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MICHALČÁK,S.

Posledné pokroky vo
strojov (2. ěást).

Letzte Schritte in der Fertigung geodiitischer
strumente (2. TeH).

výrobe

geodetických

pri-

ln-

obzor, 15, 1969, č. 4,

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 4,
SeHe 81-84, 9 Abb., 10 Lit.

Dokončené konstrukce nových geodetických přístrojů, které jsou typické pro současný vývoj,
a ta teodolity
a nivelační
přístroje,
digitální
teódclity a ostatní přístroje (laserové přístroje a
elektronické počítače J.

Beendete Kon'struktionen neuer geodiHischer lnstrumente, die fiir die gegenwlirtige Entwicklung
typisch sind, und zwar TheodoÚte unc! Nivelliere,
Digital-Theodolite und andere lnstrumente (Laser
und elektronische
Rechenanlagen J.

Geodetický a kartografický
s. 81-84, 9 obr., 10 lit.

52e.~7.(188.3 (437J

528.27.088.3 (437 J

BROŽ, J., DIVIŠ, K., OLEJNtK, S.

BROŽ, J., DlVIŠ, K., OLEJNtK, S.
Přesnost gravimetrického

Genauigkeit der gravimetrischen
CSSR.

mapováni CSSR.

GeodetickS' a kartografický
obzor, 15, 1969, č. 4,
s. 85-91, 14 obr., 7 tab., 10 lit.
.
Pře:3l1ost státní gravimetrické mapy ČSSR v měř.
1:200000 (chyba representace a chyba z interpolace 1. Výpočet chyby representace
a z interpolace pro typické oblasti gravimetrické mapy; rozšíření výsledků na celé území ČSSR.

Mappierung der

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 4,
Seite 85-91, 14 Abb., 7 Tab., 10 Lit.
Genauigkeit des staatlichen Gravimeternetzes der
ČSSR im MaBstab 1:200000 (Reprlisentations- und
lnterpolationsfehler J. Berechnung des Reprlisen"
tationsund ' lnterpolationsfehlers
fiir typische
Gebiete der gravimetrischen
Karte; Erweiterung
der Ergebnisse auf das ganze Gebiet der ČSSR.

528.48:528.411.021.4
528.48:528.411.021.4

FGHDINAL, V.

FORDiNAL, V.
BllIlovanie priemyslových meračských sietí pomoCDU presného paralaktického
merania vzdialeností.
GeCldf'1ický a kartografický
str. 91-97, obr. 7, 5 lit.

obzor, 15, 1969, č. 4,

Volba metody. Zjištění laťových parametrů. Stabilizace bodového pole. Vytyčoyání zaměření sítě.
Rektifikace obvodového polygonu. Vytyčení a zaměření vlóžené sítě.

Aufbau von industriellen Vermessungsnetzen mit
Hilfe der genauen paralakti~cl1cn Streckenmessung.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969,Nr.
Seite 91-97, 7 Abb., 5 Lit.

4,

Wahl der Methode, Bestimmung der Lattenparameter. Vermarkung des Festpunktfeldes.
Absteckung und Vermessung des Netzes, Rektifikation
des
Umfangspolygons.
Absteckung
uud
Einmessung des Fiillnetzes.

347.235.11 (437 J ,,1964/-"
347.235.11 (437J ,,1964/-"

TEMPÍR, Z.

TEMPtR, Z.

Verlauf der komplexen
Griindung der Liegenschaftenevidenz in den biihmischen Kreisen im
Jahre 1968.

Postup komplexniho zakládáni evidence
vitostí v českých krajich v' r. 1966
Geodptický a kartografický
str. 97-99, 2 tab.

nemo-

obzor, 15, 1969, č. 4,

Výsledky komplexního zakládání evidence nemovitostí v roce 1968. Obtíže středisek geodézie při
těchto pracech. Dalši vyhUdky korrtplexního zakládání evidence nemovitosti.
'

Geodetický a kartografický
Seite 97,-99, 2 Tab.

obzor, 15, 1969, Nr. 4,

Ergebnisse der komplexen Griindung der Liegenschaftenevidenz
im Jahre 1968. Schwierigkeiten
der Zentrem filr Geodlisie bei diesen
Arbeiten.
Weitere Aussl1:hten der komplexen Griindung der
Liegenschaftenevidenz.

528.5

528.5
MlCHALeAK,
Progress
in
(Part II).

s.

MICHALČÁK. S.

production

of geodetic

Geodetický a kartografický
p. 81-84, 9 fig., 10 ref.

instrllments

obzor, 15, 1969, Nr. 4,

Completed constructions
of new geodetic instruments typical for present development, namely theodolites and leveIs. Digital theodol1tes and
other
instruments
(laser
and electronic computers).
"

BROŽ. I.. DlVIŠ, K., OLEINtK, S.
of gravimetric

des appareils

Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, Nr. 4,
pages 81-84, 9 illustrations,
10 lit.
Constructions
termlnales
de nouveaux apparells
géodéslques
typiques
pour l/évolution actuelle:
tbéodolites et apparells de nivellement, théodolites digitaux et autres apparells
(apparells laser
et ordinateurs I.

528.27.088.3 (437 )

528.2:'.088.3 (437)

Accuracy

Dernier progres dans la fabrication
géodésiques (2e partie).

survey in Czechoslovakia.

Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, Nr. 4,
p. 85-91, 14 fig., 7 tab., 10 ref.
Accuracy of State gravimetric map of Czechoslovakia at scale of 1:200.000 (error of representation and interpolation).
Computation of errors of
representation
and interpolation
for typical regions of gravimetric map. Broadening the results
on the whole area of Czechoslovakia.

BRDZ, I., DlVIŠ, K., OLEINtK, S.
Précision
vaquie.

du levé

gravimétrique

en

Tchécoslll-

Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, Nr. 4,
pages 85-91, 14 illustrations, 7 tableaux, 10 lit.
Précislon de la carte gravimétrique ďEtat tché~oslovaque A l'échelle de 1:200000 [erreur de représentation
et
ďinterpolation).
Calcul
de
l'erreur de représentat10n
et ďlnterpolation
pour
régions
typlques
de la. carte
gravlmétrlque;
étendue des résultats sur tout le terrltolrede.
la
Tchécoslovaquie.

528.48:528.411.021.4,
528.48:528.411.021.4
FORDlNÁL, I.
Establishing the industrial survey nets by m"lans
of precise paralactic distance measurement.
Geodetický a kartografický
p. 91-97, 7 fig., 5 ref.

obzor, 15, 1969, Nr. 4,

Choice of method. Determining
measuring
bar.
StabilizatiOn
Lay-out and measurement
of a
of perlpheral traverse. Lay-out
of supplementary
net.

the paramaters of
of geodetic Hcld.
net. Rectifícatlon
and mea8urement

FDRDlNAL, I.
Edification des réseaux du levé industriel i\ l'aide
du levé paralactique
précis des distances.
Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, No 4,
pages 91-97, 7, illustrations,
5 lit.
Choix de la méthode. Déterminatlon
des parametres des lattes. Stabilisation 'ue l/enseble des
polnts
de repěre.
Jalonnement
et levé du
réseau.
Rectification
du polygone de circuit.
Jalonnemimt et levé du réseau inrrodult.

347.235.11 (437) ,,1964/-"
347.235.11 (437) ,,1964/-"

TEMPtR, Z.
Operational procedure
of complex estabUshment
of registering the ownership in Bohemia in 1958.
Geodetický iI kartografický
p. 97-':"99, 2 tab.

obzor, 15, 196!), Nú 4,

Results of complex establishment
of reglstering the
ownership ln 1968. Problems of thls work in 10cal offices of geodesy. Further
perspective
in
complex
establishment
of
regtsterlng
the
ownershlp.

TEMPtR, Z.
Procédé de la fQndation
complexe
du
dans la région de Boheme en 1988.
Geodetický a kartografický
pages 97-99, 2 tableaux.

cadastre

obzor, 15, 1969, No 4,

Résultats ,de la fondation complexe du cadastro
en 1968. Dlff1cultés des Centres de géodésie avoc
ces travaux. Perspectives de la fondat1on. complexe du cadastre.

Míchalčák,
prlstro;ov

S.: Posledné pokroky

vo v!Írobe geodetických

Geodetický a kartografický
ročník 15/57, číslo 4/1969

Posledné pokroky vo výrobe
geodetických prístrojov

obzor
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Doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.,
katedra geodézie SVŠT, Bratislava

528.5

Dokončení ze 3. čísla

Tu pokračujú vývojové trendy, ktoré sa objavlli už
v minulosti. U teodolitov je to najm1i. automatický
index výškového kruhu, optická centrácia, vynechanie ďalekohfadovej libely a súosé svorky a pohy·
bovky. Novinkou je zavedenie digitálného odčítania pri optickom mikrometri a hrubé i jemné nastavovanie
kruhu
pri reiteračných
teodolitoch.

U nivelačných prístrojov je to pokračujúce rozširovnanie kompenzátorových
prístrojov
[aj v o·
blasti vefmi presnej
nivelácie),
a u technickej nivelácie možno priamo hovoriť o ich konjunktúre.
Zvýšený stavel'mý ruch, najm1i. u dopravných stavieb, sposobuje, že tieto prístroje sú
vefmi žiadané a vyrábajú ich už aj tie závody,
ktoré sa geodetickými prístrojmi nezaoberal1. [Jak
paradoxne vyznieva potom zastavenie výroby nášho
kompenzátorového
prístroja MNK 20.) Najčastejšle
sú bez svorky, ale s f~ikčnými kotúčami, obojstrannými pohybovkami a dávajú vzpriamený obraz. Novinkou sú indikačné zariadenia pre kontrolu funkcie kompenzátorov a nové konštrukcie kompenzátorov odolných voči otrasom.
Hore uvedené konštrukčné prvky možeme pozorovať najm~ u 2 nových sekundových teodolitov
závodov Kern a Opton.
Kern DKM 2-A [obr. 16) je reiteračný teodollt
s bisekčným odčítanlm pomocou optického mikro·
metra s delenlm po 2ee• Výškový kruh je vybavený'

kvapal1novým kompenzátorom
o presnosti urovnania ± 1ee a s rozsahom ± 10e• Vlastný teodolit sa
horizontuje len jemne, nakofko spočíva na Kernovom statíve s gufovou hlavou. Okrem toho je statív
tak konštruovaný,
že teodolit možno s vodiacou
tyčou zdvihnúť až do 2 m výšky. Pri spúšťaní piJsobí vzduchová brzda, takže teodolit dosadne m1i.kko sám na hlavu statívu. K ďalekohfadu (r = 30 X ,
D = 45 mm) može byť dodaný aj autokolimačný
okulár. U nového digitálneho
sposobu odčítania
[obr. 17) vidíme dvojrysky delenia a indexovú rysku v 2 malých okienkach. Po bisekcii nemusíme
odpočítavať desaťminúty, ale objavia sa nám pria
mo v rámiku pod číslovaním celých grádov. tj našom prípade odčítanie je 56g53e34ee• Prístroj je dosť
ťažký, váží 6,8 kg.

Opton Th 2 [obr. 18) má niektoré podobné
znaky ako DKM2A, avšak bol vyrobený skol'. Má
koincidenčný sposob odčítanla s digitálnym údajom
desaťminút a automatický index výškového kruhu
vefmi odolný voči otrasom s presnosťou urovnB,nia
± 0,2". Optický mikrometer má delenie po 10",
Ďalekohfad (r = 30 X, D = 40 mm) dáva vzpriamený obraz a može byť vybavený autokol1mačným
okulárom. Horizontácia sa vykoná rýchlo pomocou
tzv. gufovej hlavy. Táto má na spodku vodiace
štrbiny, ktoré umožňujú posun teodolitu po hlave
statívu bez porušenia
horizontácie.
Očakávaná
stredná chyba meraného smeru mu = ± 2,5ee• Váha
prístroja 5,2 kg.
Triangulačný teodolit T 1 bol vyvinutý v SSSR
po skúsenostiach s teodolitom OT-02. Je určený aj
pre astronomicko-geodetické
práce, a preto má
ďalekohfad
vybavený okulárovÝ~~j5K'f

1969/81
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Geodetický a kartografický obzor
ročník 15/57, číslo 4/1969

Michalčák,

Novinkou je, že obraz stupnice tohto mikrometra
je zobrazený v zornom poli odčítacieho mikroskopu. Po horizontácii možno stavaéie skrutky sovreť
v stálej polohe a podobne mažme upevniť aj za-

urovnania ± 1". Kruhová libela má citlivosť 5' a
pozoruje sa na boku ďalekohfadu v odrazovom hm.nole. Odčítanie optického mikrometra vidíme v okulári
na vrchu
ďalekohfadu.
Ďalekohfad
má
r = 30,40 a 50 X, D = 50 mm. Trenie frikčných kotúčov sa dá nastaviť. Zaostrenie na obraz je P;)·
dobné ako u Opton Ni-2. Prístroj váží 5,2 kg.

82

ostrovaciu skrutku ďalekohfadu. Mnohé časti prístroja (napr. aj horizontálna
os 1 sú zhotovené
z nových druhov fahkých, ale pevných zliatín. Centračná doska teodolitu· T 1 slučuje v sebe funkciu
centračnej
pilierovej podložky
i trojnožky
pre
upevnenie na statív. Ďalekohfad má r = 30 a 40 X,
D = 60 mm. Optický mikrometer na delenie po 1".
Skušobnými meraniami
bola zistená
ma = ± 1".
Prístroj váží 11 kg.

S.: Posleclné

pokroky

vo výrobe

g90cletických
pristrojov

Kern GKO-A (obr. 20) je malý kompenzátoro"ý
nivelačný prístroj s očakávanou m, = ± 5 mm a
novým kompenzátorom
na gufkových -ložiskách,
ktorý je odolný voči otrasom a má magnetický
tlmič. Osobitosťou prístroja
je vtipná indikácia
funkcie kompenzátora,
vlastne správnosti hrub3j
horizontácie. Pri vačšej výchyfke prístroja sa objavuje v zornom poli ďalekohfadu červená clona.
Kruhová libela má citlivosť 20', ale kompenzátor má
rozsah až ± 90'. Ďalekohfad má r =22, 5 X, D = 30 mm.
Vonkajší tvar je prisp6sobený tvrdým podmienkam
na stavbách, tak napr. pri páde prístroja je okulár
a objektív chránený pred priamym nárazom. PrÍstroj nemá stavacie skrutky, ale spočÍva na statíve
s gufovou hlavou. Váha len 1,9 kg. Skrinka prístroja je z umelej hmoty.
Wild Na 2 je kompenzátorový
prístroj pr2
technickú niveláciu s mk = 1,5 mm. Indikácia správ·
nosti funkcie kompenzátora
sa objaví v zornom
poli ďalekohfadu po stlačení gombíka. Použitý je
nový kompenzátor s presnosťou urovnania ± 0,3",
ktorý sa udrží v kfude aj v silnom vetre. Ďaleko·
hfad má r = 30 X, D = 45 mm. Prístroj váží 2,8 kg.

Závody VEB Zeiss-Jena chystajú výrobu posled·
ného z radu svojich kompenzátorových
prístrojov
pod označením Koni 050. Tento má nahradiť doterajší najmenší libelový prístroj Zeiss Ni 060. Ako
vidieť z označenia
má dávať strednú
chybu
mk = ± 5 mm. Podrobnejšie údaje zatiaf nie sú.

Opton Ni-l (obr. 19) je prístroj
pre vefmi
presnú niveláciu a má dávať strednú kilometrovú
chybu dvojitej nivelácie mk = ± 0,2 mm. Pre neho
vyvinuli osobitný tzv. X-kompenzátor s presnosťolJ

Maďarské závody MOM vyvinuli nový typ vreckového kompenzátorového
prístroja periskopického
tvaru pod označením
MOM-Ni-El s presnosťou
mk = ± 15 mm a vahou len 0,5 kg. Okrem toho
pripravujú výrobu kompenzátorového
prístroja pre
vefmi presnú niveláciu. Nových kompenzátorovýcll
prístrojov je ďaleko viac. My sme uviedli .novinky
len zo stredoeuropskej
oblasti. Pritom je zaujímavé,
že libelový nivelačný prístroj MOM-NI A a sekun
dový teodolit MOM-Te-B1 predáva a ponúka zá-

1969/82

Michalčák,
prístro ;ov

s.:

Posledné

pokroky
-

vo výrobe

Geodetický a kartografický
roi!ník 15/57, i!íslo 4/1989

geodetických

padonemecká firma Fennel ako Fennel- Plani él
Fennel FT2 N. lde asi o prvú kooperáciu medzi
Západom a Východom v tejto oblasti.

