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551.244 [437.6) :528.06
MARČÁK, P., VANKO, J.

Prvé výsledky výskumu z geodynamického poIy-
gónu Bratislava
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 3,
s. 55-61, 6. obr., 1 tab., lit. 11
V článku zhrňujú autori doterajšie výsledky vý-
skumu z geodynamického polyg6nu Bratislava.
Opakované nivelačné a tiažovémerania. Rozdele-
nie intenzity' recentných pohybov. VZájomné sú-
vislosti medzi súčasnými pohybmi, morfoštruktú-
rami, variáciami tiažového poía Zeme a seizmic-
kými javmi.

528.023.088: 528.721.126
PICHLÍK, V.

K experimentálnímu overení polohopisné přes-
nosti topocartu a ortolotu na zkušebním loto-
grammetrickém poli Pecný
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 3,
s. 61-64, 2 tab., lit. 11
Ověření numerické a polohové přesnosti polohy
fotograrrnmetricky signalizovaných bodů přístro-
jovou technikou topocart a ortofot z měřítek
snímků 1:3500, 1:6000 a 1:12000 na zkušebním fo-
togrammetrickém poli Pecný.

528.27.037
DIVIŠ, K.

Centraění prvky při tíhových měřeních
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 3,
s. 64-68, 2 obr., 1 tab., lit. 13
Článek se zabývá problematikou transformace
měřené hodnoty tíhového zrychlení do centra sta-
bilizace tíhového bodu. Jsou uvedeny některé pří-
pady transformace a upozorněno na chyby, které
mohou vzniknout v důsledku různých hodnot gra-
dientů tíhového zrychlení a výšky měřicího systé-
mu při tíhových měřeních.

528.023.1.023.3
VÁLKA, O.

Ortogonální a polární systémy v měření analytic-
ko-syntetickým způsobem
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 3,
s. 69-74, 6 obr., 7 tab., lít. 3
V článku je aplikovaný analyticko-syntetický způ-
sob řešení geodetických úloh na oblast ortogonál-
ních a polárních měřických systémů. Aplikace
jsou dokumentovány zpracováním konkrétních
příkladů s ukázkami výstupu z počítače a sou-
řadnicového zapisovače.

551 244 (437.6):528.06
MAPqAK, II. - BAHKO, n.
IIepBLle pesYJlLTaTLI HCCJle,llOBllHHHHS reo,llHHllMHqeCKOrO
nOJlHrOHa npaTHCJlaBa
reoneSHqecKHM H KapTOrpa.pHtrecKHM 06sop, 24, 1978,
No3, crp. 55--61, 6 pac., 1 TaOJI., JIHT. 11
CTaTLJl COnep)l{HT pesYJILTaThl HbIHe1lIllIHXHCCJIenOBllHHH
aBTopoB Ha reonHHaMHtreCKOM nOJIHrOHe npaTaCJIaBa.
IIOBTOpHoe HHBeJIHpoBaHHe H H3MepeHHe CHJIbl TJl)l{ecTH.
PacnpeneJIeHHe HHTeHCHBHOCTHCOBepweHHblX ,llBH)I{eHHH.
B3aHMHble CBJl3H Me)l{ny COBpeMeHlILIMH ,llBH)I{eHHJlMH,
MOp.pOCTpYKTypaMH,BapHlW;HaMH CHJILI TJl)l{ecTH 3eMJI'H
H cellCMHtreCKHMHHBJIeHHJlMH.

528. 023. 088:528. 721. 126
III1XJU1K, B.
K eKcnepHMeHTaJlLHOH Iq!OBepKe nJlllHOBOHTOtrHOCTHTO-
nOKapra H opro.pora Ha HCnLlTaTeJlLHOM.pororpaMMer-
pHtreCKOM nOJlHrOHe IIe~HLI
reone3HtreCKHH H KapTorpa.pH'reCKHH 0630p, 24, 1978,
No 3, CTp. 61-64, 2 TaOJI. JlHT. 11
IIpoBepKa trHCJlOBOHH nJlBIHOBOHTOqnOCTH nOJIO)l{eHHJl
.poTOrpaMMeTpHtrecKH CHTHaJIH3HpoBllHHblXnYHKTOBnpH-
OOpaOH TeXHHKOH TOllOKapT H Opro.poT H3 MacwTaocm
CHHMKOB1:3500, 1:6000 H 1:12000 Ha ·HcnbITaTeJlbHOM
.pOTorpaMMeTpHtreCKOMnOJIHOHe IIe~bl.

528.27.037
.llI1Bl1lII, K.

3JleMeHTLI ~eHTpHpoBKH rrpH H3MepeHHH CHJlLl TJl)l{eCTH
reone3HtrecKHH H KapTorpa.pHtreCKHH 0630p, 24, 1978,
No 3, CTp. 64-68, 2 pHU., 1 TaOJI. JIHT. 13
CTaTbJl COiIep)l{HTnpoOJIeMaTHKY npeoopa3OBaHHH H3Me-
peHOH BeJIilqHHhl CHJIbl TJl)l{ecTH B ueHTp 3aKJIanKH
nYHKTa CHJIhl TJl)l{eCTH. IIpHBeneHhl HeKOTopble CJIyqaH
npeoopa30BaHHJl H 06paweHo BHHMaHHe Ha OWHOKii,
KOTophle MorYT B03HHKHyrb B CJIeiICTBHHpa3HblX BeJIH'
trilH rpaneHTOB yCKopeHHH CHJIbl TJl)l{ecTH li BblCOTblH3-
MepHTeJIbHOrr CHCTeMbl npH 1'paBHTaUHOHHblX H3Mepe-
HHJlX.

528.023.1.023.3

BAJIKA, O.

OpTOrOHaJILHLle II nOJlJlpHLle cHCTeMLI rrpH HSMepeHHH
aHaJlHTHKO-CHHTeTHqeCKHMcnocoooM
reOne3HtrecKHH H KapTo1'pa.pHtrecKHH 0630p, 24, 1978,
No 3, crp. 69-74, 6 nHC., 7 Ta6JI., JIilT. 3
B CTaTLe npHMeHeH aHaJIHTHKO-CHHTeTHtreCKHHcnoc06 pe-
wenHH reoneSHtrecKHX 3aiIatr no 06JIacTH 0pTOTOHaJILHblX
H nOJIHpHblX H3MepHTeJIbHblX cHcreM. IIpHMeHeHHeM no-
KYMeHTHpoBaHa 06paoOTKa KOHKpeTHblXnpKMepoB C 06-
pa3uaMH BblooiIa KH.popMauHH K3 3BM K KoopnKHaTHO-
1'0 CaMOITHClra.

551.244 [437.6) : 528.06
MARČÁK, P., VANKO, J.

Die ersten Forschungsergebnisse aus dem geody-
namischen Polygon Bratislava
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 3,
Seite 55-61, 6 Abb., 1 Tab., Lit. 11
In der Abhandlung werden von den Autoren die
bisherigen Forschungsergebnisse aus dem geody-
namischen Polygon Bratislava zusammengefaBt.
Wiederholungsnivellement und Wiederholungs-
schweremessungen. Teilung der Intensitat der re-
zenten Bewegungen. Gegenseitige Zusammenhan-
ge zwischen den gegenwartigen Bewegungen,
morphologischen Strukturen, Variationen des Erd-
schwerefeldes und seismischen Erscheinungen.

528.023.088 : 528.721.126
PlCHLÍK, V.

ZUl' rexperimentalen Erprobung der Lagegenauig-
keit des Topocarts und Orthophots
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr 3,
Seite; 61-64, 2 Tab. Lit. 11
Erprobung der numerischen Genauigkeit sowie
Lagegenauigkeit photogrammetrisch signalísierter
Punkte mit Hilfe der Geratetechnik Topocart und
Orthophot aus den BildmaJ$staben 1 : 3500, 1 : 6000
und 1: 12000 auf dem photogrammetrischen Ver-
suchsfestpunktfeld Pecný.



528.27.037
DIVIŠ, K.

Zentrierungselemente bei Schweremessungen
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr 3,
Seite 64-68, 2 AbD., 1 Tab., Lit. 13
Die Abhandlung befaBt sich mit der Problematik
der Transformation des gemessenen Wertes der
Schwerebeschleunigung auf das Zentrum der Ver-
markung des Schwerepunktes. Es werden manche
Falle der Transformation angefiihrt und es wird
auf Fehler hingewiesen, die infolge verschiede-
ner Gradientenwe,rte der Schwerebeschleunigung
und der Hohe des MeBsystems bei Schweremess-
ungen entstehen konnen.

528.023.1.023.3
VÁLKA, O.
Orthogonale und polare Systeme in der Messung
mittels analytisch-synthetischen Verfahren
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 3,
Seite 69-74, 6 Abb., 7 Tab., Lit. 3
ln der Abhandlung wird das analytisch-syntheti-
sche Verfahren der Losung geodiitischer Aufga-
ben auf das Bereich der orthogonalen und po-
laren MeBsysteme appliziert. Die Applikationen
werden durch Bearbeitung konkreter Beispiele
und Muster der Ausgaben aus der Rechenanlage
und dem Koordinatenschreiber dokumentiert.

551.24 (437.6 J : 528.06
MARČÁK, P., VANKO, J.
The First Results of Research at the Geodynamic
Traverse Bratislava
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 3,
pp. 55-61, 6 fig., 1 tab., 11 ref.
Summary of the research at the Geodynamic Tra-
verse Bratislava. Repeated levelling and gravity
measurements. Division of recent movements in-
tensity. Mutual relations aniong simultaneous mo-
vements, morphostructures, variations of gravity
field of the Earth and seismic phenomena.

528.023.088: 528.721.126
PICHLÍK, V.
Experimental Verification of Planimetric Accura-
cy of Topocart and Ortophot at the Photogram-
metric Testing Field Pecný
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 3,
pp. 61-64, 2 tab., 11 ref.
Verification of numerical and planimetric accu-
racy of signalized photogrammetric points by
photogrammetric instruments Topocart and Orto-
phot from aerial photographs at scales 1: 3500,
1 : 6000 and 1: 12000 at the Photogrammetric
Testing Field Pecný.

528.27.037
DIVIŠ, K.

Centering Elements in Gravity Measurements
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 3,
pp. 64-68, 2 fig., 1 tab., 13 ref.
The article deals with the problem of transfor-
mation of gravity measurements to the center of
gravity station. Some examples of transformation
and possible sources of errors that may arise
as a result of different gravity gradients and
height of gravity measuring system.

528.023.1.023.3
VÁLKA, O.
Orthogonal and Polar Systems of Measuring by
Analytical-Synthetical Method
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 3,
pp. 69-74, 6 fig., 7 tab., 3 ref.
Analytical-synthetical method of solving geodeti-
cal problems in the field of orthogonal and polar
measuring systems. Some applications are pre'sen-
ted at practical examples of numerical and gra-
phical computer outputs.

551.244 (437.6 J :528.06
MARČÁK, P., VANKO, J.
Premiers résultats des recherches effectuées sur
le polygone géodynamique de Bratislava
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 3,
pages 55-61, 6 illustrations, 1 planche, 11 biblio-
graphies
Les auteurs présentent dans cet article un en-
semble de résultats émanant des recherches
effectuées sur le polygone géodynamique de Bra-
tislava. Nivellement et mesurage répétés de la
pesanteur. Dérivation de l'intensité des récents
mouvements terrestres. Corrélations mutuelles
entre les mouvements contemporains, structures
morphologiques, variations de la gravitation et
les phénoménes séismiques.

528.023.088: 528.721.126
PICHLÍK, V.
Vérification expérimentale de la precIslon plani-
métrique de la méthode technique topocart et 01'-
tofot sur .champ ďessai photogrammétrique de
Pecný
Ge'Ode'tický a kartograJ'ic'ký ObILO-I',24, 1978, No,. 3,
pages 61-64, 2 tabl., 11 bibliogr.
Vérif'Íca!tion de Ia précision numérique et pla-
nimétrique de la situation photogrammétrique des
points signalisés par la méthode technique topo-
cart et ortofot des échelles 1:3500, 1:6000 et
1:12000 sur terrain photo-grammétrique d'essai de
Pecný.

528.27.037
DIVIŠ, K.
Eléments de centrage lors de la détermination de
l'intensité de la pesanteur
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 3,
pages 64-68, 2 illustr., 1. tabl., 13 bibliogr.
L'article traite du probléme de transformation
de la valeur mesurée de l'accélératio-n de la pe-
santeur vers le centre de matérialisation du point
de gravité. II mentionne certains cas de transfor-
mation et attire l'attention sur les erreurs qui
peuvent su·rvenir ě. la suite de différentes valeurs
des gradients d'accélération de la pesanteur et
de l'altitude du systéme lors de la détermination
de I'intensité de la pesanteur.

528.023.1.023.3
VÁLKA,o.
Systemes de levé ortogonaux et polaries dans le
procédé analyticosynthétique
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 3,
pages 69-74, 6 illustr., 7 tabl., 3 bibliogr.
L'article applique le procédé analytico-synthéti-
que pour la solution des problémes géodésiques
dans le secteur des systeme de levé ortogonaux
et polaires. Les applications sont documentées
par l'élaboration d'exemples tres concrets avec
spécimens de sortie de l'ordinateur et de l'enre-
gistreur ě. coordonnées.
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Politicko-organizační 0l?atření k zabez-
pečení závěrů 9. pléna UV KSČ
v resortu ČÚGK

Ing. Jaroslav Kouba,
náměstek předsedy

Českého úřadu geodetického a kartografického

Plán hlavních úkolů ČÚGK i plán hospodářských
organiz'ací, Krajských geodetických a kartogra-
fických správ a rozvoje vědy a techniky na rok
1978 orientují práci celého resortu na tyto cíle:

- Jako prvořadý politický úkol bude třeba za-
beZJpečit potřeby zemědělství la lesního a vodního
hospodářství, zejména řízení a plánování zeměděl-
ské velkovýroby a ochr,any ,půdního fondu, efek-
tivním využitím evidence nemovitostí pro podniko-
vé evidence půdy, zavedení racionálního systému
evidence nemovitostí (RSEN) v 22 okresech ČSR,
vytvořit nezbytné předpoklady pro zavedení RSEN
do roku 1930 na celém území ČSR a ověření EN a
map na území Prahy.

- Vzrůst'ají požadavky na kapacity geodetických
,a kartografických prací. Je proto nutno zajistit
nejdůležitější práce podle požadavků vý.stavby a
současně 'analyzov'at kapacitní možnosti 'především
v pražské aglomeraci, Severočeském a Se'veromo-
r,avském kraji. Přitom orientovat prvořadou pozor-
nost při budování resp. obnově mapového fondu na
střediska oblastního a obvodního významu ,a zabez-
pečit v prvé řadě centrální ,a krajsky ,sledované
stavby v 6. pětiletce v souladu 's rO:zJpr,acovánímzá-
věrů 6. pléna ÚV KSČ.

- V roce 1978 bude nutné zkrátit termíny' po-
skytování služeb pro obyvatelstvo a zVýšit pohoto-
vost středisek geodézie v poskytování informací
v soul'adu s rozpracováním závěrů 7. pléna ÚV KSČ.

- Zvýšit úroveň řízení a kontroly na všech stup-
ních a ve všech organizacích resortu; zlepšit ze-
jména řízení rozvoje pracovní iniciativy k zabezpe-
čení úkolů XV. sjezdu KSČ na počest 30. výročí
Vítězného února a 25. výročí sjednocení geodetic-
ké 'a kartografic.ké služby v ČSSR.

- Zvýšit úlohu Krajských geodetických ,a karto-
grafických správ jako územních orgánů geodézie
a kartografie, posílit jejich odpovědnost za řízení
úkolů v kraji, včetně odvětvové koordinace prací.

- ZVýšit efektivnost výsledků vědeckovýzkum-
ných prací a jejich re-alizace ve výrobě, zabezpečit
vyšší zapojení vědeckovýzkum:né základny resortu
ČÚGK do mezinárodní vědeckotechnické spoluprá-
ce a zvýšení podílu komplexní 'socialistické racio-
nalizace na růstu produktivity práce.

-- Věnovat maximální pozornost rozvoji ,a uplat-
ňování výpočetní techniky 'a jeHmu dalšímu nasa-
zování la účinnějšímu využívání.

- Dále zdokonalit základní právní normy v geodé-
zii a kartografU, zejména ZVýšit účinnost právních
norem a dodržování socialistické zákonnosti, posi-
lovat součinnost s ostatními orgány státní S1právy.

- K zahezpečení hlavních úk'olů hospodářského
plánu rorzvoje resortu v roce 1978 a ke zkvalitnění

řídící práce vedoucích pracovníků ČÚGK i orgánů
,a organizací resortu jsou směrována i opatření
ČÚGK pro oblast kádrové a personální práce.

Plán resortu ČÚGK na rok 1978 z'ajišťuje všech-
ny základní úkoly stanovené resortu ve státním
plánu ,a všechny důležité požadavky Krajských geo-
detickýchakartografických S1práv, odběratelů a
obyvatelstva :na geodetické a kartografické práce.
Plán vytváří podmínky pro udržení dosavadního
tempa růstu geodetických a kartografických prací
i v dalších letech 6. pětiletky. Prvořadá pozornost
je věnována maximálnímu uspokojování potřeb
společnosti v žádoucí struktuře, zlepšení kvallty
geodetických a kartografických prací a zvýšení
celkové efektivnosti a hospodárnosti. Rozpis iplánu
na organizace resortu byl proveden a jeho zajiště-
ní v podnikových plánech co do komplexnosti,
vzájemné provázanosti mezi jednotlivými druhy
plánů, stimulování pracovníků k dosahování lep-
ších Výsledků iIl'a rozhodujících úsecích a usměr-
ňování iniciativy pracovních kolektivů bude před-
mětem soustavné pozornosti všech orgánů 'a orga-
nizací ČÚGK. Bude vyžadována větší rovnoměrnost

'a komplexnost při jeho plnění, zejména:
- Pro zlepšení účinnosti hmotné zainteresova-

nosti pracujících bude kl'aden důraz na posílení
stimulativního účinku používaných mzdových fo-
rem na rovnoměrné plnění plánovaných úkolů
v průběhu roku při dodržení požadovaných tech-
nickýcha ekonomických parametrů. Žádoucí di-
ferenciace v úrovni odměňování bude ZJaložena
ve větší míře na uplatňování objektivních technic-
ko- hospodářských norem.

