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Geodetický a kartografický obzor

528.936[084.3-11J[437.1/.3 J
MORCH, V.
Koncepce údržby a obnovy map velkých měřftek
v CSR.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Č. 7,
s. 161-164.

vývoj a současný stav mapového fondu velkých
měřítek na území CSR. Koncepce údržby a obnovy
existujících map a konkretní úkoly pětiletého plá-
nu. Problémy řešené ve spojitosti s realizací sta-
novené koncepce.

528.936[084.3-11J (~37.6)
VRZGULA,M.
Dobudovanie a obnova mapového fondu máp vel-
kých mierok v SSR.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Č. 7,
s. 165-167, 1 tab.

Obsah mapového fondu a důvody k jeho dobudo-
vání. Roztřídění a průzkum stavu mapového fondu
z hlediska kvality. Všeobecné zásady pro dobudo-
vání a obnovu mapového fondu. Návaznost na
automatizaci prací.

528.14:528.341:629.783
SKOŘEPOvA J., KABELAC, J.
Vyrovnáni prostotové družicové sitě.
Geosletický a kartografický obzor, 17, 1971, Č. 7,
s. 167-174, 4 obr., 6 tab., 34 lit.

Konkretizace úkoh.\ vyrovnání prostorové družic 0-

vé sítě. Směrové vyrovnání pomocí měření z let
1962-1966 na 14 družicových stanicích a kritéria
výběru vhodných dvojic simpltánních pozorování
k vyrovnání. Výpočet směru· spojnic družicových
stanic z měření na umělé družice Země a z vyrov-
nání sítě. Nedostatky použitého materiálu a po-
souzení přesnosti.

528.33:528.11
ABELOVIC, J.
Variácia presnosti merania a jej vplyv na rozde-
lenie chýb v triangulácii.
Geodetický a kartografický ob~or, 17, 1971, Č. 7,
s. 174-177, 2 obr., 3 lit.

o Statistická analýza rozdělení trojúhelníkových
uzávěrt'L Odfiad variace přesnosti měření. Analy-
tický výraz pro střední hustotu pravděpodobnosti.

528.381.024.1-187.4:551.244[437J
KOPECKÝ,A.
Ceskoslovenská nivelační síť a výzkum pohybů
zemské kliry metodou opakovaných nivelací.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Č. 7,
s.177-179.

vývoj a současný stav čs. nivelační sítě. Vnější
vlivy na stabilitu bodů nivelační sítě. Studium
současných pohybů zemské kůry, jeho teoretický
a praktický význam. Současný stav a úkoly při
studiu pohybů.

528.45:625.78
KOŠECKÝ,E.
Príspevok k metodike vyhladávania podzemných
vedení.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Č. 7,
s. 180-182, 3 obr.,. 3 lit.

Problematika vyhledávání podzemních vedení z ne-
vodivého nebo málo elektricky vodivého materiálu.
Navrhovaná metoda vyhledávání využívá rozdny
teploty mezi potrubím a jeho bezprostředním oko-
lím. Příklad z praxe.

528.936(084.3-11J[437.1/.3)
MORCH, V.
KonzeptiDn der Laufendhaltung und Erneuerung grDRmaR.
sliiblicher Karlen ln der ČSR.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 7,
Seile 161-164.

Entwicklung und gegenwarliger Stand des groBmaBstabli-
chen Kartenfonds auf dem Gebiet der ČSR. Konzeption der
Laufcndhaltung und Erneuerung der bestehenden Karten
und konkrete Aufgaben des Fiinfjahresplanes. Probleme
der Liisung im zusammenhang mit der Realisierung der
festgesetzten Konzeption. '

528.936[084.3-11) [437.6)
VRZGULA, M.
Beendung des Aufbaues und Erneuerung des KartenfDnds
grDRmaRsliibllcher Karlen ln der SSR.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 7,
Seile 165-167, 1 Tab.

Inhalt des Kartenfonds und Griinde ZUl' Beendung seines
Aufbaues. Klassifizierung und Untersuchung des Karten-
fondstandes aus dem Gesichtspunkt der QualWIt. Allgemei-
ne Grundstitze fiir die Beendung des Aufbaues und die
Erneuerung des Kartenfonds. AnschluB an die Automatisie-
rungsarbeiten.

528.14:528.341:629.783
SKOŘEPOVÁ, I., KABELÁČ, I.
Allsg1elchung des Salelllten-Raumnetzes.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 7,
Seile 167-174, 4 Abb., 6 Tab., 34 Lit.

Konkretisierung der Ausgleichungsaufgabe des Satellilen-
-Raumnetzes. Richtungsausgleichung mil HiUe von Beob-
achtungen aus den lahren 1962-1966 auf 14 satelliten-
stationen und Kriterien der Auswahl geeigneter Paare von
Simultanbeobachtungen fiir die Ausgleichung. Berechnllng
der Verbindungslinien der Satellilenstationen aus Beobach-
tungen auf kiinstliche Erdsatellilen und aus der Netzaus-
gleichung. Nachteile des angewendeten Materials und Ge-
nauigkeitsbeurteil ung.

528.33:528.11
ABELOVIČ, I.
VarlatlDn der BeDbachlungsgenaulgkell und Ihr ElnfluR auf
dle Fehlervertellung ln der TrlangllIierung.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 7,
Seite 174-177, 2 Abb., 3 Lit.

Statistische Analyse der Verteilung der Dreieckschliisse.
AbschiHzung der Variation der Beobachtungsgenauigkeit.
Analytischer Ausdruck fiir die mittiere Wahrscheinlichkeits-
dichte.

528.381.024.1-187.4:551.244[437)
KOPECKÝ, A.
Das tschechDslliwaklsche Nlvellementsnelz und ErfDrsChung
der Erdkrustenbewegungen mlllels MelhDde des wleder·
hDlten Nlvellements.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 7,
Seite 177-179.

Entwicklung und gegenwartiger Stand de3 Nivellements-
netzes der ČSSR. KuBere Einfliisse auf die Stabilitat des
Nivellementsnetzes. Studium der gegenwtirtigen Erdkrusten-
bewegungen und seine theoretische und praktische Bedeu-
tung. Gegenwartiger Stand und Aufgaben des Studium s der
Erdkrustenb ew egung en.

528.45:625.78
KOŠECKÝ, E.
Beltrag ZUl' MelhDdlk des Suchens unlerlrdlscher VersDr-
gungsleltungen.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 7,
Seite 180-182, 3 Abb., 3 Lit.

Problematik des Suchens unterirdischer Leitungen aus Ma·
terialien, die eleklrischen Strom nicht oder wenig leiten.
Die vorgeschlagene Methode des Suchens ist auf dem Tem-
peratnrunterschied zwischen der Leitung und ihrer unmit-
telbaren Umgebung gegriindet. Bei~piel aus aer Praxis.



528.938[084.3-11)(437.1/.3)
MORCH, V.
Conceptlon of Updatlng and Renewal of Large-Scale Maps
ln the CSR.
Geodetický a kartografický obzor, '17, 1971, No. 7,
pp. 181-184.

Development and present state of large·scale maps in the
ČSR. conception of updating and renewal of large-scale
maps and tasks for the Five-Year Plan. Problems solved
in connection with the realization of the conception.

528.936(084.3·11) [437.8)
VRZGULA, M.
~:~g~:~~le Mapping and Renewal of Large-Scale Maps ln

Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 7,
pp. 165-167, 1 tab.

Map contents and reasons for large-scale mapping. Clas-
slfJcatlDn and investigation of the map' from the quality
pomt. of Vlew. General principles for the large·scale
mappmg and renewal of map'. Link to automation.

528.14:528.341:629.783
SKO!íEPovA, J., KABELÁČ, J.
Adjustment of Spatlal Satelllte Net.
Geodetický a kartografický obzor, 17 1971, No. 7,
pp. 167-174, 4 fig., 6 tab., 34 ref. '

Defi~ition of the task to adjust a spatial satellite net.
Bearmg adJustment by means of observations in the period
1962-1966 at 14 satellite stations and sampling criteria
of sultable pairs of simultaneous observations for adjust-
ment. Computation of bearings of connecting lines betNeen
satellite stations from earth satellite observation results
and from the net adjustment. Shortcomings of the mate·
rial used and estimate of accuracy.

528.33:528.11
ABELOVIČ, J.
Varlatlon of Measurlng Accuracy and IIs Influence on
D1stribution of Errors in Trlangulation.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 7,
pp. 174-177, 2 Hg., 3 ref.

Statistical analysis of distribution of tri!1ngle misclosures.
Estimate of variation of measuring accuracy. Analytical
expresslDn for the mean density of probability.

528.381.024.1-187.4:551.244[437)
KOPECKý', A.
Czechoslovak Levelllng Net and Research of Earth Crust
Movements by Method of Repeated Levelllngs.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 7,
pp. 177-179. -

Development and present state of the Czechoslovak level-
ling net. Outer influences on the stability of levelling net
pcints. Research of the present earth crust- movements
and its theoretical and practical significance. Present
state and tasks of the earth crust movements research.

528.45:625.78
KOŠECKý', E.
Contrlbution to Ihe Method of Detectlng Underground Con-
duct.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 7,
pp. 180-182, 3 fig., 3 ref.

Problems of detecting underground lines of non·conductive
or litUe conductive materials. Suggested method of detect·
ing that makes use of temperature' differences between
the conduct and its nearest surroundings. Practical exampla.
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528.936(084.3-11] [437.1/.3)
MORCH, V.
~onceptlon ,de l'entretlen et de la rénovatlon des cartes
a grand es echelles dans la Républlque Tcheque Soclallste.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 7,
pages 161-164.

~volution et état actuel du fon~s de cartes li grandes
echelles sur le terrltOlre de la Republique Tchéque Socia·
liste. ConceptlDn de I'entretien et de la rénovation des
cartes existantes et tllches concrétes du plan quinquennal
sclution des problémes émanant de la réalisation de la
conception déterminée.

528.936[084.3·11) (437.6)
VRZGULA, M.
Edlflcation termlnale et rénovatlon du fonds de cartes
ii grand es échelles dans la Républlque Slovaque Soclaliste.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, NO 7,
pages 165-167, 1 tableau. •

Capacité du fonds de cartes et raisons menant li son édifi·
cation terminale. Triage et analyse de I'état du fonds de
c,~rtes du point de vue qualité .. Principes généraux pour
I eddICatlDn termmale et la renovation du fonds. Cor·
respondance II I'automation des travaux.

528.14:528.341:629.783
SKOŘEPovA, J., KABELÁČ, J.
Compensation du réseau spatlal des slltellltes artiflclels.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 7,
pages 167_174, 4 ilIustrations, 6 tableaux, 34 lit.

Concrétisation de la tiiche de compensation du réseau
spatial des satellites. Compensation direclionelle li I'aide
du levé effectué pendant la période de 1962-1966 sur
quatorze stations satellitaires et critéres du choix de
couples favorables pour l'observation simultanée de la
compensation. Calcul de la direction des droites de jonc-
tion des stations satellitaires li partir du levé d'un satel·
lite artificiel de la Terre et de la compensation du réseau.
D.'3fauts du matériel employé et appréciation de la préci-
sibn.

528.33:528.11
ABELOVIČ, J.
Varlatlons de la préclslon du levé et son Influence sur la
répartltlon des erreurs de trlangulatlon.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 7,
pages 174-177, 2 ilIustrations, 3 lit.

Analyse statistique de la répartition des fermetures trian·
gulaires. Estime des variations de la précision. Expression
analytique pour la densité moyenne de la probabilité.

528.381.024.1-187.4:551.244(437)
KOPECKý', A.
Réseau tchécoslovaque de nlvellement et recherches des
mouvements de l'écorce terrestre par la méthode des
nlvellements répétés.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 7,
pages 177-179.

Evolulion et état actuel du réseau de nivellempnt tchěco-
slovaque. Influences extérieures sur la stabilitě des points
du réseau de nivellement. Etude des mouvements actuels
de I'écorce terrestre, son importance théorique et pra·
tique. Etat actuel et tiiches a remplir pendant l'étude des
mouvements.

528.45:625.78
KOŠECKý', E.
Contrlhutlon ii la méthode de recherches des réseaux
souterrains.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 7,
pages 189-182, 3 illustralions, 3 lit.

