajóny (obr. 5). Uhly byly měřeny v 6 skupinách
teodolitem Zeiss Theo 010, délky třemi dálkoměry
(2 X Zeiss EOK 2000, Zeiss Opton SM - II), vždy
dvěma pozorovateli, tedy celkem šestkrát po 4 sériích.
Obecným aritmetickým průměrem z takto získaných
souřadnic a souřadnic z polygonových pořadů byly
určeny vyrovnané souřadnice bodů vytyčovací sítě
a tedy i hodnoty souřadnicových rozdílů, které se
blížily skutečnosti. Dosažená přesnost vyrovnaných
souřadnic bodů vytyčovací sítě je charakterizována
střední souřadnicovou chybou mXY max = ± 5,3 mm,
kromě bodu 3304, kde došlo k porušení stabilizace.

Střední chyby v souřadnicových rozdílech bodů polygonových pořadů se pohybují od 4 do 17 mm pro
.1X a od 4 do II mm pro .1 Y, v závislosti na tvaru
pořadu a poloze polygonové strany. Přitom všechny
tři pořady probíhají zhruba ve směru osy X, takže
pro plánování přesnosti dobře vyhovují přibližné
m
vzorce mLlx ~ m" a mAy ~ _w_ 8, kde mw je střední
p
chyba vrcholového úhlu, 8 je délka polygonové
strany a mg je její střední chyba [1].
Vnitřní přesnost polygonových pořadů,
dřená elipsami chyb, je znázorněna v obr. 5.

vyjá-

V;

Pokusem byla prokázána značná závislost střední chybyvytyčovaného úhlu
mw na délce záměr. Empiricky byl stanoven vzorec
2500""
pro mw ~ ~---,
kde 8 je
8

délka rajónu (platí pro 8 do
200 m). Vnámizkoumaném
souboru, kde 8 = 60 až
210 m se pohybovala mw od
40"" do 15"". Tato skuteč- \ o
nost je do značné míry způsobena chybami v realizaci
posunů vytyčovaného bodu,
které jsou prakticky konstantní velikosti a ovlivňují
tedy více kratší strany. Empiricky byla získána velikost střední chyby v reaizaci vytyčovaného bodu
mr = ± 3 mm. Tato chyba
ovlivňuje rovněž střední
chybu v délce vytyčovaného rajónu mg. Oproti
12 mm v polygonovém
pořadu dosáhla u vytyčování střední chyba v délce
měřené ve 4 sériích 14 mm.
Ze studentského měřeUĚŘí-rKO síle nooo
ní bylo vybráno ke zhodU[RíTKO am H
nocení 65 úseček vytyčených z jednoho stanoviska
(soubor S - I) a 72 úsečky
vytyčené ze dvou stanovisek vzájemně závislých (soubor 8 - 2). Rozdílem
hodnot naměřených při kontrolním zaměření objektú
a hodnot projektovaných byly získány "skutečné"
chyby délek úseček. Přesnost obou souborů je charakterizována velikostí průměrné chyby ,,8", střední
kvadratické chyby "in" a chyby pravděpodobné "r",
jejichž vzájemný poměr rli ~ 1,25 8 ~ 1,5 r platí
v souboru nahodilých chyb s normálním rozdělením
pravděpodobnosti. Pro soubor 8 - I:
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8

= 10,4 mm, in = 14,0 mm, r = 8,0 mm,
in = 1,35.8 = 1,75.1'
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8

= 13,9 mm,

m

m=

dách byly vypočteny skutečné třídní
četnosti a
porovnány s teoretickými četnostmi. Souhlas v me·
zích dvojnásobku středního očekávaného rozdílu (J
potvrdil správnost ověřovaných vzorců (viz grafické
znázornění v obrázcích 6 a 7).

17,8 mm, r = 11,0 mm,
= 1,62.r

= 1,28.8

Pozn.: Střední chyby jsou uváděny na 0,1 mm vzhle·
dem ke značné citlivosti při matematickém zpracování
výsledků.

Porovnání teoretických a skutečných četností
chyb omezených danými charakteristikami přesnosti
vykazují v obou souborech velmi dobrou shodu.
Bylo tedy možno přikročit k výpočtu teoretických středních chyb délek jednotlivých úseček na
základě dříve uvedených vzorců [1], s použitím středních chyb měřených veličin získaných popsaným
způsobem.
Vzhledem k nestejně dlouhým délkám vytyčovacích rajónů a jim odpovídajícím nestejným velikostem středních chyb v úhlech mw není možno
uvažovat uvedený předpoklad, že mw1"':" mW2 = mw•
Proto v těchto případech byly části uvedených vzorců
vyjadřující vliv mw upraveny následovně:
ve vzorci (6)

b) Vytyčování

ze sítě

zaměřené

rajóny

Vytyčovací síť byla složena ze tří vzájemně nezávislých bodů určených rajóny z trigonometrického bodu
165 naší výzkumné sítě. Délky a úhly rajónů byly zaměřeny zcela obdobně jako rajóny na polygonové
body (viz a). Souřadnice bodů této sítě byly vyrovnány prostým aritmetickým průměrem se středními
souřadnicovými chybami m",y od ± 2,2 mm do ± 6,4
mm. Vnitřní přesnost bodů této sítě vyjádřená elip.
sami chyb je na obr. 8.
Vytyčování na rozdíl od prvého způsobu bylo
provedeno poněkud atypicky. Nejprve byl vytyčen
objekt 10 X 30 m (vlastně tři čtverce 10 X 10 m)
komparovaným pásmem a teodolitem. Bod A byl
považován za výchozí a délky AB, AO, AD určeny
paralaktikou vysoké přesnosti. Vypočtené posuny ve
směru na bod D byly realizovány. Z bodů A a D
pak byly určeny protínáním vpřed souřadnice bodů
H až E, vypočteny posuny a opět realizovány. Roz.

teoretická četnost
Poměrně složité vzorce byly naprogramovány na
magnetické štítky minikalkulátoru
Hewlett-Packard
HP - 65, takže výpočet trval vehni krátkou dobu.
Vypočtené hodnoty střed.
ních chyb v délkách úseček
potvrdily dříve uvedenou
úvahu o závislosti na poloze
úsečky vůči výchozí straně
sítě, popř. vůči směru vytyčovaných rajónů.
Pro ilustraci uvádíme
extrémní hodnoty
teore.
tických
středních
chyb
v obou souborech:
8 -1:
ml min = ± 5,5 mm; ml max = ± 19,7 mm.

8- 2:

ml min =

±

9,5 mm;

ml max =

±

skutečná. éetno~t

24,6 mm.

Přitom v souboru 8-2 je podíl chyb sítě ve střední
chybě ml min ± 5 mm, ve střední chybě ml max ± 16 mm'
V obou našich souborech se výrazně projevují
chyby v délkách rajónů, které mají rozhodující podíl
na velikosti středních chyb v délce úsečky.
K ověření teoretických
vzorců byly skutečné chyby
jednotlivých souborů rozděleny (s ohledem na znaménka) do tříd vzhledem
k vypočteným
středním
chybám. Velikost třídního intervalu byla zvolena
0,5 ml. V jednotlivých tří·
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závislých stanovisek (soubor A-2).1 Obdobným 'po_
stupem jako v případě a) byly vypočteny "skutečné"
chyby délek úseček a charakterizována přesnost obou
souborů. Pro soubor A -1:
8

= 4,2 mm,

m

8

m=

5,4 mm, r
= 1,28.8 = 1,80.r

= 5,7 mm, m

m=

= 7,5 mm,

1,32.8

=

= 3,0 mm,

r = 4,0 mm,

1,87.r

Porovnání teoretických a skutečných četností
chyb, omezených danými charakteristikami přesnosti,
potvrdilo normalitu obou souborů měření.

U[Ř"TKO S,'T[HOOO
IJĚŘÍTI<D C~YB 3: 1

měry objektu tak byly stanoveny se střední chybou
menší než ± lmm, takže byly dále pokládány za
bezchybné.