- Hodnocení výsledků hospodářské činnosti bu-
de více než dosud zaměřeno na kvalitativní uka-
zatele charakterizující efektivnost a hOSlpodárnost,
zejména na hodnocení rovnoměrnosti a komplex-
nosti plnění plánu, na hodnocení ukazatelů pro-
duktivity práce a hospodárnosti, na využití základ-
ních prostředků a na hodnocení kvality.

- V oblasti sociálně ekonomických informací je
nutno prohloubit účinnost účetnictví j'ako nástroje
řízení; k tomu je třeba prohloubit vnitropodnikový
chozrasčot, zvýšit disciplínu při pořizování prvot-
ních záznamů a více využívat rozborové činnosti
k odhalování rezerv a přijímání účinných opatře-
ní. ,

- V oblasti cenové politiky bude započato s dů-
kladným prováděním rozborů vývoje a působení
cen vzešlých z komplexní přestavby velkoobchod-
ních cen; cenová ,soustav'a bude postupně obje:kti-
vizována, aby se stala 'spolehlivějším kritériem
hodnocení výsledků hospodářské činno'Stiorgani-
zací.

- Uplatnění cenových limitů u úkolů rozvoje vě-
dya techniky, jejichž výsledkem řešení je nový
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výkon nebo nový výrobek, přispěje k ujasnění ná-
sledných dodavatelsko-odběratelských vztahů,
1( reálnému plánování nových výkonů a výrobků
a k zabezpečení ostatních nástrojů vnitropodniko-
véheJ řízení.

Rozvoj iniciativy pracujících v resortu ČÚGK
v roce 1978 se doporučuje zaměřit na tyto hlavní
úkoly:
- zavádění racionálního systému EN ve 22 okre-

sech,
- zkvalitňování služeb Ipro 'Obyvatelstvo (geo-

metrické plány, opisy, výpisy, identifikace parcel),
- plnění rozhodujících úkolů ,při obnovování

a zkvalitňování mapového fondu, zkracování vý-
robních cyklů při mapovacích Ipracích, včetně bu-
dování ,a obnovy mapového fondu ma území SSR
a aplikace progresívních postupů,

- realizace výsledků rozv.oje vědy a techniky,
zejména rozvoj automatizace (přechod na EC 1030,
rozvoj automatizace inženýrsko-geodetických pra-
cí) a komplexní socialistické racionalizace,
- zdokonalování řízení a koordinace (koopera-

ce) uvnitř resortu i mimoresortně,
- zvyšování využití základních prostřed,ků, ze-

jména elektronické dálkoměrné, výpočetní a zobra-
zovací techniky a fotogrammetrických přístrojů,
- zdokonalování vnitropodnikového řízení, včet-

ně prohloubení systému technické kontroly, řízení
kvality a zdokonalení přípravy výroby, s cílem
umožnit promítnout do kritérií podnikových socia-
listických ,soutěží na rok 1978 jako jedno z hlav-
ních hledi'sek komplexní hledisko jakosti geode-
tických a kartografických prací.

II.

Vedení ČOGK v dohodě se ZD KSČ a na základě
zkušeností a rozboru nedostatků při plnění plánu
roku 1977 stanovilo v souladu 'se závěry 9. 1P1éna
ÚV KSČ tato rorzhodující politickohospodářská opa-
tření ke komplexnímu zabezpečení úkolů plánu ro-
ku 1978 a 1979 a ke zvýšení úrovně řízení v re-
sortu ČÚGK:
1. Za účasti Krajských geodetických a kartogra-

fických správ zabezpečit kvalitní rozpis plánu na
rok 1978. Přitom věnov,at prvořadou pozornost těm-
to otázkám:
- zabezpečení cel'Ospolečenských priorit při

plnění požadavků rozhodujících resortů národního
hospodářství a krajských orgánů,

projednání úkolů plánu s pracujícími,
- rovnoměrné plnění plánu od začátku roku,

zaměření socialistické soutěže v souladu
s hlavními úkoly v rozvoji iniciativy pracujících
v resortu ČOGK v roce 1978,
- orientace hmotné z·ainteresovanosti na roz ho-

dujicí úkoly,
- kvalita doctavatelsko-odběratelských vztahů,
- důsledné plnění plánů investiční výstavby,
- kádl'ové a materiálové zabezpečení úkolů.
2. K důslednému prosazení náročných ú:!<o!ůplá-

lIU 1978

a) posílit .odpovědnost Krajských geodetických
.a kartografických správ za řízení evidence nemo-
vitostí, mapového fondu a služeb v kraji;
b) využívat zkušeností nejl6lpších pracovníků re-

sortu, diferenoovaných opatření projednaných s ře-
diteli orgánů a organizací, stranických 'a odboro-
vých aktivů, hnutí BSP ,a KRB, akcí ČVTS-GKaj.
3. Rozvinout socialistické soutěžení u příležitosti

30. vÝročí Vítězného února a 25. výro~í sjednoce-
ní geodetické la kartografické služby CSSR.
4. Zpr,acovat konce1pci dalšího vývoje státní evi-

dence nemovitostí v extravilánu i intravilánu pro
perspektivní potřeby státu.
5. Zpracovat rozbor stavu státních mapových děl
a) velkých měřítek včetně 1 : 500Ll
b) středních a malých měřítek od 1 : 10000

s návrhem na lepší zabezpečení map pro potřeby
národního ho~podářstVí, racionalizaci a automati-
zaci výrobního procesu a údržbu map.
6. Provést komplexní rozbor a zpracovat návrh

opatření na řešení kapacit potřebných k uspoko-
jovámí požadavků na geodetické a kartografické
práce v roce 1979 a dalších letech, zejména pro
potřeby pražské aglome,race, Severočeského a Se-
veromoravského kr'aje v souladu se závěry 6. plé-
na Ov KSČ.
7. Zhodnotit současný stav řizeníorganizací re-

sortu ČOGKa navrhnout opatření s výhledem do
roku 1985, včetně řešení DASŘ a Qpatřeníke sjed-
nocení vnitropodnikového řízení..
8. Zhodnotit účinnost dosud vydaných zákonných

norem v odvětví geodézie a kartografie a· podle
potřeby navrhnout jejich úpravu, resp. noveliza-
ci. Jde zejména o zákon Č. 45/71, 36/73, vyhl. č.
59/73, 60/73 a 10/74, zákon č. 22/A4 a vyhl. č. 23/
/64. Souč,asně posoudit i souvislosti s navazujícími
zákonnými normami [zemědělské zákony, lesní zá-
k<ony,stavební zákon aj.).
9. Zpr1acovat návrh na řešení problematiky dal-

šího zakládání a vedení právních vzt1ahů k ne-
movitostem v evidenci nemovitostí.
10. Dopracovat koncepci dalšího rozv'oje ,automa-

tizace v resortu ČOGK. Zhodnotit současný stav
automatizace geodetických 'a k'artografických pra-
cí v resortu ČÚGK a navrhnout další pnstup mo-
derniz;ace technického vybavení v 6. a 7. pěti-
letce, především v 'oboru velké, střední a malé
výpočetní techniky a přídavných zařízení, foto-
gr'ammetrických přístrojů, dálkoměrů a polygra-
fických zařízení. Upřesnit plánovací normativy op-
timálního využití základních fondů.
11. Zabezpečit ve zkráceném termínu sestaveni

kvalitních návrhů plánů orgánů a organiz'ací ČOGK
na rok 1979.
12. ZabezpeČit náročný rozpis plánu hospodáf'-

ských organizací, Kr1ajských geodetických a karto-
grafických ~práv a rozvoje vědy a techniky nél.rok
1979.
Uvedené politickohospodářské úkoly budou ře-

šeny v pr'acovních kolektivech a představují první
etapu práce na zabezpečení 9. plénaOV KSČ v re-
sortu ČOGK.Je současně zajištěna koordinace s re~
SOl't€m SlOvenského úi'adu geodézie akartografie.
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Prvé výsledky výskumu
z geodynamického polygónu Bratislava

o bratislavskom geodynamickom polygóne sme od·
bornú verejnosť informovali v [9]. Tamtiež sme podali
stručný rozbor komplexného programu výskumu re-
centných pohyb ov zemskej kóry. V tejto práci, ktorá
nadva.zuje na [9] zhrnujeme a analyzujeme prvé vý-
sledky výskumných prác z uvedeného polygónu.

1. Opakované nivelačné merania

Bratislavský geodynamický polygón bol zanivelovaný
metódou zvlášť presnej nivelácie (ZPN). Prvé
(základné) aj opakované nivelačné meranie celej trasy
(1971 a 1973) bolo vykonané libelovými Zeissovými
nivelačnými prístrojmi Ni 004 a 3-metrovými invaro-
vými nivelačnými latami s dvoma navzájom posunu-
tými stupnicami. Pri ďalších opakovaných niveláciach
(1975, 76 a 77), pri ktorých bola zameraná iba časť
polygónu Pezinok-Baba-Stupava boli použité kompen-
zátorové Zeissove nivelačné prístroje Ni 007 a Ni 002.
Nepodarilo sa teda dosiahnuť, aby všetky merania
robil ten istý nivelátor s tým istým prístrojom a tou
istou súpravou lát. Pre poruchy prístroja a lát sa to
nepodarilo dokonca ani pri dvoch meraniach, ktoré
vykonal Geodetický ústav (GÚ), n. p. Bratislava.
Skúšky a kontroly prístrojov a lát sa robili presne

podfa technológie [3]. V záujme dosiahnutia vyžado-
vanej kvality výsledkov boli volené priaznivé pod-
mienky merania. Na rozdiel od [3] sme max. dížku
zámery skrátili na 30 m a pri latovej konštante sme
pripustili max. rozdiel3 dieliky. Na základe doterajších
výsledkov možno tvrdiť, že uvedené zmeny sa osved-
čili.
Pri matematickom spracovaní výsledkov opa-

kovanej nivelácie z r. 1973sme ročné rýchlosti pohybov
dostali z vyrovnania ročných zmien prevýšení podfa
metódy najmenších štvorcov. Pri vofbe váh sme zohrad-
nili aj časový interval Lit medzi porovnávanými nivelá-
ciami podra vzťahu

Pi = -~ Litr,Ri

kde Rt - dížka nivelačného oddielu v km.

Za východiskový bod sme zvolili základný nive-
lačný bod (ZNB) XII, ktorý sa nachádza SZ od centra
Bratislavy na úpatí Malých Karpát. Umiestnený je
v skalnom masíve v opustenom lome. Podfa geologic-
kého posudku J. K ou t k a z r. 1937tvoríjeho základnovú
horninu leukokratná stredne zrnitá aplitická žula s peg-
matitovými žilkami.
V danom prípade sme upustili od vytvorenia refe-

renčného výškového systému polygónu a to preto, že
sme mali možnosť odhadnúť ročnú rýchlosť pohybu
ZNB XII vzhradom na referenčný základ pre mapu
recentných zvislých pohybov Západných Karpát
(+ 0,4 mm/rok ± 1,0 mm/rok). Neskór tiež vzhradom
na referenčné systémy Podunajskej nížiny (+ 0,8 mm/-

Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
Ing. Ján Vanko,

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

rok ± 0,9 mm/rok pre etapu medzi 1. a 2. meraním
a 0,0 mm/rok pre etapu medzi 2. a 3. meraním).
Okrem toho sme v [5] skúmali, či ZNB XII nevykazuje
lokálne pohyby. Lokálne pohyby ZNB XII sa nepo-
darilo preukázať ani za pomerne dlhé obdobie od r.1953
do r. 1971. Na základe uvedeného možno za najpravde-
podobnejšiu ročnú rýchlosť zvislého tektonického po-
hybu ZNB XII prijať hodnotu + 0,4 mm/rok. Túto
hodnotu by bolo treba pridať k hodnotám pohybov na
obr. 1 a 2, t. j. rýchlosti pohybov zdvihového charak-
teru zvačšiť a poklesové pohyby zmenšiť o + 0,4 mm/-
rok, aby boli vztiahnuté na ten istý referenčný systém
ako pohyby zemského povrchu Západných Karpát na
našej mape [7].
Naproti tomu pri spracovaní výsledkov ZPN z úseku

polygónu Pezinok-Baba-Stupava sme vybrali 5 bodov
(bod SBgi-56 a susedné 4 skalné stabilizácie na za-
čiatku úseku), z ktorých sme podfa [6] vytvárali refe-
renčný systém.

.Voblasti geodynamického polygónu Bratislava je 6 bo-
dov československých gravimetrických základov a 8no-
vých tiažových bodov [9]. Rozvrhnuté sú tak, žev prie-
mere pripadá 1 bod zhruba na 9 km. V priestore Malých
Karpát je ich hustota vačšia. V súčasnosti všetky body
používame na sledovanie lokálnych variácií tiažového
zrýchlenia a na skúmanie ich súvislostí s recentnými
pohybmi. Doteraz bolo vykonaný oh 9 tiažových me-
raní (pozri tab. 1 v [9]), pričom 8. a 9. meranie ešte nie
je vyhodnotené. Pri meraní bola použitá štvornásobná
profilová metóda (1, 2, 3 ... n-I, n, n.1, ... 3,2,1).
Všetky použité gravimetre sú ciachované a termosta-
tované. K nameraným hodnotám sa pridávajú slapové
korekcie.
Na štúdium lokálnych variácií tiažového pofa Zeme

získavame z tiažových meraní rozdiely tiažových
zrýchlení (tiažové rozdiely). Hodnoty tiažových roz-
dielov namerané gravimetrom Gs 12 č. 129 (GÚ, n. p.,
Praha) sa od výsledkov ostatných gravimetrov vý-
znanme líšia. S ohradom na to ako aj na závery týka-
júce sa tohoto gravimetra v [2] sme jeho výsledky
vylúčili z ďalšieho spracovania.
Z tiažových rozdielov nameraných jednotlivými gra-

vimetrami sme vytvorili pre každé meranie jednoduché
aritmetické priemery a z nich zmeny tiažového zrých-
lenia vzhradom na východiskový bod. Okrem toho sme
určili 2 nezávislé série ročných zmien tiažového
zrýchlenia, aby sme ich mohli porovnať s ročnými
rýchlosťami súčasných pohybov. Jedna séria je z ob·
dobia jar 1975 - jar 1976, druhú sme odvodili zdvoj.
ročných variácií jeseň 1974 - jeseň 1976. Číselné hod.
noty sú v tab. 1, grafické znázornenie na obr. 1 a 2.
Podobne ako pri vyhodnotení výsledkov nivelač-

ných meraní, narážame aj tu na problém referenč-
ného systému, resp. referečného (východiskového)
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Obr. 1 Graf ročných rýchlosti pohybou a ročných uariácži tiažouého pol'a Zeme
Legenda k obr. 1, 2 a 4: 1 - urchný plžocén, pestré Zly a štrky,' 2 - pant = pestré Zly, miestami so
štrkami a pieskami; 3 - panón = uápnité Zly a piesky, podradné štrky; 4 - urchný baden = uápni-
té Zly a piesky, podradné pžeskouce; 5 - spodný baden polymžktné zlepence a štrky,' 6 - mezo-
zoikum; 7 - paleozoikum a proterozoikum; 8 - zlomy - aj zistené, bj predpokladané

Ročně variácie LI
Bod č. mGal mGal

jar 1976-75!jeSeň 1976-74
(3)-(2)

1 2 3 4

1 0,000 0,000 0,000
2 0,000 +0,009 +0,009
3 +0,006 +0,012 +0,006
4 +0,010 +0,017 +0,007
5 +0,011 I +0,014 +0,003
6 -0,004 +0,006 +0,010
7 -0,025 +0,002 +0,027
8 -0,041 0,000 +0,041
9 -0,017 -0,008 +0,009
10 0,000 -0,008 -0,008
11 -0,009 -0,016

I
-0,007

12 -0,010 -0,008 +0,002
13 -0,036 -0,006 I +0,030
14 -0,016 -0,002 I +0,014

bodu. Za východiskový by bolo najvýhodnejšie zvoliť
taký tiažový bod, pri ktorom sa tiažové zrýchlenie
mení len celkom nepatrne, takže ho netreba brať do
úvahy. V takom prípade by variácie tiažového pora
Zeme na ostatných bodoch boli sporahlivým odhadom
jeho skutočných zmien. O takom bode na polygóne
zatiar nevieme. Preto sme za východiskový zvolili tia-
žový bod Č. 1 (Bratislava-Lamač), ktorý sa nachádza
bezprostredne pri ZNB XII. Ako sme uviedli, ročná
rýchlosť zvislého pohybu ZNB XII je nepatrná
(+ 0,4 mm/rok). Azda bude zaujímavé vyšetriť vhod-
nosť vytvárania referenčného systému aj pre daný
prípad podobnou metódou ako pri nivelačných mera-
niach [6].
Materiál z doterajších tiažových meraní na brati.

slavsk0lI! geodynamickom polygóne možno považovať
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~ lvislé pohyby==== variacie tiažového uýchlenia
stupne stability nivelačných bodov
ako na obr.1

Obr. 2 Graf ročných rýchlostí. pohybou a ročných
uariácži tžažouého pora Zeme pre líniu Pernek-Ma-

lacky-Lozorno

už zapomerne reprezentatívny. Využili sme ho preto
na odhad charakteristík presnosti. Za tým účelom sme
z tiažových rozdielov vytvorili všetky možné rozdiely
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dvojíc gravimetrov dti:

dii=Jgii,m-Jgii.n, (1)

kde Jgii - tiažo,,:ý rozdiel medzi susednými tiažovými
bodml Pt, Pi,
indexy m, n označujú prvý a druhý z po-
rovnávaných gravimetrov.

Pred'p0kladali. sme pritom, že presnosť jednotlivých
gravlmetrov Je rovnaká. Z rozdielov (1) sme pre
všetky dvojice gravimetrov a všetky merania určili
stredné kvadratické rozdiely podfa vzťahu

Počet prvkov n sa pohybuje od 28 do 70. Takto určené
hodnoty J kolíšu okolo 0,035 mGa!. Podfa toho pre
odhad strednej kvadratickej odchýlky aritmetického
priemeru tiažového rozdielu nameraného dvoma tro-
ma, štyrmi a piatimi gravimetrami dostávame' hod-
noty: m2 = 0,018 mGal, mg = 0,014 mGal, m4 = 0,012
mGal a ms = 0,012 mGa!. Z qich možeme odhadnúť
všetky potrebné charakteristiky presnosti.