Problěmes émanant des recherches de réseaux souterrains
travaillés en matériel non conductible ou ft trés faible
conduclibilité électrique. La méthode de recherches pro-
posée profite des différences de chaleur entre la tuyauterie
et son entourage direct. Exemple pratique.
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Koncepce údržby a obnovy map velkých
měřítek v ČSR

Na podkladě závěrů byra ÚV KSČ pro řízení stra-
nické práce v českých zemích ke stavu konsolida-
ce poměrů na úseku geodézie a kartografie pro-
vedl Český úřad geodetický a kartografický v roce
1970 všestrannou analýzu své činnosti. Provedená
analýza zhodnotila ze všech hledisek současný stav
plnění úkolů a vytýčila další perspektivní cíle, kte-
ré mají zabezpečit správnou politickou a hospo-
dářskou orientaci činnosti geodézie a kartografie
a ..plné uspokojování potřeb národního hospodář-
ství.

Úkoly, které má geodézie a kartografie plnit na
úseku geodetických základů, map velkých měřítek,
evidence nemovitostí, map pro hospodářskou vý-
stavbu, map pro školy a veřejnost i na úseku inže-
nýrské geodézie jsou velmi rozsáhlé a nelze je
spolehlivě zajistit bez celkové dlouhodobé koncep-
ce. Při jejím zpracování je nutno vyjít ze součas-
ného stavu, respektovat potřeby národního hospo-
dářství, volit progresívní metody a postupně přejít
na mechanizaci a automatizaci výrobních postupů
a zajistit dobrou organizaci práce.

V současné době je pozornost zaměřena zejména
na ú'kol údržby' a obnovy map velkých měřítek.
Jeho splnění je nejobtížnější, zároveň však velmi
naléhavé jak pro úkoly evidence nemovitostí,
tak i pro využití map k nejrůznějším technickým'
i hospodářským účelům, v nejnovější době zejmé-
na též pro informační systémy.

V\ dalším je naznačena vypracovaná koncepce
údržby a obnovy map velkých měřítek i celková
problematika spojená s její realizací.

2. vývoj map velkých měřítek v českých zemích

Dnes v českých zemích existující mapy velkých
měřítek a operáty na jejich podkladě založené
vznikly dlouhým historickým vývojem. Původ dneš-
ních map je nutno hledat v mapách stabilníhcr
katastru, které byly vyhotoveny podle instrukce
z roku 1824 v období let 1826-1843 v katastrál-
ních zobrazovacích soustavách (Gusterberg a Sv.
Štěpán) stolovou metodou, v sáhové míře a v mě-
řítku 1 : 2880, případně 1 : 1440 a 1 : 720. Po vyho-
tovení nebyly však udržovány a jejich reambulace
se prováděla v období let 1869-1881. Tyto mapy,
zejména mapy měst, se postupně obnovovaly té'ž
v metrické míře a v měřítkách 1: 2500, p'říp.
1 : 1250 podle návodů číselného mapování z let
1887 a 1904. Tento stav trval až do vydání kata-
strálního zákona v roce 1927. Katastrální zákon
rozšířil působnost katastru kromě účelů daňových,
jaký měly předcházející katastry, též ,na další tech-
nické a hospodářské účely. Na podkladě katastrál-
ního zákona a podle prováděcího nařízení z roku
1930 k němu vydaného byl zpracován nový návod
pro mapování číselnými metodami (návod. A). Po-

dle návodu A se mapy, pokud došlo k jejich ob-
nově, vyhotovovaly v měřítkách 1 : 2000, 1 : 1000 a
výjimečně též 1: 4000 v systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální (JTSK). Pro údržbu map
byl vydán návod B v letech 1933 a 1960. V pozem-
kovém katastru se vedle map vedl operát, v němž
se evidovali držitelé, pozemků, zatímco vlastnická
práva se zapisovala v pozemkových knihách.

Od roku 1956 se přestal vést pozemkový katastr
a nahradila jej jednotná evidence půdy, později
změněná na evidenci nemovitostí. Originály původ-
ní katastrální mapy se též nadále neužívaly a na-
hradily je jejich kopie (mapy pozemkové) a poz-
ději mapy souvislého zobrazení. Zákonem č. 22/
/1964 Sb. byla zavedena evidence právních vztahů
u orgánů geodézie spravujících evidenCi nemovi-
tostí a vlastnické právo k pozemkům se nadále do
pozemkových knih nezapisovalo.

Podle usnesení vlády č. 43/1962 o technickohos-
podářském mapování se mapy velkých měřítek vy-
hotovují s širší technickou náplní. Dřívější návod
A byl nahrazen příslušnými směrnicemi pro tech-
nickohospodářské mapování.

Tímto krátce naznačeným vývojem se dospělo
k dnešnímu stavu.

3. Současný stav mapového fondu velkých měřítek

Mapy velkých měřítek podle současného stavu
ke konci roku 1970 vzhledem k naznačenému his-
torickému vývoji neexistují v jednotném provedení.
Při jejich hodnocení bereme v úvahu ty, které se
pro jednotlivé obce nebo katastrální území uží-
vají v evidenci nemovitostí nebo které existují a
užívat by se měly. Počítáme mezi ně mapy větších
měřítek než 1: 5000 a jen výjimečně se vyskytují
mapy 1 : 5000, pocházející z přímého měření. Stát-
ní mapa odvozená 1: 5000, přirozeně též značně
využívaná pro technické účely a k tomu cíli vyho-
tovená, se řadí do kategorie map pro hospodářskou
výstavbu.
3.1 Map y s o u v i s I é h o z obr a z e n í

Mapy souvislého zobrazení v měřítku 1: 2880,
odvozené z map katastrálních do jednotného sou-
vislého kladu, tvoří podle plochy největší část exis-
tujícího mapového fondu. Prakticky se dosud vy-
užívají všude tam, kde nebyly nahrazeny mapami
novějšími vyhotovenými číselnými nebo fotogram-
metrickými metodami. Jejich obsah mnohdy plně
neodpovídá skutečnému stavu v přírodě, jejich
kvalita je rozdílná podle· spolehlivosti po'dkladů
použitých k jejich vyhotovení, zejména s ohledem
na zákr-es dříve prováděných změn. Lze říci, že
plně dostačují v extravilánech pro potřeby eviden-
ce nemovitostí a v místních tratích menších obcí
bez velké investiční výstavby i pro ostatní účely.
V oblastech velké investiční výstavby jsou již méně
vyhovující a jsou postupně nahrazovány novými
mapami.
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3.2 Map y p o c h á z e j í c í z n o v é h o
měření

Mapy pocházející z nového měření jsou vyhoto-
veny zejména ve městech, a to ojediněle v dřívěj-
ších katastrálních systémech číselnými metodami,
nebo v systému JTSK číselnými metodami měření,
v období po roce 1960 do roku 1968 jako mapy
technickohospodářské v systému S-42, nadále pak
se vyhotovují jednotně jako mapy technickohospo-
dářské v systému JTSK.
Tyto mapy plně vyhovují svou přesností i náplní

všem na ně kladeným požadavkům. Vzhledem
k mnohoúčelovému jejich využití je technickohos-
podářská mapa mapou základní a slouží jako pod-
klad k vyhotovení jiných technickýcl1 map [map
účelových) .

Stav map pocházejících z nového měření není
v současné době na stejné úrovni. Lze rozlišovat:

mapy převzaté do užívání evidence nemovitostí
a u nichž se provádí pravidelná údržba
mapy, které po svém vyhotovení nebyly řádně
udržovány a časem u nich nastala neshoda se .
skutečným stavem v přírodě
mapy již delší dobu rozpracované a vzhledem
k dlouhému výrobnímu cyklu dosud nedokon-
čené, zejména tam, kde byly mapovány velké
plošné lokality,
Pro využívání vyhovují jen mapy uvedené v prv-

ní skupině, ostatní je nutno na tento stav teprve
uvést.

4.. Koncepce údržby a obnovy existujících map

Koncepce údržby a obnovy map velkých měřítek
vychází z rozboru současného stavu mapového fon-
du, z požadavků, které jsou nárokovány uživateli
map nebo jsou dány potřebami vlastního resortu
geodézie a kartografie při plnění jemu uložených
úkolů.

Některé požadavky na mapy jsou obecně známy
a není je ani třeba zvláštním průzkumem zjišťo-
vat. Pro mapy velkých měřítek vyhotovené na ce-
lém ~tátníriJ. území se žádá, aby byly na požádání
k dispozici, tj. ke koupi v mapové službě, aby se
s nimi při vnitřním využívání v orgánech a orga-
nizacích dalo volně zacházet a hlavně, aby byly
udržovány, pravidelně obnovovány a aby co nejvíce
souhlasily se skutečným stavem.

Víme tedy, jaké požadavky jsou na mapy klade-
ny a úkolem je stanovit cesty, kterými by bylo
možno se sledovanému ideálnímu stavu alespoň
přiblížit a uspokojit přednostně nejnaléhavější
požadavky. Nelze v žádném případě docílit, aby
v každé době všech.ny mapy plně souhlasily se sku-
tečností. Obnovu nebo údržbu map je možno pro-
vést jednotně, poměrně v krátké době několika let
u map menších měřítek, ale je to nemožné u map
velkých měřítek. U těchto map nutně musíme vyjít
z map dosud užívaných a vzniklých historickým
vývojem. Konečný ideální stav, .totiž mít mapy
v jednotném zobrazení, v jednotném kladu a s nej-
bohatší technickou náplní a se stejnou přesností,
je zatím nedosažitelný a problém obnovy map je
nutno řešit diferencovaně při zachování určitých
provizórií. Přitom hlavní pozornost bude zaměřena
na místní tratě měst a obcí, kde se nesouhlas se
skutečným stavem nejvíce vyskytuje.

Ve smyslu tohoto chápání problematiky map vel-
kých měřítek je koncepce založena na těchto prin-
cipech:

zajistit permanentně údržbu map užívaných ja-
ko mapy pozemkové pro evidenci nemovitostí
a to přednostně ve vytypovaných městech a ob-
cích a v oblastech investiční výstavby

- provést urychleně nejpozději do tří let reambu-
laci map pocházejících z nového měření a do-
sud nepřevzatých do užívání jako mapy pozem-
kové
dokončit urychleně do dvou let rozpracované
lokality technickohospodářského mapování
postupně převést nejpozději do roku 1975 mapy
pocházející z nového měření, vyhotovené v dří-
ve používaných souřadnicových systémech do
systému JTSK
novým technickohospodářským mapováním a
diferencovanými způsoby měření obnovovat a
sjednocovat mapy do jednotného systému tam,
kde dosavadní mapy již nevyhovují, tj. ve vy-
typovaných městech a obcích a v exponovaných
oblastech investiční výstavby.

5. Konkrétní úkoly pětiletého plánu

Konkrétní úkoly pětiletého plánu jsou stanoveny
podle "Zásad Českého úřadu geodetického a karto-
grafického pro vypracování návrhu prováděcího
plánu na rok 1971 a orientaci prací na léta 1971
až 1975" a podle dalších předpisů vydaných k se-
stavení plánu. Tyto zásady byly vypracovány po
zhodnocení Výsledků činnosti všech pracovních
skupin, provádějících analýzu současného stavu
i dalšího rozvoje geodé'zie a kartografie. Přitom
je uloženo důsledně ve všech sférách uplatnit ra-
cionalizační opatření, postupně prosazovat auto-
matizaci geodetických a kartografických prací,
zkvalitnit jejich organizaci a řízení a docílit jejich
větší efektivnost.
V návaznosti na úkoly mapování jsou též stano-

veny úkoly v údržbě bodů geodetických sítí, které
mají úkolům mapování vždy předcházet. S ohle-
dem na potřebnou diferenciaci úkolů mapování
i uvnitř jednotlivých obcí je oblastřlím ústavům
geodézie uloženo vymezit území místních tratí a
celkově opatřit potřebné údaje pro projektování
zvlášť pro místní tratě a zvlášť pro polní tratě
jednotlivých obcí.
V přípravě koncepce geodetických a kartografic-

kých prací, zejména pokud jde o úkoly údržby a
obnovy map velkých měřítek, byl velký důraz kla-
den na projekční přípravu těchto prací. Postupně
byly v posledních létech sestaveny jednak úvodní
projekty mapování, vyhotovena studie o stavu map
velkých měřítek a zpracovány dlouhodobé progra-
my prací. V projektování a programování prací se
přistoupilo ke zcela konkrétnímu stanovení postu-
pu údržby nebo obnovy mapového fondu pro každé
město a obec a k stanovení pořadí podle důleži-
tosti.