Další postup zpracování získaných hodnot byl
zcela obdobný jako v a) s tím rozdílem, že střední chyby vytyčovaných veličin byly stanoveny odlišně s
ohledem na zkušenost měřičů a různý způsob provedení. Proto byla uvažována střední chyba v úhlu
mm = ± 10cc bez ohledu na délku záměry (bez chyby
z realizace), střední chyba v délce ma = ± 5,5 mm
a v druhé alternativě ms = ± 7,0 mm.
Extrémní hodnoty teoretických chyb pak dosáhly
těchto hodnot:

Z bodů vytyčovací sítě pak byly zaměřeny rajóny
všechny body objektu. Délky byly opět měřeny třemi
dálkoměry a dvěma pozorovateli, úhly v šesti skupi.
nách stejnými pomůckami a postupy.~Výsledné souřadnice bodů A až H byly získány jako aritmetický
průměr 18 hodnot s grafickým vyrovnáním při zachování tvaru a rozměrů objektu.
Úhel měřený v jedné skupině a délka měřená ve
čtyřech sériích jedním dálkóměrem a jedním pozorovatelem byly použity k výpočtu souřadnic vytyčovaných bodů. Z těchto souřadnic byly pak vypočteny
"vytyčené" rozměry objektu, které však nezahrnovaly
chybu z realizace.
Z těchto asistentských
měření bylo vybráno 168
úseček vytyčených z jednoho stanoviska (soubor A - 1) a 168 úseček vytyčených ze dvou vzájemně ne-
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geodézie). Navíc pro plánování př'esnosti je možno
vzorce zjednodušit
teoretIcká éetnost
tím, že se bude uvažoskuteéna četnost pro m," !5.5mm vat pouze nejnepříznivější případ,tj .kdystřední chyba dosahuje svého maxima.
Pro jedno stanovisko
mllllax

= m.

V2

(z rovnice (6), kdy a. = 00, (3

= 1800),

pro dvě stanoviska

+

~t

mr max = m3",
2m:
(pro závislé body sítě)
mrmax = m~y
2m:
(pro nezávislé body sítě)

+

(z rovnice (7), kdy
= 1800 a ({JI = 00).
A-I:

m!min
mlmax
mllllin

A -2:

= 00,

W2 =

Z uvedených rovnic a požadovaných hodnot ml je možno určit potř'ebné hodnoty
mJ, popř. mLI",(m",y).

= ± 2,2 mm (m. = ± 5,5 mm);
= ± 7,8 mm
= ± 3,1 mm (m. = ± 7,0 mm);

Z rozboru vyplývá požadavek na přesné a pečlivé
měření délek.
.

± 9,9 mm
mllllin = ± 2,5 mm (m. = ± 5,5 mm);
mlmax = ± 9,6 mm
mlmin = ± 2,5 mm (m. = ± 7,0 mm);
ml lllax = ± 11,3 mm
mllllax

W1

=

Opět převažují chyby v délkách rajónů.
Teoretické vzorce byly ověřeny porovnáním teoretických a skutečných četností, které ukázalo velmi
dobrou shodu (viz grafy v obr. 10 a 11).

Shrneme-li v textu již komentované výsledky obou
experimentů, jakož i rozbory uvedených vzorců,
docházíme k závěru, že přesnost vytyčeného rozměru
objektu je stále nejvíce ovlivněna chybami v měřených
délkách a u vytyčení ze dvou stanovisek navíc i přesností vytyčovací sítě. Vliv úhlových chyb je při
použití dvouvteřinových teodolitů velmi malý a nemusíme jej prakticky uvažovat. To znamená, že poloha
vytyčované úsečky vzhledem ke směru vytyčovaného
rajónu (u 1stanoviska),
popř. vzhledem k vytyčovací
síti (u 2 stanovisek) je rozhodujícím faktorem při stanovení velikosti střední chyby v délce vytyčované úsečky.
Tyto skutečnosti umožňují praktické využití
vzorců ph plánování přesnosti i realizaci stavebních
objektů, zvláště objektů rozsáhlých rozměrů (továrních hal, liniových staveb apod.). Při známé poloze
stavebních objektů a známé velikosti mezních chyb
rozměrů objektů, stanovených normou či projektem,
může znalost teoretických středních chyb ovlivnit
volbu a rozmístění vytyčovací sítě i způsob vytyčení
(např. vhodnou volbou vytyčovacích stanovisek pro
jednotlivé strany objektu). Výpočet poměrně složitých
obecných vzorců na minikalkulátoru HP - 65 je
snadný a rychlý (programy jsou na katedře speciální

Při vytyčení ze dvou stanovisek, kde přistupuje
vliv vytyčovací sítě, prokázaly oba experimenty velmi
dobrou přesnost jak sítě rajónové, tak i polygonové.
Přibližně poloviční přesnost sítě polygonové vůči
rajónové je nepochybně ovlivněna nepříznivým tvarem polygonových pořadů, jakož i menší praktickou
zkušeností studentů. Ukázalo se, že rajón měřený
dobrým dálkoměrem a kontrolně zajištěný proti hrubé
chybě poskytuje velmi dobré výsledky a plně vyhovuje svou přesností požadavkům na vytyčovací síť.
Naví<Jjeho zaměření je rychlé a hospodárné.
Lze očekávat, že se zvyšující se přesností světelných dálkoměrů a neustále se lepšícím technickým
vybavením geodetických pracovišť (dálkoměry, minikalkulátory, vysílačky) poroste význam a použití
polární metody v inženýrské geodézii.

[I] VOSIKA O., NOVÁK, Z.:, Inženýrská gegdézie
la. - Vytyč ovací sítě a vytyčovací práce, CVUT
Praha 1976
[2] !30HM, J., RADOUCH, V.: Vyrovnávací počet,
CVU'l' Praha 1974
[3] ČUŘÍK, B.: Polygonové pOI'ady o kratších stranách
měřen~ elektronicky, diplomová práce, Praha 1976
[4] PETŘIK,
1.: Zhodnocení vytyčení polární metodou. (Rozměr stavebního objektu), diplomová
práce, Praha 1976.
[5] VOSIKA, O.: Vytyčování inženýrských projektů,
Výzkumná 7.práva úkolu č. 392 A!68 - 70. CVUT
Praha, Stavební fakulta, katedra speciální geodézie
vedoucí: Krumphanzl, V.
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TERMI NOLOGIE A SYMBOLIKA
V GEODÉZII A KARTOGRAFII

K problematice současného stavu
standardizace geografického názvosloví

Zeměpisná jména, toponyma, jako neoddělitelná
součást topografických (geografických) objektů a jejich zákresu v mapách, tvoří jednu ze tří základních náplní
jejich obsahu. Způsob jejich stanovení a způsob jejich
užívání v kulturní oblasti působení českého jazyka tvoří
dva okruhy náročných otázek, které nejsou dořešeny
a které je třeba řešit vzhledem k narůstajícím společenským potřebám.
První okruh, způsob stanovení zejména vlastních zeměpisných jmen, je v pokročilém stadiu
řešení nejen
národně, ale i mezinárodně a je jasné, že pojmenování
topografického
(geografického)
objektu mělo by být
užíváno především v úředním (státním)
jazyku, resp.
v jeho oficiálně přijatém způsobu přepisu do latinky na
území určeném státní normou jako oblast jeho užívání.
Jen tak mohou zeměpisná jména plnit svou základní
společenskou funkci, tj. poskytnout úředně platnou, nezaměnitelnou
a nezkreslenou
i n for m a c i o jméně
objektu, který je jím pojmenován. Cílem řešení tohoto
druhu otázek je, stručně řečeno, s t a n dar d i z a c e
geografického názvosloví v podobách poskytujících možné maximum objektivní skutečnosti odpovídajících informací a tím významným způsobem přispět k tomu,
aby v každé formě užití a zejména v kartografickém
díle mohlo plnit svou společenskou funkci.
Druhý okruh, způsob užívání zejména vlastních zeměpisných jmen, má komplikovanější problematiku proto, že nejde jen o užívání vlastních zeměpisných jmen
v mapách, kde se užívá převážně ve stabilní nominativní formě. Jde o způsob užívání v celé kulturní oblasti,
tj. především o užívání a skloňování tohoto jména v souhlasu s jazykovými pravidly.
V druhém okruhu není situace zatím plně ujasněna.
Vedle oficiálních podob zeměpisných jmen existuje jednak řada vžitých zeměpisných jmen, exonym, navazujících na kulturní dědictví jazyka, jednak tendence nová
zeměpisná exonyma vytvářet, zejména tehdy, je-li skloňování jmen v oficiálních podobách nesnadné, ne-li zcela nemožné.
Zatímco v prvním okruhu je stanovení oficiálních podob zeměpisných jmen v češtině prakticky omezeno jen
na jména větších geografických jednotek (např. jména
států, pohoří překrývajících více než jedno státní území,
velkých řek, rozsáhlých vodních ploch zejména mezinárodních ap.] odpovídajících
s o u č a s n o s t i, prolínají
se v druhém okruhu h i s t o r i c k á exonyma s exonymními podobami vzniklými v současnosti a to nejen
u větších geografických jednotek, ale i u ostatních. To
např. v oblasti oikonym, jmen místních, mimo naše území
vede nutně - a to i v literatuře - ke vzniku věcných
chyb. Není možné např. se dožadovat, aby v literatuře
byly užívány jen exonymní podoby zeměpisných jmen. Jejich jednostranné užívání lze pochopit I jako nacionalistickou úchylku. Např. užívání jen německých exonymních podob pro jména mimo území německých států
a Rakouska bylo svého času I v odborné literatuře [1]
vyžadováno a vykládáno jako téměř vlastnické právo
německého národa na tyto objekty. Proto také neml1žeme se své strany užívat jen české exonymní podoby
pro topografické (geografické] objekty mimo státní území ČSR.