3. Doter-ajšie výsledky výskumných prác

Vo výskumnej správe [7] sme porovnali výsledky star-
ších nivelácií z povodnej trasy polygónu s výsledlmmi
z r. 1971. Dostali sme pomerne malé hodnoty ročných
rýchlostí pohybov (od -1,6 mm/rok do +1,1 mm/rok);
Začiatočný úsek nivelačného polygónu (zhruba 12 km
v priestore Bratislavy) sa vyznačuje značnými gradi-
en~mi rýchlosti pohybov. Na ďalšom úseku sa vysky-
tUJú.len pozvolné zmeny ročných rýchlostí pohybov.
ROCI uvedené výsledky treba brať len ako orientačné,
pretože ročné rýchlosti boli odvodené z roznych časo-
vých interval ov Jt od 2-14 rokov, prejavila sa na
povodnej trase súvislosť recentných pohybov s morfo-
štruktúrami.
Ročné rýchlosti súčasných pohybov odhadnuté

z výsledkov základného merania z r. 1971a opakovanej
nivelácie z r. 1973 sú na obr. 1 a 21).Obidva obrázky
obsahujú aj grafické znázornenie ročných variácií
tiažového zrýchlenia, takže ich možno porovnať s prie-
storovým rvozloženímročných rýchlostí pohybov a s ich
zmenami. Dalej sú tam nasledujúce údaje: rok základ-
ného nivelačného merania, stupeň stability nivelač-
ných bodov a rez terénom pozdíž trasy s geologickou
stavbou územia2). Stu peň sta bili ty pri špeciálnych
stabilizáciách a nivelačných kameňoch bol určený na
základe geologického posudku a s prihliadnutím na
všeobecne používanú klasifikáciu stálosti nivelačných
bodov pri opakovaných niveláciách. Nástenné stabili-
zácie boli zaradené do jednotlivých stupňov podfa [3].

1) V tridsaťtri km úseku Bratislava-Senec a Senec-
Viničné (10 km), dalej v úseku Pernek-Malacky-Lo-
zor~~ sme mu~eli vzia~ za základ?é meranie výsledky'
starslCh meram. Ide ° useky, ktore neboli v r. 1971 za-
merané, pretože nepatria k póvodnej trase polygonu.

2) Gt:0logickýprofil nám ochotne poskytol pracovník
geologlCkéh~ústavu J?}onýzaŠtúra I. Vaškovský za
co mu autor! vyslovuJu podakovanie.

V ·čase opakovanej nivelácie v r. 1973 bolo dňa
28. 10. 1973 v oblasti geodynamického polygónu ze-
metrasenie s epicentrom medzi Jablonovým a Pla-
veckým Štvrtkom. Zemetrasením bolo postihnuté celé
územie polygónu (s intenzitou vačšou ako 4 o podIa
12-stupňovej stupnice MSK 64). V čase zemetrasenia
sa nivelačné meranie konalo na rozhraní katastrálnych
území obcí Stupava-Záhorská Bystrica, konkrétne
medzi bodmi SBZ]7"159.1 a SBZ17-161.1. Po zemetra-
sení bol zanivelovaný posledný úsek polygónu po
ZNB XII.
Tvar krivky pohybov na obr. 1 ukazuje, že zákoni-

tosti pohybov sa tu prejavili ovefa výraznejšie ako pri
~orovnaní starších nivelácií s výsledkami z r. 1971.
Usek trasy prebiehajúci Podunajskou nížinou vý-
chodne od Bratislavy zaznamenal nevefké poklesy
(max. -1,8 mm/rok). V oblasti Viničného, kde zasahuje
svojim okrajom Trnavská pahorkatina, kolíšu pohyby
okolo nuly.
Na ďalšom úseku Pezinok-Pernek vedie trasa poly-

gónu kryštalickými bridlicami (pezinsko-pernecké
kryštalinikum). Tu sa vefmi výrazne prejavila zdvi-
hová tendencia Malých Karpát s max. intenzitou po-
hybu + 7,3 mm/rok, resp. + 7,7 mm/rok, ak uvážime
pohyb východiskového bodu a s vefkými gradientmi
rýchlosti pohybov.
V km 62-75 krivka pohybov nápadne koreluje s pro-

filom terénu. Uvedená max. hodnota pohybu zdviho-
vého charakteru (7,3 resp. 7,7 mm/rok) je nečakane
vefká. Vysvetlenie tohoto pohybu nepresnou znalosťou
priemernej dížky latového metra je málo pravdepo-
dobné. O tom sa možno presvedčiť na základe spádu
terénu a variácií ročných rýchlostí pohybov v km
75-95. V tomto úseku sa vyskytujú pomerne vefké
gradienty rýchlostí pohybov, dokonca s roznym zna-
mienkom, zatiaf čo terén len pozvofne klesá.
Príčinu tak intenzívneho zdvíhania bolo preto treba

hfadať inde. Z literatúry, napr. [10, 11], je známe, že
pred zemetrasením vzrastá rýchlosť súčasných pohy-
bov. Preto, že podstatná časť polygónu bola zanivelo-
vallá pred spomenutým zemetrasením (28. 10. 1973,
magnitudo 3,4), už v [7] sme usúdili, že príčinou može
byť kolísanie seizmického režimu. K zvýšeniu inten-
zity pohybov teda došlo v štádiu "prípravy" zemetra·
senia. Ptesvedčiť sa o tom, či ide skutočne o anomálny
pohyb signalizujúci zemetrasenie alebo nie možno na
základe porovnania výsledkov každoročne opakovanej
nivelácie so seismickými javmi. V súčasnosti už máme
tofko pozorovacieho materiálu, že mOžemetaké porov-
nanie vykonať. Najprv sa však zameriame na stručnú
analýzu priestorového rozloženia pohybov v ďalšej
časti polygónu.
Na západnej strane Malých Karpát prechádza trasa

polygónu okraj mi Zahorsko-plaveckej depresie s kvar-
ternou akumuláciou. Tu sa vyskytujú pohyby roznej
intenzity aj znamienka. Na rozhraní Perneka a Jablo-
nového pokračuje prudké znižovanie intenzity stúpa-
nia. V priestore Jablonového dochádza k zmene zna·
mienka pohybov a začína zhruba 5 km úsek poklesov
s max. intenzitou -2,5 mm/rok. V oblasti Stupavy
sa opať vyskytuje značný gradiellt rýchlostí pohybov.
Končí úsek klesania a začína 13 km úsek súčasných
zdvihových pohybov s max. ročnými rýchlosťami vyše
2 mm. V ďalšom úseku sa polygón vracia V' priestore
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Lamača do oblasti Malých Karpát, kde sa vyskytujú
celkom nepatrné pohyby (kolíšu okolo nuly). Na brati-
slavskom úseku polygónu pozorujeme malé pohyby
zdvihového charakteru.

Z Perneka odbočuje vofný nivelačný ťah do Mala-
ciek. V r. 1973 zameral bratislavský GÚ, n. p., aj nive-
lačný ťah Malacky-Lozorno. Tak se nám naskytla
možnosť získať hodnoty ročných rýchlostí pohybov
.pre celú líniu Pernek-Malacky-Lozorno. Ich grafické
znázornenie je na obr. 2. Z neho vidno, že v priestore
Perneka sa intenzita stúpania pozvofne znižuje. Na-
proti tomu v oblasti Malaciek krivka pohybov prudko
klesá. Úsek zdvihových pohybov končí a nasleduje
krátke pásmo klesania s max. rýchlosťou - 2 mm/rok.
Úsek Plavecký Štvrtok-Lozorno charakterizujú malé
zdvíhania. Predložená charakteristika recentných po-
hybov vcelku neodporuje doteraz publikovaným vý-
sledkom [4]. Pravda intenzita pohybov sa miestami
významne líši.

Tera,z si všimneme vzájomné súvislosti priestoro-
vých zmien ročných rýchlostí recentných pohybov
a zodpovedajúcich ročných variácií tiažového pora
Zeme. Ako bolo uvedené, sú na obr. 1 a 2 vynesené
krivky ročných zmien tiažového zrýchlenia. Z výsled-
kov doterajších meraní sme mohli získať pre každý
tiažový bod dvojicu nezávislých hodnot variácií. Prvá
z výsledkov meraní jeseň 1974 - jeseň 1976, druhá
z meraní jar 1975 - jar 1976. Na obr. 1, 2 sú krivky
variácií vyznačené tenkými čiarkovanými čiarami.
Z obidvoch hodnot sme vytvorili aritmetické priemery.
Krivka aritmetických priemerov je znázornená silnou
čiarkovanou čiarou. Podfa vykonanej analýzy možno
pnisnosť ročných zmien tiažového zrýchlenia charakte-
rizovať štandardnou odchýlkou ft < 0,030 mGa!.

I napriek tomu, že ročné zmeny tiažových zrýchleni
nevybočujú z hranic daných presnosťou merania, uka-

zujú obr. 1 a 2 zreternú súvislosť medzi priestorovými
zmenami ročných rýchlostí pohybov a zodpovedajú-
cimi ročnými variáciami tiažového pofa Zeme a morfo-
štruktúrami.

Úsek polygónu prebiehajúci Podunajskou nížinou sa
vcelku vyznačuje nevelkými zápornými hodnotami
pohybov (poklesmi) a kladnými hodnotami zmien tia-
žového pofa Zeme. V oblasti Malých Karpát a Záhor-
skej nížiny, kde boli zistené kladné hodnoty pohybov
(pohyby zdvihového charakteru), variácie tiažového
zrýchlenia majú zápornéznamienko. Max. zdvihovému
pohybu zodpovedá max. záporná hodnota ročnejzme-
ny tiažového zrýchlenia. Výnimkou sú tri anomálie.
Dve sú v Záhorskej nížine. Jedna v priestore Lozorna,
druhá v priestore Malaciek a Plaveckého Štvrtka.
Tretia je v Podunajskej nížine (okolie tiažového bodu
2). Vysvetliť tieto anomálie zatiar nevieme. (Prípadný
vplyv kolísania podzemnej vody nemOžeme posúdiť
pre nedostatok potrebných údajov.) Rozdiel ročných
variácií jar - jeseň na tiažovom bode 8 je ešte v me-
dziach presnosti jeho určenia. Avšak jeho porovnanie
s rozdielmi na ostatných bodoch a s nápadnou pre-
vahou kladných znamienok (tab. 1) nasvedčuje tomu,
že tu može ísť o skutočnú mikrozmenu ročnej variácie
v uvedenom období (jar - jeseň).

Variácie tiažového zrýchlenia zo všetkých 7 meraní
sú graficky znázornené na obr. 3. Aj v tomto prípade
bol za východiskový zvolený tiažový bod 1 (Bratislava-
-Lamač). Obrázok ukazuje, že krivky variácií tiažového
pofa Zeme majú vcelku (ak odhliadneme od jednotli-
vých vybočení niektorých meraní) zhruba sinusový
priebeh. Kladné hodnoty variácií sa vyskytujú v mor-
foštruktúrach Podunajskej nížiny (body 2-5), Malých
Karpát (body 6-8) a v Záhorskej nížine (body 12 až
14). Záporné hodnoty v Malých Karpatoch a Záhorskej
nížine (body 9-11). Určitú anomáliu predstavujú
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kladné variácie bodov 7 a 8. Pretože obidve hodnoty
sú celkom nepatrné (značne pod hranicami presnosti),
anomália nemusí byť skutočná. Na obr. 3 si možno
všimnúť, že obidve letné merania, ktoré sú, pochopi-
telne nížšej presnosti (použitý jeden, resp. 2 gravi.
metre) extrémne vybočili na bode 5 a jedno aj na
bode ,9. Za povšimnutie stojí tiež vybočenie jesenného
merania 1975 na bodoch 6 a 7.

4. Vyšetrovanie súvislosti medzi recentnými pohybmi
Malých Karpát, variáciami tiažového pola Zeme a seiz-
mickými javmi

Z časti geodynamického polygónu Pezinok-Baba-Stu-
pava máme v súčasnosti výsledky štyroch ZPN. Vy-
užijeme ich na podrobnejšie štúdium pohybovej akti-
vity morfoštruktúry Malých Karpát ako aj na skúma-
nie priestorových a časových variácií ročných rých.
lostí pohybov. Okrem toho porovnáme časové variácie
výšok a ročných rýchlostí s variáciami tiažového pola
Zeme a so seizmickými javmi.
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Obr. IJ Krivky pohybov a zmien prevýšenz [zmien
výšok nivelačných bodov}

Na obr. 4 sú čiarkovane vynesené zmeny prevýšenÍ
(zmeny výšok nivelačných bodov, zvislé posuny)
a z nich odvodené krivky ročných rýchlostí pohyboval
(plné čiary). Plná čiara 1973-71 by mala byť totožná
s krivkou pohybov príslušného úseku polygónu na.
obr. 1. Úplne totožná však me je, pretože v záujme

rovnakého postupu spracovania s ďalšími meraníami
sme ju odvodili z nevyrovnaných ročných zmien pre-
výšení. Ďalší rozdiel je v referenčnom základe. Pri
všetkých troch etapách sú totiž pohyby udané vzhla-
dom na referenčný systém. Pohybovú intenzitu Malých
Karpát, charakterizovanú touto krivkou sme už ana-
lyzovali. Ďalšia krivka znázorňuje ročné rýchlosti po-
hybov pre etapu 1973-1975. Z obrázku vidno, že inten-
zita pohybov v tomto období výrazne klesla (s výnim-
kou časti Záhorskej nížiny). Ročné rýchlosti pohybov
Malých Karpát kolíšu okolo nuly. Naproti tomu inten-
zita pohybu časti Záhorskej nížiny sa prakticky nezme-
nila. V priestore Jablonového sa zmenilo znamienko
pohybov. Tretia krivka ukazuje, že v etape 1975 až
1976 došlo dokonca k inverzii reliéfu Malých Karpát
v Čase. Pohyby zdvihového charakteru boli vystrie-
dané poklesmi značnej intenzity (max. hodnota -5,9
mm/rok). Ani druhá ani tretia krivka nekorešpondujú
s profilom terénu.
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Obr. 5 Kržvky pohybov a zmžen prevýšenz vzhl'a-
dom na základně meranže v r. 1971

V tejto súvislosti chceme poukázať a to, ako zvo-
lený postup spracovanía výsledkov moze ovplyvniť zá-
very o pohybovej intenzite. Na obr. 5 sú krivky roč-
ných rýchlostí pohybov odvodené z tých istých vý-
sledkov meraní ako na obr. 4. Avšak každé meranie je
porovnané s meraním z r. 1971. Podla obr. 5 morfo-
štruktúra Malých Karpát sa vyznačuje zdvihovým po-
hybom v celom období meranía (1971-1976). Mení
sa len jeho intenzita. Inverzia pohybu sa vyskytla je-
dine v Záhorskej nížine. V Malých Karpatoch ju podIa
tohoto obrázku nemožno odhaliť. Bola zatušovaná vel-
kým zdvihovým pohybom v prvej etape.

Odpoveď na otázku položenú v predchádzajúcej
stati, či prudké stúpanie Malých Karpát vetape 1971
až 1973 súvisí s "prípravou" zemetrasenía sa pokúsime
nájsť teraz na základe porovnanía časového prie-
behu pohybov s údajmi o zemetmseniach. Na obr. 6
sú znázornené časové zmeny prevýšení (graf b) spolu
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s časovými variáciami ročných rýchlostí pohybov
(graf d) 7 kvalitne stabilizovaných bodov. Ich roz-
miestnenic je zrejme z obr. 1 v [9]aobr. 4vtejtopráci.
Dalej sú tam časové variácie tiažového pora Zeme
(graf c) a údaje o zemetraseniach (graf a, ktorý obsac
huje magnitudá a vzdialenosti epicentier zemetrasení
-()d polygónu). Údaje o zemetraseniach nám posky-
tol 1. Brouček z Geofyzikálneho ústavu SAV, za
čo mu ďakujeme.
Graf d na obr. 6 ukazuje, že ročné rýchlosti pohy-

bov na bratislavskom geodynamickom polygóne nie
sú stále v čase. V etape pred zemetrasením (1971-
-1973) Malé Karpaty intenzívne stúpali. V ďalšej
etape (1973-1975), t.j. po zemetrasení sa niektoré
prevýšenia vóbec nezmenili4) (graf b), čo znamená,
že pohyb sa v tých prípadoch zastavil alebo sa nepatr-
ne zvačšil, čo má za následok podstatné zníženie
intenzity zdvihového pohybu. Niektoré prevýšenia
sa dokonca zmenšili. To znamená, že sa zmenilo
znamienko pohybu. V d'alšej etape (1975-1976)
všetky prevýšenia sa značne zmenšili. Tým bol
inverzný jav, t.j. vystriedanie zdvihových pohybov
poklesovými preukázaný.
Z porovnania súčasnej dynamiky Malých Karpát

so seizmickými javmi možno dedukovať, že v etape
1971-1973 išlo o zdvihový pohyb signalizujúci ze-
metrasenie (k zemetralleniu došlo po intenzivnom
zdvihovom pohybe morfoštruktúry Malých Karpát).
Možno t<lda konštatovať, že sa v ČSSR v anom prí-
pade podarilo prvýkrát zistiťvzájomnú súvislosť
medzi recentnými pohybmi a seizmickými javmi.

Časové zmeny t:iažového zrýchlenia (graf c na obr.
6) sa vzťahujú na veTmi krátke obdobie, v ktorom
boli vykonané iba 2 ZPN. Napriek tomu, že aj tu
badať náznak zákonitosti variácií medzi meraniami
jar-jeseň, všeobecnejšie závery bude možné urobiť
až keď budú k dispozícii výsledky za dlhší časový
interval.

Na záver možno konštatovať, že už doterajšia krátko-
dobá, nie celkom úplná realizácia komplexného pro-
gramu výskumu na bratislavskom geodynamickom
polygóne priniesla důležité výsledky. Získali sme zaují-
mavé poznatky o pohybovej aktivite a tendenciách
pohybu Malých Karpát.