Tak ako kedysi boli teodolity základom napr. pre
autoredukčné tachymetre, tak sa dnes stávajú základom pre prístroje s automatickým
odčítaním
uhlov a aj vzdialeností. Čo zostáva ešte na pozorovatelových zmysloch to je cielenie. Po fotoregistrácii odčítania (napr. u Wild T3), kde odčítanie
ešte nebolo automatizované prichádza k6dový teodolit Fenne} FLT 3. Tu je už možné aj automatické
vyhodnotenie odčítania vo filmovom prevodovom
prístroji. Ovšem vyvolanie filmu a prevodový prístroj nepredstavujú výhodný medzistupeň pre zpracovanie výsledkov samopočítaČmi.

Preto dalším stupňom vývoja je digitálny teodolit Digigon, ktorý vznikol spoluprácou geodeta
doc. Zetscheho a závodov BreHhaupt a LeHz (obr.
21). Tu po zacielení dostaneme automaticky meraný smer digitálne na číslicových elektronkách
a
okrem toho hneď aj na dierovej páske. Tým je
možné v poli namerané hodnoty použit pre zpracovanie samopočítačom bez medzivyhodnotenia.
Odčítanie uhlov sa vykonáva svetelno-elektronicky. V spodnej častí teodolitu je vstavaný tzv.
dávkovač uhlového kroku LeHz s rastrovým kruhom. Mechanické otáčanie kruhu, pevne spojeného
s alidádou, je pretvorené na periodické kolísanie
svetla. Jedno miesto kruhu sa osvetlí a na diametrálnom mieste 'protísmerne zobrazí. Za prekrývaným miestom vystupujúci svetelný tok má proti
počtu prebiehajúCich
intervalov delenia
dvojná··
sobnú modulačnú periodu. Pretože vodorovný-rastrový kruh má 5000 dielkov, vzniká na každú otočku 10 000 period, ktoré sú pomocou fotodiód
pretvorené vo 2 fázove posunuté elektrické signály. Každá perioda dopovedá uhlu 4°. Túto hodnotu
rozdelí interpolátor
LeHz na 40 rovnako vzdialených impulz ov. Na teodolit napojený spočítávač
irnpulzov ukazuje priamo uhol s najmenším dielkom 400ee: 40 = IDee. Spočítavač spočítava len po
400ga pr! ďalšom otočení teodolitu sa automatIcky

obzor
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vrátí na og. akrem toho mozeme v prístroji nast'l
vit lubovolné čítanie. Spočítavač je ďalej napojený
na dierovač, ktorý má 12miestny číselník pre nastavenie
pomocných
údaj ov. (stanovište,
cief),
Pracuje v dialnopisnom, alebo IBM kóde.Prepnu,
tím možno voliť 5 alebo Bstopú pásku. Dierovač aj
spočítavač majú vlastný zdroj 12V/22Ah batériu
Pre digitálny teodolit je opať typické meranie
dlžok so zakladnicovou latou. Pre presnejšie meranie dlžky možno merať paralaktické uhly repetíciou. Vyčíslenie dlžok pochopHelne vykonáva potom samopočítač. So sériovou výrobou tohto prístroja možno počítať v roku 1969.

Registračný
tachymeter
Opton Reg-Elta 14
vznikol z elektronického dialkomeru SM 11 a zatíal
je prístrojom, ktorý v automatizácH polného merania postúpil najďalej. Nie je vlastne digitálnym
teodolitom v -doterajšom ponímaní, ale kombináciou
digitálneho teodolitu a digitálneho ED so spolučným ďalekohladom
(obr. 22). Prístl'oj má vodorovný a výškový kruh, ktoré sú svetelno-elektronicky snímané. Dlžky sa merajú rovnako ako
u SM-11. Pritom výškový kruh má automatický index. Z obrázku vidieť,že
výsledné hodnoty hori·
zontálneho a vertikálneho uhla a vzdialenosti odčítame na číslicových elektronkách v hornej časti
pravého nosiča ďalekohladu na 7 miest (to značí
uhly na 10ee a dížky na mm) prepnutím gombíka
na polohu HZ, V a DIST. Prístroj je spojený s dierovačom, takže všetky tri menované údaje sú automaticky registrované na dierovú pásku. Pomocné
údaje mOžno nastavit na 12miestnom číselníku a
registrujú sa tiež na pásku. Dierovač je 5, alebo
Bkanálový, kód je volitelný, takže je možné prisposobenie na ten samopočítač, ktorý je k ďispozícii. Kabel pre spojenie dierovača a Elta 14 sa
pripája na neotáčavú časť prístroja.
Ďalekohlad je prekladný. Tým že je spoločný,
postačí pre odmeranie uhlov aj dlžky jedno zacielenie. Jednoznačný dosah prístroja je 999,999 m
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a presnosť ± 1 cm. Dosah sa ale dá zvačšiť až
na 2 km. Maximálny sklon ďalekohfadu (r = 25 X ,
D = 40 mmJ je ± 45°.· Prístroj
má zabudované
programové riadenie, podobne ako SM 11, takže
po zacielení a zatlačení ovládacieho gombíka prebieha meranie a registrácia automaticky a trvá len
30s• Zdroj - batéria 12 V/6Ah je umiestnená v dierovači. Potrebný príkon je 20 W. Prístroj sa urovnáva 30" alidádovou libelou, spočíva na ťažšom
10 kg statíve a má súosové svorky a pohybovky:.
Váha samotného prístroja
je 16,5 kg, trojnožky
1,5 kg. Do 500 m sa používá reflektor s 1 hranolom.

že sa upevní len na trojnožku, ktorá sa maže horlzontovat. Podobne lasery montujú na GP aj lr:é
závody.
Viditefný laserový zámerný lúč, resp. rovina
sa s výhodou používa najma pri zemných prácaca
pre vedenie bagr ov a iných zemných stroj ov, pre
razenie chodieb v podzemí a osadzovaní objektov.
Okrem laserových nástavcov sa však vyvíjajú aj
osobitné laserové prístroje pre geodetické merania.
Bližšie o nich najdeme v [10]. Ako príklad uvedieme, že aplikáciou laseru na Vaiseleho systém
merania základníc bolo možné domerať až 10 km
základnicu. Doterajšie Vaiseleho maximum bolo asi
900 m.
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S.: Posledné pokroky va v!Jrobe geodetick!Jch
prístrojov

Z ostatných GP rozvíjá sa najma výroba automatických koordinátografov
a digitalizátorov,
stolných
elektronických
počítačov, gyroteodolitov
a laserových prístrojov. Nakofko o nich predsa len boli
nejaké informácie v našej tlači, uvedieme stručne
len niektoré zaujímavé príklady.

Za zmienku stojí rozšírujúce
sa používanie
I a sel' o v pre viditefnú realizáciu zámernej priamky v inžinierskej geodézii. Helium-neonové lasery
s príslušnou optikou tvoria nástavec pozdížnéllo
tvaru, ktorý sa montuje na ďalekohfady teodolitav, alebo nivelačných prístrojov tak, aby os laserového popršleku
bola rovnobežná so zámernou
osou ďalekohfadu.
Ako príklad uvádzame laser
Spektra - Physic Model LT-2 (obr. 23 J montovaný
na teodolite. Tento typ laseru dodávajú ku svojim
GP závody Fennel. Maže však byť použitý pre reaEzáciu zámery aj bez geodetického
prístroja tým,

Za stolných elektronických
počítačov uvádzáme počítač Hewlett-Packard
Model 9100 A (obr.
24J. Jeho výhodou, akrem programovania pomocou
magnetického štítku je, že má tlačítka pre trigonometrické funkcie, prevod súradníc, pomeme nízka váha (18 kg J a cena (500 $ J. Pracuj e v pevnej
aj v pohyblivej rádovej čiarke s presnosťou na 10
platných cifier. Na každú stranu magnetického
štítku možno naprogramovať 196 krok ov. Ako vidief
z obr. 24 sú ovládacie tlačítka rozdelené do 4 blokov. V bloku Č. 1 (zfava J je klávesnica s tlačítkami pre trigonometrické,
hyperbolické a 10garitmiG,ké funkcie a pre prevod z pravoúhlých súradníc
na polárne a naopak. (Uhlové hodnoty mažu byf
v 0, alebo v r~diánoch. J V bloku Č. 2 je 16 pamaťových miest s označením O až 9 a a až f. Obsah
sumátora y a reg'istra x možno uložiť do niektorých
za 16 pamatí tlačítkami. Blok Č. 3 má tlačítka pre
číslice (aj 11: J a aritmetické
operácie
( aj
x) .
Blok Č. 4 obsahuje tlačítka na programovanie (nulovanie, štart, zastavenie atd. programu, tlač J.
Vstupom je klávesnlca s číslami O až 9 (blok
Č. 3) a výstupom je trojriadkový
monitor s riadkami: z - medzivýs,ledok, y - sumátor, x - klávesnica. Operačná rýchlosť na pro ln X 50 milisec,
trlgon. funkcie 280 milisec. Pre počítač je hotových
asi 100 programov, mezi nimi aj napr. pretínanie
napred, ktoré trvá menej ako 2 min. Pripravuje sa
novší model s označením 9120 A, ktorý má priam0
zabudovanú malú tlačlareň.
LUeratúra -
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Ing. Jaroslav Bro!, Ing. Karel Divil,
Ing. Stanislav Olejnlk,
Geodetický ústav, Praha

mapování ČSSR

Přesnost tfhovýoh map je oharakterizována chybou
representace
a chybou
z interpolace.
První
z uvedených charakteristik se určuje zpusobem, vypracovaným De Graaf Hunterem [2], pro určení druhé
veličiny bylo použito zpusobu M. S.Moloděnského [3].
Předkládaná práce se zabývá přesností Státní gravimetrické mapy ČSSR v měř. 1: 200000 [1], která je
základní mapou tohoto druhu na území Československa. Je vypracována ve 2 variantách - pro pole
Bouguerových isanomál (bez topokorekcí) a pro pole
úplných Bouguerových isanomál (s topokorekcemi).
Protože na vyhotovení mapy se podílela celá řada
gravimetrických pracovišť, netvoří mapa homogenní
celek co do přesnosti "měřených tfhových anoniálií"
a hustoty rozmístění tfhových bodu. Rovněž anomalita pole tfhových anomálií je proměnlivá.

kde značí
a tíhovou anomálii v diskrétním bodě;
A pruměrnou tíhovou anomálii, vypočtenou z tíhových bodu, pokrývajících plochu určitých
rozměru;
n počet tfhových bodu

Pro praktický výpočet lze výraz (1) upravit na tvar

by =
Ohyba representace nebyla dosud na 'území ČSSR
určována .. Ohybu z interpolace vypočetl M. Burša [4]
pro typické oblasti A, B (obr. 1) na území Čech. Jeho
výsledky byly převzaty a rozšířeny o horskou oblast
O v prostoru Nízkých Tater a dále byla chyba z interpolace vypočtena pro pole úplných Bouguerových isanomál ve všech uvedených oblastech.
Gravimetrická mapa byla rozdělena na 3 typy
oblastí podle stupně anomality tfhového pole srovná.
ním s typickými oblastmi A, B, O a odvozené výsledky
byly aplikovány na celé státní území ČSSR.

2. Základní vztahy
2.1. Ohyba

±

V

~al!
n_ 1 -

(~a)l!
n(n - 1)

Vyloučením chyby "měřené anomálie" m(a) z úplné
chyby representace obdržíme hodnotu tzv. čisté chyby,
representace bg,.

Čistá chyba representace závisí pouze na rozměrech
uvažované plochy a na stupni anomality tfhového pole.
Předpokládejme čtvercovou plochu o straně 8, stupeň
anomality tfhového pole nechť je vyjádřen parametrem
k.Pak
Tvar funkce (4) je nutno stanovit empiricky. Za předpokladu, že

representace

Ohyba representace udává nejistotu, s jakou ·tíhová
anomálie v diskrétním bodě nahrazuje střední anomálii na ploše určitých rozměru. Úplná chyba representace je definována výrazem [2]

lby,! = ksc.
Nejjednodušším tvarem (4) je lineární vztah

bg=±

V·~(a-A)l!
n- l'
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I

B

O

-57 až + 15 mgl
40 E6t

-40 až + 15 mgl
22 E6t

-45 až +42 mgl
40 E6t

40 E6t
200-1100 m
650 m
-25 mgl
-25 mgl

22 E6t
200-700 m
450 m
-10 mgl
-8 mgl

20 E6t
450-2050 m
1250 m
-33 mgl
-27 mgl

3.1. Charakteristika
Viz tab. 1.

úplná chyba z interpolace,
čistá chyba z interpolace,
m(a) chyba "měřené anomálie"

.,~

8

O

km

n
počet
čtverců

A

3
4,5
6
9
12

126
54
27
11
6

5
7,5
10
15
20
30
5
7,5
10
15
20

ro

:;:;

-B

--

O

vztahem

jednotlivých

oblastí

Chyba representace byla určena pro pole úplných
Bouguerových anomálií. Území oblastí A,' B, C bylo
rozděleno pravidelnou sítí na čtverce, jejichž stranu
8 jsme postupně měnili. Výpočet úplné i čisté chyby
representace pro jednotlivé soubory čtverců o straně
8 byl proveden podle vztahů (2), resp. (3) a výsledky
jsou uvedeny v tab. 2-4. Velikost chyby m(a) byla
shodně s (4), (5) a (6) uvažována ±O,50 mgl.

E
E

Za předpokladu lineárIÚ interpolace představuje
čistá chyba z interpolace E střední chybu lineárně
interpolované tíhové anomálie, vzniklé v důsledku
nelineárIÚ změny tíhové anomálie mezi dvěma tího·
vými body. Její velikost je závislá opět na stupni ano·
mality tíhového pole k uvažované oblasti a na vzdálenosti tíhových bodů l. Neznámý funkční vztah
IEI = f(k, l) se určí empiricky. Podle (3) lze čistou
chybu z interpolace E vyjádřit vztahem

3500 km"
1 bod na 5 km"
-70 až -2 mgl

3. Výpoěetchyby representace a interpolace pro
typické oblasti A, B. C gravimetrické mapy 1:200 000

kde je

IEj = O. Nejjednodušším

gravimetrického
mapování
Č!:5SR

10000 km"
1 bod na 5 km"
-40 až + 15 mgl

Pod úplnou chybou z interpolace budeme rozumět
střední chybu, s jakou se určí hodnota tíhové anomálie
v libovolném bodě tíhové mapy. Je dána výrazem

!--.o

S.: Přesnost

1000 km"
1 bod na 2 km"
-58 až +15 mgl

Praktický výpočet parametrů k, c, resp. k' prove·
deme tak, že v určité oblasti, charakterizované para·
metrem k, vypočteme hodnoty o(Js pro soubor čtverců
stejné velikosti, přičemž strany čtverců postupně
měIÚme. Odvozené parametry k, c, resp.' k' platí
pouze pro oblasti, pro které byly vypočteny, nebo
pro oblasti se stejným stupněm anomality tíhového
pole. Znalost chyby representace je důležitá pro
odhad středIÚ chyby "středních anomálií" na plo.
chách určitých rozměrů, odvozených jako průměrné
hodnoty z anomálií v diskrétních tíhových bodech [7].

lim

K., Dle;ník.