V této souvislosti se někdy hovoří také o oblasti kulturního vlivu jako faktoru opravňujícího k užívání exonymních podob jmen topografických
(geografických]

objektl1. Existencí úředního (státního] jazyka pro vymezené je v současnosti také určena oblast jeho kulturního
vlivu.
Potřeba řešit problematiku
zeměpisných exonym se
odrazila i mezinárodně. Zatímco ještě 1. konference OSN
o standardizaci
geografického
názvosloví
v Ženevě
v r. 1967 se nedokázala shodnout na vhodné rezoluci,
2. konference OSN o standardizaci geografického názvosloví v Londýně v r. 1972 přijala k této problematice hned
rezoluce dvě. V rezolucích Č. 28 a č. 29 [2] se doporučuje
sestavit seznamy běžně užívaných zeměpisných exonym,
zrevidovat a publikovat je, omezit jejich užívání (zejména v kartografických
dnech] co nejvíce a v nejkratší
možné době a pokud budou užívána, aby spolu s nimi
byla užívána oficiální (úřední] jména.
V rezoluci Č. 31 nazvané "Dohoda o úkolech a cílech
mezinárodní standardizace"
[3] konference doporučila
a byla přijata tato obecná definice: "Mezinárodní standardizace vlastních jmen zeměpisných je činnost, která
má za účel fixovat jediný zpl1sob psaní pro každé vlastní
jméno zeměpisné na Zemi a pro pojmenování každého
topografického objektu na jiných tělesech sluneční soustavy, a to na základě národní standardizace a nebo na
základě mezinárodní dohody, včetně dosažení jednoty
ve zpl1sobu přepisu jmen do rl1zných systéml1 písma".
Mám za to, že v uvedených rezolucích je východisko
i pro řešení problematiky užívání geografických jmen
i v literatuře. Rýsují se tyto možnosti
1. Cizí zeměpisné jméno (i víceslovné] se stane součásti jazykového fondu v oficiální podobě, bude skloňováno .podle jazykových pravidel;
2. Nebude-li možné cizí zeměpisné jméno skloňovat,
upraví se text tak, aby se jméno vyskytovalo jen
v nominatlvu;
3. Nebude-li možné cizí zeměpisné jméno skloňovat,
užije se standardizovaného exonyma a při prvním jeho
použití v textu se v závorce připojí cizí zeměpisné
jméno v oficiálním znění;
4. Nebude-li možné cizí zeměpisné místo skloňovat, užije se standardizovaného
exonyma a cizí zeměpisné
jméno v oficiálním znění se uvede v jmenném
rejstříku publikace.
V, praxi byly tyto možnosti již použity, zejména u doplňkových textli kartografických
děl, a zdají se plně vyhovující [4].
Druhá možnost, užívání zeměpisných jmen v ofiCiální
podobě v nomlnativu, je zejména doporučitelná u víceslovných zeměpisných jmen, kde některé z nich má charakter obecného zeměpisného jména. Jejich překladem
nebo jiným zpl1sobem vytvořená exonymní forma může
vést i k závažným věcným nesprávnostem.
V návaznosti na stále rostoucí množství vlastních zeměpisných jmen v oficiální podobě, které je zahrnováno
do kartografických
děl, a užíváno i jinak v kulturním
životě společnosti, vystupuje do popředí otázka jejich
výslovnosti.
V zásadě jsou možná dvě řešení:
a] číst zeměpisná jména tak, jak byla napsána
b] číst zeměpisná jména podle pravidel výslovnosti
jednotlivých jazyků
S prvním zpl1sobem se setkáváme dosti často proto,
že jazyková prl1prava na našich školách jednak obsahuje
jen některé ze světových jazykl1, jadnak jejich výuka
zastihuje žáky vesměs až po získání základních geografických představo světě.
I když patrně nezbude než se zatím smířit s tím, že
výslovnost cizích zeměpisných jmen bude odpovídat jen
jejich grafickému vyjádření, myslím, že je na čase vytvářet podmínky pro to, aby školní výuka mohla zajistit
správnou výslovnost zeměpisných jmen alespoň v ruštině, angličtině,
francouzštině,
španělštině
a němčině.
V ruštině ml1že napomoci zpl1sob přepisu do latinky,
li ostatních
pak znalosti abecedy a výslovnosti s výjimkou angličtiny, kde bude nutné si osvojit u zeměpisných
jmen zapsanou výslovnost.
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Východiskem k tomuto názoru je skutečnost, že oficiální vlastní jména v latince se uvádějí se všemi diakritickými znaménky. Bylo mezinárodně konstatováno, že
není technických překážek k jejich uvádéní v nedeiormované a nezkrácené podobě se všemi diakritickými
znaménky a ostatními charakteristikami
i při automatickém zpracování zeměpisných jmen (Rezoluce Č. 30 druhé konf. OSN o standardizaci geogr. názvosloví).
Kartografové a zeměpisci již vykročili prvními kroky
tímto směrem a to tím, ze
a) připojují k rejstříkům, např. Školního zeměpisného
atlasu světa lj j výslovnost técn zeměpisnýcn jmen,
kde její odlisnost od grafického Zápisu je značna;
b) rejsttíky
uvádějí celkovými
tabulkami
VýslovnOSt!
u jednotlivých jazyků [6).
To jsou ovšem jen první Kroky a je třeba je podstatně
zdokonalit.
Ve školské praxi to znamená požadavek vybudování
nových mez i pře d m ě t o v Ý c h v z tah ů a to nejen
v Oblasti vztahú moderního zeměpisu K ostamím pLedmětům, ale i v oblasti vztahů moderního zemepisu
k ostatním předmětům a také v oblasti vztahů jazykové
výuky ke geografickému názvosloví, užívaněm ,e Skolních kartogratických
dílech a školních učebmcích geografie a historie.
Cílem této snahy je docílit, aby absolvent naší školy
měl nejen odpovídající geograficKé znalosti ve smyslU
dostatečně hluookěho a moderního pomedu na naSí planetu a společnost, která na ni žije, ale i znalOsti jazykové, aoy mohl umět spravně (alespoň ve smYSlU výukovém) vyslovit zeměpisná jména ve znění odpovídajícím příSlušnému jazyku.
Těmto stručně naznačeným otázkám z oblasti problematiky standardizace
geografického
názvoslOví odpovídají i úkoly, jimiž se zabývá Názvoslovná komise Ceskéno úřadu geodetického a kartograticKého.
Jedním z nich je zpracování a příprava návrhu "Zásad tvorby, užívání a standardizace geografického a historického názvosloví mimo území CSR" [pracovní název)
pro 100 úředních jazyků, které připraVUjeme ve spolupráci s téměř 50 odbornými jazykovými poradci, jejichž
cílem je vyřešit stanovení správných zeměpisných jmen
s přihlédnutím k dosud užívaným nepublikovaným zásadám Názvoslovné komise, k instrukci "Psaní zeměpisných jmen na Mapě světa 1: 2,5 mil." [7] a k dvoučasnému stavu standardizace
zeměpisných jmen ve světě.
K zásadám, kromě jiného, budou připojena pravidla a
příklady výslovnosti.
Na zpracování citovaných zásad navazuje "Seznam
českých zeměpisných exonym" (pracov. název), v němž
je provedena inventura skutečně živých zeměpisných
exonym a "Seznam jmen států a vyšších správních jednotek" (prac. název) obsahující např. zkrácené formy
jmen států a vyšších správních jednotek, jejich jmen
v úředních (státních) jazycích a v ofiCiální české a slovenské podobě, kde na slovenských zněních úzce spolupracujeme s Názvoslovnou komisiou Slovenského úradu geodetického a kartografického,
úřední (státní) jazyky a jejich společenské zřízení.
Zajímavým úkolem bylo také posouzení návrhu "Slovníku technických termínů používaných OSN pří standardizaci geografického
názvosloví"
[8], kde zpracovaly
obě názvoslovné komise své připomínky, pracovní skupina česká pracovala pod vedením s. dr. Ivana Lutterera, CSc.
Bylo by možné podrobněji uvést další úkoly jako jenapř. příprava "Mezinárodního slovníku termínů užívaných na obecně zeměpisných mapách", "Seznamu jmen
moří a podmořských tvarů", "Seznamu geomorfologických jednotek ČSR" o práci na standardizaci jmen v rozsahu mapy měř. 1: 10 000 ve vybraných lokalitách a
dalších.
Zmíněné i další práce Názvoslovné komise CUGK
chtějí přispět k řešení problematiky standardizace geografického názvosloví u nás. Snažíme se tak naplnit
přijatá doporučení 1. a 2. konference OSN o standardizaci geografického názvosloví z r. 1967 a r. 1972, doporučení 2. konference socialistických
států o standar-

dizaci geografického názvosloví z r. 1975. ]e před námi
veliký kus práce. Třetí konference OSN o standardizaci
geografického
názvosloví připravovaná
Sociálním výborem OSN na září-říjen
1977 do Athén bude patrně
znamenat další pozitivní posun na cestě řešení
otázek
standardizace
geografického
názvosloví nejen mezinárodně, ale 1 národně proto, že přinese, vedle kritických
pohledů na vykonanou práci i podněty pro další cílevědomou činnost.
Úsilí o standardizaci geografického názvosloví vystoupí zde znovu do popředí jako jeden z prostředků upevnění a prohloubení mírové spolupráce mezi národy.