Přílohou zásad vydaných ČÚGK je seznam měst
a obcí 1. a 2. pořadí, v nichž mají být požadavky
na mapy přednostně uspokojovány.
V 1. pořadí jsou zařazena:
statutá.rní města, krajská města, příp. přilehlé
obce uvedených měst s předpokládaným silným
rozvojem investiční výstavby .
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- okresní města a důležité střediskové obce
- zvlášť exponovaná území (Mostecko, Ostravsko,

Sokolovsko, Kladensko)

V 2. pořadí jsou zařazeny:
- další vybrané střediskově obce s předpokláda-

ným rozvojem investiční výstavby
jiné obce s nevyhovujícími mapami
některá exponovaná území podle požadavků ji-
ných orgánů.

Zbývající obce spadají do 3. pořadí, v němž před-
nostně mají být dány do užívání a potom pravidel-
ně udržovány mapy pocházející z nového měření.

úkoly za každý okres navrhla střediska geodé'zie
a projednala jejich pořadí naléhavosti s přísluš-
ným okresním národním výborem. úkoly v rámci
kraje byly sumarizovány a jejich pořadí bylo pro-
jednáno s krajským národním výborem. Každý ob-
lastní ústav potom vyhotovil na podkladě kraj-
ských požadavků celooblastní pořadí úkolů s při-
hlédnutím k tomu, aby se mapový fond v jednotli-
vých krajích postupně dostal na stejnou úroveň.
Mapovému fondu v exponovaných oblastech důlní
těžby a investiční výstavby je přitom věnována
prvořadá pozornost.

Konečné odsouhlasení zařazených úkolů si vy-
hradil CúGK jako centrální orgán geodézie a kar-
tografie v rámci schvalování pětiletého plánu. Na
jeho úrovni byly v průběhu roku 1970 projednány
též požadavky nárokované jednotlivými minister-
stvy a centrálními orgány. Až na malé výjimky se
tyto požadavky celkově kryjí s vytypovanými měs-
ty a investičními oblastmi určenými přednostně
k mapování.

Na mapách velkých měřítek mají zájem zejména
statutární města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), kde
je silně koncentrována investiční průmyslová i by-
tová výstavba a kde se mapy velkých měřítek po-
užijí jako podklad k vyhotovení technických map
měst a k investiční výstavbě. Dále své nároky spíše
účelového zaměření (mapové, podklady a základní
plány závodů) uplatnilo ministerstvo dopravy v ob-
lasti dopravních zařízení, ministerstvo stavebnic-
tví pro jmenovité investiční akce, ministerstvo vý-
stavby a techniky pro informační systémy, minis-
terstvo zemědělství zejména pro souhrnně projek-
ty pozemkových úprav. KI;omě toho uplatnily své
požadavky i další orgány a organizace, přičemž
zvlášť obsáhlé a konkrétně definované jsou poža-
davkyčetných organizací podléhajících minister-
stvu průmyslu, zvláště pokud jde o těžební důlní
oblasti.

6. Problémy řešené ve spojeni s realizaci
stanovené koncepce

Jakákoliv koncepce, tedy ( koncepce údržby a
obnovy map může mít oprávnění jen tehdy, bu-
dou-li současně řešeny možnosti její realizace. Tý-
ká se to zejména otázek výzkumu a technologické
přípravy a otázek mechanizace a automatizace vý-
robních procesů a v neposlední řadě též otázek
organizace a řízení.

6.1 V Ý z k u m, tec h n o log i c k á pří P r a '[ a
a a u tom a t i z a c e map o v a c í c h p r ac í

Výzkumné práce k úkolu mapování ve velkých
měřítkách byly prováděny na velmi široké základ-
ně Výzkumným ústavem geodetickým, topografic-
kým a kartografickým a dosud se v nich pokra-

cUle. Začaly souběžně se zkušebním měřením ně-
kterých lokalit (Telč, Petrovice, Milotice) již před
rokem 1960 a byly zaměřeny zejména na využití
fotogrammetrických metod pro technickohospodář-
ské mapování. Výsledky výzkumu mají i dnes zá-
kladní platnost. Byla zkoumána a při zkušebních
měřeních ověřena dosažitelná přesnost fotogram-
metrického určení polohopisu i výškopisu mapy,
závislost na všech podmínkách ovlivňujících letec-
ké snímkování a použitelnost existujících vyhodno-
covacích zařízení. Přitom bylo možno se opřít
i o zahraniční zkušenosti v mapování ve velkých
měřítkách, zejména o výsledky práce subkomise
IV. Mezinárodní fotogrammetrické společnosti, kte-
rá se zabývala otázkou přesnosti map velkých mě-
řítek. Na podkladě těchto výzkumů byla vydána
předběžná instrukce pro technickohospodářské ma-
pování v roce 1961.

Součástí státního plánu výzkumných a vývojo-
vých prací na léta 1966 až 1970 byl úkol "Výzkum-
né a vývojové práce pro technickohospodářské ma-
pování", který byl zaměřen komplexně na všechny
otázky s mapováním spojené a řešil kromě dalšího
fotogrammetrického výzkumu též využití rádiových '
a světelných dálkoměrů, samočinných počítačů a
automatických koordinátografů, problémy zvýšení
kvality a zhospodárnění prací, jakož i použití a
uplatnění všech nově vyvinutých přístrojů.

V průběhu těchto výzkumů se ujasnily též ně-
které dříve nedořešené otázky. Bylo prokázáno, že
použití fotogrammetrie pro mapování má plné
oprávnění, ba že je dokonce nezbytné, mají-li být
stanovené úkoly realizovány. Výzkum se zaměřil
i na mapy v měřítku 1: 1000 v zastavěných úze-
mích a v současné době jsou předpoklady využití
fotogrammetrie i v tomto směru. Navržené postupy
se v roce 1971 ověřují za přímé účasti výzkum-
ných pracovníků I>ři mapovacích pracích.

V koncepci se počítá též s diferenciací užitých
postupů mapování, nikoliv jen s technickohospo-
dářským mapováním podle nyní platné směrnice.
Tato diferenciace je plně odůvodněna. Mapa pro
různá území nebo i pro jednotlivé části mapované
obce nemusí mít pro praktické využití stejnou
přesnost. Větší požadavky jsou např. kladeny na
zastavěná území velkých měst, kde je vhodné užít
přesných číselných metod měření, v jiných měs-
tech nebo obcích je možné použít v intravilánech
metodufotogrammetrického vyhodnocení s čísel-
nou registrací souřadnic. S fotogrammetrickým vy-
hodnocením nezastavěných částí území nejsou již
žádné problémy výzkumného charakteru. Foto-
grammetrická údržba existujících map se současně
řeší ve spojení s jejich zamýšlenou dekadizací, tj.
s jejich převodem do systému JTSK a do měřítka
1 : 2000. Pro všechny tyto práce jsou připraveny
potřebné technologické postupy.

. Výzkum efektivnosti mapování dospěl též k ně-
kterým konkrétním výsledkům. Místo dřívějšího
bodového pole je navrženo zřizování těchto bodů
jen na stabilních existujících objektech, čímž se
maximálně zabrání jejich ničení.

V koncepci je také zváženo a stanoveno základní
pojetí charakteru mapy. Dosavadní forma grafické
mapy spolu se souřadnicemi bodů bodového pole
a operátem evidence nemovitostí bude jistě ještě
dlouhou dobu převažovat. U většiny map vlastně
nemáme ani tyto podmínky splněny, protože u map
vyhotovených v dřívějších katastrálních systémech
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není bodové pole v mapách zobrazeno a není tedy
k dispozici ve vztahu k mapě. To napravujeme
v poslední době tím, že začínáme provádět údržbu
map na bodové pole současně přitom volené a sou-
řadnicově určené v systému JTSK. Dostatečný po-
čet těchto bodů identických s body na mapě, při
užití fotogrammetrie též fotogrammetricky urče-
ných, nám umožní zkvalitnění dosavadních map a
je též předpokladem k jejich dekadizaci.

Jiné pojetí mapy je pojetí čistě digitální mapy.
Mapa má být číselně zpracována nejen pokud jde
o bodové pole, ale o všechny body polohopisu.
Toto číselné pojetí mapy je součástí celkového me-
chanizačního procesu jejího vyhotovení. Číselné
vyjádření umožňuje provést zobrazení na automa-
tickém koordinátografu. Tento proces může být na-
stoupen jak u map pocházejících z geodetického
měření, tak i u map fotogrammetricky vyhotovova-
ných, pokud zajistíme registraci všech bodů. Před-
stava, že všechny mapy budeme mít v dohledné
době v tomto číselném a mechanickém zpracování,
však není splnitelná a reálná. Bude nutno vyty-
povat jen určitá území, zejména města a expono-
vané oblasti, kde bude možno tento postup vyho-
tovení map zajistit jako podklad tam komplexně
zakládaných informačních systémů.

Kromě výzkumu vlastních měřických prací v te-
rénu, je výzkum zaměřen i na další etapy výrob-
ního procesu, tj. na práce výpočetní a zobrazovací.
Mechanizace na tomto úseku je u nás již zavedena
uplatněním elektronických počítačů a automatic-
kého koordinátografu. Přesto však je nutno těmto
procesům věnovat ;?:výšenou pozornost a snažit se
docílit v nejbližší době větší efektivnost těchto
prací.

Výzkum se provádí i na úseku polygrafického
zpracování map. Dnešní stav, kdy mapy vyhotovu-
jeme na sklad do mapových služeb, není z mnoha
důvodů vyhovující. Jistě by bylo lepší řešení vyho-
tovit matrici nebo rematrici originálu mapy na
průsvitné podložce s možností jejího neustálého
doplňování a rychlého rozmnožení na požádání
uživatelů.

6.2 K o t á z k á mor g a n i z a c e a ř í z e n í
Organizace a řízení prací spojených s údržbou

a obnovou mapových fondů může velmi podstatně
ovlivnit jejich realizaci. Podle současného stavu
dává její zlepšení ještě velké možnosti k dosažení
vyšší efektivnosti prací.

Po technické stránce je rozhodující dosáhnout
plynulost výrobního procesu, tj. bezporuchovou a
přímou časovou návaznost jednotlivých dílčích
prací, ať už jde o místní šetření, komplexní údrž-
bu nebo komplexní založení evidence nemovitostí
před mapováním, o vybudování bodového pole,
o zajištění leteckého snímkování, vyhodnocovací
práce, práce na automatickém koordinátografu,
práce zobrazovací i práce reprodukční.

Přistupuje se proto k tomu, aby každá lokalita
byla charakterizována základními měrnými jednot-
kami, tj. počtem hektarů, počtem parcel, počtem
domů i počtem mapových listů. To umožní srovna-
telně lepší odhad potřebných časů pro sestavení
kooperačních harmonogramů. Rozsah mapovacích
prací je nutno celkově zjistit pro jednotlivé loka-
lity. Jejich souhrn dává představu o množství prá-
ce jak územně tak i podle jednotlivých druhů ma-
pování. Dá se předpokládat, že celkový objem prací
uvažovaný jen pro vytypovaná území 1. a 2. kate-
gorie bude značně rozsáhlý. Tím spíše je nutno za·
měřit se především na nejdůležitější úkoly a na

území, kde práce na údržbě nebo obnově mapo-
vého fondu jsou nezbytně nutné.

Realizace tak nesmírného úkolu předpokládá, že
budou s plnou efektivností využita všechna existu-
jící výrobní zařízení a že podle programu raciona-
lizace bude nastoupena cesta další mechanizace
a automatizace mapovacích prací. Současný stav
nás nemůže uspokojit, protože využívání všech vý-
robních zařízení nebylo dosud plně zajištěno. Týká
se to zejména fotogrammetrických vyhodnocova-
cích strojů.