1) Doterajšie výsledky výskumu ukazujú na vzá-
jomnú súvislosť medzi priestorovými zmenami roč-
ných rýchlostí recentných zvislých pohybov a ročný-
mi variáciami tiažového poTaZeme. Je známe, že odha-
Tovanie takých súvislostí je důležité z aspektu pozná-
vania príčin a podstaty recentných pohybov zemskej
k6ry.

2) Prvýkrát v ČSSR bola zistená vzájomná sú-
vislosť medzi recentnými pohybmi a seizmickými jav-

3) Krivka 1976--1975 predstavuje súčasne ročné
zmeny prevýšení.

4) Je škoda, že sa nepodarilo uskutočniť jedno meranie
aj v r. 1974. Mohlo by odhaliť prípadný vplyv zemetra-
senia z konca r. 1974.
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Obr. 6 Porovnanie časového prlebehu pohybov
s časovým priebehom variáclí tiažového zrýchlenia

a seizmickými ;avmi
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mi. Zemetraseniu (28.10. 1973) predchádzal intenzív-
ny pohyb Malých Karpát. Možno predpokladať, že aj
nasledujúci pok]esový pohyb je viazaný na uvedené
(príp. ďalšie) zemetrasenie.
3) Za významný prínos považujeme dakaz o nestá-

losti intenzity pohybu Malých Karpát v čase a najma
preukázanie inverzného javu t.j. vystriedania zdviho-
vého pohybu poklesovým.
4) Ukázali sme, že vorba postupu spracovania vý-

sledkov opakovaných nivelácií významne vplýva
na odhad kvantitatívnych charakteristik zvislých
pohybov. Z toho vyplýva, že postup spracovania
výsledkov opakovaných nivelácií maže ovplyvniť aj
závery o dynamike zemskej kary.
Získané poznatky a uvedené závery bude potrebné

ďalšími výskumnými prácami overovať. Za vermi
daležité považujeme, aby sa komplexný program
výskumu na bratislavskom polygóne naďalej reali-
zoval (vrátane pravidelných opakovaných nivelácií).
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Lektoroval:
Ing. Pavel yyskočil, CSc.,

VUGTK v Praze

K experimentálnímu ověření
polohopisné přesnosti topocartu
a ortofotu na zkušebním fotogrammetric-
kém poli Pecný

Jednou z nových fotogrammetrických metod v po-
sledních letech je integrovaná metoda. Je charak-
teristická tím, že umo~ňllje vyhodnocení poloho-
pisu překreslením leteckých snímků na. ortofoto-
snímky v požadovaném měřítku (tj. překreslení
snímků, na nichž bylo současně odstraněno
zkreslení způsobené sklonem osy záběru měřické
letecké komory a vlivem převýš1sní terénu), vy-
hodnocení prvků pro konstrukci vrstevnic, a to
současně při jediném vyhodnocovacím procesu.

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

v Praze

Přístrojová sestava pro tvorbu ortofotoplánu
(tj. ortofotomapy bez vyjádření výškových pomě-
rů), jež je v ČSSR užívána, je topocart a ortofot
závodů Zeiss- Jena.
Szangolies v článku [1] uvádí, že topocart je

fotogrammetrický přístroj užívaný pro grafické
a numerické vyhodnocení map středních a malých
měřítek. Jeho přesnost charakterizovaná střední
polohovou chybou je v mezích ± 15 /lm až
± 50 .um v. mřížkovém modelu.
Rovněž v pojednání [2J při hodnocení některých

fotogrammetrických přístrojů přisuzuje topocartu
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hlavní využití pro grafické vyhodnocení map ma-
lých a středních měřítek.

Starozcik [3] při hodnocení přesnosti a oblasti
využití fotogrammetrických přístrojú závodu Cad
Zeiss- Jena, na základě ověřovacích prací konsta-
tuje, že přesnost topocartu dosahuje asi poloviční
přesnost stereometrografu. Zařazuje topocart do
skupiny topografických stereokartírovacích pří-
strojů, jejichž přesnost polohového grafického zo-
brazení se pohybuje mezi hodnotami ± 0,2 mm
až ± 0,3 mm v měřítku ortofotomapy.

V pojednání [4] připouští však možnost vyhoto-
vit z měřítek snímků 1:4000 ortofotosnímky v mě-
řítku 1:1000 se střední polohovou chybou již od
± 0,15 mm. .

Podle Ducher-ho [5) většina uživatelů požaduje,
aby polohová přesnost jasně zobrazených předmě-
tů na ortofotoplánu byla asi ± 0,5 mm; někteří
uživatelé mají menší požadavky na přesnost (ku pří-
kladu projektanti liniových staveb a geologové až
± 1 mm], někteří uživatelé však vyžadují vyšší přes-
nost (ku příkladu pro katastr až ±0,2 mm).

Pro ČSSR, kd.e přichází v úvahu zejména tvorba
map velkých měřítek, jsou zvlášť cenné zkuše-
nosti, jež uvádí Bonneval [6]:

"Ortofotosnímky, ortofotoplány a ortofotomapy
mají vzhledem ke klasickým mapám určité výho-
dy, ale též i některé nevýhody. Lze je shrnout
následov:ně:

-- Táž bohatost informací jako na originál-
ních snímcích, tedy pro zkušeného uživatel,e vždy
podstatně Vyšší, než má konvencionelní mapa,

- rychlejší a proto méně nákladnější vyhod-
nocení illež grafické vyhodnocení. Je potřebné
však poznamenat, že kromě vyhodnocení, ostatní
operace spojené s tvorbou jak ortofotomapy, tak
i konvencionelní mapy jsou pro integrovanou
a univerzální metodu tytéž.

Nevýhody

- Pro nezkušené uživatele je čtení ortofoto-
snímků obtížnější než konvercionální mapy,

- jestliže na ortofotosnímcích (ortofotoplá-
nech) mají být zobrazeny i předměty, jež nejsou
zobrazeny na .originálních snímcích, doměření (ku
příkladu předmětů zakrytých vegetací) a doplně-
ní některými údaji je v některých případech m8-
snadnější,

- reprodukce ortofotoplánů, pokud jejich za-
daný počet přesahuje počHt možný vyhotovit jako
pozitivní kopie z negativů ortofotoplánů, je obtíž-
nejší a nákladnější než u konvencionelních map,

- údržba ortofotoplánů v souladu se skutečnos-
tí vyžaduje v některých případe!ch jejich plnou
obnovu,

ExperimentM- Středni chyba Maximálni chyba

I
Středni polohová chyba PEnč zkoumaná v určeni souřadnic v určeni souřadnic

Měřitko :\Il'řitko pi'esnost určeni PE PE v měř. v měř.snímku mapy podrobných Počet ve sku- snimku
1. ms 1: mk bodů (PE) PE

I I I
tečnosti mapy

mx my max x maxy 1: ms 1: mk
Druh IZPŮSOb
PE

I~I
[mj [ml [ml [!lm] [mm]

1 2 3 5 6 I 7 8 I 9 I 10 11 12!

I SZ I 18
I

±0,07 I ±0,07 0,15 0,22 ±0,10 ± 29 ±0,10a !

I
SL a I 39 ±0,06

I
±0,09 0,23 0,30 ±O,ll ± 33 ±O,ll

NL a I 68 I ±0,13 ±0,17 0,32 0,45 ±0,22 ± 63 ±0,22
1 : 3500 1 : 1000

SZ b 18 ±0,23 ±0,21 0,46 0,43 ±0,31 ± 89 ±0,31

SZ c ~I ±0,36 ±0,18 0,41 0,35 ±0,40 ±1l4 ±0,40

SZ a 27 ±0,12 ±O,ll 0,25 0,47 ±0,16 ± 27 ±0,08
SL a 38 ±0,15 ±0,09 0,35 0,19 ±0,17 ± 28 ±0,08

I NL a 72 ±0,22 ±0,19 0,54 I 0,52 ±0,29 ± 48 ±0,15
1 :6000 ! 1 : 2000

I I
I

I SZ b 27 ±0,47 ±0,28 0,95 0,52 ±0,57 I ± 95 . ±0,28

SZ \-c 27 ±0,60 ±0,51 1,35 1,03 ±0,79 ±132 ±0,40

SZ 30 ±0,33 ±0,22 0,76 0,47 ±0,40 ± 30 ±0,06
SL

I ~
37 ±0,34 ±0,20 0,72 0,56 ±0,45 ± 38 ±0,09

NL 70 ±0,40 ±0,30 0,92 0,91 ±0,50 ± 42 ±0,10
1 : 12000 1 : 5000

I ISZ b 30 ±0,51 ±0,60 1,06 1,35 ±O,95 ± 79 ±0,19

SZ c 30 I ±0,65 ±1,04 1,64 2,07 ±1,34 ±120 ±0,27

Legenda:
SZ - fctogrammetricky signalizované body na zemi
SL - fotogrammetricky signalizované lomové body

střešních pláštů
NL - nesignalizované lomové body střešních plášťů

a - po numerickém vyhodnocení P B
b - po afinní transformaci kartometricky určených

souřadnic PB na vlícovací body
c - po kartometrickém určení souřadnic PR

na geodetickou síť ortofotomapy
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- zobrazení intravilánů, zvláště s vysokou zá-
stavbou, je slabým bodem integrované metody.

Z článku [9] A. S. Lovern-a je patrné široké
využití - integrované metody v USA a to jak pro
vyhotovení ortofotomap malých a středních měří-
tek, tak i pro vyhotovení ortofotomap zvlášť vel-
kých měřítek. Z měříka snímkl1 1:2400 jsou vyho-
tovovány mapové podklady i v měřítku 1:480
s intervalem vrstevnic 1,5 m. Hlavní výhoda vy-
hotov.ení ortofotomap oproti čárovým mapám vy-
hotovených některým z analogových vyhodnoco-
vacích fotogrammetrických přístroíů je úspora
času a nákladů. Potřebný čas pro vyhotovení orto-
fotosnímku není, nebo je jen v zanedbatelné míře
ovlivněn počtem zobrazovacích předmětů měření,
nebo počtem lomových bodů na jejich hranicích.
Podle autora [9] potřebný čas pro vyhodnocení
snímkové dvojice hustě zastavěného území na
analogovém vyhodnocovacím přístroji je třeba asi
40 hodin práce. Tutéž snímkovou dvojici lze dife-
renciálně překreslit asi za 4 hodiny.

POdle [11] příznivým předpokladem pro využi-
tí integrované metody v USA je v běžných přípa-
dech požadovaná přesnost polohopisu mapy, a to
±0,5 mm.

2. Experimentální ověření topocartu a ortofotu na
zkušebním fotogrammetrickém poli Pecný

Přesnost ortofotomapy, kromě jiných činitelů, je
ovlivněna jednak přesností vyhotovení ortofoto-
snímků a jednak jejich montáží.

Při experimentálních pracích na zkušebním fo-
togrammetrickém poli Pecný byla ověřována polo-
hová přesnost vyhodnocení topocart1em a ortofo-
tem v závislosti na měřítku snímku, druhu vyhod-
nocených bodů a způsobu vyhodnocení.

Výsledné hodnoty jsou uvedeny ve sloupcích 6
až 12 tabulky 1. Uvedené hodnoty středních chyb
byly určeny z výsledků vyhodnocení dvou vyhod-
nocovatelů.

V tabulce 1 jsou uvedena
snímků pro vyhotovení map
v měřítkách 1:2000 a 1:5000,
bodů a hoqnoty středních
mp, a to:

a - po numerickém vyhodnocení

měřítka použitých
Il,ebo ortofotomap
druhy kontrolních
polohových chyb

b - po transformaci kartometricky určených
souřadnic podrobných bodů z překresle-
ných snímků na vlícovací body a

c - po kartometrickém určení souřadnic po-
drobných vzhledem k čtvercové geodetické
síti ortofotomapy.

Z výsledků předchozích experimentálních prací
ověřených v praxi, hodnotě střední polohové chy-
by mp fotogrammetricky signalizovaných po-
drobných bodů, vyhodnocených na analogových
přístrojích, vyplývá vztah

kde ms je měřítkové číslo vyhodnocených snímků.
mp = ± 30 f1m . ms (2}

Na základě výsledků experimentálních prací
uvedených v tabulce 1 pro týž druh bodů a zpi'lsob
vyhodnocení vyplývá pro topocart vztah

Vztah (1) pro stereometrograf a (2) pro topo-
cart jsou v dobrém souladu s hodnocením, jež po
porovnání uvedených přístrojů uvádí Staroczik
[3].

Hodnota střední polohové chyby fotogrammetricky
signalizovaných podrobných bodů PB na zemi
SZ určená pro transformaci kartometricky urče-
ných souřadnic na vlícovací body, tj. zpi'lsobem
b, se pohybuje v mezích ± 0,15 mm až ± 0,30
milimetri'l v měřítku mapy.

Pro týž druh bodi'l PB hodnota střední polohové
chyby -mp- vypočtená z kartometricky určených
souřadnic vzhledem ke čtvercové geodetické síti
ortofotoplánu, tj. zpi'lsobem c, se pohybuje v me-
zích ± 0,30 mm až ± 0,40 mm v měřítku mapy.

Rozdíl mezi hodnotami středních polohových
chyb mp podrobných bodi'l kategorie SZ urče-
ných z kartometrických souřadnic jednak zpi'lso-
bem b a jednak zpi'lsobem c je v největší míře
důsledkem montáže překreslených snímkl'1 v orto-
fotoplán.

• V předcházejících pracích byl ověřen vztah (3)
mezi hodnotami středních polohových chyb mp

Přesnost základn! mapy podle odst. (3) a odst. (4) či. 10 návrhu "Směrnice ZMVM ČSSR"

Základn! mapa Hodnoty středn!ch polohových chyb
;Vlezn! odchyl. ma v [mj mezi př!mo měř. délkami dmp v [ml podrobných bodů

urč. podle vztahu a délkami odsunut. na kartograf. originále pro délky

I
V 2 2

I

Typ Měřitko mp~± m",+ my do 50 m nad 50 m

1 2 3 4 5

A I 1 : 1000
I

±0,20 ±0,40 ±O,SO
I 1 : 2000 ±0,20 ±0,60 ±O,SO

B 1 : 2000 ±0,36 ±0,75 ±I,OO
-

C 1 : 2000 ±0,70 ±1,60 ±l,SO
1 : 5000 ±O,70 ±2,SO ±2,SO
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podrobných bodů a hodnotami středních chyb
md oměřených měř mezi týmiž PB.

Po
chyb
vztah
závěr.

mp == md

porovnání hodnot středních polohových
mp' uvedených v tab. I, lze se zřetelem na
(3) a na hodnoty uvedené v tab. 2 učinit

- Pro tvorbu polohopisu polních tratí čárových
map typu C lze s vyhovující přesností využít pří-
strojové sestavy - topocart s ortofotem. (Viz tab.
1 a tab. 2.).
- Kartomericky určené souřadnice PB z jed-

notlivých ortofotosnímků, po transformaci na pří-
slušné viícovací body, umožňují automatizovanou
kresbu polohopisu map typu C, výpočet výměr
jejich pozemků ze souřadnic a tím i podstatné
snížení živé lidské práce.
- Přesnost čárových map vyhotovených z kar-

tometricky určených souřadnic PB jednotlivých
ortofotosnímků po jejich transformaci na vlícovací
body je vyšší než přesnost map vyholovených pří-
mo montáží těchže ortofotosnímků.
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Hodnota tíhového zrychlení pro daný bod je defino-
vána ve středu horní plochy stabilizace (centru). Při
tíhových měřeních různými typy přístrojů se z tech-
nických důvodů měří mimo centrum tíhového bodu.
Naměřené hodnoty tíhového zrychlení je proto nutné
transformovat do centra tíhového bodu. Účelem toho-
to článku je upozornit na chyby, které mohou vznik-
nout zanedbáním nebo nepřesným určením centračních
prvků.

Zvolme pravoúhlou soustavu souřadnic x, y, z. Osa
x nechť má kladný směr na sever, osa y na východ,
osa z je vnější normálou k hladinové ploše v tíhovém
bodě Po, do nějž umístíme počátek souřadnic (obr. 1).
V bodě P bylo zaměřeno tíhové zrychlení g. Jelikož
budeme dále uvažovat pouze případ, kdy body
Po i P leží ve vnějším poloprostoru, jsou v nich 1. a 2.
derivace tíhového potenciálu W spojité a konečné.
Pro dostatečně blízké body Po, P můžeme pak psát
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(
ť52W ) ( ť52W ) (ť52W)g=gO+ ~ x+ ~ y+ ~ z,
ux uZ Po uy uZ Po uZ Po

(1)

gradienty tíhového ~rychlení v bodě Po,
x, y, z - souřadnice bodu P.

Pro praktické účely je výhodnější zavést cylindrické
souřadnice
ro - horizontální vzdálenost bodů Po, P
lX - azimut průvodiče ro, měřený od směru osy +x

kladným směrem na východ,
z - výška bodu P nad rovinou xy.

Maximální horizontální gradient R tíhového zrychlení
v bodě Po má azimut lxO' Pak pro hodnotu tíhového
zrychlení v bodě P platí

( ť52W)
g = go + ro COS(lx - (Xo)' R + ~ Po' z, (2)

(
ť52W )2 lť52W )2R2= __ + __ ,
ť5x ť5z Po ť5y ť5z Po

lxO = arctg [( ;;~zto: (;:~ tJ·
Transformaci tíhového zrychlení do centra tíhového
bodu můžeme provést buď podle rovnice (1) nebo podle
rovnice (2). V prvním případě jsou centračními prvky
gradienty (ť52Wfť5xť5z)po' (ť52Wfť5yť5z)po (ť52Wfť5z2)po a sou-

řadnice x, y, z, v druhém případě gradient R, jeho azi.
mut lxO' vertikální gradient (ť52Wfť5z2)po souřadnice ro,
z (výška bodu P nad centrem) a azimut lX.