[1] STRZYGOWSKI, W.: Das Ergebnis der Abstimmung
liber
Ortsnamenschreibung
im Osterreichischen
Mittelschulatlas,
Mitteilungen
der Geographischen
Gesellschaft in Wien, 98, str. 256-259
[2] Second United Nations on the Standardization
of
Geographical
Names, United Nations, New York
1974, Vol. 1. Report of the Conference, str. 15
[3] Ibidem, str. 15-16
[4] Publikace ze souboru "poznáváme svět" a jiné, Kartografie, Praha
[5] Atlas světa, Kartografie, Praha 1971
[6] Kapesní atlas světa, 8. Č. vyd., Kartografie, Praha
1973
[7] Schreibung
der Geographischen
Namen auf der
Weltkarte1:
2 500000, 3. rozšířené vydání, Institut
flir Geodasie und Kartographie, Budapest 1972
[8] Slovník technických
termínů používaných OSN při
standardizaci
geografického
názvosloví, předběžné
dání, Geografický ústav CSAV, Brno, leden 1975
Geodetický

Dr. Ivo Čáslavka,
ústav, n. p., Praha

Plán politickoodborné činnosti ČVTS
společnosti geodézie a kartografie na
rok 1977

I. Hlavní úkoly politickoodborné činnosti
Hlavní
úkoly politickoodborné
činnosti
ČVTS-GK
jsou dlouhodobě rozpracovány v "Plánu aktivity ČVTS-GK" publikovaném v odborném časopise Geodetický a
kartografický obzor č. 3/76 a v materiále "Hlavní směry činnosti ČVTS-GK po XV. sjezdu KSČ".
Posledně jmenovaný
materiál vychází z náročných
úkolů, které byly vytyčeny ve Směrnici, přijaté XV.
sjezdem strany. Materiál dále obsahuje hlavní cíle resortu ČÚGK pro období 6. pětiletky a formy práce, jak
se budou na plnění těchto cílů podílet orgány čvts-GK.

Činnost CVTS-GK bude zaměřena zejména na politickovýchovnou práci mezi vědeckotechnickou
a ekonomickou inteligencí,
techniky
a předními dělníky, za
splnění druhého roku 6. pětiletky v oblasti geodézie
a kartografie.
V jednotlivých
oblastech
činnosti ČVTS-GK budou
zabezpečovány tyto hlavní cíle a realizovány tyto hlavní směry činnosti:
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v politickovýchovné
oblasti bude činnost spojována se zabezpečením plnění úkolů 6. pětiletky v oblasti geodézie a kartografie
a opatřeními
k významným politickým událostem a výročím v roce 1977,
bude pokračovat
rozvíjení politic.koodborné činnosti a vědeckotechnické
propagandy
ČVTS-GK ve
směru podpory iniciativy pracujících, napomáhání
formovat socialistické vědomí a profil angažovaných vědců, techniků a novátorů s vysokou úrovní technických
znalostí a aktivním přístupem k řešení úkolů rozvoje
čs. geodézie a kartografie,
- i nadále bude činnost ČVTS-GK směřovat k zintenzívnění
politickovýchovné
práce mezi mládeží na
průmyslovkách
a vysokých školách v Praze a Brně,
- na úseku odborné činnosti bude pomoc ČVTS-GK
směrována na tvorbu a zajišťování státních, republikových, odvětvových, oborových a podnikových programů
komplexní
socialistické
racionalizace
a tematických
úkolů,
- v práci ČVTS-GK budou rozvíjeny metody a formy iniciativní účasti v komplexní socialistické
racionalizaci jako stálém inovačním
procesu zahrnujícím
technickou,
technologickou,
organizační
a ekonomickou stránku úkolů geodézie a kartografie,
- odborná činnost bude rovněž orientována
na odhalování
a využivání
všech vnitřních rezerv cestou
komplexní socialistické
racionalizace,
zlepšovatelského
a vynálezcovského
hnutí a na další rozvoj vědních a
technických
oborů za plné podpory uplatňování
moderních metod řízení,
- bude přehodnocen
a zkvalitněn
doprovodný vědeckotechnický
program
geodézie
a kartografie
pf!
podzimním
Mezinárodním
strojírenském
veletrhu
v Brně.
- v září 1977 bude na "Konferenci ČVTS-GK [VIII.
geodeti:ké
a kartograiické
konferenci
ČVTS-GKJ
znodnocena činnost od r. 1972 a vytýčen program činnosti na další funkční období.

II. Plán akcí k zabezp2čení

hlavních úkolů poli-

tickoodborné činnosti
Plán politickoodborných
akcí vychází z materiálů uvedených v bodě I. tohoto plánu a z rozpracovaných
zaměření odborných skupin inženýrské geodézie, kartografie, fotogrammetrie,
evidence
nemovitostí,
geodetický: h základu, automatizace,
ekonomiky geodézie a
kartografie a mapování. Výsledek těchto opatření je zahrnut do následujícího
plánu politi:koodborných
akcí
na r. 1977.
Seznam politickoodborných
akcí se zahraniční účastí.
ceiGstátní a republikovou působností ČVTS-GK na rok
1977, který následuje, je uveden jak v příloze časopisu
Technická
práce Č. 11/76, tak i v samostatné brožuře
"Plán odborných akcí ČSVTS na 1'.' 1977" na stránce
31 pod pořadovými čísly 623 až 631.
A. Ak:e s celostátní

působností

Název akce:
"III. konference
kartografie"
Misto konání: Praha
Datum konání: říjen 1977
Trvání akce: 3 dny

a zahraniční
železniční

účastí
geodézie

a

Pořadatel: ÚV ČVTS-GK společně s Federálním ministerstvem dopravy
Zahraniční účast: 25
Dciborný garant: Ing. Slavoj Kádner, CSc.
Anotace akce: Konference se pořádá jako periodická
akce po 5 letech, kde se diskutují otázky dalšího
rozvoje a racionalizace
práce v železniční geoďézii
a kartografii,
se zvláštním zaměřením na:
projektování a vytyčování geometrické polohy koleje,
nové metody letecké fotogrammetrie
u ČSD,
železniční evidence nemovitostí,

pllllOS kartografické
polygrafie
v mapování že,
lezničních stanic a tratí,
důlní měřictví a jeho podíl pi'i zajišťování surovinové základny resortu FMD.
Ak:e je vyžádána federálním
ministerstvem
jako součást inovačního procesu v železniční
a kartografii.
B. Akce ostatní s celostátní a republikovou

dopravy
geodézii

působností

1. Název akce: ,,2. sympozium o automatizaci
v geodézii a kartografii"
Místo konání: Neratovice u Prahy [Dům kultury J
Datum konání: 13.-14.
4. 1977
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel: z pověření ÚV ČVTS-GK OS 1706 - automatizace a OS 1701 ekonomika geodézie a kartografie
Odborný garant: Ing. František Šilar, CSc.
Anotace akce:
Zaměření semináře:
a J Čím přispívá automatizace
geodetických
a kartografi: kých prací ke zvýšení efektivnosti
a produktivity těchto prací.
bJ Vazba mezi digitálními
mapami a automatick)
zpracovávanými
projekty
investiční
výstavbj
Jednání sympoíia bude probíhat v těchto tematických
okruzích:
Téma I. - vliv automatizace na provádění geodetických a kartografických
prací.
Téma II. Přínos automatizace
při využívání výsledků geodetických a kartografických
prací [zejména digitálních map a registru evidence nemovitostí J.
Téma III. Ekonomické, organizační
a technické
podmínky dalšího rozvoje automatizace geodetických
a kartografických
prací a automatických
systémů řízení.'
2. Název akce: "Zkušenosti z experimentálního
šení inovací v evidenci nemovitostí"
Místo konání: Plzeň

odzkou-

Datum konání: asi III. čtvrtletí 1977
Trvání akce: 1 den
Pořadatel: z pověření ÚV ČVTS-GK OS 1704 - evidence nemovitostí,
KV ČVTS-GK Západočeského
kraje
a pobočka ČVTS Geodézie, n. p. Plzeň
Odborný garant: Ing. Vaněk
Anotace akce:
Zhodnocení zkušeností z experimentálního
inovací v evidenci nemovitostí
a jejich
praktickcu
činnost Středisek geodézie.