Podrobné programování úkolů je nutné také
z důvodu zajištění kooperačních vztahů a k správ-
nému výhledovému rozmístění kádrů. Na úkolech
mapování se podílejí téměř všechny organizace
resortu a je proto nezbytné, aby pro konkrétní lo-
kality a pro zajištění dílčích etap mapování znaly
všechny zúčastněné složky všechny své úkoly a
termíny jejich plnění.

Nastíněná koncepce mapování ve velkých měřít-
kách a naznačené možnosti její realizace dávají
představu o rozsáhlosti a složitosti tohoto úkolu.
Je mnohem podrobněji rozpracován než zde bylo
možno v krátkosti shrnout. Dosavadní zkušenosti
ukazují, že sledované perspektivní cíle jsou uzná-
vány jako správné, a že orientace mapování na nej-
důležitější města a území je nezbytná. Tím jsou
zároveň respektovány požadavky hlavních uživate-
lů map a lze proto říci, že tímto vytýčeným pro-
gramem se činnost geodézie a kartografie bude
projevovat nejefektivněji v její hlavní funkci, tj.
sloužit potřebám národního hospodářství.

Programy jsou zatím konkretizovány pro úkoly
pětiletého plánu na léta 1971-1975. Vytčený cíl
je možno realizovat důsledným uplatněním racio-
nalizačních opatření ve všech sférách, postupným
prosazováním automatizace geodetických a karto-
grafických prací a zkvalitněním jejich organizace
a řízení. Bude to možné, pokud bude podchycen
zájem a iniciativa pracovníků práce provádějících
a budou-li jim k tomu vytvořeny co nejlepší pod-
mínky.

Pri príležitosti 1. a 9. máj a 1971 udelil prezident ČSSR
štátne vyznamenanie "Za vynikajúcu prácu" Ing. Ste-
fanovi F E K I AC OV I, riaditelovi Inžinierskej geodé-

zie, n. p., Bratislava.

Ing. Štefan Fekiač pracuje od roku 1958 v zodpoved-
ných vedúcich funkciách rezortu geodézie a kartogra-
fie. Jeho pričinením nim riadené organizácie dosaho-
vali vždy velmi dobré výsledky a v rezortnej socialistic-
kej súťaži umiestnili sa na popredných miestach.

Pod je1ho vedením Inžinierska geodézia, n. p., Bra-
tislava plní závažné a technické náročné úlohy v odbo-
re geodézia akartografia.
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Dobudovanie a obnova mapového fondu
máp vefkých mierok v SSR

Jednou z hlavných úloh, ktoré si Slovenská
správa geodézie' a kartografie už pri svojom zria-
dení dala do programu, je úloha urýchlene dobu-
dovať a obnoviť mapový fond máp vefkých mierok
v SSR. Nakofko ide o závažnú úlohu, SSGK vypra-
covala koncepciu riešenia tejto úlohy a predložila
ju na rokovanie vládnym činitefom. Vláda SSR na
svojom zasadaní dňa 28. apríla 1971 uznesením
Č. 134 schválila predloženú koncepciu.

Do mapového fondu máp velkých mierok za-
raďujeme mapy v mierke 1:500 až 1:5000. lde hlav-
ne o p o zem k o v é a p r a c o v n é mapy ev i-
den c i e n e hnu t e f n o stí (ďalej EN), ďalej
k a t a str á lne a p r í ruč n é mapy bývalého
pozemkového katastra a p r a c o v n é mapy býv.
j e dno tne j evidencie pDdy (ďalej JEP). Mapy

'" vefkých mierok - okrem toho, že slúžia pre účely
EN, využívajú sa vo vefkej miere pre tec hni c-
k é ú čel y ako v územnom plánovaní, investič-
nej výstavbe, pofnohospodárstve a pre ď a I š i e
účely vo vede, hospodárstve, kultúre a v správ-
nom aparáte.

Mapový fond máp verkých mierok na Sloven-
sku je vermi pes t r Ý ako čo do roku ich vzni-
ku, matematických zobrazovacích systémov, tak i
mierok a presnosti. Sú tu i mnohé provizórne mapy
(náčrty), ktoré sa nepodarilo nahradIť ani počas
viac ako sto rokov. Tieto sposobujú ťažkosti do-
dnes nielen pri ich využívaní pre účely EN, ale
nevyhovujú ani iným účelom národného hospo-
dárstva.

Splniť úlohu' dobudovania a obnovy máp vel-
kých mierok doterajším sposobom mapovania (bez
zavedenia automatizácie), s rovnakými ročnými
kapacitami lTP v rezorte SSGK, ako boli vyčlene-
né na tento druh prác v roku 1970, by trvalo
30 rokov. Čiže jej dokončenie by sa mohlo očaká-
vať až v roku 2000. Z uvedeného vidieť,' že ide
o termín vefmi vzdialený, ktorý nevyhovuje po-
trebám národného hospodárstva a tobož nie sa-
motnému rezortu geodézie a kartografie. Treba
totiž mať na zreteli skutočnosť, že doterajší mapo-
vý fond je vyše 66 % viac ako looročný. I keď vy-
hovuje potrebám EN (vlastnícke a užívacie vzťa-
hy), nie je využitefný pre investičnú výstavbu
v národnom hospodárstve. Takýto mapový fond
pri sústavnom jeho obnovovaní a so šetrným za-
obchádzaním mozeme využívať ešte 15-20 rokov.
Totižto pri rýchlom narastaní zmien plynúcich
z novej výstavby doteraz vybudovaný mapový fond
rýchle zastaráva. Pretože mapovací priestor sa
týmto rozširuje, záznamy opráv mapové dielo síce
aktualizujú, ale vefmi zneprehYadňujú.

Ďalší dovod na podstatné skrátenie termínu
dobudovania a obnovy mapového fondu je aj tá
skutočnosť, že v súčasnosti sa rozpracováva budo-
vanie in for m a č n é h o s Y sté m u g e o d é-
z i e a k a r t o g r a f i e. Z toho budú vychádzať
a naň nadvazovať ďalšie informačné systémy jed-
notlivých odborov národného hospodárstva. Prvot-

Ing. Metod Vrzgula,
Slovenská správa geodézle a kartografie,

Bratislava

nou požiadavkou vybudovania informačného systé-
mu geodézie a kartografie je kvalitná mapa, ktorá
zobrazuje súčasný stav. Po zvážení všetkých okol-
ností javí sa optimálna alternatíva dobudovať a
obnoviť mapový fond za obdobie 15 rokov, t. j.
do roku 1985.

2. Roztriedenie a prieskum stavu mapového fondu

Za účelom roztriedenia mapového .fondu máp
vefkých mierok, vykonala SSGK prieskum stavu
mapového fondu ku dňu 30.10.1969. Mapy všet-
kých obcí (kat. území) na Slovensku odborne po-
súdili strediská geodézie. Možno ich roztriediť do
troch kvalitatívnych skupín:

I. skupina
Je to mapový fond, ktorý vyhovuje po doplne-

ní výškopisom aj potrebám všetkých druhov inves-
tičnej výstavby. Jeho presnosť má všetky požado-
vané parametre technickej mapy a mapy pre EN.
SÚ to mapy vyhotovené po roku 1927 v systéme
JTSK v mierkach 1:1000, 1:2000 a 1:4000. Ďalej pa-
tria som mapy vyhotovené po roku 1963 v S-42
v mierke 1:1000 a 1:2000, ktoré budú prepracované
do S-JTSK.

II. skupina
Zahrňuje mapový fond, ktorý po doplnení výš-

kopisom sa može využiť pre investičnú výstavbu
len na menej náročné úlohy. Na účely EN je však
využitefný v plnom rozsahu až na tie obce, v kto-
rých nebola dosial vykonaná reambulácia a ani, sč!
na nich nevykonávala údržba.

III. skupina
Tvorí mapový fond provizórne budovaný bez

zobrazovacieho systému, alebo tzv. náhradné mapy.
Presnosť týchto máp je nevyhovujúca, a preto po-
užívajú sa len ako provizóriá pre účely EN.

Prieskumom sa získal ucelený pohfad o stave
mapového fondu máp velkých mierok ako aj o jeho
potrebe dobudovania a obnovy. Výsledok nám dává
táto taburka:

kat. územie plocha v ha
Skupina

I II
počet % počet %

I. 323 8,87 441808 9,01

II. 2507 68,88 3486779 71,14

III. 810 22,25 972794 19,85

Celá SSR 3640 100,00 4901381 I 100,00

Z uvedeného rozboru mapového fondu je ,vidieť,
že dobudovanie a obnova sa tfka máp III. sku·
piny a lliastollne II. skupiny' (mapový fond nere-
ambulovaný). Podla požiadaviek ide o plochu
1 651146 ha (33,69 % územia Slovenska).
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3. Všeobecné zásady dobudovania a obnovy ma-
pového fondu

Dobudovanie a obnova mapového frmdu máp
velkých mierok je závažnou úlohou, ktorá sa do-
týka celej technickej verejnosti. Jej vyriešenie tre-
ba pokladať za celo s loven s k ú z á 1e ž f-
t o s ť a-pristupovať k nej ciefavedome a uvážene.
Na uskutočnenie tejto úlohy venujŮ sa značné fi-
nančné prostriedky, výrobné a spracovateIské ka-
pacity. Pojde o to, aby sa vykonávala čo najúcel-
nejšie, najhospodárnejšie a v predpísanej kvalite.
Za tým účelom zabezpečenie celého komplexu
otázok bude sa realizovať podla nasledovných vše-
obecných zásad:

a) Dobudovanie a obnova mapového fondu vy-
koná sa technickohospodárskym mapovaním (THM)
a reambuláciou zastaralých máp.

b) Mierky mapových diel sa budú všeobecne
riadiť hlavne hospodárskym významom mapova-
ného územia. Pritom mierka 1:1000 sa bude apli-
kovať v s t a v e b n Ý c h o b vod o c h, mierka
1:2000 na p o I noh o s pod á r s k e pod y (vrá-
tane hospodárskych stredísk) a mierka 1:5000 na
súvislé 1e s n é p 1o c h y a p a s i e n k y.

Za stavebné obvody sa pokladajú intravllány
už zastavané, zviičšené ešte o pozemky, ktoré vý-
hladove budú slúžiť na občiansku bytovú a prie-
myselnú výstavbu.

c) Na získanie meračských podkladov pri dobu-
dovaní a obnove map. fondu sa použije metóda
čís e 1n á (pravouhlých súradníc a polárna) a
f o t o g r a m e t r i c k á. Číselné metódy sa po-
užijú všeobecne v intravllánoch a len v odovod-
nených prípadoch v extravllánoch. Fotogrametric-
ká metáda sa použije pre extravllány a pre súvislé
plochy pasienkov a lesov, v súlade s výsledkami
výskumu aj pre intravllány.

d) Všeobecne sa ne r á t a s meraním a vyhod-
notením výš k o P i s u pri dobudovaní a obnove
mapového fondu. Avšak pri mapovaní doležitých
sídlisk bude nutné správne a tiež aj hospodárne
vyhotoviť popri polohopise aj výškopis. Uvážené I

rozhodnutie o zadovážení výškopisu vykonána zá-
klade prieskumu inšpektorát OÚG.

e) Pri dobudovávaní a obnove mapového fondu
sa vybudujú aj pevné body podrobnéhopola (da-
lej PBPP) podla smerníc pre THM. V intravilá-
noch na križovatkách komunikácií určí sa na kaž-
dý smer komunikácie jedenPBPP, abyzmeny pri
údržbe mohli sa zameriavať bez ohladu na pre-
mávku na križovatkách. PBPP musí sa vybudovať
tak, aby údržba máp sa mohla vykonávať podla
Návodu "Zameriavanie zmien pre mapy velkých
mierok". Výsledky merania budú sa tak evidovať,
aby sa mohli kedykofvek využiť pri obnove mapy.

f) Výsledky merania pri dobudovávaní mapového
fondu budú sa tak evidovať, aby sa mohli spraco-
vávať na automatoch, bez ohladu na použitú ma-
povaciu metódu. Tým sa dosiahne v budúcnosti
možnosť vyhotovenia číselnej mapy.

g') Pri určovaní por a d i a n a li e h a vos t i
budú sa pri mapovaní uplatňovať tieto hlavné
zásady:

ga) potreba výstavby všetkého druhu, požia-
davky záujmových organizácií,

gb) stav ,mapových operátov,

gc) stupeň kolektivizácie,
gd) ucelenie priestorov s už vyhovujúcim ma-

povým fondom.
h) Základnou jednotkou mapovacích prác bude

1o k a 1i t a ohraničená hranicami obcí. Lokalita
bude zahrňovať vždy viac obcí a len v ojedine-
lých prípadoch budú to jednotlivé obce. Mapova-
nie sa vykoná podla lokalit v súvislom zobrazení.
Lokality budú primeranej velkosti - rozlohy, aby
cyklus vyhotovenia mapových a písomných ope-
rátov EN sa ukončil v priebehu 3 rokov.