Pro odhad požadované přesnosti určení jednotlivých
centračních prvků vyjdeme z rovnice (2). Aplikací
zákona o hromadění středních chyb obdržíme pro
střední chybu tíhového rozdílu g - govzt,ah

m2(g - go) = [R COS(lx - <Xo)]2 m2(rc) +
+ [ro COS(lx - ao)]2 m2(R) +

. m2(lX - lX )+ [ro R sm(lX - lXo)]2 2 o +
p

(ť52w.) ( ť52W )2+ Z2m2 ~ Po + bZ2 Po m2(z)

ml = R cos (lX - lXo)m (ro),
m2 = ro COS(lx - lXo)m (R),
ma= roB sin(<x-lXo) m(lX -lXot/po,

(~2W)m4=zm ~ Po'

m5 = (~;: to m(z) (7)

jsou dílčí střední chyby, vyjadřující podíl jednotli.
vých centračních prvků na velikosti celkové střední
chyby m(g - go)' Pro danou přesnost transformace
můžeme vypočítat přesnost jednotlivých centračlúch
prvků z rovnic (5), (6). V ř~dě případů budou některé
z centračních prvků nulové. V tab. 1 je proveden
odhad přesnosti jednotlivých centračních prvků pro
danou velikost dílčích chyb ±100, ±50 a ±IO nm
S-2.

Je zřejmé, že se vzrůstající přesností tíhových mě·
ření, vzdáleností od centra a velikostí gradientů tího-
vého zrychlení se zvětšují i nároky na přesnost určo-
vání centračních prvků.

4. Určování vertikálních gradientů

V současné době nemáme u nás k disposici dostatečně
přesný přístroj k přímému měření vertikálního gra-
dientu v polních podmínkách, i když v zahraničí do·
sáhla řada autorů při řešení tohoto problému značných
úspěchů [7]. Vertikální gradient můžeme určit ne·
přímo pomocí gravimetru, kterým se změří tíhové
zrychlení ve dvou nebo několika blízkých bodech
tížnice. Při použití metodiky měření ACACACA ve
dvou skupinách lze určit průměrný vertikální gradient

(~2W)= g2-gl.
ť5z2 Z2 - Zl

pomocí gravimetru Sharpe a 2 m vysokého stativu
s přesností ±(20 - 30) .1O-9s-2 [2]. Hodnota (~2Wf
f~Z2) se liší od hodnoty skutečného gradientu (~2Wf
fť5z2)po v závislosti na velikosti rozdílu (Z2 - Zl)' husto-
tě a tvaru anomálních hmot, jejich velikosti a ,"zájem.
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Velikost dílčí chyby
Dílčí chyba 100 I 50 \ 10I nm S-2

Chyba ve R cos(ex- exo) I Im(zo)1(m)
vzdálenosti

I I
ml 10.1O-·s-2 10 m 5m lm

20.1O-·s-2 5 2,5 0,5
50.1O-·s-2 2 I 0,2

Chyba ro Icos(ex- exo). m(R)I
v gradientu (10-·S-2)
R

I
I

m2 lm 100 50 10
2m 50

I
25 5

5m 20 10 2

Chyba roR sin(ex - exo) Im(ex - exo)1n
v azimutu
m. lm 10.1O-·s-2 - 285 57

20.1O-·s-2 285 142,5 28,5
50.1O-·s-2 114 57 1l,4

5 m 10.1O-·s-2 114 57 1l,4
20.1O-·s-2 57 28,5 5,7
50.1O-·s-2 22,8 1l,4 2,3

Chyba ve z Im(152W /l5z2)Pol
vertikálním (10-·S-2)
gradientu

100 mm 1000

1

500

1

100m.
500 mm 200 100 20
1500 mm 67 33 7

.

Chyba ve (152W /&2) I Im(z)1 (mm)
výšce ms 2000.1O-9s-2

I

50 25 5
3000.1O-·s-2 33 17 3,3
4000.1O-·s-2 25 12 2,5

né poloz.e vyšetřovaného bodu a těžiště anomálních
hmot. Platí

Pro malý rozdíl Z2 - Zl lze skutečný gradient (<52Wj
j<5z2)po nahradit průměrným gradientem (8) s dosta-
tečnou přesností [2]. V případě, kdy stačí znát verti-
kální gradient s menší přesností nebo nemáme k dispo-
zici měřickou aparaturu, určíme hodnotu anomálního
gradientu (<52Tj<5z2) z mapy tíhových anomálií. V ro-
vínatém terénu stačí použít nulté aproximace (vzorec
Numerova [10])

(
<52T ) 1 ~~ dO'- =-- (.dg-.dg)-,"",2 2~ o rB
u"" Po '''' a O

kde je

(<52T) '1' t'k'l' d' t 'h 'hF -anoma Dl ver I a Dl gra len tI ove o
z Po zrychlení v bodě Po,

.dg - tíhová anomálie ve volném vzduchu v prů-
běžném bodu integrace,

.dgo - tíhová anomálie ve volném vzduchu ve vy-
šetřovaném bodě Po

O' - integrační oblast.

Plná hodnota vertikálního gradientu je pak dána
vztahem

(
<52W ) ( <52U ) ( <52T)
~ Po = &2 Po+ <5z2 Po'

kde (<52Uj<5z2)po je normální vertikální gradient v bodě
Po'

Přesnost vypočtených gradientů je asi 3-5krát menší
než přesnost měřených gradientů. V horském nebo
členitém terénu, kde jsou velké sklony a křivost topo-
grafické plochy, nedává již vzorec (II) dostatečně
přesné výsledky.

5. Určováni horizontálních gradientů

Horizontální gradienty (<52Wj<5x<5z)po' (<52Wj<5y<5z)P.
určíme měřením gradientometrem. Gradientometr je
v principu gravitační torzní váha typu Z. U nás se
používá např. gradientometru sovětské výroby GRBM-
-2 [4, 5]. Lze jím určit gradienty s přesností ±(2 - 4)~
. 1O-9s-2• Měřené gradienty se vZJtahují k bodu, který
je ve výšce 600 mm nad terénem.

Při aerogravímetrických expedicích se měření provádí
na letištích zpravidla současně skupinou 10 i více
gravimetrů několika typů (Worden, Sharpe, Gs, GAG
aj.). Z časových důvodů není možné stavět všechny
gravimetry centricky nad tíhový bod., Gravímetry
jsou zpravidla rozmístěny na ploše asi 3 m X 3 m. Pro
jednoznačnou transformaci měřeného tíhového zrychle-
ní je nutné během celé expedice dodržovat pro každý
gravímetr stále totéž excentrické stanovisko, které se
vyznačí před měřením. Transformaci tíhového zrychle-
ní naměřeného jednotlivými gravimetry můžeme pro-
vést dvěma způsoby:
a) přesným gravimetrem určíme pro všechna ex-

centrická stanoviska tíhový rozdíl g' - go, Pro i-té
stanovisko platí za předpokladu, že (<52Wj<5z2)p, =
= (<52Wj<5z2)po a že výška měřicího systému gr~vi-
metru se nemění

kde gi je tíhové zrychlení v bodě Pi,
gr.i,go.r.;jsouhodnoty tíhového zrychlení vz.tahující

se k bodům, ležícím ve výšce měřického
systému nad body Pi, Po' Transformaci
tíhového zrychlení z bodu Pi do centra Po
provedeme podle vztahu

I (<52W) 'I
gO,i = gi - gr,i + go.r,i - -<5T Po' Zi .

Celý postup opakujeme zpravidla několika gravimetry
a jako výsledek bereme průměr ze všech přístrojů.
b) Známe-li gradienty tíhového zrychlení, můžeme

transformaci provést podle rovnice (2), v níž je sou-
řadnice

kde z' je převysení bodu P' nad centrem Po, které
určíme nivelačním měřením.

Přesnější je transformace prvním způsobem, neboť
gradienty tíhového zrychlení neměříme přímo v centru
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Po, čímž se dopouštíme chyby, jejíž velikost se mění
bod od bodu v závislosti na průběhu gradientlů v blíz-
kosti centra.

7. Poznámka k transformaci absolutních tíhových
měření

Při měření absolutními přístroji metodou volného pádu
[1, 6, 8] je měřené tíhové zrychlení definováno v bodě
P, který leží ve výšce z nad horní plochou observačního
piIíře. V tomto případě je x = O, y = O. Tíhové
zrychlení ve středu horní plochy piIíře (centru) je
dáno výrazem

Skutečný průběh vertikálního gradientu podél normá-
ly PoP zpravidla neznáme. Pomocí stativu s výsuvnou
plošinou, který je modifikací stativu, uvedeného v [2],
a přesného gravimetru stanovíine průměrný gradient
{b2WJbz2)' mezi body Pó, P', které jsou od bodů Po' P
vzdáleny o výšku měřícího systému gravimetru Llz
(obr. 2). Platí

(b
2W) =
bz2

(
b2W)' =
bz2

gT - gT.O
Z

g~ - g;,o
z

kde gT, gT,O'g;" g~,o jsou hodnoty relativního tíhového
zrychlení v bodech P, Po' P', Pó. Rozdíl prúměrných
gradientů (b2WJbz2), (b2Wjbz2)' závisí na prúběhu
vertikálního gradientu podél normály Pop. Jeho ve-
likost můžeme odhadnout výpočtem na modelech.

I
P'(O,O,Z+/lZ)

Předpokládejme, že pro Llz ='= 100 mm je jeho velikost
zanedbatelná. Pak múžeme rovnici (14) nahradit
vztahem

(
b2W)'go=g-z --
bz2

Hodnota z je pro daný přístroj přesně známá, můžeme
tedy pokládat m(z) = O. U absolutního přístroje so-
větské výroby [1] je z = 1,37 m. Pro dosažení přes-
nosti transformace měřeného tíhového zrychlení na
střed pilíře 10 nm S-2 bylo by nutné změřit vertikální
gradient s přesností ±7,3 . 1O-9s-2•

Prúběh hodnot tíhového zrychlení a jeho gradientú
múžeme určit také početně bez tíhového měření.
V laboratorních podmínkách je průběh tíhového zrych-
lení a jeho gradientú velmi proměnlivý. Za předpo-
kladu, že známe rozložení hmot v laboratoři, můžeme
vypočítat jejich gravitační účinek a sestrojit model
tíhového pole nad observačním pilířem [II, 12].
Pro známou polohu vztažného bodu P můžeme pak
snadno provést transformaci měřeného tíhového
zrychlení na střed pilíře. Nevýhodou tohoto zpúsobu
je okolnost, že zpravidla neznáme rozložení hmot do-
statečně přesně.

8. Vliv změny vertikálního gradientu

Na jednotlivých tíhových bodech se podle konfigu-
.race terénu a rozložení hustoty v zemské kůře v blíz-
kém okolí tíhového bodu mění hodnota vertikálního
gradientu (b2WJbz2). Předpokládejme, že měříme tí-
hový rozdíl mezi dvěma body P1, P2, na kterých jsou
vertikální gradienty (b2WJbz2h 01: (b2WJbz2)2' Měření
provádíme dvěma přístroji, jejichž výška měřících
systémú je zll) 01:z(2). Transformované tíhové zrychlení
na bodě P1 je

gO,1= gil) - Z(I)(~WJ<5z2h pro 1. přístroj,

gO.1 = gi2) - Z(2)(b2WJbz2)1 pro 2. přístroj.

Na bodě P2 je analogicky

gO,2= g~l) - zll)(b2WJbz2)2

gO,2= g~2)- z(2)(b2WJbz2)2'

Přístrojem č. 1 změříme tíhový rozdíl

Llg(1) = g~l) - gil) = gO,2- gO,1+
+ Z(l) [(b2 WJbZ2)2 - (b2WJbz2h] .

Přístrojem č. 2 změříme

Llg(2) = g~2)- gi2) = gO,2- gO,1 +
+ z(2)[(b2WJbz2)2 -:- (b2WJbz2hJ.

Změna měřeného tíhového rozdílu, plynoucí z rozdílné
výšky systému přístrojú a z rozdílu vertikálních gra-
dientú na tíhových bodech je pak dána výrazem

Llg(2) - Llgll) = (Z(2) - z(I»)[(b2WJbz2)2 - (b2WJbz2h] .
(16)

Uveďme hodnoty vertikálního gradientu na některých
tíhových bodech na letištích v ČSSR: Cheb -3175.
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.1O-9s-2, Brno -3095.1O-9s-2, Kamenica nad Ciro-
chou -2935.1O-9s-2• Nejmarkantnější jsou změny ver-
tikálnich gradientů tíhového zrychlení u bodů verti-
kálních tíhových základen. Pro ilustraci si uvedeme
příklad měření na obnovené základně Ještěd.

Zll) = 0,100 m (gravimetr Sharpe na zemi bez
stativu),

Z(2) = 0,517 m (gravimetr Sharpe na stativu od
Gs 12),

(ť52W/c'z2h = --4750.1O-9s-2 (horní bod základny),
(ť52W/~Z2)2 = -2680.1O-9s-2 (dolní bod základny).

Po dosazení do (17) obdržíme

Lig(2)-Ligi!) = 863 nm S-2,

což znamená, že gravimetrem Sharpe naměříme bez
stativu o 863 nm S-2 více než tímtéž gravimetrem,
který při měření stavíme na stativ od gravimetru Gs
12. Při tíhovém rozdílu koncových bodů základny
1000 pm S-2 se tato skutečnost projeví na velikosti
konstanty gravimetru hodnotou 8,63 . 1O-4!

Při přesných tíhových měřeních je nutné transformo-
vat měřené tíhové zrychlení na střed stabilizace tího-
vého bodu. Potřebnou přesnost určení centračních
prvků odhadneme pomocí údajů v tab. 1 za předpo-
kladu harmonického rozložení vlivu chyb jednotlivých
eentračních prvků.

a) Při aerogravimetrických měřeních skupinou gravi-
metrů provedeme transformaci podle rovnic (12)
nebo (2).

b) Při absolutních tíhových měřeních, relativních mě-
řeních kyvadlovými přístroji nebo gravimetry nad
centrem tíhového bodu provedeme transformaci
podle vztahu (15).

c) Centrační prvky by měly být určeny s takovou
přesností, která by zaručovala požadovanou přes-
nost transformace.

d) Při skupinových tíhových měřeních dbáme na to,
aby jednotlivé přístroje byly stavěny stále na
stejná stanoviska, která se vyznačí vhodným způ-
sobem na ploše stabilizace pro možnost jednoznač-
ného určení centračních prvků.

e) Snažíme se, aby centrační prvky byly co nejmenší.
Přístroj stavíme co nejblíže centra a co nejníže
nad plochou stabilizace.

f) Při měření jedním přístrojem stavíme přístroj
centricky nad střed stabilizace, abychom vyloučili
vliv horizontálních gradientů.

g) U všech tíhových základen bude nutné v kata.logu
tíhových údajů uvést i velikost vertikálního gra-
dientu tíhového zrychlení.

Problematikou transformace měřeného tíhovéhozrych-
lení do centra stabilizace se bude nutné dále podrob-
něji zabývat. Zvláštní pozornost bude třeba věnovat
zejména tíhovým měřením v laboratořích, kde průběh
tíhového pole bývá velmi komplikovaný.
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Do rěda,kce doš];o': 4. 1. 1978

Lektoroval:
Ing. Zdeněk Šimon, CSc.,

VÚ GTK v Praze

Z pověření ÚV ČVTS Společnosti geodézie a karto-
grafie pořádá OS 1701 - Inženýrská geodézie spolu
s KV ČVTS geodézie a kartografie v Brně

III. konference odpovědných geO'detů 1978 v Bmě.

Konference bude zahájena ve čtvrtek dne 26. října
1978 ve 14 hodin a po projednání referátů, o nichž
jsme rámcově informovali v GaKO 1978 Č. 1, bude za-
končena v sobotu 28. října 1978 v poledne.

Předběžné pozvánky zašle a závazné přihlášky při-
jímá přípravný výbor konference, ing. Jaroslav Hybá-
šek, katedra geodézie VUT, 66237 Brno, Barvičova 85.

Doc. dr. T. Zeman,
garant konference-
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Ortogonální a polární systémy v měření
analyticko-syntetickým způsobem

Toto pojednání navazuje na dřívější články
v GaKO, zejména [1] a [2], a na výzkumné práce
autora z počátku sedmdesátých let, které se za-
bývaly aplikacemi analyticko-synuetického způso-
bu měření, při němž jsou měřické sítě složeny
z elementárních úloh, jako stavebních dílcŮ.
Poznatky, uvedené v [21] o možnostech analytic-

ko-syntetického zpracování transformací, lze apli-
kovat i na tvorbu měřických sítí (sítí měřických
přímek) při zaměřování nových sídlišť, zástavby
rodinnými domky, závodů, atd.
Hlavní snahou při zavádění automatizace zpra-

cování výsledků měření musí být kompenzace zvý-
šených nákladů na výpočet úsporami při měření.
Úspory však nesmí jít na úkor kvality. Vždy musí
být měření vedeno snahou po splnění dvou důle-
žitých zásad:

1. minimálního počtn měřických prvků (eko-
nomické důvody)
2. zajištění dostatečné kontroly (kvalitativni

důvody)

V tomto pojednání se budeme, podobně jako
v [2], zabývat spojováním souřadnicových soustav.
Zatím co v [2] jsme měli na mysli dvě a více míst-
ních souřadnicových soustav, přičemž jednotlivé
soustavy byly v rozsahu článku polyedrické sítě
pevných bodů podrobného pole (PBPP) - tj. každý
člán1ek v rozsahu cca 150 X 150 až 300 X 300 m,
- budeme se zde zabývat soustavami menšími,
které jsou tvořeny jednotlivými měřickými přím-
kami a spojují se maximálně do rozsahu jednoho
polyedrického článku.
Uv,edené řešení se bude zdát pracovníkům, kteří

si zvykli na klasické pojetí měřických způsobů,
odvážné. Budou-li však dodržovat vŠ€obecně plat-
né geodetické zásady (jak jsou uvedeny v [3])
budou odměněni dobrými výsledky a ziskem v po-
době pohodlnějšího a úspornějšího měření.

2. Princip ortogonálních měřických systémů

Zatím co v klasickém pojetí ortogonálních měřic-
kých systémů je elementem měřické sítě jen pev-
ná měřická přímka, tj. přímka daná dvěma dříve
určenými body, které leží na ní, je elementl8m
v tomto pojetí obecná měřická přímka, tj. přímka
zvolená volně, k níž jsou určující dané (tj. dříve
určené) body zaměřeny pravoúhlými souřadnice-
mi (staničeními a kolmicemi). Při tom tyto urču-
jíci body nemusí ležet na přímce, ale mohou být
na ní i mimo ni. Daných bodů je vždy více než
dva. V ojedinělých případech mohou být pouze
dva.