odzkoušení
využití pro

3. Název akce: "Zkušenosti z experimentálního
ověření nDivých metod vnitropodnikového
řízení v resortu
geodézie"
Místo konání: Liberec
Datum konání: duben 1977
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel: z pověření ÚV ČVTS-GK, KV ČVTS-GK pro
kraj Severočeský a pobočka ČVTS Geodézie, n. p.
Liberec
Odborný garant: Ing. František Novotný
AnJtace akce:
Cílem akce je výměna zkušeností na základě výsledků
experimentálního
ověření nový: h metod vnitropodnikového řízení. Akce je určena pro hospodářské
a řídicí
pracovníky v n. p. Geodézie.
4. Název akce:

"Zkušenosti

s využitím

diferenciálnich

pfekreslovačů v geodetické praxi"
Místo konání: Praha
Datum konání: II. čtvrtletí 1977
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel: z pověření ÚV ČVTS-GK KV ČVTS-8K pro
kraj Středočeský,
pobo;čka ČVTS Geodézie, n. p.,
Praha a OS 1703 fotogrammetrie
Odb:rný garant: Ing. Josef Kurka'
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Anotace akce:
V současné době jsou vybavovány n. p. Geodézie v krajích soupravami pro diferencíální
překreslování
leteckých snímků. Jde o zcela novou a odlišnou techniku
zpracování získaných výsledků. Je účelné vmožnit výměnu zkušeností jak z vlastního zpracování, tak i seznámit
mimoresortní
uživatele s kvalitativně
novým
zdrojem informací, zejména pro projekční práce.
5. Název akce: "Mapování fotogrammetrickými
a geodetickými metodami"
Místo konání: České Budějovice
Datum konání: II. čtvrtletí 1976
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel: z pověření ÚV ČVTS OS 1703 - fotogrammetrie, OS 1708 - mapování a pobočka ČVTS Geodézie, n. p., Č. Budějovice
Odborný garant: Ing. Václav Kříž
Anotace akce:
Seminář je určen pro výměnu zkušeností
pracovníků
mapovacích provozů z n. p. Geodézie a jiných institucí. Jednání bude zaměřeno především na racionální
využívání výpočetní a zobrazovací techniky a perspektivy automatizace
mapovacích prací fotogrammetrickými a geodetickými metodami.
6. Název akce: "Geodetické informační dny" a XV. BTZ
Místo konání: Brno
Datum konání: září 1977
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel: z pověření ÚV ČVTS-GK KV ČVTS-GK pro
kraj Jihomoravský a pobočka ČVTS Geodézie, n. p.,
Brno
Odborný garant: Ing. Zdeněk Koutný a Ing. Milan Kli·
meš
Anotace akce:
Akce je součástí vědeckotechnického
programu podzimního Mezinárodního
strojírenského
veletrhu Brno
1977. Jejím cílem je upozornit
účastníky veletrhu na
novinky výrobního programu vybraných firem vyrábějících přístroje, pomůcky a materiály pro obor geodézie a kartografie. Akce je organizována oborově ve dvou
sekcích:
A - geodeticko-fotcgrammetrické,
B - kartograficko-pol ygrafické.
7. Název akce: "Moderní metody budování geodetic ..
kých bodových polí"
Místo konání: Bratislava
Datum konání: 4. čtvrtletí 1977
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel: z pověření ÚV ČVTS-GK a ÚV SGKS-SVTS
odborné skupiny geodetických základů ČVTS a SVTS
a pobočka SVTS, n. p., Geodetický ústav Bratislava
Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc. a
Doc. Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Anotace akce:
Moderní geodetické
přístroje
a výpočtová technika
umožňují Dudovat, doplňovat a obnovovat geodetická
bodová pole metodami, které snižují podíl lidské práce, jsou vysoce přesné a efektivní. Konference se bude
zabývat teorií a praxí racionálního
využívání moderních geodetických
přístrojů
a výpočtové
techniky
v uvedené oblasti geodetických prací.

V oblasti zahraničních
styků ČVTS-GK bude věnová·
na p::zornost především spolupráci
mezi jednotlivými
VTS-GK ZSS a Jugoslávie, která vychází ze závěrů porad g.enerálních tajemníků VTS ZSS konaných jednou
za dva roky, porad předsedů a tajemníků VTS-GK ZSS
konaných rovněž jednou za dva roky a porad geodetických služeb socialistických
států pořádaných jednou
za čtyři roky.

Zahraniční styky ČVTS-GK budou:
- rozvíjeny v souladu s linií XV. sjezdu KSČ tak,
aby výsledky v každém případě znamenaly
pozitivní
přínos a podporu mezinárodní politice ČSSR,
- zaměřeny na propagaci v odborné a politickový'
chovné činnosti ČVTS-GK výsledků vědy a techniky
členských zemí RVHP a zejména SSSR,
- rozvíjet spolupráci ČVTS-GK ZSS ve smyslu Pražských doporučení,
důsledněji prosazovat
cílevědomost,
odbornost a
političnost se zvláštním zaměřením na podporu řešení
naléhavých úkolů geodézie a kartografie
v rámci čs.
národního hospodářství,
zaměřeny na efektivnější
využívání poznatků a
zkušeností
získaných
ze zahraničních
cest delegátu
CVTS-GK ve prospěch čs. geodézie a kartografie,
- dávat možnost prostřednictvím
zástupcií ČVTS-GK
upevňovat členství CSVTS v mezinárodních
nevládních
organizacích FW, ISP a ICA a propagovat čs. geodézii,
fotogrammetrii
a kartografii v zahraničí.
Tematická náplň akcí s mezinárodní
účastí pořádaných jednotlivými VTS-GK ZSS a Jugoslávie bude koordinována na poradě předsedů a tajemníků VTS-GK
ZSS a Jugoslávie, která se bude konat v květnu 1977
v MLR.

Od této porady očekáváme projednání
těchto otázek:
zhodnocení spolupráce
Společností
VTS-GK ZSS
a Jugoslávie v letech 1975 a 1976,
- návrh plánu spolupráce na léta 1977-1978,
- spolupráce v rámci mezinárodních
nevládních organizací FW, ISP a ICA a plán společného postupu na
další období,
- spolupráce a formy práce při organizování mezinárodních
přípravných
výborů akcí, pořádaných
některou Společností.
Zajištění politickoodborné
činnosti ČVTS-GK v rámci
zahraničních
styků:
aj Plán přijetí zahrnuje pozvam těchto 25 zahraničních hostů na akci "III. konference
o železniční
geodézii a kartografii":
BLR 2, PLR 4, NDR 10, MLR 4,
SSSR 3, Jugoslávie 2 (viz akce II. Aj.
b j Plán vyslání na akce v zahraničí
předpokládá
účast jednoho až dvou našich zástupců na akcích pořádaných VTS-GK ZSS a Jugoslávie v rámci reciprocity.
Vyslání na akCE: pořádané mezinárodními
nevládní·
mi organizacemi
bude v roce 1977 zahrnovat
účast
statutárního
zástupce ČSSR na XV. kongresu FIG ve
Stockholmu.
Plán p1'ijetí i vyslání bude zpracován průběžně na
každé čtvrtletí roku 1977 a rovněž i čtvrtletně schvalován.
IV. Ediční

činnost, ::polu)!::áce s
kem, propagace

odborným tis-

ČVTS-GK v rámci ediční činnosti připravuje v roce 1977
vydání sborníku k akci "III. konferen: e o železniční
geodézii a kartografii"
v tiskové základně Domu techniky ČVTS-Praha a dále vydání sborníků k akcím uve-deným v části II. pod čísly 131, 136 a 137 mimo tiskovou
základnu ČVTS.
V souladu s nově podepsanou
dohodou o spolupráci mezi ÚV ČVTS-GK a ČÚGK bude i nadále využíváno
k publikování
materiálů ČVTS-GK stránek odborného
časopisu Geodetický a kartografický
obzor, kde bude
jako dosud uváděna pravidelná
rubrika "Z č:nnosti
VTS".