I

A

platí.li

Diviš,

Oblast

Charakteristiky

rozloha
hustota tíhových bodů
bez top.
Boug. anomálie
kolísají
s top.
beztopokorekcí
max. gradienty
s toporekcemi
rozsah nadmořských výšek
střední nadmořská výška
stř. Bouguerova anomálie
stř. Bouguer. anom. úplná

J.,

Brož,
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je

oy

oy. s
mgl

oYsmax
mgl

IlYsmln
mgl

±2,2 ±2,1
2,9
2,9
4,0
4,0
5,6
5,6
8,1
8,1

±5,7
6,1
8,6
11,4
15,4

±O,O
0,3
0,9
1,4
2,9

456
161
97
33
17
5

±1,6 ±1,6
2,1
2,0
2,8
2,8
3,3
3,3
3,8
3,8
4,7
4,8

±6,2
5,5
8,6
6,6
6,6
6,9

±O,O
0,1
0,3
0,8
2,0
3,4

124
50
29
10
6

±2,3 ±2,3
2,9
3,0
3,2
3,3
4,9
4,9
5,5
5,5

±5,8
7,0
6,3
8,3
9,5

±O,O
0,7
1,5
3,0
3,8

mgl

lineárIÚ tvar

Hledané parametry k, c, resp. k' rovnic (7), (7a)
určíme pro danou oblast postupným zřeďováním
'hustoty tíhového pole [4], [5]. Odvozené parametry
platí opět pouze ve zkoumané oblasti tíhové mapy
nebo v oblastech s přibližně stejným stupněm anomality tíhového pole.
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Oblast

A
B
C

k

c

m(k)

m(c)

0,705
0,604
0,772

0,965
0,616
0,658

±0,056
±0,062
±0,115

±0,042
±0,040
±0,062

Bro~, '., Dlviš, K., Olelnik,
mapovtíní CSSR

S.: Přesnost gravimetrického

I

k'p

m(k;>

0,66
0,24
0,36

A

B
C

že c

Za předpokladu,
v rovnici (5a)

Tab. 4
Oblast

Geodetický a kartografický
ročník 15/57, číslo 4/1989

±0,02
±0,01
+0,03

k'11

m(k;>

0,658
0,186
0,308

±0,012
±0,017
±0,022

=

1 určíme jediný parametr

b) vyrovnáním

Parametr

k;

k; pak vypočteme z normální rovnice
[ss]k; -

[s!t5g.!] = O

IDedané parametry
rovnic

[log s] log k

, ,± V

m(kp)

+ c log s -log

(8)

[log sloglt5g.l]

= O,

kde N je počet hodnot /jg •. Pro posouzeni přesnosti
vypočtených parametrů k, c byly vypočteny střední
chyby

m (log k)
mo =
Hodnoty parametrů
uvedeny v tab. 3.

,
m(k1l)

m(c)

=

=

(10)

k' byly vypočteny

[vv]
n(n -1)

It5g.l.

k, c obdržíme řešením normálnich

+ [log s log s]c-

k'

,

Pro posouzeni přesnosti parametrů
střední chyby

= log k
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a) jako průměr k; z jednotlivých hodnot It5g.!/s,

Z vypočtených hodnot t5g. obdržíme vyrovnáním
podle pozorování zprostředkujících konkrétní hodnoty
parametrů k, c v rovnici (5). Rovnice (5) obdrží po
logaritmování tvar

v

obzor

± moVQ22

,

=±

mo '
V[aa]

=±

V

[vv]
(n -1)[aa]

Výsledky jsou uvedeny v tab. 4.
Průběh funkcí I 15gBI = ksc (označeny k, c), !t5g.! = k'"sc
(označeny k;), It5g.l= k;s (označeny k;), je znázorněn
pro jednotlivé oblasti na obrázcích 2-4. Je zřejmé,
že v oblasti A lze vyjádřit chybu representace lineárnim vztahem (5a), přičemž použijeme hodnotu k;
určenou vyrovnáním.

= ± moVQu '

±

V

[vv]

.

n-'JI

Oblast

k, c a jejich střední chyby jsou

A
bez topokorekcí

A
s topokorekcemi

B
bez topokorekcí

B
s topokorekcemi

O
bez topoko.
rekcí
O
s topokorekcemi

1969/87

8

km

n

Br

E

mgl

mgl

IElmax
mgl

3 473 ±1,7 ±1,6
5,4
6 473 2,6 2,5
7,2
9 239 3,7 3,7
7,5
12 179 4,2 4,2
-- -2,1
3 586 ±1,2 ±1,1
5,1
6 702 1,7 1,7
6,8
9 486 3,1 3,0
12 511 4,5 4,5 10,5
-6,1
6 1902 ±1,4 ±1,3
1,7 1,6
3,8
9 2037
4,3
12 700 2,2 2,2
15 457 3,0 '2,9 7,6
6,3
18 394 3,0 2,9
8,3
21 246 3,8 3,7
--, -2,5
6 2127 ±1,4 ±1,2
1,5 1,4
2,6
9 990
4,8
12 990 2,2 2,2
15 1026 2,5 ' 2,5
5,0
5,8
18 1030 3,0 3,0
7,6
21 1064 3,5 3,4
7,8
3 219 ±4,0 ±3,9
8,8
6 532 3,9 3,8
9,5
9 366 4,5 4,4
9,6
12 370 4,5 4,5
4,7
3 219 ±1,9 ±1,7
4,5
6 532 2,2 2,1
4,5
9 367 2,5 2,4
5,4
12 37t 2,9 2,8

IIEl
I

I

min
mgl

Idailmax
mgl

5,0
0,8
10,3
1,0
12,9
1,8
15,0
0,0
5,3
0,7
7,9
11,4
1,0
0,8
13,4
0,0
5,7
5,7
0,3
6,8
0,0
0,2
9,8
1,2
12,5
1,5
12,8
--0,5
9,3
0,5
6,2
0,6
8,3
1,1
11,2
11,5
1,6
0,8
14,8
19,9
0,8
21,3
1,4
24,4
1,4
24,1
1,4
9,6
0,4
0,9
15,9
10,8
0,7
11,1
'" 1,2
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Oblast

k

~I

c

m(k)

m(c)

T.,

Diviš,

k

bez topokorekcí

A
B
C

Oblast

0,719
0,276
3,364

I

k'p

K., Dle/nik,

S.: PFesnost gravimetrick~ho
mapováni CSSR

m(k)

c

m(c)

s topokorekcemi

0,719
0,841
0,111

±0,018
±0,037
±O,406

±0,049
±0,076
±O,061

0,349
0,234
1,182

0,985
0,876
0,335

±O,115
±O,050
±O,061

±O,168
±O,083
±0,026

m(k;)

k'

m(k;)

k'p

m(k;)

k'

m(k;j

"

bez topokorekcí

"

s topokorekcemí

I

A
B
C

3.3. Výpočet

0,43
0,19
0,70

±0,08
±0,02
±0,21

0,383
0,179
0,475

±O,024
±O,O06
±O,103

chyby· z interpolace

Původní hustota rozmístěIÚ tíhových bodů byla postupně zmenšována tak, že středIÚ vzdálenost rovnoměrně plošně rozmístěných, tíhových bodů l byla
3, 6, 9, 12 km v oblastech A, C a 6, 9, 12, 15, 18, 21 km
v oblasti B. Pomocí takto vybraných bodů byly pro
všechny vzdálenosti l zhotoveny postupně mapy
Bouguerových, resp. úplných Bouguerových isanomá!. V bodech, které nebyly použity ke konstrukcí
isanomál, byly vypočteny rozdíly ť5ai = a - ai, kde a
je "měřená", ai interpolovaná hodnota tíhové anomálie v uvažovaném bodě. Dále byly vypočteny ze
vztahu
n

~ť5al
E2=~

n-l

hodnoty úplné chyby z interpolace jjj pro jednotlivé
středIÚ vzdálenosti tíhových bodů l a podle (6) příslušné hodnoty čisté chyby z interpolace E. Výsledky
jsou uvedeny v tab. 5, kde hodnoty pro oblasti A, B
bez topokorekcí byly převza~y z [4].

0,34
0,17
0,36

0,350
0,167
0,270

±O,02
±0,01
±0,08

±O,OI9
±0,004
±O,040

Parametry k, cbyly vypočteny z údajů v tab. 5
vyrovnáIÚm pro jednotlivé oblasti a pro případ
Bouguerových isanomál bez i s topokorekcemi. Po
logaritmováIÚ rovnice (7) dospějeme k rovnicím oprav
ve tvaru
v = log k
clog l - log I E I.

+

ŘešeIÚm normálIÚch rovnic

(13)

[log l] log k

+ [log llog

l]c -

[log llog

IEIJ = O,

kde N je počet hodnot E, jsme obdrželi hodnoty koeficientů k, c. Střední chyby parametrů m(k), m(c) byly
vypočteny podle rovnic (9). Výsledky jsou uvedeny
v tab. 6.
Dále byly jako u chyby representace vypočteny
parametry k; a k; [z rovnice (10)] a příslušné střední
chyby podle vzorců (11). Výsledky jsou uvedeny
v tab. 7.
Na obr. 5-10 je znázorněn průběh funkcí [EI = kle,
[EJ = k~l, JEl = k;l (označené k, c, resp. k;, k~).Je
zřejmé, že v oblastech A, B lze čistou chybu interpolace E vyjádřit s dostatečnou přesností lineární
funkcí (7a), přičemž použijeme hodnot k~, určených
vyrovnáIÚm.
3.4. Rozšíření

výsledků

na celé území

ČSSR

Uvedené výsledky, získané v oblastech A, B, C, lze
rozšířit na celé území ČSSR za předpokladu, že tíhové
pole v něm má podobný charakter. Tak byla dále
popsaným postupem zhotovena přehledná
mapa
ČSSR podle chyby z interpolace.
Známe-li v oblastech A, B, C tvar funkce (7), pak
pro danou střední vzdálenost tíhových bodů lIze
v jednotlivých oblastech vypočíst čistou chybu z interpolace E. Úplnou chybu z interpolace Ě obdržíme
ze vztahu (6), kde chyba m(a) "měřené anomálie" byla
vyjmuta z [6].
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Území ČSSR byJo rozděleno na 3 typy oblastí podle
stupně anomality tíhového pole srovnáním, s typickými oblastmi A, B, C (obr. ll). Protože mezi typem
A a C je velký rozdíl v hodnotě E(asi 2 mgl) pro mapu
Bouguerových isanomál bez topokorekcí, byl pro
tento případ uvážen přechodný typ D (průměr z hod.
not E v oblastech A, C). Při rozdělení na oblasti A,
B, C, D (obr. 12) bylo přihlédnuto rovněž k topografii
v uvažovaných územních celcích. Pro l = 1, 2, 3, 4 km
a pro m(a) = 0,3 až ±0,8 mgl (po 1 mgl) byly pro
oblasti A, B, C vypočteny hodnoty E a výsledky tabelovány (5). Přihlédnutím k mapě oblastí A, B, C, D
(obr. 12), mapě středních vzdáleností l tíhových bodů
(6) a mapě středních chyb "měřených anomálií" (6)
a vypočteným hodnotám E byly vymezeny na území
ČSSR celky podle velikosti úplné chyby z interpolace
ff pro stupně O- 0,5; 0,5 -1,0; 1,0-1,5; 1,5;- 2,0;
2,0 - 3,0 a 3,0 - 4,0 mg!. Z malých území byly vytvořeny větší územní celky.
Stejný postup byl ,použit pro mapu Bouguerových
isanomál s topokorekcemi s tím rozdílem, že bylo použito původní rozdělení 'na oblasti A, B, C. Výsledné
mapy (obr. 13 a 14) mohou sloužit jako orientační
pomůcka pro odhad přesnosti mapy Bouguerových
isanomál 1: 200 000 na území ČSSR.
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C

D

Přehledná
mapa CSSR podle chyby 'representace se shoduje s mapou oblastí A, B, C (obr. 11).
Za předpokladu, že střední hustota rozmístění tíhových bodů je 1 bod na 5 km2 (8 = 2,2 km) a m(a) =
= ±0,5 mgl, je chyba representace (jg v oblasti
A ±1,6 mgl, v oblasti B ±1,1 mgl a v oblasti C
±1,4 mgl.

Ve zkoumaných oblastech A, B, CStátní gravimetrické
mapy CSSR 1: 200 000 (obr. 1) lze čistou chybu representace (jg, vyjádřit při stranách čtverců do 12 km
(oblast A), resp. do 30 km a 20 km (oblasti B aC)
vztahem (7). Hodnoty parametrů k, o a střední chyby
m(k), m(o) jsou uvedeny v tab. 3. V oblasti A lze

dostatečně přesně tento vztah nahradit lineární funkcí (7a) s koeficientem k' (tab. 4).
Cistou chybu. z interpolace E lze v uvedených
oblastech pro pole Bouguerových, resp. úplných
Bouguerových isanomál rovněž nahradit funkcí (7)
s koeficienty k, o, uvedenými v tab. 6. V oblastech
A, B je možno použít jednoduššího vztahu (7a). Koeficienty k' a jejich střední chyby jsou uvedeny v tab. 7.
Rozšířením výsledků, zísbných pro zvolené typické oblasti A, B, C na celé území CSS.R byly získány
přehledné mapy CSSR podle úplné chyby representace li. úplné chyby z interpolace (obr. 11, 13, 14),
které mohou být použity jako podklad při projektování podrobnějších tíhových měření.
Pro vyhotovení Státní gravimetrické mapy CSSR
1 : 200 000 l>yla použita všechna tíhová měření na
území CSSR, provedená gravimetrickými pracovišti
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0-0.5
0.5 -1.0
ID -1.5
1,5 -2.0
21J-~O
prosto,. btz

o -

bodů

0.5

0,5 - 1.0

10 - 15
1,5 •

2.0

21J - 3.0 ,
JIJ - 4,0
prostor btz bodů

do roku 1960 včetně a vyhovující požadavkům, uve·
deným. v (1). Novější tíhová měření (provedená větši.
nou setinným.i gravimetry) po roce 1960 mohou být
použita k ověření a zpřesněni uvedených výsledků.

[8) Vyskočil, V., Chudoba P.: Točnost gravimetričcskoj karty
1 : 200 000. Geofysikální sborník ŮSAV, No 180, Praha 1963.

[1] Ibrmajer,
J.: Gravimetrická mapa ŮSSR vměřftku 1 : 200 000,
ÚGF Brno 1961[2] De Graaf Hunter:
The Figure of the Earth from gravity
observations and the precission obtainable. Phil. trans. of the
Roy. soc. London, Ser. A, 234 (1935), 743.
[3) Moloděnskij,
M. S.: Osnovnyje voprosy geodězičcskoj gravimetriji. Trudy CNIIGAik 42, Moskva 1945.
(4) Burša, M.: Odvození chyby z interpolace Bouguerových ano·
málií na územíŮech, Geofysikální sborník ŮSAV, No 148,
Praha 1961[5] Diviš, K.: Určení chyby z interpolace v mapě Bouguerových
ísanomál ŮSSR (1 : 200 000) ve 3 typických oblastech. Zpráva
GTÚ, 1965, archiv Geodetického ústavu v Praze.
[6] Popelář, J.: Posouzení přesností gravimetr. mapy 1 : 200 000,
zpráva ÚGF Brno, 1964.
[7) Brož, J.: Stanoveni chyby representace gravimetrické mapy
ŮSSR 1 : 200 000 a chyby vElzjištění středních Bouguerových
anomálií v lichoběžnících 5' x 7,5'. Diplomni práce. Praha
1967, archiv Geodetiokého I1stavu v Praze.

11] H o I s c her:
The application of GaAs Iight-enllting diodes
to EDM-equlpment.IAG symposium on EDM, Oxford 1965.
[2] Str a s s e·r: Modern dlstancer for short Iines. XII. Kongres
FIG London 1966.
[3] Lei t Z· Bor n e f e Id:
Der 'elektro-optische Entfernings-,
messer telss SM-ll. ZfV 1968,Il. 1, s. 3l.
[4] Z e i s ke:
Der neue Infrarot-Dlstanzmesser Wild Distomat
DI 10. Schw. Z. fVPuK1968, Č. 6. s. 212.
'
[5] Pop o v: Malogarabitnyj svetodalnomer GD-314.GiK 1967,
č. I, s. 8
[6] Fr o o m e . B rad s e II: Natlonal Psyslcal laboratory Makometer III. Bulletin FIG, č. 3, London 1968.
[7] J o han n sen: Tellurometer MRA-4.~ZfV1967, s. 414.
[8] K r il t z I: Erste Messungen mlt der Mekometer III an Staumauern. tlster. ztv 1966,Il. 4, s. 419.
[9] A n I k st· Trlangulaclonnyj teodoUt T 1. GIK1968,Il. 8, s. 29.
[10] R e n t m e e s t e r: Laser and surveylng. XII. Kongres FIG,
I,ondon 1986.
Prospekty z!vodov uvedenfch v textu.