•
4. Automatizácia prác

Úloha dobudovať a obnoviť mapový fond máp
velkých mierok je pri použití klasických merač-
ských a kresličských metád a súčasných pracov-
ných kapacít rezortu SSGK časove velmi náročná.
Jej riešením sa preto sústavne zaoberá rez o r t-
n Ý a p 1i k o van Ý v Ý s k u m na úseku racio-
nalizácie prác - v automatizáci! geodetických a
kartografických prác.

Skúsenosti so zavádzaním r a c i o n a 1i z a č-
n Ý c h o pat r e n í v spojení s novou výpočto-
vou technikou a a u tom a t i z á c i o u k r e s b y
máp v geodézi! a kartograf1i ,dovolujú vypracovať
koncepciu dobudovania a obnovy mapového fondu
zavedením autamatizácie. Mechanizácia a automa-
tizácia v1robných procesov pri tvorbe máp vel-
kých mierok je progresívna metáda, ktorá umožní
splnenie úlohy dobudovania a obnovy mapového
fondu v nepomerne kratšom časovom období. Do-
ležitou skutočnosťou pri realizáci! automatizačné-
ho programu nie je len úspora živej práce, ale aj
dosiahnutie kvalitatívne hodnotnejšieho výsledku.
Vznik tzv. čís e 1n e j map y, ktorá na rozdiel
od dnešného stavu bude poskytovať číselné údaje
o všetkých bodoch, bude jedným z najhlavnejších
úspechov automatizačného programu.

Na tvorbe a realizáci! automatizačného pro-
gramu rezortu SSGK sa bude podielať rezortný
výskum, ktorý preďstavuje v tomto smere spolah-
livé zázemie realizátorom programu dobudovania
a obnovy mapového fondu.

Dobudovanie a obnova mapového fondu máp
velkých miero~ technickohospodárskym mapova-
ním a reambuláciou sa vykoná na ploche 1 651146
hektaroch.

Zvládnutie úlohy si vyžiada zvýšený počet pra-
covníkov oproti doterajšiemu stavu, a to o viac
ako 60 ITP v priemere.

Na finančné krytie úlohy bude potrebné zvý-
šiť aj rozpočtované čiastky štátneho rozpočtu.

Strojová technika sa vybuduje vo výpočtovom
stredisku pri Geodetickom ústave v Bratislave a
v automatizačných strediskách lG, n. p., Bratislava
a OÚG v Bratislave. Bude pozostávať hlavne z tých-
to prístrojov:

stredný samoČinný počítač TESLA 270,
automatický koordinátograf (Coragraph],
zariadenia na prípravu vstupných údajov (di-
gitalizátor, dierovače, preskúšače' a triediče
dierných štítkov, 'Coordimetre a pod.).

Dobudovaním a obnovou mapového fondu sa
dosiahne hlavný cieI zadováženia vyhovujúcich
podklad ov na z a I o žen i e k val i tne j EN
vrátane listov vlastníctva.
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Dobudovaný a obnovený mapový fond podla
daných technológií vytvorí predpoklady na plné
v y u žit i e a u tom a t iz a č n Ý c h z a r i a d e-
ní (ďalekopisy, samočinné počítače, automatické
koordinátografy), a to nielen pri budovaní a ob-
nove mapovéJ:lO fondu, ale aj pri jej ďalšej údržbe.

Dobudovaním mapového fondu dostane sa ná-
rodnému hospodárstvu a širokej verejnosti po viac-
ročnom volaní v y h o v u j Ú c i map o v Ý f o n d,
na ktorý sa bude mocť opierať socialistická vý-
stavba SSR. Vložené· investície do mapového fondu
sa budú postupne rentovať.

Jednou z úloh družicové geodesie je zjištění směrú
spojnic družicových stanic v systému astronomických
souřadnic. Úloha byla prvně formulována a prakticky
ověřena v [1]. Princip úlohy pozústává v tom, že
z družicových stanic Mi a Mj, obr. 1, je současně vy .•
fotografována dráha d umělé družice Země (UDZ),
jež se promítá na hvězdné pozadí. Na fotografiích po.
řízených speciálními družicovými komorami se objeví
její prúměty di a dj společně s obrazy hvězd. Obrazy
Di", a Dj", jsou proměřeny na koordinátometru součas-
ně s obrazy okolních, tzv. referenčních hvězd a získá-
ny tzv. 13nímkové souřadnice. Pomoci rúzných trans-
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formačních zpúsobú, kterých existuje celá řada [2 až
10], jsou převedeny na topocentrické rovníkové sou-
řadnice lXi,,, <5i", a IXjn, <5j",UDZ pro stanice Mi a Mj,
které určují směr vektorú rin a rj",. Tímto je získána
1 dvojice simultánních pozorování. Z jedné dvojice
snímkú lze vyhodnotit více dvojic simultánních pozo-
rování. Podobně z jednoho přeletu UDZ je možno
získat více dvojic snímkú. Označíme-li vektor spoj-
nice stanic Mi> Mj jako Sij, pak pro vektory Sij, rin, rj",

má platit podmínka komplanárnbsti

kde IX a f3 jsou skaláry. Jinými slovy: uvedené vektory
mají ležet v jedné rovině. Stejné podmínky (1) platí
pro další dvojice simultánních pozorování. Nezná-
mými a hledanými veličinami jsou rovníkové souřad-
nice lXij resp. Tij, <5ij směru vektoru sij, které získáme
MNŮ pomoci rov. (1), jakožto rovnice zprostředkující.

Je-li více družicových stanic než 2, obr. 1, a jsou-li
získány pomocí rov. (1) rovníkové souřadnice spojnic
těchto stanic, je možno i mezi nimi sestavit podmínku
komplanárnosti; např. pro trojúhelník Mi, Mj, Mk
platí

kde JI a <5jsou skaláry. Výsledkem společného vyrov-
nání souboru n rovnic tvaru (2) pro n trojúhelníkú
sítě jsou hledané vyrovnané směry spojnic družicové
prostorové sítě. Rov. (2) je podmínkovou rovnicí
a musí být splněna pro každý trojúhelník prostorové
družicové sítě. Tedy pro každý trojúhelník lze naplilat
jednu podmínkovou rovnici typu (2).

Celý vyrovnávaci proces je rozdělen do dvou částí.
V prvé jsou získány opravy směru spojnic družico-
vých stanic z měření na UDZ pomoci zprostředkující
rov. (1), kde zprostředkujícími (přímo měřenými) ve·
ličinami jsou topocentrické směry na UDZ, a v druhé
části jsou tyto směry vyrovnány společně pro celou
síť pomoci rov. (2), která je zde podmínkovou rovnici.
Směry stran družicové sítě jsou zde chápány jako veli·
činy přímo měřené, které musí vyhovovat podmínce
komplanarity.

Pro obě části jsou vyrovnávanými veličinami směry,
tj. rovníkové souřadnice Tij a <5;; spojnice stanic [1,
11 až 17]. Poněkud jiný postup přináší [18 a 19], kde
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Obr. 2. Polohy družicových stanic a subsatelitních bodů
UDZ.

vyrovnávanými veličinami jsou souřadnicové rozdíly
stanic družicové sítě. Způsoby, kdy část prvá a druhá
jsou vyrovnávány současně, byl teoreticky navržen
v práci [20].
Během měření a zpracování měření vystupuje velké

množství rušících vlivů, a to atmosférických, přístrojo-
vých a i osobních. Nejzávažnější jsou ty, které ovliv-
ňují simultánnost měřt;ní, nebo-li: polohy Di•• a D;••
obrazů družice na snímku neodpovídají téže poloze
D••družice v prostoru. O těchto systematických vli-
vech pojednává např. [6, 15 Vol. 1, 17 a 21]. Popis
různých družicových komor a způsobů registrace času
je uveden např. [9, 21 až 25].

Úkolem následující práce je směrové vyrovnání
prostorové družicové sítě pomocí měření z let 1962 až
1966 na družicovýclI stanicích Baja, Bukurešť, Káhira,
Nikolajev, Postupim, Poznaň, Praha, Pulkovo, Riga,
Sofia, Užhorod a Zvenigorod. Snímky byly převážně
získány družicovými komorami NAFA o ohniskové
vzdálenosti 250 mm. Výpočet topocentrických sním-
kových souřadnic byl proveden podle [26, resp. 2].
Topocentrické rovníkové souřadnice UDZ a jejich

střední kvadratické chyby, datum a okamžik exposice,

vyjádřený ve světovém čase SČ, byly převzaty z [27
až 30]. Bylo použito družic Echo 1, ECHO 2 a PA-
GEOS. V několika případech bylo měřeno i ze 3 stanic
současně. Počet simultánních pozorování byl od 2 do
-25 mezi stanicemi Poznaň-Nikolajev. Rovněž je
různá i jejich vhodnost pro řešení daného úkolu. Byla
proto zvolena různá kritéria, podle nichž byly vylou-
čeny nevhodné dvojice simultánních pozorování. Nu-
merické výpočty viz [31].

a) Mimoběžkové kritérium. Má-li být splněn
vztah (1), musí být vektory ri ••ar; ••různoběžné. Různé
rušivé vlivy, především nepřesná simultánnost měření,
způsobují, že vektory jsou mimoběžné. Byla proto
nejprve zjištěna pro každou dvojici měření délka nej-
menší vzdálenosti mezi nimi. Tato úloha vyžaduje
ovšem znalostí prostorové posice družicových stanic.
Býfy proto nejprve zjištěny prostorové pravoúhlé
souřadnice X', Y', Z' družicových stanic ze vztahů

X' = (N + H) cós B cos L
Y' = (N + H) cos B sin L
Z' = [N(l - e2) + H] sin B,

kde BaL jsou geodetické zeměpisné souřadnice, H
~lipsoidická výška, N příčný poloměr křivosti a e ex-
centricita referenčního elipsoidu. Souřadnice B, L a H
stanic Praha, Nikolajev, Užhorod a Riga jsou vyho-
vující co do přesnosti. Souřadnice ostatních jsou již
jen zcela přibližné. Z vypočtených délek nejmenších
vzdáleností byly vyloučeny ty, které se od průměrné
hodnoty (pro dané dvě stanice) vzdalovaly o více než
200 m, což odpovídá pro vzdálenost UDZ r = 1500 km
hodnotě 28". (Pro stanici Nikolajev bylo užito úda-
jů jen z r. 1963).

b) Kritérium úhlu (Ti••i' Význam úhlu (Ti"'i vyplývá
z obr. 1. Vypočtené úhly (Ti"'; pro naše dvojice simul-
tánních pozorování se pohybovaly od 4° do 36°, při.
čemž velká většina ležela v intervalu od 10° do 20°.
Byl proto zvolen minimální úhel (Ti"'i = 10°, i když
jsme si vědomi, že tak malé úhly budou mít za násle-
dek snížení přesnosti výsledků. Zavedením větší hod-
noty (Ti"'; jako kritéria byl by ještě více snížen počet
simultánních dvojic.

c) Kritérium vzájemného rozložení rovin Mi,
Mi' D",. Rozložení těchto rovin bylo zkoumáno pomocí
rozložení subsatelitních bodů, jejichž poloha byla ur-
čena graficky jako průsečík (D",) spojnice bodu D",
a středu Země s povrchem Země, obr. 3. Ukázalo se,
že vyhovující rozložení je u stanic Užhorod-Riga,
Nikolajev-Riga, Poznaň-Riga a Poznaň-Užhorod.
Špatné rozložení je u Užhorod-Praha, Praha-Poz-
naň, Poznaň-Zvenigorod a Zvenigorod-Káhira.
V obr. 2 jsou zachyceny subsatelitní body poloh UDZ,
jež byly zahrnuty do dalších výpočtů, tedy vyhovující
kritériím a) až d).

d) Kritérium počtu "simultánních dvojic".
Ty spojnice, které měly max. 2 simultánní dvojice,
byly vypuštěny, i když vyhovovaly předcházejícím
kritériím.
Po uvážení všech těchto kritérií byly z celého počtu

simultánních pozorování a družicových stanic vy-
brány vyhovující údaje a tak se počet družicových
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stanic zredukoval na 6 a počet simultánních dvojic je
94. Stanice Káhira byla rovněž pro vyrovnání druži- (4)
cové sítě vypuštěna.