Na základě materiálů uvedených v bodě I. tohoto
plánu vydal ÚV ČVTScGK výzvu pobočkám ČVTS, odborným skupinám, městskému výboru a krajským výborům
ČVTS-GK k aktivní přípravě politickoorganizačního
zabezpečení realizace závěrů XV. sjezdu KSČ v okruhu
jejich působnosti.
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V souladu s nově uzavřenou dohodou o spolupráci
mezi ČVTS-GK a Českým úřadem geodetickým a kartografickým (dále jen ČÚGK) byla ze strany ČVtS-GK
nabídnuta ČÚGK pomoc a účast v týmech, které byly
vytvořeny resortem
pro rozpracování
závěrů sjezdu,
příp. provedení oponentur zpracovaných koncepcí v odborných skupinách ÚV ČVTS-GK.
Ing. Vladimír
Kosek,
tajemník
Ov CVTS-GK

III.celoštátna konferencia
úpravách v Košiciach

O

pozemkových

voja koncentrácie a špecializácie polnohospodárskej
výroby a integračných vzťahov s potravinárskym priemyslom v 6. pať'ročnici", ako aj "hlavné smery dalšieho rozvoja štátnych majetkov".
2. Projektanti pozemkových úprav stanú sa v každodennej práci propagátormi
a realizátormi
ochrany pofnohospodárskeho podneho fondu, ktorý je základným a nenahraditefným
výrobným prostriedkom, zdrojom výživy,
základnou zložkou biosféry a celonárodným bohatstvom
nášho obyvatefstva.
3. Projekty pozemkových úprav musia sa riešiť nielen
z hfadiska
potrieb využívania vefkovýrobnej techniky
a technológie, ale aj z hfadiska ochrany a tvorby pofnohospodárskej krajiny.
4. Účastníci konferencie doporučujú národným ministerstvám pofnohospodárstva a výživy, aby zvážili jednotný postup pri spracovávaní koncepcií pozemkovýcfl úprav,
vydávaní metodík a cenníkov s platnosťou pre celú CSSR.
5. Pri projektovaní organizácie p6dneho fondu je nutné
využívať vo vačšej miere progresívnych metód, hlavne
výpočtovej techniky, leteckých snímok, novej reprodukčnej techniky a pod.

V dňoch 19.-21. 10. 1976 konala sa v Dome odborov
v Košiciach III. celoštátna konferencia o pozemkových
úpravách pod heslom "Nové úlohy pozemkových úprav
v období vedeckotechnického
rozvoj a čsl. pornohospodárstva:' Poriadala sa pri príležitosti 55. výročia založenia KSČ, 25. výročia
projektovania
pozemkových
úprav pre potreby socialistického
pofnohospodárstva
a 10. výročia činnosti Odoornej skupiny pozemkových
úprav pri CSVTS.
Na konferencii sa zúčastnili vedúci pracovníci straníckycn a štátnych orgánov (zástupcovia ÚV KSS, KV KSS
v Košiciach, MPVž SSR, MZVž CSR, ŠMS, SÚGK a další)
a do 250 pracovník ov z roznych inštitúcií a podnikov
z celej ČSSR, ktorí majú na starosti podny fond, jeho
využívanie, ochranu, zúrodňovanie, evidovanie, ako aj
plánovanie, riadenie pofnohospodárskej
výroby, tvorbu
a ochranu krajiny.
V referátoch prednesených na konferencii sa prerokovali zásadné koncepčné a metodické otázky dafšieho prehlbovania a uplatňovania špecializácie, koncentrácie vyroby a kooperácie v pofnohospodárskych
podnikoch, ako
aj problémy týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia.
Okrem týchto zásadných otázok boli riešené aj čiastkové problémy organizácie podneho fondu, Jako: uplatňovanie racionalizačných met6d v projektovaní pozemkových
úprav( zavádzanie výpočtovej techniky, využívanie leteckých sním ok, reprodukčnej techniky a pod.), bonitácia
pody, podniková evidencia pozemkov, realizácia zúrodňovacích zásahov a opatrení pozemkových úprav, ako aj
ďalšie špecifické, odborné problémy.'

6. Z hfadiska plného využitia p6dneho fondu a realizácie projektov pozemkových úprav, účastníci konferencie
odporúčajú
obidvom národným ministerstvám
pofnohospodárstva a výživy zabezpečiť finančné prostriedky
na výstavbu spevnených pofných ciest za účasti pofnohospodárskych podnikov.
7. Účastníci konferencie ďalej odporúčajú uvedeným
ministerstvám,
v· spolupráci s ministerstvami
lesného
a vodného hospodárstva, doriešiť investorstvo, správcovstvo a financovanie
vegetačných
úprav, súvisiacich
s ochranou a tvorbou pofnollOspodárskej krajiny.
8. K dosiahnutiu uvedených úloh zamerajú sa odborné
skupiny pozemkových úprav ČSVTS vo svojich plánoch
činnosti na propagovanie
a uplatňovanie vedeckotechnických poznatkov do praxe v oblasti racionálneho využívania, organizovania, ochrany, zúrodňovania p6dneho fondu a budú sa aktívne podielať na realizácii "k oncepcie ochrany, zúrodňovania a využívania pofnohospodárSlkého p6dneho fondu do roku 1980 s výhfadom do
roku 1990" v jednotlivých krajoch.
9. S ohfadom na rozsiahle a náročné úlohy budúcich
pozemkových úprav mali by riadiace orgány, projektové
ústavy, školy a vedeckotechnické
spoločnosti venovať
zvýšenú pozornosť výchove kádrov a hfadať možnosti
ako zVýšiť počet pracovnikov v odbore pozemkových
úprav.
10. Prípravný výbor 3. celoštátnej kopferencie pozemkových úprav prerokuje s národnými ministerstva mi pofnohospodárstva a výživy prijaté závery konferencie. Odbornej činnosti geodetov na tomto úseku sa dotýkajú
najma závery č. 8 a 9.

Účastníci konferencie
mali možnost zoznámiť sa aj
s niektorými
realizovanými
opatreniami
komplexného
projektu pozemkových úprav na JRD Slovenskej republiky rád v Prešove - Nižnej Šebastovej, ako aj s pamatnými miestami "karpatsko-dukelskej
operácie" z bojov
II. svetovej vojny v okrese Svidník.
Vo večerných hodinách prvého dňa konferencie konalo sa slávnostné zasadnutie a vyhodnotenie 10-ročnej
činnosti Odbornej skupiny pozemkových úprav a 25-ročnej činnosti na úseku projektovania pozemkových úprav
pre socialistické pofnohospodársku
velkovýrobu. Pri tejto príležitosti
odovzdali vedúci činitelia straníckych
a štátnych
orgánov viacerým projektantom,
členom
a funkcionárom éSVTS za doterajšiu úspešnú prácu v rezorte a vo VTS, rezortné v y z n a m e n a n i a, diplomy
a ďakovné listy.
Na konferencii

boli prijaté nasledovné závery:,

1. Účastníci konferencie vynaložia maximálne úsilie na
realizáciu záverov októbrových plén ÚV KSČ a ÚV KSS
z r. 1975, ako aj záverov XV. zjazdu KSČ s tým, že budú
konkretizovať a uvádzať do života "zásady ďalšieho roz-

Katedra

mapovania

Doc. Ing. Ivan Rybársky, CSc.,
a pozem. úprav SVŠT, Bratislava

Českoslovenští geodeti - motoristé
opět úspěšní
INTERPOHÁR 1976 PRO ČSSR
Mezinárodní motoristická
sezóna geodetů 1976 byla
olčekávána s mimnřádným zájmem. Pozoruhodná byla
j1iž přípravná jednání zástUlpců organlZaČ)líoh výborů
soutěží ČSSR, NDR a PLR v závěru roku 1975, na kterých
byly přijaty jednotné mezináf'Odní řády motot'lstických
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soutěží
geodetů
socialistických
zemí, usnesení
o vytvoření
Interjury
a některá
další rozhodnutí,
jejichž
účelem
bylo
přispět
k naprosto
regulérnímu
průběhu
všech soutěží zařazených
do Interpoháru.
Pro zajištění
kvalitní
reprezentace odvětví
geodézie
a kartografie ČSR byly vypracovány
i zásady
pro nominaci
reprezentantů
ČSSR
na soutěže
v NDR a PLR.
XI. GEODESIA

RALLYE ČSSR

Seriál
~outlěŽí Interpoháru
1976 zahájila
GEODESIA
RALLYE CSSR~ která
byla uspořádána
VB dnech
28. až
29. 5. 1976 v Uštěku.
Pařadatel
AMK Geodézie
Litoměřice
ještě zpřísnil nároI,y
kladené,
na jezdce
mezinárodními
úmluvami
a povolil start českoslov1enských
posádek
pouze ve slo·
žení "j1ezdec + spolujezdec".
Trať soutěže
nebyla mimořádně,
dlouhá,
obsah soutěže
byl však značně
naplněn
brannými,
orientačními
a technickými
prvky.
Poprvé
se střílelo
malorážkami
(oproti
dřívějším
vzduchovkám
J na řádně z'kolaudované
střelnici
nově byl pojat
pěší or'i€mtační
mikrozávod,
poprvé
byl
do soutěže zařazen
i běh hladký na 400 me1trů, nově byla
zařazena
jízda pravidelnosti
a kontrola
dodržení
vyhlášky o technickém
vybavení
vozidla.
Kromě, toho byly do
soutěže
zai'aze~ny tradiční
prvky
jako hod granátem,
test z kulturne-poznávací
činnosti,
měi'ení azimuW,
odhady vzdáleností,
úkoly z topografie
a jízda zručnosti.
Poprvé byl čas měřen ,elektricky.
Během sedmi
hodin
absolvovaly
posádky
nesmírně
náročný
branný
víceboj,
jehož obtížnost
navíc znásobily
komplikované
itineráře,
které
kladly
vysoké
požadavky
na technickou
a manuální
zručnost
posádek.
PodařHo se
skutečně
připravit
zajímJ.vou
soutěž,
jejíž dramatičnosti
neubralo
ani to, že Sl8 konala v prostoru
většině' posádek
dobř'8 známém.
V soutěži
startovalo
61 posádek,
z toho
11 z NDR a 13 z PLR.