Lektoroval: Ing. Vincenc V~koi!lI, CSc.,
Geofyzlkálni ústav ČSAV, Praha
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V.: Budovanle prlemyslov!}ch
meračsk!Jch sletí
presného paralaktického
meranla vzdlaleností

Ing. Vladimir Fordinál,
Iniinierska geodézie, Bratislava

Budovanie priemyslových meračských
sietí pomocou presného
paralaktického merania vzdialeností

Pri výstavbe a údržbe rozrahlých priemyselných zaria.
dení sa často vyžaduje budovanie meračských sietí po·
lohove dostatočne presne určených. Požadovaná presnosť, charakterizovaná strednou chybou ± 1mm na
100 metrov dUky, býva ešte modifikovaná osobitnými
požiadavkami investora a obyčajne prekračuje pres·
nosť, predpokladanú príslušnými technickými normami
ČSN, (ON), pre práce v investičnej výstavbe, alebo pre
meranie posunov a pretvorenia objektov. Ako príklad
možno uviesť požiadavku strojární Škoda Plzeň na za·
meranie osovej siete v sále reaktora J adrovej elektráme
v Jaslovských Bohuniciach s presnosťou ± 1mm na
75,5 m dÍžky.

V takýchto podmienkach sa javí ako najvhodnejšia
metóda presného paralaktickéhomerania
vzdialeností.
Východiskom pri vorbe vhodnej technológie, ktorá by
umožňovala dosiahnuť požadovanú presnosť merania
v praxi, bola metóda paralaktického merania vzdialeností vysokej presnosti, vypracovaná Ing. J. Adámkom
(Výsk. zpráva VúGTK Praha čís. 109/1960). Táto
predpokladá meranie pomocou priamych paralaktic.
kých článkov s vhodne volenými dížkami úsekov (pozri obr. la). Spoločný bod oboch úsekov tvorí stredový
bod článku. Celú meranú vzdialenosť rozdelujeme na
vhodný počet článkov približne rovnakej dížky, vzájomne k sebe priradených bez zbytku (pozri obr. lb).

"-'---=------'v--------/
x
\...1

Charakteristickým znakom takýchto sietí býva ich
pomeme jednoduchý tvar, - obyčajne ide o pravouhlý
uzavretý štvoruholník, - proti bežne známym geodetickým sieťam nie príliš rozsiahly. Do základného obvodového polygónu sa potom vkladá, alebo premieta vnú·
tomá meračská sieť. Pripojenie na štátnu geodetickú
sieť sa vyžaduje iba výnimočne a s bežnou presnosťou
(kritéria THM). Zameranie priemyslovej siete sa vykonáva uhlovým a dižkovým meraním, pričom uhlové
meranie pomocou modemých sekundových teodolitov
pre požadovanú presnosť nečiní žiadne zvláštne ob.
tiaže.
Dižkové meranie maže byť však značne obťažné.
:M;erania pomocou invarových drotov konštantnej
dlžky bývajú síce presnejšie, ale mažu byť vhodné iba
za osobitne priaznivých podmienok. Inak "je takéto
meranie zd1havejšie a v svahovitom teréne, alebo
v priestoroch vertikálne členených takmer nepoužiterné. Meranie pomocOJl modemých elektrooptických
dialkomerov (EOS apod.), býva dostatočne rýchle, ale
jeho presnosť, udávaná vo firemnej literatúre hodnotou ± (0,5 cm
2.10-6.8), je dostačujúca lba pre
koncové body dlhších priamok. Ak sa má dosiahnuť
vzájomná polohová presnosť ± 1mm aj u medúbodov,

+

ležiacich na priamkach vo vzájomných vzdialenostiach
rádove IOmetrových, ·nie je už takéto meranie dostačujúce. Možné zvýšenie presnosti merania krátkých
vzdialeností pozorovaním vo všetkých kombináciách
ako uvádza Dipl. Math. W. Pauli (Vermessungstechnik
7/68), nebolo u nás zatiaI prakticky overené. V praxi
sa požiadavky investora vzťahujú najčastejšie na:
a) zameranie dížok v sieti o obvodových rozmeroch
rádove 100 m X 100 m,
b) zameranie súborov vnútomých bodov na týchto
priamkach a sieťach o hustote rádove asi 1 bod na
10 m2 (vložené siete),
c) vytýčenie bodov v roznych horizontoch v neupravenom teréne, alebo na konštrukčných prvkoch budovaných zariadení v stave rozpracovanosti.

podra Ing. Adámka je potom stredná chyba v meranej dížke:
.
ms
I

V-

1
= ± 2·
u s-. 8 . ma / e "

Tento vzorec ukazuje, že rozdelením dížky S na
pámy počet úsekov u možeme teoreticky rubovome
stupňovať presnosť merania. Pri zvolenej základnici z
a zvolenej chybe mm bude potom relatívna presnosť
meranej dížky rovná
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Na stredové body článkov staviame dialkomernú
latu, na vrcholové body staviame teodolit. Ostatné
zameriavané body na priamke tvoria medzibody a sú
stanovišťami dialkomernej laty. Počiatočný a koncový
bod meranej vzdialenosti je vždy stanovišťom teodolitu. Značnú časť systematických chýb merania vylúči.
me tým, že pri :r;nerampoužijeme základnicovú dialkomernú latu, upravenú pre obojstranné cielenie, čo
umožňuje zachovávať tú istú polohu urovnanej laty
pri meram paralaktických uhlov na oboch vrcholových
bodoch článku. V obr. 2 uvádzame schematicky tvar
povodného cierového terčíka ako aj tvar cierového terčíka druhej latovej základnice dvojdielnej dvojmetrovej invarovej laty Zeiss, v úprave navrhovanej
Ing. Adámkom.
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súbor priamkových diagramov. Hodnotu meranej
vzdialenosti (8, a, b) je potom možné odčítať s presnosťou na ± 0,01 mm, čo je pre daný účel dostačujúce.
Časť taburky je vyobrazená na obr. 3. Paralaktické
uhly na skúšanú základnicovú latu meriame v 3 až
4 skupinách, pričom pri meraní dodržiavame osobitný
postup. Cielenie sa vykonáva sposobom predpísaným
v "Smerniciach pre paralaktickú polygonometriu"
(ÚSGK Praha szo 221-331.0-12
750/1957). Sposob
zistenia priečnej excentricity vyplýva z obr. 4. Ak
označíme priečnu excentricitu prvej latovej základnice
er, druhej základnice en a priemernú hrúbku cierových
skličok laty L1,potqm bude:
eÍ

+ L1

a -a

l
2
= ------

,eÍr

2

= eÍ - L1

+ L1

b2-bl
2
er

+

+ e~

eÍ

eÍr
eÍÍ
,en= --2--

= --2--

7,480

7,479
I

~ 8.1619"

"

!

!

'8,4ho '

7,481
,

i

'I

Vlastnému zisteniu priečnej excentricity predchádza
vytýčenie 15metrovej skúšobnej základne v rovinatom
teréne v mieste pracoviska, čo je v praxi vždy dobre
možné. Oba koncové body základne sú stanovišťami
teodolitu, jej stredový bod je stanovišťom skúšanej
základnicovej laty. Tieto stanovišťa sú realizované
trojpodstavcovou súpravou a ich poloha sa počas skú.
šania laty nemá_meniť. Skúšobnú základňu a jej stred
stačí vytýčiť s presnosťou ± 2 cm. V takomto prípade
móžemek výpočtu paralaktickymeraných dižok a priečnej excentricity použit osobitné tabulky, ktoré tvoria

r

,

1

,

I

7,482
i

t

J

I

t

"

~

"
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8,4590

Úpravou laty pre obojstranné cielenie sa získa druhá
latová základnica. Po úprave je potrebné latu komparovať a laboratórne preskúšať, čím sa. zistia alebo
overia hlavné latové parametry: rovnioa latového
metra ~rveji druhej latovej základnice, priečna i. pozdižna (len informatívne) excentricita oboch latových
základmc, kolmosť latového priezoru na cierovú rovinu
laty, vzdialenosť cielových značiek oboch terčÍkov
(hrúbka cielového sklíčka) a prípadný náklon druhej
latovej základnice proti prvej základnici. Komparácia
laty sa vykonáva vermi svedomite a ďalšie preskúšanie
laty musí byť vykonávané sústavne pred každým novým meramm na nasledujúcej zákazke. Overenie údajov, získaných komparáciou sa doporučuje vykonať na
vhodnej porovnávacej základni, čo umožní získať obraz
o skutočnom vplyve systematických latových chýb.
Zisťovanie zmien excentricít oboch latových základnfc,
ich vzájomného náklonu a overenie správnosti funkcie
latového priezoru je však potrebné vykonávať často
aj v priebehu merania. Boli preto vypracované vhodné
metódy, ktoré umožňujú takéto preskúšanie lát v polných pracovných podmienkach. V článku uvádzame
sposob zistenia priečnej excentricity latových základníc.
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8,4570

Kontrola výpočtu
er

+

ell =

a2

+b

al 2

l -

b2

+ 2.L1

•

.1
LJ

(4)

Predbežné hodnoty dižok al, a2, bl, b2 zisťujeme z pria.
mo meraných paralaktických uhlov pomocou tabulkového diagramu. Ich definitívnu hodnotu získame redukciou podra skutočnej hodnoty latového metra.

!

I
Obr. 4.

Stabilizácia pozorovaných bodov obvodovej siete býva
modifikovaná požiadavkami investora. Potreba maxi.
málnej stability stanovíšť vyžaduje, aby vrcholové
a stredové body paralaktických článkov boli stabi1izo-
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vané spósobom, zaručujúcim ich neporušiteInosť po
dllišiu dobu. Bude sa jednať teda o stabilizáciu na be.
tónových pilieroch (hranoly, rúry a pod.), upevnených
v dostatočnej híbke podkladu a vyčnievajúcich nad
terén tak, aby umožnili postavenie prístroja a laty na
statíve pri použití optickej centrácie. Ak volíme iný
spósob stabilizácie, napríklad pomocou špeciálnych
meračských značiek, zasadených priamo do časti kon.
štrukcie priemyselného objektu, musíme vopred zistiť
aká je záruka stability takejto stabilizácie. Ak sa pri.
púšťa dilatácia, alebo pretvorenie príslušných častí
konštrukcie, je potrebné brať túto okolnosť do úvahy
jak pri stabilizácii bodov siete, tak aj pri rozvrhu
a volbe metód kontrolných pozorovaní.

značky. Uprostred priamky sa pre kontrolu premietne
smer na dve susedné značky z oboch koncov priamky.
Premieta sa v oboch polohách ďalekohladu. Za správny
.priemet smeru považujeme stred medzi priemetom
v prvej a druhej polohe ďalekohTadu. Pri premietaní
nemá celková dlžka priamky (strana obvodového po·
lygónu) presiahnuť pri požadovanej polohovej pres.
nosti určovaného bodu
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Horná plocha piliera sa opatrí vodorovnou kovovou
platničkou o rozmeroch 15 cm X 15 cm až 25 cm X 25
cm, pevne spojenou s telesom piliera, (pozri obr. 5),
čím sa vytvorí značkovacia podložka. Stabilizačné pi.
liere sa vytyčujú na predpokladané miesta bodov s toleranciou asi ±2 cm až ±5 cm. Koncové body niektorých priamok v obvodovom polygóne bývajú totožné
s vytyčovacími osami konštrukcie, sú zakreslené v gra.
fickej časti projektu a ich stabilizácia býva už vyko·
naná. Pre naše účely je takáto stabilizácia použitelná
iba vtedy, keď sú značky dostatočne stabilné a jedno·
značne určujú bod. Inak je ich potrebné upraviť po
dohode s investorom tak, aby vlastná značka bodu
mala rozmery nevelmi presahujúce ± 1 mm a aby bol
možný odhad polohy ideálneho stredu značky s pres·
nosťou asi ± 0,25 mm. Na všetkých stabilizovaných
bodoch je potrebné voliť vhodnú ochranu stabilizácie
na celom pracovnom priestore. Pracovníci podniku,
ktorí sa v tomto priestore pohybujú, musia byť poučení
o nutnosti ochrany takýchto bodov, lebo v prípade porušenia jedinej značky móže prísť k porušeniu celistvosti celej siete.

4.1. Vytyčovanie
lygónu

a zameranie

obvodového

po·

Vytýčenie a zameranie obvodového polygónu pred.
chádza vytýčeniu a zameraniu vloženej siete. Smer
priamky, určený jej koncovými bodmi, sa s dostatočnou presnosťou premietne na značkovacie podložky na
nej ležiace. Premietame teodolitom, postavenom na
prvom koncovom bode priamky a zacielenom na terčík,
postavený na dru40m konci priamky, ale iba v prvej
polovici priamky, bližšej k teodolitu. Potom si teodolit
vymení miesto s terčíkom a premieta sa na zostávajúce

V.: Budovanie priemyslových
meračských
sietí
presného paralaktického
merania
vzdialeností

3mm
2mm
lmm

300 m,
200 m,
100 m,

pričom presnosťou rozumieme prípustnú priečnu polo·
hovú odchýlku priemetu od premietaného smeru i vzájomnú polohovú odchýlku priemetov dvoch susedných
bodov priamky. Ak dížka priamky presahuje tieto
medze, rozdelí sa na najmenší možný počet priamok
približne rovnakej dížky, čím sa z jednej priamky vy·
tvoria najmenej dve, ktorých spoločné koncové body
tvoria vrcholové body polygónu. Premietame potom
aj z týchto vrcholových bodov.
Pretože vzdialenosti zameriavaných bodov na priam.
kach nie sú ešte dostatočne známe, zaznamenáva sa
premietaný smer na oboch protiTahlých hranách tejže
podložky, kolmých na premietaný smer. Záznam premietaného amaru sa urobí ostro zahrotenou ceruzkou,
vhodným hrotom a podobne, a spojením takto vytvorených bodových značiek jemnou ryskou. Spojnica sa
nedotiahne až k značkám, lebo tieto majú zostať jasne
viditeIné. Spojovaciu rysku pretneme dvomi krátkymi
kolmými ryskami v blízkosti značiek. Priesečníky
týchto rysiek so smerovoil ryskou tvoria na značko·
vanej podložke stanovišťa prístroja, alebo laty. Znač·
kovacie podložky sa po ukončení premietania prikryjú
vhodným krytom.

Pri presnom paralaktickom meraní dížok sa predpo.
kladá voIné pracovné pole do vzdialenosti asi 1,5 m až
2,0 m po oboch stranách zameriavanej priamky. V jej
blízkosti má byť po dobu merania zabezpečený pracovný klud. Stav pomócok sa prešetrí pred každoden·
ným výkonom merania. Dostreďovanie teodolitu vy.
konávame zásadne pomocou optického centrovača,
vbudovaného do systému prístroja. Dostredenie dialkomernej laty vykonávame buď osobitným centračným
zariadením (optická. olovnica), alebo optickým dostre·
dením trojnožky pomocou teodolitu. Vkladanie laty do
dostredenej trojnožky vyžaduje určitú zručnosť a opa.
trnosť. Centračné zariadenia musia byť dostatočne
justované. Dosadacie plošky oboch dielov dialko·
mernej laty musia byť pri svojom spojení čisté a nepo·
rušené. Trojnožku laty staviame tak, aby spojnica stredov dvoch stavacích skrutiek trojnožky bola kolmá
k zámere, pričom! tretia skrutka leží na meranej
priamke. Úprava urovnania laty sa vykonáva pomocou
uvedených dvoch skrutiek. Po celej dížke zameriava.
nej priamky je lata potom obrátená svojou prvou la.
tovou základnicou k počiatočnému bodu priamky. Latu
zacielujeme priezorom na odpovedajúci stred nosníka
ďalekohTad:u na teodolite.
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Všetky dížky meriame zásadne nezávisle dvakrát.
Druhé meranie, postupujúce týmže smerom ako prvé,
vykonáme pomocou druhej základnicovej laty. Paralaktické uhly meriame v troch úplných skupinách sposobom,uvedeným v ,,8merniciach pre paralaktickú polygonometriu" s presnosťou čítania na celé dmg. Uhly
vystreďujeme na desatiny dmg.
Po zameraní prvého paralaktického uhlu sa premiestni teodolit na druhý vrcholový bod článku. Postavenie laty zostáva neporušené.
Po zameraní článku sa lata premiestni na ďalší stredový bod nasledujúceho člállku. Postavenie teodolitu
zostáva vtedy neporušené. Takto pokračuje meranie
až do konca priamky. Ak sú na jednotlivých úsekoch
ďalšie zameriavané medzibody, postupujeme pri meraní podobne s tým, že
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na koncových bodoch zameriavanej dížky mc = ± 0,5
mm, ďalej na systematickú chybu z určenia dížky
latového metra mk = 1,5 až 2,0 1')m,a na systematickú
chybu z určenia hrúbky cieIového sklíčka mj = ±0,03
mm, za predpokladu, že stred. chyba paralaktického
uhlu, meraného v 6 radách má hodnotu
= ± 2,8".
Potom bude

m;'

"!s--_

±

V'2

82

m.