3.1 ~ást prvni - výpoěet směrů spojnic družicových
stanic z měřeni na UDZ.

3.11 Odvození rovnice oprav

Již v úvodní části byla uvedena podmínka kompla.
nárnosti, rov. (1), mezi vektory Sii, rin, rin, jako rov-
nice zprostředkující pro získání hledaného směru vek-
toru Sii' Zaveďme nyní souřadný systém pravoúhlých
prostorových souřadnic X, Y, Z, který budeme defi-
novat následujícím způsobem, obr. 3:
osa X leží v průsečnici rovin greenwichského astro-
nomického poledníku a astronomického rovníku,
osa Y leží v rovině astronomického rovníku a její astro-
nomická délka je 90° směrem východním,
osa Z je rovnoběžná s okamžitou severní rotační polo-
osou; počátek tohoto systému nemusí ležet v těžišti
Země.
Astronomické rovníkové souřadnice měřených a hle-
daných směrů jsou:
hodinový úhel greenwichský (kladný na východ)
T = IX - S, kde IX je rektascense směru a S hvězdný
greenwichský čas v okamžiku exposice a deklinace <5.
Souřadnice IX a <5jsou vztaženy k pravémuekvinokciu
v okamžiku měření a je zahrnut vliv aberace světla.
Greenwichský hvězdný čas je zjištěn pomocí světového
času SČ. Hodnoty IX, ť5a SČ byly vyjmuty z [27 až
30].
Úprava podmínky komplanárnosti. Vektory

sii, rin. rin vyjádříme pomocí souřadnicových rozdílů

/
/

'X

Sii= L1Xii i+ LlYiij + LlZiik
rin = LlXini + Ll Yinj + LlZink
rin = LlXin; + Ll Yinj + LlZi"k,

kde i, j, k jsou jednotkové vektory ve směrech klad-
ných os X, ,Y, Z. Výrazy (4) dosadíme do (1), rozepí-
šeme do 3 rovnic podle jednotlivých souřadnicových
rozdílů, které obsahují 2 neznámé skaláry IX ap, jež je
možno vyloučit. Po úpravě dostaneme determinant 3.
stupně sestávající ze souřadnicových rozdílů LlXij>' .. ,
LlZin. Dělíme jej absolutními velikostmi ISiil,Irinl, Irinl,
čímž rozdíly přejdou na směrové kosiny, které je
možno vyjádřit pomocí T a ť5, obr. 3. Získáme tak
konečný tvar podmínky komplanárnosti [13 a 33]

cos Tii sin Tii tg ť5ii
(5) cos Tin sin Tin tg ť5in = O = Diin

cos Tin sin Tin tg ČJin

pro směry spojnic MiMj> MiDn a MiDn, vyjádřené
greenwichskými hodinovými úhly Tindexa deklinace-
mi ČJlndex,kde index = ij, in, jn. Císlo n je počet si-
multánně měřených posic UDZ ze stanovisek Mi a Mi'
Rovn. (5) napišme ještě -vetvaru

(6) Dii" = f(Tii, <5ii, Tin, ČJin,Tin. Oin)'

Neznámými a hledanými veličinami jsou rovníkové
souřadnice

Tii = Toii + dTii
ČJii= ť50ii+ dť5ii

směru spojnice MiMi, kde Toii a ť50iijsou jejich prI-
bližné hodnoty. Rozvedením (5) v Taylorův rozvoj
pro okolí bodu o parametrech T oii aČJoii dostaneme
linearisovanou rovnici oprav

- sin Toii
cos Tin

cos Tin

cos Toii O
sin T in tg ČJin
sin Ti" tg ť5in ,

biin = tg ČJoiisin (Ti" "- Tin)

a absolutní člen liin určíme dosazením přibližně zná-
mých hodnot Toii a ť50iido rov. (5), přičemž n = 1, 2, ...
Absolutní člen liin je odchylka úhlu normály (roviny
záměr rin, rin) a přibližného směru soii (dán Toii, <5oii)
od 90°.

3.12 Výpočetpři bližných hodnot neznámých

Přibližné hodnoty Toii a ť50iizjistíme z pravoúhlých
geodetických referenčních souřadnic Xi, Yi, Zi a Xi,
Yi, Zi. Platí

Yj- Yi
tg Toii = X~_ X~,

3 •

(Zj-Zi)
tg ČJoii= V '

(X; -Xí)2+ (Yj - Yi)2
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Spojnice I I
Počet

11 Spojnice Tii mTii 6ii mMJ simult.
I dvojic

1

I
12 Poznaň-Užhorod 69°34'09,6" ± 9,7" -27°54'10,6" ± 19,1" 7

69°32'46,3" ±43,7" -27°53'40,7" ± 55,5"
2 13 Poznaň-Nikola-jev 91 °38'24,0" ± 8,9" -18°20'17,0" ± 7,1/1 13

9JO38'37 ,6" ±14,2" -18°20'23,1" ± 9,0"
3 14 Poznaň.,-Zvenigorod 129°33'35,4" ± 3,8" 9°13'24,8" ± 1,4" 3

129°33'36,7" ± 7,6" 9°13'24,5" ± 1,6"
4 15 Poznaň-Riga 152°11'44,9" ± 7,6" 25°17'10,2" ± 9,1" 16

152°11'32,7/1 ±34,9" 25°17'11,5" ± 23,4"
5 23 Užhorod-Nikolajev 106°28'43,2" ±30,1" - 9°34'49,2" ± 33,0" 9

106°29'23,2" ±42,7" - 9°35'15,9" ± 32,8"
6 25 Užhorod-Riga 194°02'13,4" ± 1,9" 36°50'59,1" ± 5,4" 11

194°01'37,0" ,±27,5" 36°50'48,5' ± 29,2'
7 34 Nikolajev-Zvenigorod 190°35'03,3" ±11,8" 36°14'21,0" ± 18,9' 7

190°35'16,6" ±32,3' 36°14'15,3" ± 20,1"
8 35 Nikolajev- Riga 239°52'23,7" ± 5,6" 33°39'45,9" ± 9,6" 8

239°52'16,5" ±44,5" 33°40'07,1" ± 20,0"
9 45 Zvenigorod-Riga 292 °03'33,5" ±33,8" 5°33'23,1" ± 12,4" 5

292°00'08,4" ±37,1 5°33'26,8" ± 19,9"
10 17 Poznaň-Káhira 60°19'24,0" ±17,1" _42°56'30,6" ±110,4" 7
11 47 Zvenigorod-Káhira 21 °24'51,3" ± 13,3" -46°42'31,6" ± 117,2" 8

kde XJ
, Y', Z' se zjistí z rov. (3), (indexy i, i vynechá-

ny). Je skutečností, že souřadnice X', Y', Z' a směry
z nich zjištěné přísluší do systému geodetického, kdež-
to topocentrické rovníkové souřadnice UDZ lX, d jsou
vyjádřeny v systému astronomickém [32, 33]. Jelikož
zde jde jen o výpočet přibližných hodnot, není nutno
přihlížet k rozdílné orientaci obou systémů.

3.13 Zavedení vah

Vztah pro výpočet vah Piin zprostředkujících veličin
byl převzat z [15, Vol. 1]

kde min a min jsou střední chyby směrů na družici
a byly zjištěny z VÝrazu m~n = m~ill COS5in + m~in

a obdobně pro index in. Střední chyby main, ••• m6in

byly převzaty z [27 až 31] a jsou to hodnoty charakte-
risující přesnost vyhodnocených topocentrických rov-
níkových souřadnic z měřického fotografického mate-
riálu. Ve výraze (8) nahradíme neznámé veličiny Irinl
a Irinl z trojúhelníka Mi, Mi, Dn, obr. 3,a získáme
vztah pro výpočet vah [34]

sin2 c5ini
Piin = . 2 2 + . 2 2sIn ain min sIn ain mjn

Podle tohoto vztahu byly vypočteny váhy a zavedeny
do rovnic oprav (7). Úhly lXin a lXin byly zjištěny z to.
pocentrických rovníkových souřadnic UDZ a z To>i
a doii'

3.14 Výsledky a zhodnocení směrů vypočte-
ných z měření na UDZ

Zavedením vah, rov. (9), do rovnic oprav (7) a vy-
rovnáním podle MNe byly postupně získány astro.
nomické rovníkové souřadnicl:l směrů 11 spojnic

družicových stanic, obr. 4. Jejich výsledné hodnoty
Tii, dii a odpovídající střední kvadratické chyby mTi-i>

m"ii jsou uvedeny v ,tabulce 1. Bližší o numerických
výpočtech jev [31].

V tabulce 1 jsou pro srovnání uvedeny kursivou
údaje získané v práci [19]. Jejich max. rozdíl je 3'25"
a v průměru činí 29" v absolutní hodnotě, což na délku
strany 1000 km je 140 m. Střední chyby z našich vý-
počtů jsou v průměru ±13", což na délku strany 1000
km činí ± 63 m. Směry 10 a 11 (tabulka 1) nejsou
uváženy. Oproti [19] jsou s~ední chyby výsledných
hodnot asi 2 X menší. Způsobeno je to patrně přísněj.
ším výběrem vstupních hodnot, viz kritéria v části 2.
Přesnost směrů Poznaň-Káhira a Zvenigorod-Káhi.
ra je několikanásobně nižší než ostatních směrů.

3.2 i)ást druhá - výpoěet směrů spojnic družicových
stanic z vyrovnání sítě

V předchozí části 3.1 byly vypočteny hodnoty Ti;,
dii směrů spojnic bodů družicové prostorové sítě z po-
zorování UDZ, tabulka 1. Vzhledem k tomu, že směry
spojnic Poznaň-Káhira a Zvenigorod-Káhira mají
v deklinaci podstatně větší střední chybu a také proto,
že se jedná o nepoměrně větší trojúhelník vzhledem
k trojúhelníkům tvořícím síť, budou tyto spojnice
z dalšího vyrovnání vypuštěny. Zůstávají body 1, 2,
3, 4 a 5, obr. 4, a spojnice 1, 2, ... 9, tabulka 1.

3.21 Stanovení počtu podmínkových rovnic

Jak bylo předběžně řečeno v úvodu, platí pro každý
trojúhelník podmínková rovnice typu (2) vyjadřující
podmínku komplanárnosti tří směrů stran trojúhelní.
ku. Nebo-li jinými slovy: jsou.li dány 2 směry hodi-
novými úhly a deklinací a z 3. směru jen jedna z těch·
to veličin, je možno druhou již vypočítat z podmínky
komplanárnosti. Je·li i tato veličina dána, je nadby-

1971/170



Skof'epovd, T., Kabeldč, T.: Vyrovndnt prosto1'ov~
družicov~ sttlj

GeDdetickt a kartografickt obzor
ročnik 17/59, čislo 7/1971 171

tečná, á je dlužno přistoupit k vyrovnáIÚ. Zkoumej.
me toto bližeji. Předpokládejme, že směry spojnio
(stran) trojúhelníku jsou vždy dány jak hodinovým
úhlem T, tak deklinací b. Označme: m.počet všeoh
pozorováIÚ, r - počet nutnýoh pozorováIÚ, v - počet
nadbytečnýoh pozorováIÚ = počet podmínkových rov·
nic. Pro 1 trojúhelIÚk (např. 1, 2, 3 v obr. 4) platí:
m = 6, v = 5, r = 1. Pro dva trojúhelníky (např. 1, 2,
3 a 1, 3, 4 v obr. 4) platí: m = lO, v = 8, r = 2. Po·
dobně každý další trojúhelník mající jen 1 stranu spo-
lečnou s předchozím zvýší r o 1. Vraťme se k případu
2 trojúhelníků a připojme k nim spojnici 1, 3. Vznikne

Obr. 4. Družicová sít o vrcholeoh 1, 2, 3, 4 a 5. Čísla v krouž.
cíoh značí počet .použitýoh simultánníoh dvojic.

tím 4stěn, pro který platí: m = 12, v = 8, r = 4. Tedy
rovněž doplněIÚm spojnice 1,4 vzniknou ~obr.4) 2 nové
trojúhelníky a r se zvýší o 2. Možno uzavřít: každý
trojúhelník, jehož strany jsou směrově dány oběma
směrovými elementy, poskytuje další podminkovou
rovnici.