Doc. Ing. Dr. Oldřich Válka. CSc.•
katedra geodézie VUT v Brně

Rozdíl obou pojetí vysvětlíme nejlépe na obr. 1
a obr. 2. Na obrázcích je naznačen blok sídliště
(nebo závodu), který je z měřického hlediska ne-
průhledný, tj. nelze volit měřickou přímku přímo
mezi body, ležícími na různých měřických přím-
kách vně bloku.
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Měřická síť, jakou bychom volili pravděpodob-
ně při klasickém pojetí, je znázorněna na obr. 1.
Hlavní přímky nebo polygonové strany 1-2 a 3-4
by byly spojeny v zalomených bočních ulicích
vedlejšími pořady 1-5-3 a 2-6-4. V bodech
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6 a 5 by byly vytyčeny kolmé nebo šikmé rayony
do bodů 7 a 10.

Celkem by práce při tomto klasickém pojetí
představovala měření po osmi měřických přím-
kách, měření kontrolních oměrných po obvodech
budov, a měření úhlů.
2.1. Při analyticko-syntetickém poletí podle obr. 2
bude práce zahrnovat měření po čtyřech měřic-
kých přímkách a měření oměrných, kterých zde
ovšem použijeme jako ',om:ěrných konstrukčních,
nikoli jen lmntrolních.

Postup předpisu bude podle tab. 1. (uvedeme
jen sdělovací formu zápisu záznamová forma
je uvedena v tab. 4.):

Úl. I Typ I Předpis bodů I Vysvětlení

O. GS: 1, 2, 3, 4 Se znam souřadnic
1. 51: 3,4, 11, 12, 13 výchozích bodů

Body 11, 12, 13

11, 13, 12, 14, 15,
k pevné přímce 3-4

2. 66: K obecné přímce
16, 17, 18, 19,20, jdoucí jižní frontou
21 domu se určí stani-

čení a kolmice

14,17,15,16,
součtem oměrných

3. 66: Body 6 a 7 nemusí
(6,7),27,26,22, být předepsány
23,44

4. 66: 21, 44, 20, 30, Body 5 a 10 nemusí
31, 25, 24, (5, 10) být předepsány

5. 66: 30, 27, 31, 26, 32, K obecné přímce
33,34,35,36,37, jdoucí severní fron-
38,39,40,41,28, tou domu se určí
43, 42, 29 staničení a kolmice

66: 29, 28, 42, 43, 1,
součtem oměrných

6. Nové určení daných
2 bodil 1, 2 pro vy-

rovnání transformací
7. 67: 1,2,3,4 Helmertova trans-
8. 59: Kontrolní oměrné

l
formace jako náhra-

I
da vyrovnání.

V druhé a páté úloze jsou měřické přímky jen
myšlené. K nim jsou staničení a kolmice získány
součtem oměrných. Staničení je určeno součtem
oměrných podélných (ve směru myšlené přímky
kladně, proti směru záporně), kolmice součtem
oměrných příčných, a to směr vlevo od kladného
směru myšlené přímky záporně, vpravo kladně.
Je vhodné součty upravit rozdělením odchylky,
kt.erá vznikne při návratu na výchozí bod. Tato
odchylka by neměla být větší než 15 cm, výjimeč-
ně až do 30 cm. Jestliže je odchykla velká, je tře-
ba ještě v poli pátrat,. příčině. Příčinou může
být chybně změřená některá z oměrných ruebo ne-
pravoúhlost některého rohu budovy.

Předpokládejme např. podle obr. 3a, že v bodě
28 a 37 není pravý úhel, ale úhel tupý. V součtu
podélných oměrných se projeví chyba rovná délce
a-37. Kdyby spojnice 26-27 nebyla rovnoběžná
s frontou 28-29, ale kolmá na spojnici '2i8-27,
projeví se chyba v součtu příčných oměrných

v hodnotě rovné délce c-26. Lze tedy součtovou
kontrolou oměrných chybný předpoklad pravo-
úhlosti odhalit. Přesto se doporučuje, alespoň
v koncových bodech objektu, zkontrolovat pravý
úhel pentagonem.

Při vyrovnání odchylky v součtu oměrných je
lépe postupovat (zejména u podélných oměrných)
tak, že staničení resp. kolmice určíme z bodu na
jednom lmnci budovy k bodu na druhém konci
budovy oběma směry. Výsledek průměrujeme
a odchylku od průměru rozdělíme na příslušná
staničení a kolmice Úměrně měřeným hodnotám.
Abychom mohli provést součtové kontroly, zamě-
říme také nepřímo ty oměrné, které nelze změřit
přímo, nebo též pomocné oměrné.

.~ . ...- ..:
bl

Pokud by byl zjištěn případ podle obr. 3a, ne-
předepíšeme pro obecnou měřickou přímku, my-
šlenou spojnicí bodů 29-28 (viz. úl. 5.), body
27 a 26 jako dané, ale místo toho určíme k přím-
ce 5--10 (úloha 4) bod 36 nebo 37 a ten použije-
me místo nich. Za měřickou přímku jdoucí body
29-28 pakpř,edepíšeme plevnou měřickou přím-
ku, jdoucí body 27-28, případně jako obecnou
přímku, takto:

66: 27, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 26
V bodě 27 vytyčíme bod c na kolmici k prrmce

217-28, abychom mohli stanovit potřebná staniče-
ní a kolmice.

V terénu také kontrolujeme (mimo součtové
kontroly oměrných) rozdíly staničení po měřic-
kých pNmkách s podélnými oměrnými, pokud
jsou přímky téměř rovnoběžné s podélnou fron-
tou. I pro kolmice můžeme najít kontrolní úměr-
nostní vztahy.

2.2. Na obr. 2 byla naznačena jlednoduchá volná
měřická síť. Podobně jako ve spojování místních
soustav (viz [2], [3]) můžeme i zde volit měřické
přímky tak, že použijeme úlohy protínání z délek
typu 74.

Položme ku příkladu měřické přímky uvnitř
bloku 5-10 a 6-7 podle obr. 4. Na tomto obrázku
je bod 10 ztotožněn s bodem 7 (nemusí to však
být]. -Použijeme pak nějaký bod, který je v blíz-
kosti průSlečíku obou přímek a je zaměřen k obě-
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ma přímkám a urClme ho úlohou typu 74, jak vy-
svítá ze záznamu (bod. 24) v tab. 2. (Ostatní přím-
ky jsou předepsány shodně jako v tab. 1.)

Typ I Předpis bodú

GS: I, 2, 3, 4
51: 3, 4, II, 12, 13
66: 11, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
74: 21, 15, -10 (Měřické prvky se zapíší do typu

74. až po zaměření dalších přímek typu 66)
74: 20,15, -24
66: 21, 10, 24, 20, 25, 30, 31, 34
66: 15, 10, 24, 22, 27, 26, 40
66: 25, 22, 24, 23
66: 30, 27, 26, 31, 34, 40, 32, 33, 35, 36, 37, 38,

39, 41, 28, 43,42, 29
66: 29, 28, 42, 43, I, 2
67: 1,2,3,4
59: Kontrolní oměrné

Poznámka: Pro výpočetní program musí být Prl-
padně - vyžaduje-li to program - body I, 2, 3, 4
oznaĎeny čísly většími než 500 (To platí i pro ta-
bulky 1.3.4) - viz tab. 4. TučnE;jtištěná čísla v ta-
bulkách jsou čísla daných bodi\ v úlohách.
Zaměření bodi\, které tvoří spojovací body sou-

stav (tj. vyskytují se v některé další úloze jako
body dané (podtržené), je U,eba věnovat zvýše-
nou péči. Rovněž měření déllek při použití typu
74 musí být provedeno pečlivě. Dále je třeba dbát
na to, aby v. trojúhelníku, myšleném body 15, 21,
10 nebo 15, 20, 24 byly úhly na určovaném bodě
asi od 50 do 150 gradi\ - tedy aby konfigurace
pro protínání z délek byla vhodná.
Volba měřických přímek Jdoucích frontami do-

mi\ je analogií klasického měření, při němž se do
uzavřených bloki\ chodbami domi\ vytýčily rayo-
ny a body VA dvorech se pak spojovaly dále mě-
řickými přímkami. Zde navíc, použitím více da-
ných bodi\, výsledek zkvalitňujeme.

3. Princip polárních měřických systémů

Polární měřické systémy nepoužijeme zpravidla
samostatně, ale obvykle v kombinaci se systémy
ortogonálními. Použijeme nejčastěji volného po-
lárního stanoviska, výjimečně stanoviska pevné-
ho (Typy úloh 49, výjimečně 42).

1 6
• •

29 ,2 ,,3

J 33 36

35
30 31 39

21
'<O

7
•J

5

Naznačíme opět na obr. 5 blok z předchozích
úloh. Předpokládáme měření Redtou. Jestliže by
bylo měřeno neredukčními dálkoměry, bylo by
třeba před výpočt,em souřadnic redukovat délky
na vodorovnou, pokud by nebylo použito progra-
mu, který Dedukci zahrnuje.

Měření podle obr. 5. provedeme ze tří stano-
visek 5, 6, 7. Volná polární stanoviska 5 a 6 na-
hrazují hlavní měřické přímky, volné polární sta-
novisko 7 uvnitř bloku nahradí obě vnitřní mě-
řické přímky. (Místo stanovisek 5 a 6 mohou být
též použity měř. přímky 3-4 a 1-2 typu 51 a 66,
jestliže je to výhodnější.)
Předpis pro měření (sdělovací formou) je uve-

den v tab. 3.

Typ Předpis bodú

GS: I, 2, 3, 4 (Pro zákl. program čísla větší než
500)

49: 3, 4, 5, II, 12, 13
66: 11, 13, 12, 14, 15,·1~ 17, 1~ 19, 20, 21
49: 21, 20, 14, 7, 30, 31, 34, 40, 26, 25, 24
51: 17,18,45
66: 25, 45, 24, 23, 22
66: 30, 26, 31, 34, 40, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,

41, 27, 28, 43, 42, 29
66: 29, 28, 43, 42, I, 2, (nebo 49: 29, 28, 43, 42,

6, I, 2)
67: 1, 2, 3, 4 (opět pro základní program čísla

větší 500)
59: Kontrolní oměrné
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Pro názornější objasnění uveďme příklad zamě-
ření a zpracování bloku podle obr. 2 o dvou vnitř-
ních měřických přímkách. Výsledky měření jsou
zapsány do tiskopisu Geodézie 6, 51 v tab. 4.
Oměrné míry jsou pro názornost zapsány též do
měřického náčrtu na obr. 2, který je součástí zá-
znamu .měření s opravami z kontrolního součtu.
Tab. 4
Jak vidět z měřického náčrtu a záznamu jsou

body 1, 2, 3, 4 dány jako body 501, 502, 503, 504
v S-JTSK jako PBPP. Na tyto body je zpracování
vyrovnáno Helmertovou transformací-úlohou typu
67.
výstup z počítače je na tab. 5, 6, 7. Na tab. 5

a 6je protokol o výpočtu, na tab. 7 seznam redu-
kovaných souřadnic po transformaci. Programem
použitým na VUTv Brně lze kromě toho získat vý-
stup seznamu souřadnic na děrnou pásku a tuto
pásku použít pro zobrazení, např. na souřadnico-
vém zapisovači BENSON (pokud jde o zobrazení
menšího rozsahu pro geometrický plán apod.).
Jestliže odchylky i stiíed.ní chyba z transforma-

ce jsou vyhovující, je to dil.kazem, že měření je
v pořádku. Není-li, je nutné hledat chybu a od-
stranit ji. To bude ovšem konstatováno až po vý-
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počtu a pak bude třeba se do prostoru vracet
'k přeměření. Proto je třeba hned při měření ještě
v terénu provést součtové kontroly a další kon-
troly, jak o nich byla zmínka vpředu, aby nebez-
pečí chybných výsledků bylo minimální.

'o O
L:

Pro úplnost zpracovam Je na obr. 6 ukázka zo-
brazení výsledků měření (a to z místních souřad-
nic) na souřadnicovém zapisovači BENSON, který
je k dispozici katedře geodézie na VUT v Brně.
(Obdobně však by bylo možno zobrazení provést
na jiném dostupném kreslicím zařízení.)

Pro souřadnicový zapisovač BE;NSON je třeba
provést přípravu, která obsahuje:

a) předpis 11 organizačních údajů (obsahují-
cích, např. číslo pracoviště, úlohy, údaje pro vý-
stup, měřítko a limitní souřadnice)

b) předpis zobrazení čísly bodů po obvodu par-
cel. Při přerušení kresby je zapsána O. Před tím-
to se také uvede text názvu plánu.

c) předpis bodů, které nejsou na obvodu, ale
mají být zobrazeny sólově.

Zobrazovací děrná páska pro souřadnicový za-
pisovač BENSON pak obsahuje:
1. naděrované údaje ad a)
2. vlepenou děrnou pásku seznamu souřadnic,

získanou na výstupu z počítače
3. naděrované údaje ad b) a ad c), vlepené za

děrnou pásku seznamu souřadnic.
Výsledné zobrazení může být použito bud jako

samostatný polohopisný plán, nebo jako podklad
pro kresbu nového stavu na geometrickém plánu.

Aplikace výpočetní a zobrazovací techniky v geo-
dézií a kartografií je nesporným pokrokem v geo-
detických pracích pro všechny úseky geodetické
činnosti, tedy i pro střediska geodézie. Protože

prmos této techniky se projevuje hlavně na kan-
celářském zpracování, je třeba hledat možnosti,
jak dosahovat také úspor při měření. A tento člá-
nek ukazuje na jednu z takových možností.

Úspornost měření, provedeného podle obr. 2.
činí ve srovnání s klasickým měřením podle
obr. 1. téměř 50 %. Není při něm treba ani po-
uŽívat úhloměrný přístroj a přímky či stanoviska
lze volit zcela libovolně, jak to nejlépe vyhovuje
podmínkám v terénu (s ohledem na překážky,
třeba dočasné, jakými jsou např. auta v ulicích).

Tento článek není vědeckým pojednáním. Má
být jen praktickým návodem, jak ekonomizovat
měřické práce ve snaze kompenzovat náklady na
výpočetní zpracování. Moderní (zejména panelo-
vé) budovy jsou vytyčovány obvykle geodetickými
přístroji. Není třeba se tedy obávat nepravo-
úhlovosti, zejména když ji kontrolujeme součty
oměrných.

Použité ortogonální a polární systémy nejsou
ovšem jedinou možností analyticko-syntetického
způsobu měření. Podobně mohou být aplikací ji-
ných elementárních úloh (např. protínání z dé-
lek, protínání vpřed a zpět aj.) dosaženy úspory
měření i mimo zastavěná území. Jen je třeba ana-
lyticko-syntetický způsob dokonale zvlád:nolJ,t.

Článek je pokračováním studií publikovaných
autorem v pojednáních:

An9.lyticko-syntetický zpusob řešení geodell:ic:kých
úloh při zaměřování změn, GaKO 1970, str. 239
Mo'žnQlsti analyticko·syntetlckého zpraco'vání trans-
formací, GaKO č. 2/1976
Mapování a evidence nemovitostí, skripta SNTL1977

Lektoroval:
Ing. Juraj Kadlic,

VÚGK v Bratislave

KOLENATÝ,E.: O existenci univerzální funkce růstu
nivelační chyby

TRA.GER,L., DIVIŠ, K., OLEJNÍK, S.: Studium perio-
dických chyb u gravimetrů WORDEN a CG-2

(SHARPE)

HOROVÁ, M., SIRůČEK, Z.: Budování účelových in-
formačních souborů a jejich využívání pro tvOil'-
bu tematických map automatizovaným karto-
grafickým systémem
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Slavnostní zasedání katedry
vyUí geodézie stavební fakulty
ČVUT v Praze

K oslavě 70tých narozenin prof. Ing. Dr. Josefa B oh m a,
DrSc., bývalého děkana samostatné zeměměřické fakul-
ty a dlouholetého vedoucího katedry vyšší geodézie, uspo-
řádala katedra vyšší geodézie symposium ve formě slav-
nostního zasedání katedry. Slavnosti se zúčastnili před-
stavitelé školy, zástupce slovenských geodetických pra-
covišt, řada pracovníkl1 z praxe, kteří svou přítomností
vzdali hold celoživotní práci prof. Bohma.
Shromáždění zahájil vedoucí katedry vyšší geodézie

prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc., který stručně pohovo-
řil o životě a práci prof. Blihma. Z pověření vedení ško-
ly před,al prof. Ing. Vladislav Hojovec, CSc., veldoucí kat~d-
ry mapování, jubilantovi zdravici pracovníkl1 školy. Na ten-
to slavnostní akt navázalo vystoupení Ing. Jána Kukuči,
CSc., ředitele Výzkumného ústavu geode1tického v Brati-
slavě, Prof. Ing. Dr. Jaroslava Kovaříka, CSc., z katedry
mapování stavební fakulty a prof. Ing. Dr. Ludvíka Hradil-
ka z pnrodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Vřelými slovy zhodnotili diskutující spolupráci prof.
Bohma s řadou geodetických pracovišť.
Za nezištnou pomoc Slovenské vysoké škole technické
v Bratislavě a jako ocenění celoživotního díla udělil rek-
tor SVŠT prof. Bohmovi pamětní medaili SVŠT.
Vlastní program symposia byl tvořen 8 odbornými re-

feráty. Jako první se ujal slova prof. Bohm s přednáš-
kou: "Význam statistických testl1 v geodézii". Autor .nej-
dříve vyzdvihl nezbytnost statistické analýzy souborl1 mě-
ření a testování výsledkl1 pro ekonomické a vědecké ří-
zení geodetických prací. Podtrhl význam těchto testl1 a
ukázal na možnost dělení statistických testl1 do čtyř
skupin. V hlavní části své přednášky pak podrobně ro-
zebral testy podle jednotlivých skupin.
Druhý referát přednesl prof. Emil Buchar, člen kore-

spondent ČSAV, na téma: "Orientace paralaktické montá-
že dalekohledu". Cílem přednášky bylo odvození jedno-
duchých výrazl1 pro vliv přístrojových chyb a nesprávné
polohy osy přístroje vzhledem k nebeské sféře. Dále byl
navržen postup, jak tyto vlivy určit a odstranit.
Použití malých světelných dálkoměrl1, vteřinových teo-

dolitl1 a kapesních kalkulátorl1, znamenající kvalitativní
skok v trigonometrické nivelaci, uvedl ve své přednášce
prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc. Zdl1raznll okolnost, že
při záměrech do 250 m je možno při trigonometrické
nivelaci zanedbat vliv refrakce. Dále pak navrhl pracov-
ní metody, které poskytují v poli spolehlivou kontrolu a
zajištujípřesnost hluboko pod kritéria přesné trigono-
metrické nivelace.