+ 2 . mc + 8"' . mk + n
2

222

.

mj ,

kde n je počet článkov.
Uvedená tabuIka platí pre približne vodorovný terén.
TabuIkované hodnoty boli overené radom praktických
pozorovaní a vykazujú spoIáhlivosť pre stredne obťažné podmienky pozorovania.

a) medzibody medzi prvým stanovišťom teodolitu
a stredovým bodom článku meriame pred zameraním
paralaktického uWu na latu, nachádzajúcu sa na stredovom bode,
b) medzibody medzi stredovým bodom článku a druhým stanovišťom teodolitu zameriame až po zameraní
paralaktického uWu na latu v stredovom bode článku.

mXA

mYA

mSA

mm

mm

mm

50

1,5

1,8

2,4

100

1,8

2,1

2,8

200

2,4

2,8

3,7

2,6

3,1

4,0

S

m

250
Predpokladá sa, že stredná chyba polovičného paralaktického uhlu nepresiahne hodnotu ± 1,5\\. Maximálny rozptyl ktoréhokoIvek radu merania paralakt.
uhlu (polovice skupiny) od aritmetického priemeru
troch skupin by nemal presiahnuť hodnotu ± 15\\.
Teplota prostredia sa poznamenáva pri meraní kažMeranie vodorovných uhlov obvodovej polygónovej
dého paralaktického uWu s presnosťou na polovicu
siete vykonávame v troch skupinách na každom vrchostupňa. Neodporučuje sa merať pri teplotách nižších
lovom bode polygónu oddelene od merania paralakticako _5° C. Teodolit aj latu nechávame pred meraním
kých uWov, pričom sa používajú vhodné sekundové
na stanovišti temperovať po dobu asi 30 minút. Za . teodolity a cieIové terčíky s možnosťou optickej centýchto podmienok by potom stredná chyba aritmetictrácie. Uhlové hodnoty odčítame na celé sekundy, vykého priemeru dížky, meranej nezávisle dvakrát, nestreďujeme na desatiny sekúnd. Predpokladá sa, že
mala prekračovať hodnoty, uvedené v pripojenej
chyba v centrácii teodolitu, alebo terčíka, kontrolotab. 1.
vanej v dvoch smeroch vzájomne na seba kolmých, nepresiahne hodnotu mc =
0,5 mm, a chyba v zame·
raní vrcholového uhlu, meraného v troch skupinách,
nepresiahne hodnotu m;" = ± 3,0\\. Chyba v uWe na
vrcholovom bode M štvorcového polygónu by potom
8
10
12
9m
14m 16m
18m
20
m
m
m
m
- včítane chyby z centrácie teodolitu a cieI. terčíka Sm
nemala prekročiť hodnotu
v,
Stredná

±

chyba

50

0,6

0,6

0,7

0,7

mm

0,8

0,9

1,1

1,2

\I

_

mwM -

100
150
200
300

0,7

0,7

0,8

0,9

1,1

1,2

1,4

1,6

0,8

0,8

0,9

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

0'8

0,9

1,0

1,2

1,4

1,6

1,9

2,2

1,0

1,1

1,2

1,4

1,7

2,0

2,3

2,7

Pri stanovení strednej chyby meranej dížky bol použitý vzorec (1), modifikovaný prihliadnutim na možné
náhodilé chyby z dostredenia teodolitu v smere zámery
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±

V

4

(2\\2 • m~
82

+ m'2

w

a chyba v uhlovom uzávere celého obrazca o N vrcholoch by nemala podstatnejšie prekročiť hodnotu:
M~

= ±

V

M~1(mWM)2

V pravidelnom uzavretom štvoruholníku, orientova·
nom osou Y na spojnicu vrcholových bodov AB, by
skutočná polohová odchýlka v uzávere na počiatočnom
bode A nemala 'prekročiť hodnoty mXA, mYA, mSA'
tabuIkované v tab. 2.
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Ak sú skutočné odchýlky v uzávere takéhoto
rovné dXA, dAy, a stredné chyby jednotlivých
vých bodov obrazca mXi' mYi> potom opravy
jednotlivých vrcholQvých bodov budú podla
odvodených autorom článku:
OXi

=
.

dXA·--

obrazca
vrcholosúradníc
vzorcov,

mXi
mXA

pričom
2

f

pre i

mYi-l

+ m"'i-l' e"2

m~i-l

+ rn~i-l· ;:2

2

mYi

=±

V

rnXi

=±

V

mYi

= ± Vm1:i-l

= 2,4, ....

2

8

+ m~i-l.i

5. Rektiflkl\cia obvodového polygónu
Zameraná poloha bodov obvodového polygónu nemusí
obecne plne vyhovovať polohe, predvídanej podrobnou
technickou smernicou diela (na príklad prevádzacím
projektom). Odchýlky sa zistia porovnaním hodnot,
daných smernicou, od hodnot vypočítaných. O tieto
hodnoty je potom potrebné opraviť polohu príslušných
stanovíšť na značkovacích podložkách, k čomu sa použije mikrometrické pravítko, alebo podobná vhodná
pomocka. Po oprave obdržíme miesto vytyčovacieho
bodu, resp. daného bodu. Jeho polohu fixujeme vyrytím
jemného križika, alebo zákresom značky na farebný
podklad podložky. Fixované miesta chránime vhodným
krytom. Na telese stabilizačného zariadenia vyznačíme evidenčné označenie a číslo vytyčovacieho bodu
trvalou výraznou farbou. Rektifikácia obvodového polygónu sa vykonáva aj nezávisle kontrolne spravidla
za prftomnosti zástupcu investora, ktorému sa fixované
body súčasne odovzdávajú do užívania.

(párne vrcholy).

Pre obecný pravouholníkový uzavretý polygón budú
pomery zložitejšie a rozdelenie uzáverových odchýlok
je potrebné vykonať po analýze pravdepodobného rozdelenia chýb.
4.2. výpočtové

V.: Budovanle prlemyslových
meral!ských
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presného paralaktického
meranla vzdlaleností

práce

Pre výpočet paralakticky meraných dížok možno s výhodou použiť tabuliek Sintacos 8. Hodnoty kotangent
polovičného paralaktického uhlu uvádzame do výpočtu
na šesť až sedem miest za desatinnou čiarkou. Výpočet
dížok predchádza výpočtu staničení bodov na jednotlivých priamkach, pričom aritmetický priemer staničení
z dvoch nezávislých meraní tvorí vyrovnanú hodnotu
staničenia. Táto sa zaokrúhlujenastotiny
milimetra
a takto sa aj uvádza vo výslednom elaboráte. Súčasťou
výpočtu vyrovnanej dížky a staničení je výpočet strednej chyby aritmetického priemeru celej dížky. Pre výpočet dížok a staničení bol vypracovaný výpočtový
program pre samočinný počítač ZRA 1. Pre tento výpočet sa predpisuje:
a) hodnota základnicového metra (na 6 des. miest),
b) hodnoty priečnych excentricít a hrúbky cielového
sklíčka,
c) hodnoty meraných uhlov zo zápisníkov s uvededením príslušných teplOt pozorovani jednotlivých
skupin; pritom sú možné dve alternatívy:
1. uvádzajú sa uhlové hodnoty paralaktických uhlov
vystredené z 3 skupin,
2. uhly sa nevystreďujú, iba redukujú v každom rade
skupiny. Predpisujú sa tieto redukované hodnoty
a hodnotu vystredeného uhlu si stroj sám vypočíta.
Po výpočte dížok a staničení nasleduje výpočet súradníc vrcholových bodov obvodového polygónu podla
zásad, uvedených vyššie. Dížky polygónových sti-án
sa udávajú na 5 des. miest, uhly na desatiny drog,
hodnoty goniometrických funkCll na sedem desatin·
ných miest a hodnoty výsledných súradnic na 4 des.
miesta. Nakoniec nasleduje výpočet súradníc medzi.
bodov na jednotlivých priamkach známym sposobom
a s presnosťou, odpovedajúcou presnosti výpočtu obvodového polygónu.

Pri vytyčovani a zameriavaní vloženej siete postupujeme podobne ako pri vytyčovaní a zameriavaní obvodového polygónu. Polohu pripojovacích bodov, totožných so zvolenými bodmi na polygónových stranách,
overíme meraním uhlov na príslušné vrcholové body
strany v troch nezávislých skupinách, (pozri obr. 6).

Pretože sa bude jednať o malé odchýlky od priameho
uhlu, je možné hodnotu potrebného priečneho posunu p
pripojovacieho bodu počítať z približného vzorca

I p I = e" .

8' .8"
--ff

8·e

•

Po oprave polohy pripojovacieho bodu P v príslušnom
zmysle budeme ju považovať za bezvadnÚ. Podla okolností a účelu možno pri vytyčovaní vloženej siete
(štvorcovej alebo obdížnikovej), upustiť od priameho
alebo paralaktického merania vzdialeností. Vytyčenie
vloženej siete sa potom redukuje na premietanie priameho smeru teodolitom z vytyčovacích bodov na stranách obvodového polygónu v smere odpovedajúcich
protiIahlých cielov a na podobné premietanie v kolmom
smere, pričom sa zámery premietajú na značkovacie
podložky, alebo niekedy aj priamo na konštrukčné
prvky budovaného zariadenia. Priesačníky zámer tvoria vytyčený bod. Podla potreby sa tieto body nefixujú
a vtedy sa vytyčujú súčasne pomocou dvoch teodolitov (pozri obr. 7).
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a montážnej praxi. V nemalej miere ide o to, prekonať
doterajšie zvyklosti priemyslovej meračskej praxe
a oboznámiť vedúcich technických pracovníkov priemyslovej, investičnej a strojárenskej výstavby s mož.
nosťami využitia špeciálnych geodetických metód na
poskytovanie výsledkov merania požadovanej presnosti so zárukou. To však predpokladá úzku a trvalú
spoluprácu výkonného geodeta s rezortným výskumom
i výskumným pracoviskom vlastného podniku. Ďalší
rozvoj špeciálnej geodézie takúto spoluprácu nutne
vyžaduje.
Lek~oroval: Ing. Zdeněk Novák, CSc.,
FS ČVUT Praha

Obr. 7.
[1] Suchánek, A.: Polygonometria so základnicovou latou. SVTL,
Bratislava 1957.
[2] Adámek,
J.: Paralaktické meranie dlžok vysokej prpsnosti.
Výskup'lllá zpráva- VÚGTK č. 109, Praha, 1960.
[3] Krumphanzl,
V.: Inženýrská geodézie I. (Základy vytyčovacích prací). SNTL, Praha 1966, str. 137-138.
[4] Smernice pre paralaktickú polygonometriu. ÚSGK Praha, 1957.
[5] PauU, W.: Určenie krátkei základne prístroiom EOS meraním
dižok vo věetkých kombináciach. Vermessungstechnik č. 7.
1968. str. 242-246.

Výsledky získané pri praktickom použití tejto metódy
v roznych podnikoch (Duslo Šara, Slovenské lodenice
Komárno, JCP Štúrovo, J adrová elektráreň J aslovské
Bohunice a i.) ukazujú, že predpokladaná presnosť jak
pre meranie d1žok, tak aj celej siete je dosiahnutel'ná
aj pri pomerne menej priaznivých podmienkach merania, keď požiadavka prevádzkového krubu na pracovisku nebýva z roznych dovodov investorom úplne doV literatuře se běžně uvádí hodnota základní středdržiavaná. Je pravdepodobné, že túto presnosť bude
ní chyby paralaktického
úhlu, měřeného v jedné
možné ešte zvýšiť uplatnením ďalších vhodných spo- - řadě systémem PPLLLLPP 4cc• Za tohoto předpokladu, při měření ve více řadách, největší oprava od
sobov, najma použitím vhodných kolimačných pomoaritmetického průměru nemá překročit hodnotu 8
cok pri uhlovom meraní krátkych strán. Už dnes je
až loce• V případě překročení se pozorování povauvedená met6da dobrým pomocníkom geodeta, umo~žuje za odlehlé. Ve všech vzorcích je nutné číselně
ňujúca splniť aj náročné požiadavky investora na preszavádět hodnotu
střední
chyby paralaktického
nosť, čo by bolo sotva možné uplatnením iba bežných
úhlu, nikoli jeho polovinu.
geodetických metód a postupov, užívaných v stavebnej

Postup komplexního zakládání
evidence nemovitostí v českých krajích
v r. 1968

Dnem 1. dubna 1969 uplynulo pět let od účinnosti
zák. č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí. Od r. 1964
tedy budují orgány geodézie v okresech, tj. stře·
diska geodézie (SG ) nové evidenční dílo, které
se stane zdrojem technických i právních informací
o veškerých nemovitostech pro potřeby státních
orgánů, socialistických
organizací i občanů. Účelem tohoto článku je seznámit veřejnost se současnými výsledky v zakládání evidence právních
vztahů k nemovitostem a dotknout se i některých
problémů, které přitom vznikají.
1. Výsledky komplexního zakládání
movitosti v roce 1968

evidence ne-

V roce 1968 byla evidence nemovitostí (EN) v českých krajích komplexně založena v dalších 464
obclch (včetně 4 katastrálních území hl. m. Prahy).

Dr. Zdeněk Tempír,
Český úřad geodetický a kartografický,
Praha

Tím stoupl celkový. počet obcí s komplexně založenou EN na 1172 obcí, což činí 15,6 % z celkového
počtu 7499 obcí v českých krajích. Postup komplexního zakládání EN podle obcí za jednOtlivá
léta je patrný z tab. 1.
Proti roku 1967, došlo v minulém roce ke snížení počtu obcí, ve kterých byla komplexně založena EN o 65 obcí. Neznamená to však, že byla
splněna menší část celkového úkolu. SG zařadila
do svých harmonogramů na rok 1968 obce obtížnější, kde zápisy v pozemkových knihách značně
nesouhlasily se skutečností, např. po přídělovém
řízení apod. a také 8 měst. Přes tyto skutečnosti
dosáhli pracovníci SG při komplexním zakládání
EN v roce 1968 příznivějších výsledků než v roce
1967. Vyšetřil! o 61 tis. měrných jednotek (parcely
+ budovy s čísly popisnými nebo evidenčními +
+ evidenční listy) více a založili a prověřili o 5232
více listů vlastnictví (LV). Současně bylo dosaženo
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Tempír,

i snížení počtu nedoložených právních vztahll zapsaných do záznamll změn o 1179 položek. Do záznamll změn bylo zapsáno celkem 9036 položek,
což je 8,4 % ze 107929 všech právních vztahll vyšetřených v roce 1968 při komplexním zakládání
EN. Z počtu 9036 položek záznamll změn (nedoložené právní vztahy) je 58,3 % neprojednaných dědictví, která SG postupují státním notářstvím k vyřízení. Zbytek jsou převody nemovitostí, které mezi sebou provedli organizace nebo občané, aniž by
pro ně byly vyhotoveny příslušné listiny. Tento
zbytek 3772 nedoložených právních vztahll tvoří len
3,5 % všech právních vztahů vyšetřených v roce
1968 a postupně se bude dále zmenšovat.

Do konce
roku

Rok

1964
1965
1966
1967
1968

I

POČl't obcí

7
15
157
529
464

Celkem Il72

2. Obtíže středisek
kládání EN

geodézie při ~mplexním

za~

I v roce 1968 se při komplexním zakládání EN
vyskytovaly určité obtíže, které zpomalovaly jeho
celkový prllběh. Vesměs šlo o nedostatečnou spolupráci některých státních
orgánll a organizaci,
které z rllzných dllvodů neplnily uspokojivě své
povinnosti souvisící s komplexním zakládáním EN.
Při místním šetření zjistila SG množství právně
neuspořádaného
párodniho majetku. Jde zejména
o nemovitosti z pozemkových reforem a z konfiskací, o neúplně provedené příděly, o opuštěný majetek apod. Některé okresní národní výbory sice
uznávají v těchto případech
nutnost provedení
právního pořádku, avšak pro nedostatek kvalifikovaných sil se touto agendou málo zabývají. Potíže
v součinnosti se SG vznikají u těch MNV, které
nemají uvolněné funkcionáře, nebo kde dochází

evidence
v r. 1968

LV

LV

podle lístín

pH kompl.