Obsahuje·li síť n vrcholů, je r = (;). Schází.li jed-

na spojnice (v našem případě spojnice 2,4), odpadá

n - 2 trojúhelníků. Je pak r =(;)- (n-2). Pro

n = 5 je r = 7. Tabulka 2 udává tyto trojúhelníky.

3.22 Odvození podmínkových rovnic

Podminková rovnice pro trojúhe1IÚk Mi, Mi' Mk je
dána rov. (2).

viz obr. 1. Skaláry y a 15 je mOžno vyloučit způsobem
užitým v části 3.11 - kde byly vylučovány skaláry
IX a p.

Po úpravě dostaneme determinant

(lO) Di;k = f(Ti;, bij, Tik, bikt Tki, bki),

obdobný determinantu (6). Vyjadřuje podmínku kom·
planárnosti pro směry MiMi, MiMk, MkMj• obr. I.
Ve vztahu (lO) jsou veličiny Tii> ... bki považovány
za přímo měřené a každé z nich je připsána oprava
dTi;, ... dbki• Podminkovou rovnici (lO) rozvedeme
v Taylorův rozvoj s omezením na členy prvIÚho řádu
pro hodnoty Toi;, boii, Toik• boik, Toki, boki, určené dříve
jako vyrovnané hodnoty topocentrických rOvIÚkových
souřadnic spojnic družicových stanovisek, část 3.1.
Přetvořená podmínková rovnice pro trojúhelník Mi>

Mi, Mk má tvar [33]

aTij dTii + aTikdTik + aTkidTki + adi; dbij +
+ adik dbik + adkj dbki + Doi;k = O,

kde aTii," .adki jsou derivace výrazu Di;k, rov. (10).
Výrazy v předchozí rovnioi obsahují přibližně známé
veličiny. Jejich význam je v [33].
Dříve než přistoupíme k sestaveIÚ podminkových

rovnio typu (lO) pro oelou síť, je nutno směry stran
prostorové sítě orientovat. Např. pro trojúhelníky 1,
2, 5, a 2, 3, 5 existují dvě podmínkové rovnice a v obou
se vyskytuje směr spojnice 2,5. Platí zásada, že smysl
strany 2,5 musí být pro oba trojúhelníky týž a ne-
měnný, i když smýsl směru této strany neodpovídá
smyslu ostatIÚch stran v trojúhelníku. S ohledem na to
je v družicové síti, obr. 4, smysl stran vyznačen šip-
kami, které odpovídají pořadí indexů i, j, tabulka 1.
Pro tyto směry jsou uvedeny totiž jejich přibližné
rOvIÚkové souřadnice (získané z 1. části vyrovnáIÚ)
a změnou orientace bychom měnili hodinový úhel i de-
klinaci. V symbolickém označeIÚ sestavíme podle obr. 4
podminkové rovnioe typu (lO) pro eelou síť:

trojúhelník 1, 2, 3 : D123 - 1512' 523, 5131 O,
trojúhelník 1,2,5 : Dm - 1512' 525, 5151 O,
trojúhelník 1, 3, 4 : D134. - 1513, 534.' 514.1 O,
trojúhelník 1, 3, 5 : Dm - \513, 535, ,5151 O,
trojúhelník 1,4,5 : D145 == 1514' 545, 5151 O,
trojúhelník 2, 3, 5 : D235 - 1523, 535' 5251 O,
trojúhelník 3, 4, 5 : D345 - 1534.' 545, 5351 O.

C1sIotrol. Vrcholy i, i. k Označeni koeficientů
trojúhelníků v podminkové rovnioi

1 1,2,3 a
2 1,2,5 b
3 1,3,4 c
4 1,3,5 d
5 1,4,5 e
6 2,3,5 f
7 3,4,5 g

Po rozvinutí každé rovnice v Taylorovu řadu do.
stáváme systém 7 podmínkových rovnic, který ře.
šíme MNČ. Označíme·li parciálIÚ derivace 1. rovnice
písmenem a, 2. rovnice písmenem b, .,. (viz tab. 2)
a příslušným indexem: T12, TI3, ... M5, mají rov.
nice závislosti tento tvar .
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I
Trojúhelnik Váha

Oprava

I I I I I I
C1,2,3 1,2,5 1,3,4 1,3,5 1,4,5

I
2,3,5 3,4,5 ma

dT12 +0,1086 +0,3635 O O O O O 1,058
dT13 -0,3555 O +0,6034 +0,729 O O O O 1,257
dTu O O -0,7388 O +0,5403 O O 6,842
dT15 O -0,4907 O -0,3408 -0,2139 O O 1,751
dTz3 +0,2469 O O O O +0,5433 O 0,110
dTz5 O +0,1'272 O O O -0,146 O O 28,17
dT34 O O +0,1353 O O O +0,1959 0,719
dT35 O O O -0,3882 O -0,3973 +0,3859 3,207
dT45 O O O O -0,3264 O -0,5819 0,088
d61Z -0,3279 -0,8541 O O O O O 0,275
d618 +0,6665 O -0,9709 -1,109 O O O O 1,971
d614 O O +1,0139 O -0,6616 O O 54,71
d615 O +1,0084 O +0,6439 +0,3678 O O 1,204
d623 -0,3865 O O O O -0,7378 O 0,092
d6z5 O -1,5488 O O O +1,1348 O 3,448
d634 O O -0,9447 O O O -1,2144 0,279
d635 O O O -1,2571 O -1,4422 +1,4147 1,086
d645 O O O O -0,3885 O -0,7652 0,651

Do -0,000021 -0,000547 -0,000054 -0,000073 -0,000061 0,000284 -0,000101

Spoj- i; Spojnice Tii mTii ~ii m~;Jnlce

1 12 Poznaň-Užhorod 69°34'18,1" ±20,6" -27°55'27,8" ±40,3"-- .
2 13 Poznaň-Nikolajev 91 °38'24,7" ± 18,9" -18°20'19,8" ±15,1"--
3 14 Poznaň-Zvenigorod 129°33'35,6" ± 8,1" 9°13'24,9" ± 2,9"--
4 15 Poznaň-Riga 152°11'37,0" ± 16,0" 25°17'30,3" ±19,3"--
5 23 Užhorod-Nikolajev 106°28'20,4" ±63,8" - 9°34'12,5" ±69,7"--
6 25 Užhorod-Riga 194°02'13,5" ± 4,0" 36 °50' 46,4" ±11,4"--
7 34 Nikolajev-Zvenigorod 190°35'02,0" ±24,9" 36°14'12,3" ±40,1 "--
8 35 Nikolajev- Riga 239°52'24,9" ±11,8" 33°39'48,9" ±20,3"--
9 45 Zvenigorod-Riga 292°03'17,9" ±71,8" 5°33'27,2" ±26,2"

aT12dT12 + aT23dT23 + aT13dT13 + a~12d1512+
+ a~23d1523+ a<l13d1513+ D0123 = O

bT12dT12 + bT25dT25 + bT15dT15 + b~12d1512+
+ b~25d1525+ b~15d1515+ D0125 = O

CT13dT13 + CT34dT34 + CT14dT14 + C<l13d1513+
+ C<l34d1534+ c~14d1514+ D0134 = O

dT13dT13 + dT35dT35 + dT15dT15 + d<l13d1513+
(11) + d~35d1535+ d~15d1515+ Do135 = O

eT14dT14 + eT45dT45 + eT15dT15 + e<l14d1514+
+ e~45d1545+ e<l15d1515+ t)o145 = O

/T23d1'23 + fT35dT35 + fT25dT25 + f~23d1523 +
+ f~35d1535 + f~25~1525 + D0235 = O

YT34dT34 + YT45dT45 + YT35dT35 + Y<l34d1534+
+ Y<l45d1545+Y~35d1535+ D0345 = O.

kde D.o123, D0125" ••D034ó jsouuzáv~ry a dT12• dT13,. , •

d1545hledané opravy. V tabulce 3 jsou uvedeny nu·
merické hodnoty koeficientu, uzávěru a vah. Váhy ne·
známých a hledaných veličin určíme na základě zna·
losti středních chyb rovníkových souřadnic směru spoj.
nic získaných v části 3.1 a uvedených v tabulce 1.
Jest

c
P=-m2

kde C je vhodně volená konstanta a m střední kvadra-
tická chyba rovníkové souřadnice (indexy byly vyne.
chány).
Uzávěry Do v tabulce 3 jsou uvedeny pouze na

6 desetinných míst. Pro přesnější výpočet a pro po-
užití vypočtených směru při výpočtu souřadnicových
rozdílu mezi body družicové sítě je nutné použít větší
počet míst.
Tabulka 4 uvádí výsledné hodnoty hodinových

úhluT a deklinaci 15směru stran družicové sítě získa-
né z konečného vyrovnáni.
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Použitý materiál měřický není nejlepších kvalit.
Jeho nedostatkem je nevhodné geometrické rozložení,
tj. nevhodné polohy subsatelitních bodů a malé hod-
noty úhlů (J a konečně i nižší přesnost. Po zavedení
kritérií v části 2 došlo k značné redukci simultánních
dvojic i vrcholů sítě. Navíc byly vyloučeny záměry na
stanici Káhira, z důvodů uvedených na konci části 3.1.
Směry sítě nejsou přesto homogenní. Střední chyby
v jednotlivých směrech se pohybují v rozmezí 1,4" až
33,8", tab. 1 a 2,9" až 71 ,8", tab. 4. Domníváme
se, že velké střední chyby jsou způsobeny především
chybami v nepřesné simultánnosti. V porovnání s prací
[19, str. 327] jsou naše střední chyby získané v první
části vyrovnání měření na UDZ, část 3.1, tab. 1, při-
bližně 2 X menší. Rozdíly v hodinových úhlech a vde·
klinacích dosahují max. 3'25" a v průměru činí 29",
vzato v absolutní hodnotě. Je to patrně způsobeno
užším výběrem měřených hodnot použitých v naší
práci. V druhé části vyrovnání, vyrovnání družicové
sítě, tj. v části 3.2, tab. 4, vzrostly střední chyby
v rovníkových souřadnicích vyrovnávaných směrů
přibližně 2 X. Maximální je ±71,8" a v průměru činí
±26,9". Rozdíly mezi rovníkovými souřadnicemi
z 1. a 2. vyrovnání, tab. 1 a 4, jsou max. 77,2" a prů-
měr jejich absolutních hodnot je 12,4". V porovnání
s průměrem středních chyb těchto hodnot jsou dife·
rence podstatně menší. Střední jednotková chyba je
±21,2".