S potvrzením Vignalovy teorie vystoupil Ing. Emanuel
Kolenatý, CSc., v přednášce: "Hledání universální funkce,
vystihující rl1st nivelační chyby." Na bohatám statistic-
kém materiálu zkoumal ing. Kolenatý možnost určení
vhodné funkce, která by vyjadřovala rl1st nivelační chy-
by s délkou nivelace. Z výsledkl1 statických rozborl1 a
srovnání dospěl autor k závěru, že v podmínkách ČSJNS
neexistuje hleidaná "univerzální funkce" jak pro PN, ta·k
i pro VPN.

Po přestávce se ujal slova Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.,
který hovořil na téma: "Modelové řešení liniových sítí".
V přednášce autor ukázal, že vysoké požadavky na přes-
nost vytyčovacích liniových sítí, používaných k výstavbě
komunikací IlJa povrchu i v podzemí, vyžadují stanovení
.optimálních technologických postupl1. K tomuto účelu

autor odvodil matici, řešící vztah mezi změnou vyrovna-
né veličiny nebo ·změnou funkce vyrovnaných veličin
a změnami měřených a daných veličin.
S teoretickou přednáškou na téma: "Použití základních

kvadratických forem ve vyšší geodézll" vystoupil Ing. La-
dislav Hora, CSc. Zabýval se základními kvadratickými
formami, vyjádřenými v Cartanově počtu. Hlavním cílem
vývodl1 bylo určení úhlu mezi geodetickou křivkou a nor-
málovým řezem a maximálního rozestupu dvou protějších
normálových řezl1 pro rotační a trojosý elipsoid.
Na téma: "K horizontálním recentním pohybl1m" poho-

vořil Ing. Miloš Cimbálník, CSc. Uvedl, že s odstupem 6 let
bylo provedeno dvojí zaměření dlouhostranného polygo-
nu v prostoru Karpatské předhlubně o celkové délce 133
kilometrfi. Rozdíl d96-70= +197 mm/133 km je nece-
lý dvojnásobek střední chyby vzhledem k relativní přes-
nosti délky jedné strany 1: 90 000. Autor zdl1raznil, že
teprve další měření mohou ukázat, zda jde skutečně o re-
lativní horizontální pohyby.
Poslední přednášku "Metoda hvězdné trlangulace - je-

jí zobeonění a aplikace" proslovil Ing. Jose·f Kabeláč, CSc.
V referátu odvodil vzorce pro rl1znou kombinaci měře-
ných délek a směrl1. Myšlenka byla realizována při mě-
řeni v roce 1976 s dosaženou přesností ± 0,4 m v délce
a ±0,5" v obou rovníkových souřadnicích. Další aplika-
ce byla uskutečněna na podzim 1977 v Jeseníkách. Autor
uvedl předběžné výsledky.

Na závěr slavnostního zasedání vystoupil Ing. Vladimír
Radouch, CSc., s poděkováním jubilantovi za poctivou prá-
ci, která sloužila vždy ke cti a uznání československé
geodézle.

Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
ČVUT v Praze

JELíNEK, A.: Problematika vytyčování vysokých továr-
ních komínů.

,Řešení racionalizačního úkolu KRB elektrárny Chvaletice.
Vyd. Geodézie, n. p., Pardubice, 1977, s. 55, obr. 21, příl.
15, seznam lit., formát A4, brož.

Studie je výsledkem spolupráce autora v kolektivu ra-
cionalizační brigády v n. p. Geodézie Pardubice při vý-
stavbě elektrárny Chvaletice. Práce vznikla ze závaž-
ného úkolu při řízení svislosti při budování 300 m
vysokého železo betonového komína, což je zajisté úloha
neobvyklá a značně odpovědná.
Kromě ČSN 734111, dále publikace Hruban, K.: Vyso-

ké tovární komíny, Praha, SNTL 1953 a čI. 15.432
(s. 284-288) učebnice Krumphanzl - Michalčák: Inže-
nýrská geodézie II, Kartografie, Praha 1975 není v naší
literatuře žádná opora pro poučení, a tak se musil
autor prokousat sám studiem pramenil ze statiky, pruž-
nosti a pevnosti, termodynamiky za účelem odvození
teorie stavebních odchylek a z nich dopustných vytyčo-
vacích odchylek.
Práce je rozdělena do čtyř oddílů: I. Teorie (33 s. j,

II. Geodetické sledování komínl1 (20 s.), III. Ekonomický
význam (1 s.) a IV. Závěr (1 s.). V teoretické části je
věnována pozornost statickému řešení komína, vlivu
větru a tepelnému napětí v konstrukcI. V praktické
části se autor věnuje otázkám vytyčování se zřetelem na
vliv větru, oslunění, jejich společnému působení a vlivu
sedání. JSou odvozeny teoretické vzorce pro stavební
odchylky a jejich praktiéké ověření při stavbě. V tab. 5
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a 9 jsou uvedeny odchylky hlavy od svislice pro různou
sílu větru a pro oslunění za bezvětří ke dni 19. září pro
výšky 100, 200 a 300 m. Se zřetelem k tomu,že 300
metrové. komíny nebudou v blízké době při výstavbě
energetiky žádnou zvláštností má tato práce i značný
význam praktický a ekonomický.

Zcela nové a půvooní je zjištění, že oslunění komína
je kompenzováno vnitřním napětím provozovaného ko-
mína vlivem izolačních vložek, kdežto u komína ve stav-
bě je vliv oslunění významný a musí být uvažován při
postupném řízení svislosti stavby, čili při vytyčování.
Ve studii jsou drobné nepřesnosti jako způsob ozna-

čování jednotek ve smyslu ČSN 011300 pro tlak, napětí,
hmotnost ap., ale to jsou drobnosti vysvětlitelné vlivem
použitých pramenů, nemalými úkoly při výstavbě tak
význačné investice a tlakem na plnění lhůt.

Přihlédneme-li k tomu, že studie byla zpracována
takřka za pochodu při řešení mnoha jiných závažných
úkolů na stavbě, je výsledek velmi zdařilý. Jelikož šlo
také o racionalizační úkol neměla by tato práce skončit
nevyužita v zásuvkách pracovníků, kterým byla zaslána.
Navrhuji proto, aby byla studie přepracována do struč'
né předpisové formy a vydána Českým úřadem geode-
tickým a kartografickým ve formě předpisů pro inže-
nýrskogeodetickou praxi, po způsobu předpisových řad
hlavního geodeta pražského metra.
Autorovi i celému kolektivu RBnutno blahopřát k zda-

řilému vyřešení racionalizačního úkolu.
Prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl

Pozn. redakce:
O podobných 'C)ltázkáchpojednává článek v čísle

5/1973 Geodeltického 'a kartografického obzoru:
Žampach, J.: Předcházení účinkům vnějších povětrnost-
ních vlivů při vytyčování svislic.
Technickým předpisem Českého úřadu geodetického
ak9.rtografic'kého je Vytyčování a ,kontrola výškových
stavebních objektů, technologický postup, Praha 1969.

ČSN 73 0128 Vytyčovací výkresy ve stavebnictví

Soh'vá18lna 2. 11. 1977. Vydal VÚGTK jako předlběžné vy-
dání v T. 1977. 41 stran, 3 obr., 2 taib., 16' obraz,ových pří-
loh (příkll'ady vytYČOVl8lcíchvýikrtesů), ~dlllJrma (v omeze-
ném ná/kladu pro zájmové orgány a organirzJa1ce).

V p,r1osinci 1977 vyda'l Výzkumný ústav geodeti clký, to-
pogra.fiaký a :ka,rtografický ve své ed.ici formou 'předib~ž-
ného vydáJní ČSN 730128 (dále jen norma), 'která je
v současné době šes'tnáctou normou pro výlkresy lve sta-
vebnictví (od 73 0100 pro 73 0185).

Norma !plattí IP!l'OvyhotoVlování vytyčovací,ch vý!kresů
všedh drulhů stavebních objektů la pro výkresy, kterými
se dokumen!tuje Iprovedené 'vytyčení (přílohy Ik vytyčo-
vacímu protoik011u, k zá!pisům do stavební/ho deníku
apod.), aniž by určovala obsah jednotlivých druhů vyty-
čovacích Ivýikresů, 'pTO kt'erý jsou směrodatné pilíslušné
předpisy (vyhláŠlka Č. 163/1973 Sb.,č. 10/1974 a 38/1974,
Č. 11/1974 Sb.) a' odlpovědná rlQ~hodnutízpr8lca.vatele se
zřetelem k účelu, pro 'který jsou vyhotovovány.

Norma se člení na !tyto části:

I. Náa.lvosloví. V této ,části 'isou definovány vytyčovací
výkresy, zejména jeZlde st8'noveno, že vytyčo'va,cí prv-

ky musí být uvedeny číse'~nými hodnotami a ffiIUISíumož-
ňovat vyty'čení objektu 'Vterénu na místě 'lLI.'Čenémrpro-
j'elktem ve stanO'veném Tomněru a tvalru s př·edepsanou
přesností.

II. Všeoibeoně. T'alto číÍ'st obsailm}e rO'Zldělenívytyča.va-
cich 'výkresů na výi]{lresy'P'rostorolvépololhy a podrobné
vyty'čovací výkresy, siPole'čné ,požadavlky, reJména úpra-
vu, měřítk,a, kótováJní, 'orientaci oblrn,zu a p'OIp1so'vépole,
vesměs odkazem na obecné normy pro technic'ké výkre-
sy (ČSN 013105, 013110, 013111, 013113, 013130). Dále
je zde ustanovení pro vol'bu a tloušťku čar, záSlady p,ro
kreslení vytyč.ovaných, 'popř. i dosava1dlníchoibje'ktů, znač-
ky pro pr'vky, Ikteré}sou p~edmětem vyty,čení (lhlalVní
pol'ohová 'čára, 'hlavní ooa, hlavní bod t'Nlsy atd.), prv-
ky vyt}'!čo'va,cía měhclké sítě, a ust.amovení o vyzna,čo-
vání 'ÚJoojůopřesnosit.i v}'!tyčení. JSou zde rovněž stano-
vena p.ísmen6,pro omačQIVání prvlků, zejmélna hla'vníc'h
bodů a palI'l8metrů oblouků. Byla ipřevzata 'ze 'Silllličlních
norem ,a neJsou z.á'vazná !pro výlkresy drážních komumi-
kací.

III. VytY'čO'vacívý\{Jresy prostnrové ,polohy. Zde jsou
stanoveny zá'sardy pro vytyčovací vý!kresy objektů s pros-
torovou sklaďbou se sedmi přik'lady 'v ohra~ové čá'sti, li-
niových stavebnídhobjektů (silnic,dralh, mostů, tunelu
a štol, hydrQited~niC'ký1C'ha hydroenergickýclh staveb,
podzemJních vedení a hydrome1iorací) s lpěti příkl1élJdy,a
plO'šných s'ta'vebních ol:ljektů.

IV. Podrobné 'vytyčovací vý1klresy. V této 'části Je s,ta-
nove'no, k,dy je třeba v}'!pracovat .podrobný vytyčovací
Ivýlkres. Je to Ize'jména tehdy, ,použi'je-'!>ise Ik podrObnému
vytyčení zvláštní soustava geometr.ických prvlků, oddě-
lená odkons'tru'k,ční soustavy ohj!elkt:ua u ohje!kltů'se slo~
žitou a nelpra!videlnou konstrUlkcí nebo při ZlVláštil1íchpa.-
žadavcích na přesnost vytyčení. Jako příklad je v obra-
zové části uveden podrobný vyty'čovací 'výkres výŠkové
bUldovy, vytyčO'viané ,otvory ve stropech. P,ro převáŽil10u
většinu lobje,ktů norma ve 'sh'odě s rp'raxí dOlVolujesamo-
zředmě pOUIŽ!tístalVebních 'výkresů (pŮidorysů, řezů) s tím,
že je Itřelba v tědMo výlkr€'sech zřetelně označit vztah
mezi prVlky prostorové ,polohy ,a !lwnstru!keí objelktu.

V. Mí'stopisy 'bodů. Místopisy se podle normy vyihO'tovu-
jí jen !pokud ,nelze iPro účely, jímž vyhovulje místopis, po-
Ui~ít j,iných vytyčov8lcich výkresů. Místopisy jsou Ulrčeny
pro vylh'lerdáJníznačky dřťve vyty'če:né:ho hodu 'nebo pro
obnovení ztiracené nebo poškozené značky. Mísvolpisy j~
třeba vyhotovit zejména pro vytYčQivání podzemních ve-
dení, pokUld se vytYČ'lLjejen 'pou!ŽHímpodwbné sima,oe,
kte'rá je součástí projektové dokumentace, a pro vytyče-
ní 'jInýclh z~jména '~iniový'ch lQ!~jektů,pokud body vytyčo-
vací sítě, směrolVého ,polygonu <lipod.nelze vyhledat nebIJ
obnovit pomoe! vytY'oovacich výilhesů nebo jiné části
projek'tlolVédolkumentace. Vobraz·ové části je příklad na
vyhotovení místopisů.
S vydáJním normy se ruší dosud' 'platná ustanovení ,o vy-

tyčorvac!ch výlk!resech 'V nO'rmáclh pro výikresy některý1ch
staveb (pokud tlalto ustanovení ne1by\.avYťPuštěna přI je-·
jich revl'zi), ze'jména !VČSN 73014U, 730145 a 730160.
'NOl1IItaby'la ~pracovállla 've VÚGTK na 'zák'l,llidě.poža-

davlkiuÚřadu pro nomnallzaci a měi:\ení s cílem sjednotit
ustanovení o vytyčova1cích výkl'eseeh, ,roztroušených do-
sud IV,různý,ch normá,ch, doplnit je o dosud nen!ol'mované
druhy staveb a respe,ktova!t ipři tom dosud pla!tné normy
pro kreslení a formální náležitosti technických výkresů'
o'beaně 18 stavebních ZlVlá,šť.
Jsem př·esvědčen, že normu Ulvítaljígeodet'i, pracující

v investiční 'výsta'vbě, z'ejména ~nvestorů a dodavatelů,.
jak Ip,rolkázalojiž připomínkové řízemí, a že i geodetl pro-
jelk,to'výchorg,anlzací, 'ja:ko zp,racova1elé vytyčovacích vý-
Xiresů, Illakonec všiooni u21nají ,její přínos, .i /k!dyžně!kteř1
z Illich se mnou, j~ko Zipracovatelem této normy, disku-
tovali 10někte'l'ých !jejích ustano'veních.
Účinnost normy vyhlásí ÚNM pravděpodobně od čer-

vence 1978.

Ing. MiroslalJ Herda, CSc."
VOGTK Praha'
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Sedmdesátiny prof. Ing. Dr. Václava
Krumphanzla

Dne 2. 2. 1978 se dožívá sedmdesáti let profesor
Ing. Dr. Václav Krumphanzl, který se význačnou měrou
zasloužil o založení a rozvoj inženýrsko-průmyslové
geodézie v ČSSR.
Rodák ze západních Čech, absolvoval reálku v Plzni

a zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních
nauk v Praze. Jeho bohatá a pestrá geodetická praxe za-
číná v r. 1932 u Katastrálního měřického úřadu v Novém
Městě nad Váhem, pokračuje po sedmi letech v Triangu-
lační kanceláři ministerstva financí a v r. 1943 v ČKD
Praha. V závodě zorganizoval zeměměřickou složku a vý-
značné práce, které zde prováděl, se staly základem jeho
doktorské disertační práce, předložené a obhájené v roce
1946. V r. 1950 pracuje v družstvu Geoplán.
V r. 1954, kdy došlo k sjednocení geodetické služby

v ČSSR, přešel Ing. Dr. Krumphanzl do Výzkumného ústa-
vu geodetického, topografického a kartografického jako
vědecký pracovník. Výzkumné úkoly, jejichž řešením se
zabýval, se týkaly oblasti inženýrské geodézie a nového
hospodářsko-technického mapování.
Aktivní styk Dr. Krumphanzla s vysokou školou začíná

ve šk. r. 1952/53, kdy byl pověřen externími přednáška-
mi předmětu užitá geodézie na zeměměřické fakultě
v Praze a na zeměměřickém směru stavební fakulty
v Bratislavě. V r. 1958 byl jmenován docentem a v r. 1961
řádným profesorem geodézie na ČVUTv Praze. Ve funk-
ci profesora působil na katedře speciální geodézie sta-
vební fakulty až do odchodu do důchodu v r. 1973.

Pedagogická činnost prof. Krumphanzla se vyznačuje
soustavnou snahou o modernizaci výuky, o zkvalitňová-
ní učitelských kádrů, o výchovu svých následovníků a vě-
deckých aspirantů v oboru technické geodézie.
Po odchodu do důchodu pokračoval prof. Krump-

hanzl v aktivní činnosti v útvaru Hlavního geodeta pro
pražské metro.
Již od mládí se věnoval prof. Krumhanzl vere]ne cm-

nosti. V době studií byl předsedou Spolku posluchačů ze-
měměřického inženýrství.
Zvláštní zmínky zasluhuje činnost prof. Krumphanzla

v rámci ČVTS - společnosti geodézie a kartografie. Řa-
du let byl členem ÚV ČVTS společnosti geodézie a karto-
grafie a předsedou odborné skupiny pro inženýrskou geo-
dézii. Mezinárodní uznání jeho činnosti v oblasti inže-
nýrské geodézie se projevilo tím, že mu byla pro období
1969-1972 svěřena funkce, předsedy 6. komise FW. Bě-
hem tohoto tříletého působení vytvořil systém studijních
skupin, které pracují dosud. Úspěšným vyvrcholením
úsilí prof. Krumphanzla v této komisi byla zasedání
na XIII. kongresu FW ve Wielsbad8lIlJU,pno něž se mu
podařilo získat referáty předních světových odborníků
v oblasti inženýrské geodézie. Kladné hodnocení jeho
činnosti se projevilo udělením čestného uznání od vede-
ní FW na následujícím kongresu ve Washingtonu v roce
1975.
Bohatá je i činnost publikační a literární v čtyřiceti-

letém období vědecké a odborné tvůrčí činnosti prof.
Krumphanzla. Představuje totiž 6 vytištěných knižních pu-
blikací, 56 článků a pojednání v různých odborných ča-
sooisech, 29 skript, příruček nebo předpisů, 14 výzkum-
ných prací, dále řadu lektorských posudků, rukopisů,
oponentních posudků, recenzí a znaleckých posudků.
Zvláštní pozornosti si zasluhuje celostátní učebnice In-
ženýrská geodézie II, vydaná se spoluautorem O. Michal-
čákem v r. 1975.