LV
zak1.

celkem

I

~

%

%

1965

105091
4,7

2245
0,1

107336
4,8

1966

222781
9,9

28865
1,3

251646
Il,2

1967

368836
16,4

III 401
4,9

480237
21,3

1968

495822
22,1

194085
8,6

689907
30,7

-

Pozn.: Procenta vyjadřují podíl založených LV
z celkového
předpokládaného
jejich množství
v ČSR, tj. cca 2250 tis. LV.

Z uvedených výsledkll je patrno, že SG v českých krajích již zvládla problematiku komplexního
zakládání EN a že buď sama, nebo ve spolupráci
s kompetentními orgány vyřeší 'většinu složitých
případll, které se přitom vyskytují.

Postup komplexního
zakláddni
nemovitosti
v českých krajich

k jejich častému střídání. Organizace též dosud
málo plni svou zákonnou
ohlašovací
povinnost
vllči místním národním výborům, které pak nemohou sdělovat všechny změny skutečností vedených
v EN středisku geodézie.

Od účinnosti zákona č. 22/1964 Sb. o evidenci
nemovitostí bylo do konce roku 1968 v ČSR založeno celkem 690 tis. LV, z čehož bylo 496 tis. založeno na podkladě docházejících listin a zbytek
194 tis. LV při komplexním zakládání EN. Postup
v zakládání nových LV podle jednotlivých let podává tab. 2.

Přehled ukazuje, jak se podílejí na zakládání no~
vých LV docházející listiny a jak místni šetření
při komplexním zakládání EN. Počet zakládaúých
LV podle listin je v posledních třech létech celkem
ustálenna
cca 130 tis. LV ročně.

Z.:

,

Na druhé straně jsou i okresy a kraje, kde
spolupráce s národními výbory je dobrá, nebo i velmi dobrá (kraj Středočeský okresy Benešov, Kladno, Praha-západ, Nymburk, většina okresll kraje
Západočeského a další).
Pvaxe ukázala, že nejlepši spolupráce je s těmi Okresními národními výbory, které mají vyčleněného pracovníka pro styk se SG, jak tomu je
např. u většiny okresll Západočeského kraje. Orgány geodézie proto usilují jednáním s příslušnými
orgány rozšířit tyto dobré zkušenosti do všech
krajll a na každý ONV.
Nejlépe se spolupracuje s organizacemi,
se
sídlem v obci, v níž se zakládá EN a také s těmi,
které mají odbornou službu pro vedení vlastní
evidence nebo projevují alespoň zájem o uspořádání právních vztahll k nemovitostem. Jako příklad
dobré spolupráce lze uvést okres Ostrava a Karviná,
kde se SG dohodla s ředitelstvím Ostravsko-karvínských dolil na postupném zakládání právních vztahll k nemovitostem, které jsou ve správě báňských
organizací. Nezájem o spravovaný nemovitý majetek trvá např. u některých
velkých organizací,
které užívají množství nemovitostí mnohdy bez
jakýchkoli listin - např. Státní statky. U takových
organizací se obvykle zjišťuje i neznalost vyhlášky
č. 104/1966 Sb. o správě národního majetku.
Největším partnerem SG při zakládání právnich vztahll k nemovitostem, zvláště pak při komplexním zakládání EN, je státní notářství. Dá se
stručně říci, že spolupráce mezi SG a státním notářstvím je dobrá všude tam, kde je zbavena ja·
kýchkoli resortních, příp. jiných podjatostí a kde
rozhoduje jen upřímná snaha po zdaru díla. Jsou
i případy, kdy pomoc státního notářství při komplexním zakládání EN se omezuje jen na zaplljčení pozemkových
knih. Státní notáři se' nezúčastňují instruktáží před zahájením komplexního
zakládání EN a dědictví projednávají se značným
zpožděním, mnohdy i několikaletým,
nebo jejich
projednávání pro nedosta.tek času vllbec odmrtají.
Existují však i příklady \dobré spolupráce
mezi
státními notáři a SG. Bylo by možno uvést téměř
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všechny okresy Západočeského a Jihočeského kraje, i převážnou většinu okresů Severomoravského
a Východočeského kraje.
'
Obtíže způsobují i závady v listinách. Z došlých
187 tis. listin bylo v roce 1968 podle sdělení oblastních ústavů geodézie 6022 vadných, tj. 3,2 %. Z tohoto počtu bylo nejvíce vadných listin (2604) vyhotoveno státními notáři. Teprve pak následovaly
vadné listiny vyhotovené organizacemi
(2010)
a
národními výbory (1408).
Nejčastější závady, pro které je nutno listiny
vracet, spočívají v uvádění chybných parcelních
čísel nebo nesprávných názvů obcí a katastrálních
území. Někdy je v listinách uváděn jen pozemkoknižní stav, nebo jsou listiny vyhotovovány na
podkladě st1arých, již neplatných identifikací, není
připojován geometrický
plán v případech, jde-li
o reálné dělení pozemku, chybí dOložka o právní
moci aj.
'
Pokud se týče občanů, ti práci SG vítají, obzvláště v osídlených obcích. Konečně se dočkali
zápisů vlastnických
práv k nemovitostem, které
dostali přídělem. Velký zájem projevují občané
o evidování práv k těm nemovitostem, které jsou
v užívání socialistických
organi~ací, nebo v náhradním užívání. Poněkud horší spolupráce SG je
s vlastníky, bydlícími mimo obvod vyšetřované
obce a s vlastníky rekreačních chat.
Je možno shrnout, že většina národních výborů, socialistických organizací, státních notářství a
občanů přijímá kladně komplexní z,akládání EN.
Ve veřejnosti stále více proniká poznání o nutnosti zavedení pořádku do evidence právních vztahů k nemovitostem.
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V roce 1966 připravila býv. ÚSGK ve spolupráci
s ministerstvem spravedlnosti "Návrh zásad 'právní
úpravy o zjišťování některých
právních vztahů
k nemovitostem při zakládání evidence nemovitostí" (dále jen "Návrh zásad'''). Jeho hlavním cílem
bylo umožnit zapisovat
předepsaným
způsobem
do listťl vlastnictví i nedoložené právní vztahy.
V roce 1967 bylo ústavně právním výborem
Národního
shromáždění
doporučeno
odložit vypracování paragrafovaného
znění osnovy zákona
podle navržených zásad, až do získání zkušeností
z většího počtu obcí. Počátkem roku 1968 vypracovala býv. ÚSGK nový "Návrh zásad" a příslušný
rozbor, tentokrát na podkladě
zkušeností
již z
900 obcí. Vzhledem k tomu, že se uvažuje o možnosti příp. komplexního řešení úpravy vlastnických
vztahů k nemovitostem, nebyl tento nový "Návrh
zásad" meziresortně projednáván.
Celková problematika
evidence nemovitostí
bude zpracována ve společné zprávě Českého úřadu
geodetického
a
kartografického,
ministerstva
spravedlnosti a ministerstva vnitra i s návrhy opatření předložena vládě k projednání.
Nezávisle na tom budou SG dále pokračovat
v zakládání právních vztahů k nemovitostem. Pět
let účinnosti zákona č. 22/1964 Sb. potvrdilo schopnost SG dobudovat v českých krajích ve spolupráci
se zúčastněnými státními orgány, organizacemi i
občany novou, kvalitní evidenci nemovitostí, kte·
rá plně nahradí dřívější zápisy v pozemkové knize
a v pozemkovém katastru.

K odměňování geodetů a kartografů

(2. část)

V předcházející' sta ti byli čtenáři seznámeni s některými platovými předpisy, používanými pro odměňování geodetů v různých resortech našeho národního hospodářství.
V této části se pokusím
o hlubší pohled do struktury geodetických útvarů
těchto
organizací mimo resort
Českého úřadu
geodetického a kartografického.
O spolupráci při
šetření byli požádáni zástupci (zpravidla vedoucí
pracovníci) více než dvaceti geodetických útvarů.
Informace v potřebném rozsahu došly od dvanácti
organizací, v jednom případě chybí podstatné údaje o počtech žen, takže tato informace není v přehledu zpracována. Některé jednotlivé údaje byly
úvahou doplněny tak, aby nevybočovaly z průměru
(u organizace č. 10).
Ukázalo se, -že v mnohých organizacích považují požadované údaje ~a interní záležitost, se
kterou není vhodné seznamovat širší veřejnost.
Z tohoto důvodu nejsou v přehledu uváděny názvy
organizací,
ale jen označení pořadovými
čísly
vzestupně podle velikosti geodetického útvaru.

Při posuzování
charakteristik
jednotlivých
geodetických
útvarů je třeba mít na zřeteli, že
došlé podklady jsou náhodným výběrem a jsou
zpracovány statistickými
metodami. Závěrům je
tedy možno přikládat pouze t,akovou váhu, jaká odpovídá velikosti. vzorku. Vzorek použitý pro tento
přehled je poměrně malý, ale s ohledem na to, že
hodnoty jednotlivých charakteristik
se mohou pohybovat jen v omezeném rozsahu, lze jej považovat
pro účely globálního pohledu za postačující.
V tab. 1 je uveden přehled kvalifikační a věkové struktury v údajích "pracovníci celkem (c)" a
"z toho žen (ž)".
Z celkového počtu 232 sledovaných pracovníků
je 79, tj. 34,0 % vysokoškolákťl, 91, tj. 39,2 % středoškoláků(z
toho pak 25 jiného než zeměměřického zaměření). Odborně plně kvalifikovaných pracovc
níkťl je 73,2 %. V organizacích bývalé Ústřední
správy geodézie a kartogmfie
je celkový podíl
plně kvalifikovaných
pracovníků téměř shodný a
dosahuje ve stejném období 72,1 %, i když počet
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Podle dokončeného stupně vzdělání
Počet
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c

I

ž
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V
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I

c

I

ž

I

c

ž

I

ÚSV
c

I

Podle věku

SO

I

ž

c

I

do
24 let

Z

I

ž

c

I

ž

I

c

I

ž

od 25
do 34
c

I

ž

od 35
do 44

I

c

I

I

ž

od 45
do 54
c

I

I

ž

55 let
a starší
c

I

ž
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1) D -

G
H
O
P
S
T
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64 20

232

76

27

79

)

2

20

6

91

)

4

2

1

4

2

11

11

6

3

27

10

11

2

10

5

10

19

9

5

14

9

39

37

45

32

87

25

44

8

27

9

29

dopravy
geologie
hornictví
stavební služby MNO
projektových organizací
stavebnictví
těžkého průmyslu

vysokoškolákll je o 6,50/0 nižší a počet středoškolákll naopak o 5,4 % vyššr. Jak bude ještě dále
prokázáno
na srovnání
kvalifikačního
složení
u jednotlivých organizací, klesá úměrně s velikostí
geodetického útv,aru potřeba kvalifikovaných
pracovníkll a dělba práce umožňuje lépe hospodařit
s lidmi. Počet pracovníkii bez odborného vzdělání
(střední odborné vzdělání není v oboru zeměměřictví zřízeno, jde tedy zřejmě o absolventy závodních škol práce nebo jiných odborných směrllJ dosahuje 26,8 % a výrazně převažují ženy se základním vzděláním. V organizacích býv. ÚSGK je počet
pracovníkll bez odborného vzdělání téměř shodný,
i pokud jde o stupně vzdělání. V sledovaných organizacích připadá na jednoho vysokoškoláka 1,15
absolventa prllmyslové školy a 0,78 pracovníka bez
odborné kvalifikace.
Z celkového počtu 232 sledovaných pracovníkii
je 76, tj. 32,8 % žen. Tento podíl je nižší než je
prllměrný podíl žen zaměstnaných
v našem národním hospodářství a svědčí o tom, že odvětví
geodézie svými pracovními podmínk,ami není pro
ženy zvlášť vhodné. Podíl žen výrazně stoupá
s klesajícím stupněm vzdělání aje zřejmé, že ženy
konají více práce pomocné než přímo odborný výkon. Vysvětluje se tím také obecně známý a kritizovaný jev, že ženy dosahují nižších priiměrných
vý'dělkii než muži. Vysokoškolačky
se vyskytují
jen zcela výjimečně a ještě spíše u větších organizací, kde lze respektovat jejich potřeby.
Věkové složení pracovníkll· lze podle mého
názoru hodnotit jako příznivé, protože 56,9 % pracovníkii je ve věku do 34 let, kdy fyzické i smyslo·
vé schopnosti umožňují vykonávat náročné geodetické práce. Nízký věkový prllměr ovlivňují zejména ženy, kterých je v prvních dvou věkových skupinách dokonce 75 %. Samotní muži jsou poně-

2) jiné než zeměměřické

1

3) jiné než zeměměřické

2

4) jiné než zeměměřické

14

a) jiné než zeměměřické

6

-

2

kud starší, ale přesto jich zllstává 48,1 % mladších
34 let. V malých geodetických útvarech se pracovníci ve věkové skupině do 24 let viibec nevyskytUjí,
protože zde zřejmě nejsou vhodné podmínky pro
jejich odborný rťist. Lze tím také vysvětlit čDsté
stížnosti velkých geodetických organizací, zejména
v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického, že mladí pracovníci brzy po zácviku odcházejí mimo resort. V nejnižší věkové, skupině
také převažují ženy se 71,1 %. Skupina 'do 24 let
je ovšem pro objektivní srovnání nepříznivě ovlivněna tím, že vysokoškoláci, a tam pak zejména
muži, teprve v tomto věku přicházejí do praxe. Podíl žen nad 55 let je ovlivněn hranicí odchodu do
dllchodu.
V tab. 2 je uveden přehled o zařazení do tarifních tříd. Není zde již odlišeno, která platová
stupnice se pro jednotlivé
organizace
používá,
o tom jsem hovořil v předcházející části v minulém
čísle. Organizace č. 5 nepoužívá platové stupnice
s tarifními třídami, ale nomenklatury osmi funkcí,
kde pracovníkťim vzniká vždy po ukončených pěti
letech odborné praxe nárok na částečný postup
v rámci celkového rozpětr. Pro srovnávání bylo
toto funkční zařazení převedeno do tarifních tříd
pomocí absolutních částek platových rozpětí. Údaje pro organizaci č. 5 nejsou tedy zcela přesné.
Z přehledu je patrné, že teprve tam, kde je
více jak 20 pracovníkťi, lze hovořit o využití celé
nebo alespoň větší části škály platové stupnice.
V mal'S'ch organizacích využívají se jednotlivé tarifní třídy pravděpodobně
spíše podle konkrétní
potřeby personálního
obsazení. Tento názor potvrzuje poznatek z nabídek pracovních příležitostí,
kde se v mnoha případech nabízí plat p'odle kvalifikace a odborné praxe.
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Z tabulky je dále patrno,že
obě sledované
organizace ministerstva dopravy (č. 11 a 12) se
svoji kvalifikačni strukturou odlišuji od ostatnich.
Je to zřejmě zpii.sobeno jejich odlišnou náplni
činnosti a deJši tradici jejich pii.sobeni. Zatimco
v organizacích č. 1-10 je nejvice obsazena tarifni
třida 9 a hned po ní těsně následuje třída 11, jsou
u organizaci č. 11 a 12 stejně obsazeny třidy 10
a 11 dvaatřiceti
pracovníky a dohromady
je
v nich zařazeno celkem 55,2 % všech pracovníkii..
V grafickém znázorněni vystupuji tři vrcholy,
odpovídajici základnímu, úplnému střednímu odbornému a vysokoškolskému
vzděláni. Pracovníci
s úplným střednim odborným vzdělánim ovšem zasahuji podstatně i do vyššich tříd (viz graf 1.).