1. Novotný-Ing.
Franěk
2. Ing. Suchý-Šrettr
3. Tischer-Kvapil
11. Szalinski-Wagner
2,]. Rzepka-Idzik-

Rzeplca

Obr. 1: Ne;úspěšně;ší čs. posádka Interpoháru
Ing. [anovský - [anovská

1976

etapách
organizátoři
dokazovali,
že zvyšování
kvality
Geokart
Rellye
berou
naprosto
vážně.
Výsledky
denní
soutěže
vš,ak byly zkr'8sleny
necitlivým
bodováním
jízdy
zručnosti
a naprosto
nepoužitelným
mapovým
podkladem, který zvýhodnil
domácí posádky.
Trať soutěže
vedla krásnými
partiemi
saského
Krušnohoří.
Velmi sympatická
byla účast
reprezentačního
družstva MLR, která
se soutěží
lnterpoháru
1976 účastnila
jako pozorovatel.
SoutŘže SE: zÍ1"f1stnilo
50 posádek,
z tollO
6 z ČSSR,
4 z PLR a 3 z MLR.

AMK CR Litoměřice
108,8
Severočesl,á
konslruktiva
137,6
153,0
SG Karlovy
Vary
Geodézie
Drážďany
194,6
Geodézie
Katowice
260,2

V soutěži
družstev
zvítězil
AMK GR Litoměřice
před
Geodézií Pardubice
a kombinovaným
týmem Severočeská
konstruktiva
Most a Geodézie
Žilina.
Po prvním I,ule lnterpoháru
získala dl'Užstva ČSSR 6 b.,
NDR 17 lJ. ft PLR 11 o.
Pro úplnost
je nutno poznamenat,
že příprava
a prové?dení soutěŽ'8 si vyžádaly
1.600 hodin práce, a že v orůlJ('l1U
soutěže
pracovalo
na trati
45 pořadatelů
z AMK
GR Litoměřice.

Soutěž zcela jiného
charakteru
připravili
organizátoři
v NDR. 2. kolo Interpohárll
se konalo
v Drážďanech
ve
dlwch 1.8.-19 6. 1.976.
Zajímavě
řešená
noční etapa na okraji Drážclan a noční scřelby
byly nejhodnotnější
částí soutěže.
V denních

Obr. 2: Test z pravidel silničního
provozu
LYE GEOKART Dresden
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~outež polských geodetů tedy rozhodla o tom, že v ln·
terpoháru
geodetů socialistických
zemí 1976, zvítězila

Z výsledků:
1. Fiedler-Fiedler

2.
3.
6.
7.
10.
19.

Schwenke-Richrer
Waurich-Gmba
Ing. Janovský-Janovská
Ing. Roule>-Ing. Kuba
Tischer-Kvapil
KNmasz9>Wski-Klimaszewska
24. Kresz-Horvath

47,5
48,5

ČS~R před NDR a PLR.

49,2
76,2

Motoristická sezona 1976 potvrdila, že metodické ve·
dení československých
posádek
,a soustavná podpora
jejich výkonnostního růstu, tak jak ji zajišťuje ZO Svazarmu AMK Geodézlie Lttoměřice ve spolupráci s Geodézií
n. p. Liberec a č'eským úřadem geode1tickým a kartografickým v Praze, př'ináší své výsledky i v mezinárodním
měřítku. Interp'ohár jsme obhájili i přesto, že v NDR 1
PLR dochází k rychlému kvalitativnímu 'růs'tu nejen soutěží samých, ale 1 posádek.

Geodézie Drážďany
Geodéz:e Drážď,any
Geodézie Drážďany
AMK GR Litoměřice
Č:OGKPraha
SG K!arlovy Vary
Geoďézie Katowice

101,5
154,0

Geodézlie Pecz

192,7

87,6

Soutěž drUlžstev vyhrálo
družstvo
ČSSR ve složení
Ing. Roule'-Ing.
Kuba, Tischer-Kvapil
a Ing. SuchýŠrettr.
Celkové vedení v Interpoháru
1976 převzala po dvousouběžích NDR s 23 b., před ČSSR s 25 b. a PLR s 59 b.
Rozhodnutí -o vítě,zi Interpoháru
1976 mělo tedy padnout
až v Polsku.
GEORAJD
KATOWICE 1976
Soutěž polských geodetů byla skutečným vyvrcholením
Interpoháru
1973. Byla velice krátká
(celkem 100 km), ale dokonale prověřila všechny
účastníky. Trať celé soutěže vedla městskou aglomerací rybnického kamenouhelného
revíru a byla velice náročná na orientaci a na plnění branných prvků. Průběh soutěže znamenal výrazný pokrok v tom, že kladl důraz nejen na práci spolujezdce, ale i řidiče, který musel v každé etapě
absolvovat jízdu zručnosti (střídal se asfalt, šotolina a
tráva). Polští geodeti nám tak ukázali cestu k novým
prvkům soutěže.
Zúčas1tnilo se celkem 49 posádek, z toho 11 z ČSSR
(5 posádek mimo reprezentaci),
7 z NDR a 3 z MLR.

Program Interpoháru
v r,ooe 1977 schválila porada organizačních
výborů uspořádaná
v Litoměřicích v říjnu
1976. Na této poradě byly projednány
možnosti dalšího
rozšiřování vzájemné mezinárodní soudružské sp-olupráce geodetů-motoristů,
která by byla zvýrazněna v roce
1979 uspořádáním
Interrallye
na počest
XXX. výročí
založení NDR - prvního socialistického
stá<tUldělníků
a rolníků na území Německa. Trať soutěže je plánována
p'řes území ČSSR do PLR s cílem v NDR.
PerspekNvy jsou rody jasné. Znamenají pro nás odpovědnou přípravu a prá0i s širokou základnou československých geodetů-motoristů.
Ing. František
středisko geodézie

Tanovský,
Litoměřicl?

PROCHÁZKA, E.: vývoj geodetického
ústavu
pražské
techniky, Vydavatel SNTL, Praha, 1976, 108 stran, 43
obr., formát 215X280 mm, (cena 20 Kčs).

Kniha vycházející v edici účelových publikací ČVUT
v Praze, je věnována památct' výročí 100 l~t narození
prof. Ing. Dr. Jaroslava Pantoflíčka.
Jméno tohoto vy·
sokoškolského
učitele geodp.zie je totiž s vývojem Geodetického ústavu úzce spjato.
Autor podává v úvodu nezbytný
výklad, potřebný
k pochopení vývoje výuky geodézie,
počinaje
založe·
ním Pražské inženýrské školy až do deby, kdy Geodetický ústa.v na Vysoké škole stavební1:lo JDženýrství při
ČVUT vedl prof. Pantofliček.
Probíraná látka je rozdělena do pěti období (1707---1806,

Obr. 3: Vítěz Georajdu Katowice
plnění branných disciplín

Ve 3. kole Interpoháru
zvítězila
se 17 h. a NDR se 30 body.

1851-1869,

1869-1918,

1918-1950),

Katowice
Litoměřice

137,7
207,1

Pardubice
Drážďany
Pécz

265,0
426,4
690,5

Publikace je k dostátní pouze v prodejně
literp~ury, Praha 6, Zelená 15, tel. 323377.

Jerzy Cichosz při

Z výsledků:
1. Cichosz-Cichosz
Geodézie
2. Ing. Janovský-JanovskáAMK
GR
3. Ing. Burian-Ing.
Burianová
Geodézie
9. Fiedler-Kaden
Geodézie
21. Pakuts-Kresz
Geodézie

1806--1351,

podle vývoje školy a osob profesorů stojících v čele výuky geodézie. Jednotlivá období jsou zpracována s velkou podrobností a bohatou faktografickou
náplní. Velmi
detailní vysvětlivky přinášejí mnohé nové poznatky a pohledy. Textová část je zakončena
popisem mechanických dílen, jejichž přístroje byly zastoupeny v inventá·
ři ústavu.
Bohat6 obrazová
příloha přináší většinou
nákresy,
v některých
případech
i fotografie měřicích přístrojů
a bývalého inventáře ústavu. Zakončena je barevnou faksim:lií školního výkresu Plánu Prahy z r 1833.
Tato opravdu zasvěceně zpracO'vaná publikace je cenný:n přínosem k historii Českého vysokého učení tec-hnického v Praze.

ČSSR s 9 b., před PLR
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Ing.

o.