Prof. Krumphanzl zasvětil celý svůj život geodézii. Je-
ho jméno je trvale spojeno s pojmem inženýrské geodé-
zie u nás i v zahraničí. Jubilantovi přejeme do dalších let
pevné zdraví a duševní svěžest.

Před 65 roky, dne 11. března 1913, se v Osové Bítýš-
ee na O'kre'se Žďár ;no Sáz.narodi! výzma!llllIlýodborník
v praJktické geodézii a Ize'jrménav meDh.aniza'ci !li alUltorma-
tizél!cigeodeticlký,Dh/prací doc. Ing. Dr. Oldřicrh Vállka, CSc.
Po matuI"itě na Státní reálce ve Velikém Meziříčí vy-

studova,l v letech 1931-1935 zeměměř,tčs!ké imženýll"sllví
na Č,eslkévysoké škole tedhnic!ké v Brně. Kdy!ž Isk>onči'l
zálkladní vOjensikou IsluŽJb'li,nastoUlp'i'lv r. 1937 'li Ins,pek-
torátu k,atastráln~ho měření v Košicích. V lerte'Clll1939 a'ž
1954 prac'ova1 na 'katastrá!lníoh měhclkýclh úřadech
v Jindřiahově Hradci, v Pr,aze, Děčíně IéIJihla,vě. V r. 1946
ziska'l na Čes'kém 'vysokém uč,ení technic'kém v Praze
hudnost dolktora techntokých věd. Během své prolkUcká
činnosti uve'ře'jlll'ilv od'borném tisku na 20 č'lánků z ob·
1asti výpo,četní tedlln~ky a katastrálního měření. Bylo
proto samozřejmé, že <bylv r. 1954 ,pov'olán do, tehdy zří-
zenl'lho Výzkumného ústavu geodetiDké'ho, tOlpogirafické-
ho a kartografického v Praze na místo vědeckovýzlmm-
něho rp:r:aoo'vní'ka.
Ve VÚGTK zaaal pracO'vat na výzlkumném úkolu, je-

hož crlem bylo využití děirnoští1Jkových sllwjů pro Zlpr.a-
c01vání údajů evidence nemovitostí. Navrhl technologH,
která byla za'vedena do praxe na střediscích geoldézie.
V d'a'1ších leteoc'hdlo,c.Vál'ka polhot,ově a předvídavě rea-

goval Diaprudký rozvoj 'výpoč,e1:JlíItec'hniky :azamě,řil se
na a:utomatic'ké zprla'cO'váJníúda,jů evidence nellllJO'vit.ostí,
na zobrazování IPomocí automatJckýah 'k'Oo'r:dinátogr:afů
(;navrhl kOOlstI"U:kcipřístroje tohoto druhu, která se úspěš-
ně re:aM:zoV'a1la)a na mechantzaci některý'ch geodeHckých
Pl1ll:CÍ(vypr,acova:l např. nové me1:lodypro zamě,ř,O'Vá:nía
záJkres Zlměn ,vpoz,emlkových ffiarpách). Vyřešil řadu 'Vý-
zkumných ú!kolů, ,pu:bUkov:alna 30 'pojednání z těahto
oblasU geode'Uckých 'prací, s výsledky seZ'n:amov,a'l'odlbor-
nou veře'jnost četnými referáty na seminářích lalk'OOlfe-
rencích.
Záslužná výzlkulll1Ináčtnnost doc. VáT1kybyla v r. 1962

oc,eněna stMním vyznamenánLm "Za vyniik,alj,icípráci".
V r. 1967 ZÍ'skal vě:deak·QIUhodnost 'kandidáta tec-hnic-
kých věd.
Práce doc. Vállky jsou známy tléllkév zahraničí, !k,am

byl vysílán na studijní cesty a na meziná,rodní konfe,ren·
ce.
V r. 1974, po dolvršení 60 let, ,přešel z VÚGTKna kOl'

te'dru geodézie stavehní f'éIJkultyVysokého uč,ení tech-
niclké.ho v Bmě, kde :převzal vý'llJkuv Ipředmětech progra-
mováJní, mapování a evidence nemovitostí a ,automatiza-
,ce VÝIPočtŮv geodéz'ii a Ika,rtografii. ,P,ro Iposlední dva
pře:dmětyz:pr:a,coval v krátké době s'kriptla pro poslucrha-
če. Je ,členem komisí pro rstátní závěrečné zkoušky v oba·
ru geodézie a k<l'rt,ografie na ČVUT 'v Pl1a'ze ,a na VUT
v Brně.
'Při příležitosti vÝ'ZIl1amné'hoživotníh1o jUlbi'1eaděkui'eme

doc. Vá,llkoviza jeho dosa'vadní rprác,i a přejeme mu :dob-
ré zdroví, 'albymohl dále předávart: 'své bohaté ~nos-
ti. mladé generaci.
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Padesátiny Ing. Františka Šilara, CSc.

Když se před pěti lety rozrostl rozsah geodetických
pracf na pražském metru, bylo CÚGK rozhodnuto jmeno-
vat pro tuto stavbu hlavního geodeta. Volba padla na
Ing. Františka Šilara, CSc., který svými kvalitami odbor-
nými i společenskými splňoval všechny předpoklady té-
to významné funkce.
Jubilant se narodil 9. února 1928 v Písečné, okr. Ústí

n. Orlicí. Zeměměřické inženýrství vystudoval na fakul-
tě spec. nauk ČVUT v Praze a dokončil je v r. 1951 s vy-
znamenáním. Svojí praktickou činnost začíná v OÚGK
v Hradci Králové, později v Pardubicích. Prošel rťl.znými
odděleními a v r. 1958 se stal vedoucím technického roz-
voje. Pro svou vysokou odbornou kvalitu byl v r. 1964
povolán do VÚGTK, kde prošel opět řadu oddělení a ve-
doucích funkcí. Tam pťl.sobil až do svého jmenování na
dnešní funkci.
Jeho odborná kvalita a cílevědomé pracovní úsilí se

projevuje v celé jeho dosavadní odborné práci. Stál v če-
le několika kolektivťl. při řešení problému z oblasti au-
tomatizace, mapování, inženýrské geodézie a vědecko-
technických informací. Z význačnějších výsledkťl. lze
uvést např. koncepci a strukturu Informačního systému
geodézie a kartografie, digitální model terénu a jeho
aplikace a další. Jeho publikační činnost je rovněž ob-
sáhlá, tvoří ji přes 40 článkťl. a pojednání, je autorem řa-
dy výzkumných zpráv a studií.
Jeho společenská angažovanost odpovídá míře jeho

pracovního zaujetí. Je aktivním členem KSČ, ROH a
SČSP. Již po třetí volební období je poslancem ONV Pra-
ha 10. Širokou aktivitu rozvíjí též v ČVTS, kde zastává
některé přední funkce. Za svojí vynikající práci byl .od-
měněn řadou uznání, jak v ČŮGK,tak i v ostatních orga-
nizacích.
Do dalších let mu přejeme mnoho nových pracovních

úspěchťl. a stále stejnou životní energii.

Autorom slovenských ptíspevkov

Oznamujeme autorom slovenských príspevkov Geode-
tického a kartografického obzoru (GaKOJ, aby svoje
články posielali na adresu:

Výskumný ústav geodézie a kartografie
Redakcia odborného časopisu GaKO
do rúk Ing. Jána Vanku
Pekná cesta 15
827 18 Bratislava
Telef6n: 810 Dl, 810 20, 810 60, 810 82, 811 20, linka 328.
Ďalej oznamujeme záujemcom o náš časopis, že si

ho můžu objednať na adrese:
Poštová novinová služba
Ústredná expedícia tlače
(administrácia odborne~ tlače J
Jindřišská 14
12505 Praha 1 - Nové Město

Oprava chyby:

V GaKO č. 1/1978, 'sit'r. 26, 'přh.pěvoku "Poikyny rautorom
príspevkov", v oddíle ,;Úprava príspevku", pravém sloup-
ci, 4. odstavci, 3. a 4. J'ádce je chybně uvedeno: (ČSN
016904J.
Správně má býlt: (ČSN 010197 - "Bibliografic'ké c1i1'a-

ce"J. Prosíme čtenáře, ,aby si chybu opravUi.

V souladu s novou koncepcí. ideově politického pro gramu a odborného zaměření Geodetického a karto-

grafiCkého obzoru se představitelé obou 'vydavatelských resortů Českého úřadu geodetického a kartogra-

fickéhoa Slovenského úřadu geodézie a kartografie dohodli na jmenování nových členů redakční rady

našeho časopisu. Zároveň vyslovují touto cestou bývalým členům redakční rady poděkování za jejich účast

na tvorbě časopisu a uvítají jejich další neformální spolupráci s časopisem, jakož i jejich podporu čin-

nosti dopisovatelů ze všech organizací odvětví geodéziea kartografie.
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PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKfcH
ČASOPISŮ

Geodezija i kartografija, č. 10/77

Kutuzov, I. A.: K novým úspěchum v jubilejním roku,
s.1-9.

Včas splnit plán topograficko-geodetických prací, s. 10
až 15.

Deník všesvazové socialistické soutěže, s. 15-16.
1evlanov, A. G. - Knžžnžk, R. M.: Hydrografické službě
vojenské námořní flotily SSSR - 150 let, s. 17-22.

Ustžnov, G. A. - Tkačenko, V. G· - Maksžmov, V. G.:
Podélná složka chyby v poloze družice, s. 22-25.

Tolbžn, 5. V. - Kapcjug, V. B.: Určení parametrů rotační
uzávěrky družicové komory AFU-75, s. 25-31.

Gaňšžn, B. N.: Odhad vlivu redukce při pozorování ně-
kolika bodu symetricky rozložených vzhledem ke stře-
dovému bodu, s. 32-34.

Popov, V. N.: Geodetické sítě pro pozorování dynamiky
půdních sesuvu, s· 34-38.

Rodžonov, B. N.: Dynamický model jednopaprskového
snímacího systému, s. 39-48.

Zlobžn, V. K. - Anurkžn, A. A. - Kžržlžn, 1u. N.: Meto-
dy optimalizace geometrického zpracování zobrazení
na počítači, s. 48-53.

Mžchajlov, V. 1a.: Možnosti zlepšení kvality negativu le-
teckýCh snímků při mapování ve velkých měřítkách,
s. 54-56.

1agušfžn, V. I·: Identifikace orných pud v horských ob-
lastech v západní Sibiři, s. 56-58.

1akovljeva, 5. V.: Zpracování souborů maloměřítkových
tematických map světa prováděné na základě mezi-
národní spolupráce, s. 58-64.

Strauchmanžs, 1a. K.: Otázky tvorby map pro účely plá-
nování a prognózování na 8. mezinárodní kartografic-
ké konferenci, s. 64-67.

Vojevoda, V. M. a kol.: Stereoskop pro interpretaci
DS-4, s. 67-69.

Sal'jajev, 5· A.: Služba vědeckotechnických. iJ.lfor~ací
v topografické, geodetické a kartografIcke vyrobe, s.
69-75. .

Larčenko, 1e. G.: Příručka pro pozemkové úpravy, s. 75
až 77.

Šilov, V. I.: Úspěch filmových amatéru, s. 77.

Beregovoj, G. T. - Kžjenko, 1. P.: Výzkum přírodních
zdrojů Země metodou dálkového průzkumu, s. 381 až
384.

Šžrjajev, 1e. 1e·: O problematice automatizovaných kar-
tografických systémů, s. 384-388.

Nžkžšov, M. I.: Problémy tematické kartografie v SSSR,
s.388-390.

Černžkov, V. F.:. Problémy aktuálnosti, p'řesnosti a měří-
tek u map velkých měřítek zhotovených pro potřeby
měst a ostatních obcí, s. 390-393.

Kželarskž, E.: Geodeti na ropovodu, s. 393-394.
5zpetkowskž, 5.: Výzkum vlivu dulní těžby na území no-
vých dolu, s. 393-398.

Dobrzyfzskž, A.: Skolení k zajištění kvality, s· 398-399.
Mozgawa, 1.: Terénní interpretoskop určený k ste':.e~-
skopickému pozorování diapozitivu malých rozmeru,
s. 415-416.

Grygorenko, W.: vývoj výběžku Helského poloostrova
(zkoumání kartografickou metodou], s. 417-418~

Ney, B. - Kowalskž, H.: Vědeckovýzkumná činnost Usta·
vu geodézie a kartografie v roce 1976, s. 419-420.

Vermessungstechnik, č. 11/77

Kautzleben, H.: Úkoly a vývojové tendence vědeckého
výzkumu o Zemi v NDR, s. 361-364. .

Rehse, H. - Marek, K. H.: Technologická prověrka me-
tody balónové triangulace, S' 365-368.

Harnžsch, G.: K autokorelační funkCi recentních pohybů
zemské kury na území Německé demokratické repu-
bliky, s. 368-370.

Mežnžg, M. - Nguyen rrž Long: Fotoelektrická apara-
tura pro registraci pruchodu hvězd, s. 370-373.

Gržess, H.: Možnost! a meze dílčí automa1izace vyhoto-
vování map při plánování městské výstavby, s. 373 až
375.

Wiltert, I.: Rozbor zobrazení a generalizace plošných je-
vu s ohledem na automatizaci vyhodnocování map, s.
376-378.

5chatfer, R.: Zpracování výsledku na staveništi na ka-
pesních kalkulátorech, s. 378-379.

Mtihner, R. - 5chumann, G.: Vytyčování s Redtou 002
a příruční latí ve sklonitém terénu, s. 379-381.

Hilbner, E.: Experimentální vyšetřování vlivu pozemní
refrakce na stabilitu svislých směru, s. 381-383.

Dilrnteld, H. ,. - Topler, 1.: Použití počítače náklonu
n. p. Carl Zeiss JENA pro vyhodnocení pozemních
snímku pořízených s pootočenou osou záběru, s. 383
až 386.

Kusch, M.: ABT-MP 76 - nový program blokové trian-
gulace, s. 387-390.

Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo č. 4/77

Šmždek, E. - Mžnčev, 5· - Postandžž;ans, Š.: Využití
ortofotoskopie k obnově topografické mapy velkého
měřítka, s. 3-4.

Ternržd, K. O.: Použití fotogrammetrie, identifikace sním-
ku, geodetická měření, zpracování dat a automatické
kreslení při projektování silnic, s. 5-8.

Cenev, 5.: Eliminace orientační neznámé při vyrovnání
podle pozorování zprostředkujících, s. 8-10.

Bakalov, P.: Reálná nutnost měřických sítí S' měřenými
úhly a délkami místního významu, s. 11-12.

Penev, P.: Vliv geometrického tvaru při vícenásobném
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v letošním roce pro vás
SNTL 49 odborných

vychází
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Jednotlivá Ročnf
čísla předplatné-
Kčs Kčs

Arbllražnl praxe 4..:... 48,-,
Automatizac.c 4,50 54;-

. Automobil 4,- 48.-
výtisky s pří!. bez přilohy

1,- 60,-
S přílohou

Ceskoslovenská informatika 5,- 60,-
DOMOV 10,- 6X ročně 60,-
Elektrotechnický obzor 6,- 72,-
Elektrotechnik 3- 36,-,
Energetika 5,- 60,-
Finance a úvěr 4,-

4X ročně příloha 72,-
Geodetický a kartografický obzor 4,- 48,-
Geologický průzkum 4,- 48,-
Hospodářské právo 10,- 10X ročně 100,-
Hutnické listy . 6,50 78,-
Hutník 3,50 42,-
Chemický průmysl 6,- 72,-
Investiční výstavba 6- 72,-,
Jaderná energie 5,- 60,-
Jemnú mechanika a optika 5- 60,-. ,
Kožařství 3,50 42,-
Kvasný prúmysl 5,- 60,-
Listy cukrovarnické 5,- 60,-
Manipulace, skladování, balení ·9,- 108,-
Mechanizace a automatizace
acl.minlstratlvy 6,50 78,-

Meteorologické zprávy 3,- 6X ročně 18,-
Mlýnsko-pekúrenský průmysl

78,-a technika skladování obilí 6,50
Papír a celulóza 4,- 48,-
Plasty a kaučuk 4,- 48,-
Pcdnlková organizace 6,50 78,-
Pojistný obzor 1,50 18,-
Pozemní stavby 6,- 72,-
Průmyslový design 10,- 10X ročně 100,-
Rudy 4,- 48,-
Sdělovací technika 4,- 48,-
Sklář a keramik 3,50 42,-
Slaboprdudý obzor 6,- 72,-
Slévárenství 5,- 60.-
Stavivo 6,- 12,-
Strojírenská výroba 3,50 42,-
Strojírenství ·7,-- 84,-
Technícká knihovna 3,- 36,-
T 78 - Technic~ý rnagazín 4,50 54,-
TextU 3,50 42.-
Typografla 6,- 72,-
Účetnictví 3,--: 36,-
Uhl[ 4,50 54,-
Věda a technika v SSSR 10,- 6X .ročně 60,-
Vynálezy a zlepšovací návrhy 6,- 72,-
Zábrana škod 1,- 12.-

Objednávku časopisů pošlete na adresu:

SNTL. Nakladatelství technické literatury, odbytové odděleni.
11302 Praha', Spálená 51