1

35 6 45 6 521 21 8

I

31

2321
76

Stejně jako klesá podíl žen s narii.stajícím
stupněm vzdělání, klesá i jejich podíl s narii.stajícími tarifními třídami. Zatímco v nizkých tarifních
třídách jde výhradně o ženy, v nejvyšších třídách
nejsou zastoupeny vii.bec.
V tab. 3 jsou uvedeny souborně za všechny
sledované organizace dohromady údaje o závislosti
mezi dokončeným vzděláním a zařazením v tarifní
třídě. Vysokoškoláci jsou zařazováni ve třídách
7-13, absolventi prii.myslových škol ve třídách
5-11, absolventi všeobecně vzdělávacích škol ve
třídách 6-10, pracovníci se středním odborným
vzdělánim ve třídách S-11 a pracovníci se základnim vzděláním ve třídách 3-9. V tabulce je potvrzeno, že ve specializovaných
útvarech bývá
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Průměrný
poř'. č.
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27,0
22,0

22,0

22,0

29,0

32,9

34,5

29,7

31,2

I

10,0

1I,0

9,4

1I,0

8,3

9,2

10,5

8,3

10,3

1I,5

8,6

8,7

7,9

1I,0

10,5

5,0

10,0
._---

1I,3

9,3

9,0

8,2

10,7

6,9

6,2

22,0

7,2

9,0

7,9

4,9

7,1

9,4

8,8

4,4

8,6

10,8

9,2

6,3

9,0

1I,1

9,6

8,5

10,7

8,8

zpravidla zařazení odborných pracovníků jiného
směru nižší než pracovníků směru, který je náplní
specializace útvaru. Průměrná tarifní třída :absolventů průmyslové školy zeměměřické je 9,0, ale
absolventi jiných směrů průmyslové školy dosahují průměrně pouze třídy 8,2. U vysokoškoláků
je zařazení absolventů jiných studijních směrů také nižší, ovšem jejich malý počet nedovoluje rozdíl odpovědně kvantifikovat.
V tab. 4 jsou uvedeny základní charakteristiky
sledovaného
souboru organizací.
Průměrný věk
pracovníků je 35,3 roku, vysokoškoláci jsou o 11,1
roku starší než absolventi průmyslových škol. Ženy jsou v obou stupních vzdělání', které jsou sledovány, mladší než muži. V tarifních třídách jsou
ženy zařazeny v průměru o 2,8 třídy níž, což se zdá
více než by odpovídalo rozdílu ve věku. Vysokoškolačky jsou v průměru mladší o 10,6 roku a jsou
zařazeny jen o 0,7 tarifní třídy níž, právě t,ak jako
u absolventek průmyslové školy rozdílu 6,1 roku
odpovídá rozdíl 0,9 tarifní třídy. Lze soudit, že
nízké zařazení žen není způsobeno odborně kvalifikovanými pracovnicemi,
:ale ostatními ženami
s úplným středním všeobecným vzděláním, středním odborným a základním vzděláním.
Z přehledu průměrných tarifních tříd je patrna klesající tendence této hodnoty s narůstající
velikostí organizace. Naopak u vysokoškoláků jsou
průměrné vyšší třídy spíše v malých organizacích.
U průmyslováků nejeví se žádná závislost mezi tarifní třídou a velikostí organizace. Vyššími tarifními
třídami obecně jsou charakterizovány
obě organizace ministerstva
dopravy, ale to je způsobeno,
jak již bylo dříve konstatováno, odlišností jejich
poslání. Ve srovnání s organizacemi resortu geodézie a kartografie vyplývá, že průměrná tarifní
třída je tam u všech pracovníků o jeden stupeň
nižší, ale u 26,2 % pracovníků,
odměňovaných
podle tarifní stupnice T, se používají funkční příplatky, kterými se sice nezvyšují tarifní třídy, ale
zvyšuje se výdělek v průměru
8 %. Stejný rozdíl jedné tarifní třídy je i u vysokoškoláků a absolventů průmyslové školy. Srovnání v absolutních
číslech s použitím platové stupnice T II~ pak uka·
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1I,0

9,5
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10,0

7,9

zuje, že průměrný základní p),at (vypočítaný ze
středu třídy J činil v organizacích mimo oblast
působnosti ČÚGK Kčs 1725,- v organizacích býv.
ÚSGK 1679,- Kčs; u vysokoškoláků byly tyto hod·
noty 2174,- a 2113,- Kčs; u průmyslováků 1776,a 1588,- Kčs. Údaje o organizacích resortu geodézie
a kartografie jsou založeny na šetření k 31. květnu 1968 a v současné době již neplatí, protože od
1. října 1968 bylo umožněno zvýšit tarifní třídy
vysokoškoláků a absolventů průmyslové školy při
v podstatě stejných požadavcích na délku odborné
praxe o jeden stupeň. Údaje o tom, jak této možnosti jednotlivé organizace využily, nejsou k dispozici.
S ohledem na chyby, které se zákonitě do
propočtů ze statistických
dat dostanou a s ohledem na to, že se srovnávají údaje z různých organizací, jejichž platové předpisy se v období šetření
změnily k lepšímu, dostaly ~e pl:a.tové poměry
v oboru piísobnosti býv. ÚSGK teprve na podzim
minulého roku do odpovídající relace s celostát·
ními průměry geodetů. Platové možnosti vysokoškoláků jsou nyní přibližně stejné jak u organi-
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zací ČÚGK, tak i všech ostatních organizací, zatímco rozdíl platového zaiíazení absolventfi prfimyslové školy se pravděpodobně
ani opatřeními
k 1. říjnu 1968 nepodařilo v plném rozsahu odstranit.
V tab. 5 je uvedeno věkové rozložení podle stupňfi vzdělání. U vysokoškolákfi jsou dva vrcholy,
pro věkovou skupinu pětapadesáti až šedesátiletých
a pět1atřiceti až čtyřicetiletých.
Předpokládáme-li
v jednotlivých stupních vzdělání závislost mezi věkem a tarifním zařazením, pak z hlediska perspektiv funkčního, a tím i platového vývoje .dojde během příštích pěti let k postupnému odchodu starší
skupiny do dfichodu a vzhledem k tomu, že věkové
skupiny mezi tím jsou méně obsazeny, postoupí
generace čtyřicátníkfi na vedoucí místa.. Generace
pracovníkfi, kteří jsou dnes mladší pětatřiceti let,
má malou naději, že v prfiměru dosáhne vedoucích
funkcí.

let se

Středoškoláci
starší pětatřiceti
objevují
jen jednotlivě. Jejich vyhlídky na další postup by
byly příznivé, pokud již nejsou zařazeni do nejvyšších pro ně dosažitelných
tarifních tříd. V takovém případě jsou jejich perspektivy platového vývoje omezeny na zrněny a úpravy platových soustav, jejiCh funkční vývOj je ukončen. Pracovníci
bez odborného vzdělání jsou rozděleni téměř pravidelně do všech věkových skupin; u žen se základním vzděláním, pro něž nejsou reálné perspektivy dalšího platového vývoje, lze předpokládat
přirozený úbytek po ~aložení rodin.
Předmětem šetření byla také pohyblivá složka
výdělku. Některé organizace tyto údaje nedodaly,
takže jde o menší vzorek, než který sloužil pro
ostatní dedukce. Výše prémií a odměn se pohybovala v roce 1967 mezi 1-15 %, v jednom případě
vedoucího pracovníka dosáhly 30 %. Výše ročních
podílfi, pokud se v některých organizacích vyplácely, se pohybovaly mezi 3-80 % měsíčního základního platu.
Přehled o odměňování geodetfi, který byl čtenářfim předložen, nečiní si nároky na úplnost a ani
dílčí závěry k jednotlivým otázkám nemusí mít
obecnou platnost. Problematika geodetických a kar-
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.tografických pmcí je velmi mnohotvárná a srovnání organizací rfizných resortfi vyžaduje nutně, aby
některé
závažné aspekty, jako pracovní náplň,
organizační začlenění geodetického útvaru, vývoj
a tradice geodetických pmcí v rfizných odvětvích,
v malých útvarech pak i konkrétní personální obsazení a další, nebyly pro souborný přehled uvažovány. Přesto se domníVám, že i globální pohled
má svfij účel.
Závěrem děkuji všem zástupcfim organizací,
kteří poskytli podklady a přispěli i k hlubšímu
pohledu do své problematiky.

Přehled výzkumných zpráv
VÚGTK Praha
214. V á I k a
Oldřich:
Komplexní
mechanizace
zpracování
výsledku číselných geodetických
a fotogrammetrických
metod
215. Vál k a Oldřich: Zlepšení technické a ekonomické úrovně prací středisek geodézie
216. C h a r a mz a František: Program pro výpočet analytické aerotriangulace
AAT - Odra - 1 - část II. (03-S-71)
217. K u č e r a Karel, Ad á m e k Jiří: Metodika
ověřovacích zkoušek nivri)lačních přístrojú
218. K u č e r a Karel, A dám e k Jiří: Metodika
ověřovacích zkoušek optických dál~oměrú
219. Tom s a Karel: Výzkum analytické aerotriangulace pro technickohospodářské
mapování
2. dílčí zpráva (závěrečná)220. V Ys k o čil Pavel: Vertikální pohyby zemské
kúry sezónního charakteru - část I.
221. Š i m o n Zdeněk: Výzkum věkových zrněn charakteristik tíhového pole Země v roce 1966
222. Š i m o n Zdeněk: Výzkum teplotních vlivú na
měření gravimetry
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223. Ci m bál n í k Miloš: Převod československých geodetických základů do Souřadnicového systému 1942
224. P 1ach Ý Osvald: Výzkum možností racionalizace kartografických sestavitelských prací
225. Fu č í k Vladimír: Výzkum optimální struktury pracovníků resortu ÚSGK
226. K r u i s Bohumil: Výzkum svislých pohybů těžebních pánví v ČSSR
227. V o n d r á k Jan: Měření poloh Měsíce malým
. cirkumzenitálem
se zaměřením k určení efemeridového času
228. R a m b o u s e k Jan: Sledování variací zeměpisné šířky na Geodetické observatoři Pecný
v období od 2. září 1958 do 20. října 1966
229. Ci m bál n í k Miloš: K přesnosti měření vzdáleností pro zjišťování horizontálních
recentních pohybů zemské kůry
230. B u r š a Milan: Uvážení vlivu blízkých topografických hmot při určování tíhových korekcí na nerovnosti terénu
231. Pic hl í k Václav: Staqovení souborného vlivu nejdůležitějších
zdrojů chyb na přesnost
fotogrammetrického
vyhodnocení
232. Hor á k Jiří, M u s í 1e k Jan: Výzkum koncepce základního dějepisného atlasu
233. Hlo uš e k Petr, L o y d a Ludvík: Výzkum
koncepce kartografických
aplikací středních
měřítek (Regionální atlas)
234. Fu č í k Vladimír, P o spí šil Vladimír: Přestavba cen geodetických prací
235. Vol fík
Bohumil, P o spí šil Vladimír, F uč í k Vladimír: Studie ekonomiky vztahů pro
uplatnění nové ekonomické soustavy
236. P o spí šil Vladimír: Tvorba cen při technickohospodářském mapování
237. B o u d a Karel: Technická normalizace THM
238. K r u i s Bedřich: Výzkum stálosti zemského
povrchu v oblasti vodního díla Orlík
239. Vol fík
Bohumil: Výzkum ekonomické efektivnosti THM
240. M a r š í k Zbyněk: Zhodnocení fotogrammetrického strojového parku resortu ÚSGK
241. Syn e k Ivan: Nomografický způsob výpočtu
efemerid ÚDZ s ohledem na fotografické simultánní pozorování
242. K o 1á č n Ý Antonín: Koncepce vlastivědného
atlasu pro I. stupeň ZDŠ
243. C h a r a m z a František:
Podprogramy
pro
práci se seznamy na počítači ODRA 1003
244. Pic h 1í k Václav: Výzkum technologie THM
v měřítku 1 : 5000
245. K a r s k Ý Georgij: Systém astronomických
programů pro počítač Minsk 22-1. standardní
procedury (SAPlj
246. V Ys k o čil Pavel: Vertikální pohyby zemské
kůry v oblasti Ostravskokarvinské
uhelné
pánve
247. M u s í 1e k Jan: Výzkum koncepce regionálních map
248. K o 1á č n Ý Antonín: Vlastivědný atlas ČSSR
249. K orná rek
Vladimír: Technologie výroby barevných leteckých snímků
250. K orná rek
Vladimír: Rekonstrukce a zkoušky vyvolávacího automatu MVS 2
251. K a r s k Ý Georgij: Zhodnocení přesnosti komor Rb 75 pro pozorování ÚDZ
7.52. Vol fík
Bohumil: Studie nových zásad plánovitého řízení v resortu ÚSGK

253. Her d a Miroslav: Technologický postup pro
vytyčování a kontrolu výškových stavebních
objektů
254. Vál k a Oldřich: Metody zaměřování změn
při EN a NTP (se zřetelem k jejich využitelnosti)
255. Vál k a Oldřich: Mechanizace EN s použitím
samočinného počítače (teoretická studie)
256. R o u '1e Miroslav: Doplňování změn a sítě
pevných bodů v pozemkových mapách fotogrammetrickými metodami
257. Pic h 1í k Václav: K fotogrammetrickému
vyhodnocování zastavěných tratí a k určování
pevných bodů v zastavěných tratích
258. Her d a Miroslav: Přesná optická nivelace
s rozdílnou délkou záměr
259. Her d a Miroslav: Technologický postup pro
měření posunů pozemních staveb
260. Her d a Miroslav: Využití kolimace a autoIkolimace při úhlOVých měřeních v inženýrské
geodézii
261. D e 1o n g Bořivoj: Technologie zaměřování
bodů BP malými světelnými dálkoměry
262. D e 1o n g Bořivoj: Technologie měření délek
malými světelnými dálkoměry pro speciální
účely inženýrské geodézie
263. K uč e r a Karel, A dám e k Jiří: Prověření
soustavy kritérií přesnosti THM
264. V Ys k o čil
Pavel: Vertikální pohyby zemské kůry v .oblasti Čech z nejnovějších nivelací
265. P o spí šil
Vladimír: Studie nových zásad
plánovitého řízení - analyza cen kartografické polygrafie
266. Vol fík Bohumil a kolektiv:
Automatizace zpracování ekonomických informací
267. P o spí š U Vladimír: Technická normalizace
v resortu ÚSGK
268. P 1ach Ý Osvald: Studie současného stavu
kartografické
výroby a návrh jejího dalšího
rozvoje
269. Hor á k Jiří, Hiibner Václav: Nová koncepce
nástěnných map pro vyučování dějepisu
270. Hlo u šek
Petr: Výzkum koncepce atlasu
městského sídla
271. H a šek
Aleš: Výzkum technických a ekonomických možností a účelnosti převodu různých
druhů map do jednotného dekadického měřítka pro účely EN
1968
272. D e 1o n g
Bořivoj:
Výsledky
ověřovacích
zkoušek gyrotheodolitu Gi-B2
273. N a v a r a Pavel: Aplikace laserů v geodézH
274. C h a r a m z a František: Systém procedur La,boratoře
pro geodetické
výpočty v Delftu,
určený pro výpočty v rovině
275. K o 1á č n Ý Antonín: Studie o komunikaci a
účinnosti kartografické informace
276. B u r š a Milan: K uvážení vlivu blízkých hmot
na gravimetrické tížnicové odchylky
277. C ha r a m z a František: Programy MNC-ODRA
-VM a MNČ-ODRA-2Ppro řešení úloh vyrovnávacího počtu na samočinném počítači ODRA
1003
278. Her d a Miroslav: Přesnost vytyčování' stavebních objektů
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279. M u s í 1e k Jan: Autoatlas ČSSR
280. Vol fík
Bohumil: Aplikace zásad nové soustavy řízení - úprava popisu stupňi'l obtížnosti v ceníku geodetických a kartografických
prací
281. P 1ach Ý Osvald: Technologie znázorňování
reliefu stínováním
282. P 1ach Ý Osvald: Výzkum kartografických metod a prostředki'l pro zobrazení výsledki'l geografické rajonizace
283. Ne u m a n n Jan: Technologické postupy při
reprodukci a tisku map
284. K o már e k Vladimír: Použití nových fyzikálních metod při získávání informací o předmětech měření na leteckých snímcích
285. Her d a Miroslav: Hlavní směry využití geodetických metod k měření rozměru, tvaru a polohy velkých strojních součástí a zařízení
286. Vo n d r á k Jan: Výpočetní program pro metodu stejných výšek
287. V Ys k o č i I Pavel: Výzkum svislých pohybi'l
zemské ki'lry v těžebních oblastech CSSR, Sokolovská pánev - Etapa I
288. Bul' Š a Milan: Chyba z interpolace výšek kvazigeoidu na území ČSSR
289. D e Ion g Bořivoj: Technologie měření gyrotheodolitem Gi-B2
290. C hal' a m z a František: Programovací systém
MNČ-E 503
291. Me i s s I e r Antonín, S o k o 1í k Bohuslav:
Fotoelektrický mikrometr
292. Pic h I í k Václav: K problému technickohospodářského mapování v měřítku 1 : 5000
293. V á I k a Oldřich: Předběžný návrh pracovních
(technologických)
postupi'l při zaměřování
změn
29'l. V á I k a Oldřich: Použití samočinného počítače pro provádění změn v evidenci nemovitostí
- 2. dílčí výzkumná zpráva
,
295. R o u I e Miroslav: Technologický postup využití fotogrammetrických
metod pro udržování map EN
296. R o u I e Miroslav: K problému obnovy map EN
fotogrammetrickými
metodami
297. Š í m a Jiří: Analytické fotogrammetrIcké metody pro mapování železničních stanic v měřítku 1: 500
298. Š í m a Jiří: Metodika tvorby digitálního modelu terénu
299. K u čel' a Karel, A dám e k Jiří: Trilaterační
síť s odvozenými stranamI a azimuty
300. 1. - K u č e r a Karel: Vz:orce pro objem zemních těles
2. - Š il a r František: Výzkum metod a vypracování návrhu směrnice pro určování objemi'l zemních těles
301. Her d a Miroslav: Měření sklonoměrem pro
velké rozpětí
302. K u čel' a Karel: Zaměření, vyrovnání a přesnost pravoúhelníkové vytyčovací sítě
303. Ad á m e k Jiří: Technologický postrp pro vytyčování hlavních stavebních čar a os a pevných výškových bodi'l bytových' a pri'lmyslových objekti'l
304. Š i m o n Zdeněk: Výzkum dynamických teplotních vlastností gravimetri'l
305. K o 1á č n Ý Antonín: Příspěvek
kartografie
k modernizaci vZdělání a rozvoji masové kultury