Technické

lerábek, CSc.,
ČVUT v Praze

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Wo j t k i e w i c z, J.:' Předání praporu
socialistického
soutěžení, s. 371-373
Ty m 'Ow s k i, S.: Od Trinidadu k Maltě, s. 373-374
W i I k o w s k i, W.: Problém trvanlivosti měřických staveb a mezníků na území státního lesního hospodářství, s. 374-379
L i s i e w i c z, S.: Kontrola stabilnosti
koincidenčních
bodů a výpočet vertikálních posunů pohyblivých bodů,
s. 380-382
P ach u ta, S. - K o s c i e I e w s k i, R. Po c i ec ha, E.: Laserový teodo1it TEO LAS KP-5, s. 383
až 387
S a w i c k i, W.: Využití přístroje BRT 006 k přesnému
vřazení mezi dva body, které nejsou navzájem viditelné, s. 388-389
Ty m o w s k i, S.: Porada ředitelů vojvods'kých úřadů
pro geodézii a zemědělská území, s. 389
G r a I i Íl sk i, M.: Možnosti využití autografů Wild A-6
k architektonické
inventarizaci památkových obj'€,ktů,
s. 396-400
B u c z k o w s k i, T.: Technické
problémy
souvisící
s porovnáním měřítek času pasivní televizní metodou,
s. 401-402
Przegll!d geodezyjny, č. 10/76
Ty m o w s k i, S. J,: Zdař Bůh, s. 403-407
G '1 s i o 1', M.: Činitelé riistu produktivity práce v geo·
de,tických brigádách, s. 408-410
S z o t a, B.: Geodetické práce při výstavbě Hutí v Katovicích, s. 411-·412
We s o I o w s k i, J.: Geodetické problémy při proje,ktování a re,alizaci výstavby silnic, s. 412-413
M Ó s cic k i, B.: Závislé 'vlastnictví - podmínka pro
změnu nájemce půdy v jejího majitele, s. 413-415
Ho p f e 1', A.: Přeměna územní struktury
vesnických
oblastí ve Ve,lké Britsnii, s. 415-418
Š m i a I o w s k a - U .o e l' m a n, Z.: Stanovení nejkratšich vzdáleností, s. 418-420
M i I e w s k i, J.: Výzkum stálosti záměrné osy přesných
nivelačních přístrojů při změně ohniskové vzdálenosti a teploty, s. 420-423
S z t u k i e w i c z, W.: Programový
počítač
HewleU
Packard 65a jeho využití v ge'Odézii, s. 423-425
B e dna I' e k, A.: Vědecko·technická
konfe,rence
na
téma. Použití geodézie a fotogrammetrie
v archeologii, s. 426
O l' Z e e h o w s k i, Z.: Úvahy po výstavbě, s. 427-430
K a s p i e l' k i e IN i c z, 1.: Informační systémy a jejich
použití při řízení geodetického podniku, s. 433-434

D u I s k i, T.: Z prací geodetické a kartogl'afické rady,
s. 435-436
Lip i ti s k i,
B.: Geodézie při výstalvbě vesnic, s.
437-439
S z a n cer,
S.: Geodetická hlediska vytyčovHní směrů
radiových vln, s. 440-444
B é! k o w s k i, Z.: Vliv prostředí pi'i výškových měře··
ních nad povrchovou vodou, s. 445-449
B o c h e n e k, E.: ZáSiéldy využívání 10kalizMorů typu
Poltras, LR, STU, LIS, a předcházení je'jich poškození,
s. 449-451
B a l' t k i e w i c z, A.: Použití redukčního
dálkoměru
BRT 006 k přímé inventarizaci pomocí 1118tody konstantní přímky, s. 452-454
Ta t a l' c z y k, J.: Geodetický kolimcltor, s. 454-456
P i s a l' c z y k, D.: Plexikart, s. 456-459
c
S a w i c k i, K.: Juliusz Kolbe,rg - Kolobrzeg - geodet
a kartograf, s. 460-461
Z a p i ti s k i, L.: Erlamgenský program jako základ univerzální, klasifikace kartografických
prací, s. 463 -464
B o k u n, J. -- Je d l' ze j 8' W s k a, M. -- Ma j e ws k a, M.: Nové tendence a úspěchy v 3eodetické gravimetrii ve světě a současné práce Ústavu geodézie
a kartografie v této oblasti, s. 465-·W6

551.3
VYSKOČIL, P.
Notions actuelles sur la dynamique de contact
des Carpathes et du Massif de Boheme
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 3,
pages 55-61, 7 illustr., 10 bibliogr.
Procédé et précision des travaux géodésique effectués dans la période de 1971-75 p,our I'examen des
mouvements verticaux et horizontaux de la surface
terrestre dans la région de contact des Carpathes
et du Massif de Boheme. Résultats de I'élaboration
du matériel mesuré et de son interprétation
géodésique et géologique. Information sommaire sur
les conformités du mouvement analysées.
528.021. - 187.3.061.6
CEBECAUER, D., ŠÍMA, J.
Influence de la chaleur snr la preClsJOn des longueurs mesurées parallactiquement par mires de
base ZEISS
.
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 3,
pages 61-65, 6 illustr., 2 planches, 6 bibliogr.
L'article démontre un cas concret de l'influence
de détermination imprécise de Itl chaleur sur la
précision des longueurs mesurées parallactique·
ment. Par des expérimentations
effectuées dans
diverses conditions, on établit la grandeur de
cette influence et les possibilités de son élimination.
528.486.023.3:725.1
VOSIKA, O., PROCHÁZKA,J.
Précision de la dimension ďun objectif de construction jalonné par méthode polaire
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 3,
pages 11 illustr., 5 bibliogr.
L'articlt traite les questions de précision de la
longueur de I'abscisse jalonnée par méthode polaire a partiI' de un et a partiI' de deux points
du réseau de jalonnement avec exploitations des
télémětres
électrooptiques
et calculatrices
de
poehe. II introduit les formules théoretiques pour
le calcul de I'erreur moyenne dans la longuer de
I'abscisse, les résultats ďune vérification pratique
des formules, il indique la possibilité de I'exploitaUon pratique et introduit les décisions émanant
ďanalyses théoriques.
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3 novinky pro Vás
3 novin.ky KNIŽNICE

MOTORISTY

Antonín Dyk

Paliva a maziva pro automobily
v knize jsou uvedeny zásady správného mazání, popis a vlastnosti mazacích
olejů a tuků, směrnice pro správné ošetřování oleje, praktické pokyny pro provoz vozidel, závady v mazání, druhy paliv a jejich použití pro jednotlivé typy
vozidel, fyzikální a chemické vlastnosti paliv, porovnání zahraničních
druhů
paliva maziva možnosti jejich náhrady československými.

• Výroba a složení ropných produktů
• Paliva pro zážehové motory
• Paliva pro vznětové motory
• Mazací oleje
• Automobilové oleje motorové
• Oleje pro převodovky a rozvodovky automobilů
• Oleje pro tlumiče pérování
• Plastická maziva
• Nemrznoucí kapaliny pro chladicí soustavy
• Brzdové kapaliny
Řidičům, pracovníkům v servisech a opravnách automobilů a také jako studijní
pomllcka pro posluchače středních i vysokých škol dopravních.
2. vydání. 184 stran, 29 obrázků, 20 tabulek, váz. 12 Kčs
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Pneumatiky

-c

Výroba. Použití. Údržba
Kniha popisuje vlastnosti pneumatik, jejich konstrukce a rozdělení, výrobu, způsoby použití v praxi, hlavní provozní závady a způsoby oprav ojetých pneumatik.
Autorovým cílem je seznámit čtenáře-motoristy
s pneumatikou, která je velmi
dllležitou součástí motorového vozidla. Vysvětluje čtenáři skladbu pneumatiky
z hledisek surovinových i konstrukčních.
Informuje o rozdělení pneumatik a
v přehledných tabulkách uvádí jejich hlavní rozměrové i provozní parametry.
Pracovníkům ve výrobě motorových vozidel a v opravárenských
službách a
všem majitelům automobilů.
272 stran, 188 obrázků, 46 tabulek, váz. 22 Kčs
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Údržba a opravy automobilů

Vl

LADA 1200 (VAZ 2101), 1200 Universal (VAZ 2102), 1300 (VAZ 2103), 1500
(VAZ 2103), 1600 (VAZ 2186J
NlVA (VAZ 2121J
Kniha obsahuje podrobný popis všech ústrojí automobilů uvedených typů, způsob jejich údržby a popis potřebných opravářských a seřizovacích prací v rozsahu běžných a středních oprav. Text je doplněn množstvím názorných obrázkll
i tabulek a praktickými poznatky z provozu těchto automobilů.
Kniha je určena všem řidičllm a majitelům automobilů VAZ uvedených typů,
technikům a pracovníkům opraven a servisů.
360 stran, 222 obrázků, 2 přílohy, váz. 26 Kčs
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