306. K o I á č n Ý Antonín: Návrh českých ekvivalenti'l pro vícejazyčný slovník ICA
307. H I o u šek Petr: Atlas světa
308. N e u m a n n Jan, L o y d a Ladislav: Analýza
kartografických výrobki'l ÚSGK
309. Hor á k Jiří: Koncepce typových map nového
atlasu dějin pro ZDŠ a SVVŠ
310. H a šek Aleš, H I o u šek Petr: Metodika kartografického znázornění nucené těžby lesních
porosti'l
311. Vol f I k Bohumil, M e i s S I e r Antonín: Profesiogramy technickohospodářských
pracovníki'l a dělníki'l v resortu Ústřední správy geodézie a kartograf1e
312. N a val' a Pavel, S o k o I í k Bohuslav: Měření UDZ laserem - laserový optický radar
313. M a r š í k Zbyněk: Výzkum progresívních fotogrammetrických metod
314. K a r s k Ý Georgij, Raj c h I Rostislav, S yn e k Ivan: O použitelnosti družicových komor
Rb 75 a SBG
315. C i m bál n í k Miloš: K základně kosmické
trianglilace.

K,artografické nakladatelství zajišťuje v r. 1969-70 pro
Český úřad geodetický a kartografický vydání těchto
tedhnických předJpisfi:
Název, měsíc a rok vydání
1. Technické mapy měst, červen, 1969
2. MaJpování podzemních pl'ostor, červenec, 1969
3. Techntckohospodářské mapování (s uká~ovými listy
1 : 1000 a 1 : 2000), sl'pen, 1969
4. Obnova a ochrana bodů geodetických sítí, list'llpad,
1969
5. Ochrana bodfi geodetických sítí, oclu'anná opatřenl,
listopad, 1969
6. Řízení při př·emístění, poškození, zničení bodů, listopad, 1969
7. Čs. jednotná trigonometrická síť (triangulační směrnice), prosinec, 1969
8. Úodržba trigonometrických
bodů - polní práce, prosinec 1969.
9. Technická niv'elace, prosinec, 1969
10. Určování objemu zemin ve stavebnictví, prosinec, 1969
11. 'Souborná evidence podzemních vedení, prosinec, 1969
12. Zři~ování zhušťovacích bodfi, leden, 1970
13. Údržba trigonometrických
bodů - výlpočty, březen,
1970
14. Místní šetření a ol:movení elahorátů EN při THM, květ,en, 1969
15. Převod map EN do dekad. měřítka, březen, 1970
16. Statut názvoslovné komise, únor, 1970
17. Směrnice pro práce dokumentační služby ČÚGK (novelizace a unifiikace), březen, 1970
18. Poplatky za používání údajů v do'kumentacích, březen,1970
19. Směrnice pro práce v mapových službách, březen,
1970
20. Koordinace geodetických a kartografiCkých prací, listopad,1969
Konečný tiskový náklad uvedených směrnic bude stanoven 'podle požadavkfi odborné veřejnosti. Za účelem za-
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jištění dostatečného množství tis1ků žádá KaTtografickě
nakladatelství zájemce o subskripční přihlášky s uvedením názvu žád,aných směrnic a počtu ~ožadovaných výtiskfi na adresu: Kartografic'ké nakladatelS'tví, Kostelnr
42, PTaha 7.
Přihlášky zašlete do 15. května 1969.

8. dubna 1879 - před 90 lety se naTodil v Cerveném
Hrádku u Plzně ing. Josef Cingroš, em. vrchní měř. rada
a dozorčí úředník u GeneTálního finančního ředitelství
v BTatislavě. Od Toku 1900 až do roku 1919 pí\sobll v Haliči a kl'átký čas jako evid. geometr v Hradci Králové.
V r. 1920 přeložen na Slovensko, kde působil jako dozOTčí orgán v RužombeTku, v Liptovském sv. Mikuláši
a konečně v Bratislavě. Byl velmi činný publicisticky.
Psal do ZV. Cenné jsou jeho články "O neúplném mapovém opeTátu na Slovensku" (1927) a "O mapách konkTetuálních". (Přeložen,o též do němčiny a francouzštiny). V Toce 1926 byl/Jmenován min. spravedlnosti členem
zkušební
komise
pro
zeměměřické
zkoušky
u sóudní tabule v Bratislavě a dále byl předsedou zkuEelmí komise ustanovovací.
(Zemřel 9. dubna 1942
v Praze.)
8. dubna 1959 - před 10 lety zemřel v Brně ing. dr.
Adolf Fiker, em. pTofesoT fotogrammetrie
na VAAZ
v Hrně. Jeho zásluhou bylo vzorné vybudování fotogrammetrické
laboratoře
na VAAZ. Byl literáTně vědecky činný. Jeho práce najdeme v ZV, GO a v jiných
odborných časopisech. Svého času byl místopředsedou
vědeckotechnické rady IÚSGK. (Narodil se 16. ledna 1906
v Plzni.)
14., dubna 1629 - před 340 lety se narodil v Haagu
Christian Huygens, matematik, fyzik a (,lstronom. Zavedl pro praktickou astronomii kyvadlov/í hodiny. Ve
svém pojednání "Oe ratiociniis in ludo aelae" (1656)
podal první vědecký základ k počtu pravděpodobnosti.
Optika mu děkuje za zlepšení
teleskopu.
(Zemřel 8.
čeTvna 1695 v Haagu).
15. dubna 1879 - před 90 lety se narodil v Březnici
u Příbramě ing. Ladislav Kubík, em. vrchní měř. Tada a
přednosta oddělení nového měření hl. města PTahy. Vyniklal vysokým rozhledem a odbornými vědomostmi. Za
jeho vedení dokončeno zaměření celé Velké Prahy v měřítku 1: 720. Byl účastníkem několika světových kongresů pro úpravu měst a v r. 1926 světového kongresu
geometrů v Paříži. Od roku 1928 do r. 1945 byl činným
jako předseda, Ústavu pro stavbu měst při Masarykově
akademii práce a od r. 1929 byl členem vědecké rady
MAP atd. Jeho odborně literární činnost je velmi široká.
Jeho práce se hlavně nalézají ze Zprávách MAP a v časopise Veřejné zprávy technické. (Zemřel 11. srpna 1951
v Praze-Dejvicích.)
16. dubna 1909 - před 60 lety se narodil v Libštátě
okres Semily prof. ing. dr. Josef Klobouček, profesor
fotogrammetrie na CVUT v Praze. V roce 1930 vystudoval zeměměřické inženýrství na vysoké škole speciálních nauk CVUT v Praze a nastoupil jako asistent
u akademika Ryšavého. V roce 1937 předložil disertační
práci "Zkoušení způsobilosti pro stereofotogrammetrické
měření" a stal se doktorem technických věd. V roce
1947 se habilitoval na obor nižší geodézie a fotogrammetrie. Oba předměty přednášel pro posluchače zeměměřického a lesního inženýrství. V roce 1952 byl jmenován profesorem pro obor nižší geodézie a fotogrammetrie a pověřen vedením nově zbudovaného ústavu
fotogrammetrie.
Pracoval velmi činně v bývalém SIA
a v bývalé Masarykově akademii práce a v české společnosti fotogrammetrické,
jejímž byl několik let předsedou. Jeho činnost odborně literární
byla obsáhlá.
Z činnorodé práce odešel ze zdravotních důvodfi v r.
1963.
24. května 1869 - před 100 lety byl vydán zákon
č. 88/1869 říŠ. zák. o nové úpravě daně pozemkové a
reambulaci katastru.

25. května 1869 ..,...před 100 lety se narodil v Nové
Pace pplk. Matiíj Semík, pracovník VZÚ v Praze. Měl
vynikající podíl při zakládání našeho vojenského zeměpisného ústavu, při školení jeho kartografických
pracovníků, při výchově .dorostu a na zdokonalení soukromé kartografie,
hlavně školních a turistických
map.
Podplukovník Semík pozvedl českou kartografii na vy·
sokou úroveň. Byl odborně literárně činným. Jeho články
se objevují ve Výročních zprávách VZÚ, ve Sborníku
čS. zeměpisné společnosti a v Kartografickém přehledu.
(Zemřel 30. října 1961 v Praze).
1. června 1859 - před 110 lety se narodil v RakovlJ(ku ing. Josef Leipert, em. min. rada a přednosta ústřední
správy pozemkového katastru v oddělení III/6b min.
financí. Po mnohaletém ,působení v několika českých
městech byl povolán pro své vynikající schopnosti
k dozorčí službě u ZFŘ v Praze a později k ř(lditelství
katastru daně pozemkové ve Vídni. Po převratu byl činným v čs. ministerstvu veřejných prací na přípravách
uspořádání zeměměřické služby v CSR. Od r. 1919 pak
na této práci pokračoval v_ min. financí. Byl členem
zkušební komise pro státní zkoušky zeměměřické na
CVUT v Praze. Byl velkým podporovatelem otázky prohloubení studia zeměměřického. K jejímu rozřešení působil celým svým vlivem. (Zemřel 30. června 1925 v Praze].
1. června 1879 - před 90 lety se narodil v Hrobčicích na Moravě ing. dr. Alois Tichý, profesor nižší a
vyšší geodézie na vysoké škole zemědělské v Brně, její
rektor v r. 1935/36 a potřikrát jejím děkanem. Byl neúnavným prfikopníkem fotogrammetrie.
Velmi bohatá
byla jeho činnost literární.
Prof. Tichý vydal vedle
mnoha vědeckých prací, mnoho prací odborných, populárních článků a 10 učebnic. Vědecké práce hlavně
pojednávají o grafických metodách vyrovnání nivelací
a tachymetrie. Prof. Tichý byl členem Moravské příro.dovědecké společnosti v Brně, české akademie zemědělské v Praze, členem české fotogrammetrické společnosti
v Praze a německé v Berlíně. Jako úř. aut. civ. geometr
byl čelným představitelem
moravských geometrů. (Zemřel 31. ledna 1958 v Brně.)
10. června 1954 před 15 lety zemřel v Paříži
ing. René Danger, profesor na "Ecole spécial des Travaux publics" a dlouholetý redaktor časopisu "Journal
des Géométres-Experts francais". Byl velkým přítelem
čs. zeměměřičů. Byl čestným členem MAP a čestný člen
Spolku čs. zeměměřičů. Vládou čs. republiky byl vyznamenán řádem Bílého lva 4. tř. (Narodil se 17. srpna
1872 v Etampes).
18. června 1834 - před 135 lety se narodil v Janovicích u Polné Jan Marek, český geodet evropského jména.
Vytvořil spolu s geometrem Horským uherský pozemkový katastr. Později se stal profesorem geodézie, astronomie a matematiky na vojenské akademii ve Vídni.
Napsal větší počet vědeckých i odborných článků v časopise "Zeitschrift
fťir Vermessungswesen."
(Zemřel
11. července 1900 na Král. Vinohradech).

Výzkumný ústav geodetický, topografický
fický v Praze vypisuje konkurs na místo

a kartogra-

vedoucího inženýra pro obor výchovy pracujících
Předpoklady:
vysokoškolské
vzdělání
zeměměřického
směru, praxe v oboru geodézie a kartografie nejméně
10 let, pedagogické zkušenosti, alespoň pasívní znalost
ruštiny a angličtiny.
Platové podmínky podle všeobecné nomenklatury funkcí
a funkčních platů pro výzkumné ústavy v kategorii A.
Datum nástupu: 1. července 1969. Termín podání přihlášky: 31. května 1969.
Písemné žádosti doložené životopisem zaměřeným
na dosavadní praxi, specializacI a odbornou činnost se
přijímají v osobním oddělení ústavu Praha 1 - N. Město,
tf. Politických vězňů 12, telef. 2294 51 - 53.
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sú výrobcom a vývozcom širokej škály geodetických prístrojov, ktoré sa vyznačujú vysokou optickou kvalitou a presnosťou odčftania hodnot.

Výrobný program:
Gyro - teodolity • Teodolity s priamym
odčítaním hodnot 1", 10" a l' • Tachymetre pre kruhový diagram.
Presné nivelačné prístroje • Automatické
nivelačné
prístroje • Stavebné nivelačně prístroje
• Vybavenie meracích stolov • Polárne
planimetre • Pantografy
a vefký výber pomocok, ktoré zjednodušujú, urýchlujú a ufahčujú geodetické práce.
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(Sestlmlstn~ tabulky přirozených hodnot goniometrických funkci v set1nn~m dlllenl
kruhu po lOCC)
Pflručka pro výpočet rdzných geodetických a trigonometrických dloh, zejm~na při
použiti počftaclho stroje.
ZemllmllřlckýmInženýrdm, technlkdm ve stavebnlm a: strojlrensk~m oboru.
512 stran, váz. 35 Kčs
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Geodézie
pro 3. ročník sti'ednfch prumyslových ikol stavebních
Pojednává o základnlch geodetických úlohách a přfstrojlch; seznamuje s mllfenlm
délek a úhld, se sltuačnlm zamllfová!nlmparcel a s měřením jejich velikostI, s mllřenim výšek, s tacheometrU a s vytyčovánlm staveb.
7. vydánI. 112 stl'lan, 182 obrázkd, 6 tabulek, brož. 5,50 Kčs

1nženýrská geodézie I.
[Základy vytyčovaclch pracl)

---

Problrá zákla:dnl otázky teorie a praxe vytYčovaclch pracl a pojednává o metodách
použlvaných při vytyčovánl pozemnlch a Inženýrských staveb se zvláštnlm zřetelem
k vytyčovánl staveb dopravnlch [vytyčování kružnicových, přechodnlcových a zakružovaclch obloukd).
Celostátní učebnice pro posluchače zemllmllflckého Inženýrstvl ve studiu denním I dál·
kovém, příručka pro zeměměřlcké inženýTy, stavebnl Inženýry a absolventy země·
mlli'lckých a stavebnlch prdmyslových škol.
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Výkladový geodetický a kartografický slovník
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Výklad hesel z oboru geod~zle, geodetické astronomie, gravlmetrle, fotogrammetrle
a kartografle. Obsahuje asi 3500 pojmd, jejichž výklad zpřesňuje odbornou terminologII.
Slrokému okruhu pracovnfkd.
128 stran, váz. 17,50 Kčs
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