Volba vah. Zavádění vah je problém značně obtíž·
ný. Především v těch druzích vyrovnání, kde vystu-
pují veličiny různých rozměrů jako veličiny vyrov-
návané. V následujícím jsou porovnány 3 způsoby
zavádění vah a v tabulce 5 jsou uvedeny opravy jed·
notlivých neznámých a jejich střední chyby, rov. (11).
Způsob 1., zavádějící váhy podle rov. (12), byl po·
psán a výsledky zhodnoceny v předchozím. Průměrná
absolutní hodnota opravy je 112,4"1. V 2. způsobu
jsou váhy úměrné počtu simultánních dvojic, viz tab. 1
a obr. 4. Střední jednotková chyba je 121,6"[. Maximál-
ní oprava je 139,0"1. Jak střední chyby, tak velikosti
oprav jsou oproti výsledkům z 1. způsobu (tab. 4 a 5)
vyrovnanější. Průměr absolutních hodnot oprav je
19,0"1. V 3. způsobu byly váhy všech vyrovnaných
veličin 1. Střední jednotková chyba, jakož i střední
chyba každé souřadnice je 120,9"1.Maximální je 139,3"1
a průměr jejich absolutních hodnot je 18,5"1.
Ve snaze získat objektivnější měřítko pro zavádění

vah byly v trojúhelníku 2, 3, 5 (Užhorod, Nikolajev,
Riga) nejprve vypočteny délky všech 3 stran z pravo-
úhlých, prostorových souřadnic pomocí rov. (3). Jedna
z těchto délek byla zvolena za výchozí. Pomocí ní
byly spočteny délky zbývajících dvou a tyto porov-
nány s délkami zjištěnými pomocí pravoúhlých, pro.
storových souřadnic, rov. (3). Rozdíly byly označeny
jako LJ příslušné strany. Při výpočtu zbývajících dvou
stran byly použity úhly určené pomocí vyrovnaných
T a tJ, získané z vyrovnání podle 1. nebo 2. nebo 3.
způsobu zavádění vah, tab. 5. V tab. 6 jsou uvedeny
rozdíly LJ.
Vzájemné rozdíly (mezi 1., 2. a 3. způsobem) délky

jedné strany činí asi 20 % hodnoty LJ.
Z předchozího lze snad usoudit jen tolik, že pro

1. způsob 2. způsob I 3. způsob

váhy clm' ~ počtu Siffiult.[ 1dvojic

m. ± 21,2" ± 21,6" ± 20,9"

Tu 8,5" ±20,6" 9,4" ±25,7" 6,0" ±20,9"
Tu 0,7" ± 18,3" 6,5" ±18,9" 5,4"
T14 0,2" ± 8,1" 7,5" ±39,3" 4,5"
T15 -7,9" ± 16,0" -9,8" ±17,0" -15,4"
T23 -22,8" ±63,8" -5,6" ±22,7" -4,0"
T25 0,1" ± 4,0" 5,5" ±20,5" 6,1"
T34 -1,3" ±24,9" O , ±25,7" -0,7"
T36 1,2" ± 11,8" 0,5" ±24,1" 3,1"
T45 -15,6" ±71,3" -5,7" ±30,5" -4,9"

012
I
-77,2" ±40,3" -30,9" ±25,7" -21,2" ±20,9"

013 -2,8" ±15,1" 3,1" ± 18,9" -0,6"
Ou 0,1" ± 2,9" 4,5" ±39,3" 5,2"
015 20,1 " ±19,3" 16,9" ±17,0" 22,8"
023 36,7" ±69,7" 2,7" ±22,7" 0,2" .
025 -'-12,7" ±11,4" -39,0" ±20,5" -39,3"
034 -8,7" ±40,1" -5,4" ±25,7" -5,8"
035 3,0" ±20,3" 5,7" ±24,1" 6,6"
045 4,1" ±26,2" 3,2" ±30,4" -0,7"

C1>*) 12,4" 9,0" 8,5~

Rozdily

I
Vyrovnáni

délky strany 1. způsob I 2. způsob I 3. způsob

Výchozí

I

[

délka strany 2,5
LI2,3 145 m 136 m 123 m
LI3,5 195 170 160

Výchozí
délka strany 3,5

LI2,3 27 32 26

měření menší přesnosti, jako jsou měření zde použitá,
je postačující zavést váhy 1.
V závěru děkují autoři Ing. 1. Peškovi za pomoc

při výpočtech na samočinném počítači.

Lektoroval: Ing. Milan Burlla, CSc.,
V ŮGTK v Praze
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Variácia presnosti merania a jej vplyv
na rozdelenie chýb v triangulácii

Československá trigonometrická sieť jev podstate
vybudovaná na celom štátnom území a predstavuje
vermi kvalitné vedecké a technické dielo. Rozsahom
výsledkov merania a ich kvalitou poskytuje široké
možnosti skúmania roznych otázok z oblasti budova-
nia geodetických sietí a ich možného spresnenia,
z oblasti teárie chýb merania ap. Pre svoje vlastnosti,
aj keď sa jej rozborom doteraz venovala značná po-
zornosť, bude aj v budúcnosti predmetom mnohých
skúmani. .

2. Statistická analýza rozdelenia trojuholnfkových
uzáverov

Autor tohto článku vykonal štatistickú analýzu
dvoch súborov trojuholníkových uzáverov v trigono-
metrickej sieti V. rádu z úzeIÍme ~xtrémnych oblasti

Ing. Jaroslav Abelovič, CSc.,
Katedra geodetických zikladov, SVŠT, Bratislava

Slovenska. Pri merani v týchto sieťach boli všetky
ďalšie podmienky rovnaké (pristrojové, materiálne,
personálne). Oblasť A je rovinatá, len na malých
častiach pokrytá lesným porastom, s priemernou
nadmorskou výškou okolo 200 m. Oblasť B je vyso.
kohorská, s vermi členitým terénom, z vačšej časti
lesfill'tá, s priemernou nadmorskou výškou okolo
1700 m.

Pri porovnani skutočného rozdelenia trojuholni-
kových uzáverov z obidvoch oblastí s normálnym
rozdelenim sa ukázalo (pozri obr. 1 a obr. 2), že sku-
točné rozdelenie je symetrické s kladným excesom.
O tom, že skutočné rozdelenie má značný kladný
exces, svedčia hodnoty kritérii excesu.
Pre oblasť A sme dostali hodnoty:

1'2 = +0,61(± 0,32,) Ta = + 0,08(± 0,07),
1', = + 0,16( ± 0,11);
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pre oblasť B sme dostali hodnoty:

T2 = +2,01 (± 0,34), Ta = 0,14(±0,07),
T4 = +0,27(±0,12).

Hodnoty v zátvork-ách predstavujú stredné očakávané
odchýlky. (V oblasti A je nA = 228 trojuholnfkových
uzáverov a v oblasti B je nB = 196.) Pritom vieme
([1]), že kritéria excesu krivky početnosti voči Gausso-
vej krivke, vypočítané zo vzťahov:

T2 = m4 : m4 - 3, Ta = m : 8 - 1,2533,
T4 = m : r - 1,4826

majú pre strmšiu (leptokurtickú) krivku hodnoty
vačšie ako nula.

Vo vzorcoch (2) značí
m - strednú kvadratickú chybu,
8 - priemernú chybu,
r - pravdepodobnú chybu,
m4 - štvrtý moment.

Hodnoty (1) svedčia o dokázateIne kladnom excese
v obidvoch oblastiach, čo je vidieť aj na obr. I (pre
sieť A) a na obr. 2 (pre sieť B), kde sú znázornené
vyrovnávacie Gaussove krivky a hranicestredných
očakávaných odchýlok. O skutočnosti, že nejde o nor·
málne rozdelenie, svedčia i hodnoty Pearsonovho
kritéria dobrej zhody (PA = 4 %, PB = 1 %), ktoré
sú mierou celkového primknutia frekvenčnej krivky
zvoleného rozdelenia k empirickému polygónu tried·
nych početností. Vysvetlenie treba hladať v odlišnom
sposobe a metóde merania smerov v róznych rádoch
trigonometrickej siete.

Je známe, že zmes dvoch alebo viacerých súborov
s normálnym rozdelením nemá všeobecne normálne
rozdelenie ([1]). Výsledkom možu byť napr. asymetric-
ké krivky s excesom, ale aj asymetrické krivky bez
excesu, symetrické bez excesu a symetrické s excesom.
Určitú asymetriu a exces očakávame u každého ná-
hodného výberu (ako dosledok jeho náhodného charak-
teru), ale v medziach strednej očak-ávanej odchýlky.

Kladný exces súboru meraných hodnót si vysvetfu-
jeme tým, že presnosť merania nie je homogénna, ale
heterogénna. Súbor teda vznikol ako zmes viacerých
normálne rozdelených súborov s roznymi hodnotami
parametra rozdelenia a.Je to dÓsledok toho, že pri me-

raní v podrobnej trigonometrickej sieti dochádza
k značnému kolísaniu presnosti merania (meranie
v skupinách a radoch v pomerne krátkom čase), kým
napr. presnosť merania v základnej trigonometrickej
sieti je homogénna. (Meranie sa vykonáva v "labora.
tórnych jednotkách" s ciefom maximálne vylúčiť
aj vonkajšie vplyvy. Pozri [1], str. 94.)

Ak z tohto aspektu ďalej posudzujeme merania v obi.
dvoch oblastiach podrobnej siete, zistíme vačšie kolí-
sanie presnOsti merania v horskej oblasti B (T2 =
= +2,01, !-t2 = ±0,34, t . 6) ako na rovine A
(T2 = +0,61, f-t2 = ±0,32, t = 2). (Symbol t značí
číslo, kofkokrát je empirická hodnota kritéria T2 vač-
šia ako jej stredná očakávaná odchýlka !-t2') V horskej
oblasti sa zrejme vačšou mierou uplatňuje roznosť te-
rénnych a atmosferických podmienok.

Na číselný odhad variácie presnosti v uvažovaných
oblastiach A a B nám poslúži matematický model
trigonometrickej siete, kde predpokladáme roznu pres·
nosť observácie na roznych bodoch trigonometrickej
siete Fl.

Predpokladajme, že disperzia ar tvorí geometrický
rad ar+l = r. ar o počte členov k v rozmedzí ai až
a~ = rk-I. ai. Obecný člen radu je ar = rl-1 . ai.
Zvolíme malý násobný koeficient (r -1), ale vefký
počet zmien presnosti k. Dostaneme tak prakticky
neustálu zmenu základnej presnosti pri prechodoch
z bodu na bod. To zodpovedá zmene presnosti ,a zloži-
tosti atmosferických a topografických podmienok pri
observácii v trigonometrickej sieti.'

Zvofme preto r = 1,01 a postupne k = 100, 150,
200, 250, 300, 350, 400. Wassef ([2]) odvodil vzorec
pre momenty takto vytvoreného radu (zmesi základ.
ného súborus premenlivým parametrom a):

T
2
+ 3 = m4 = 3k(rk + 1) (r - 1) (3)

m4 (r + 1) (rk-I)

V-- k-iak=K.a1; K= rk_I; logK=--2-.logr.

(4)
Čiselné hodnoty pra zvolené k sú zostavené v tab. 1.

1971/175



Geodetický a kartografický obzor
176 ročnfk 17/59, čfslo 7/1971

AbeloDič, T.: Variácia presnosti merania a tet DplYD na
rozdelenie chýb D triangulácii

k K dif. I T, dif.

100 1,6327 0,2436
0,4660 0,2936

150 2,0987 0,5372
0,5928 0,3931

200 2,6915 0,9303
0,7601 0,4775

250 3,4516 1,4078
0,9748 0,5464

300 4,4264 1,9542
1,2502 0,6009

350 5,6766 2,5551
1,6032 0,6424

400 7,2798 3,1975

Pre priemernú hodnotu strednej chyby v sieti do.
staneme

1 r
0'0= 2 (O'l+ O'k)= 20'1(1 + K) (5)

a z toho hraničné hodnoty intervalu variácie presnosti:

20'0 K
O'l= 1 + K; O'k= ·0'1'

lnterpoláciou v tab. 1 dostaneme pre siet A ('t"2 =
= 0,61) hodnotu K = 2,2086 a pri O'oA=mA=±4,20"
dostaneme variáciu presnosti v medziach O'l= 2,62"
O'k= 5,78". Pre siet B ('t'2 = 2,01) nájdeine v tab. 1
hodnotu K = 4,438 a pri O'oB. mB = ±4,57" do·
staneme variáciu presnosti v medziach O'l= 1,68" až
O'k= 7,46".
Hodnoty mA, resp. mBsú stredné kvadratické chyby,

vypočitané z trojuholníkových uzáverov v sieti A,
resp. v sieti B, sú to teda hodnoty stredných chýb
v trojuholnikovom uzávere. Mohli sme preto položit
O'oA= mA a O'oB= mB'

pre sieť A dostaneme hodnotu VO'oA = 0,79" a pre
sieť B hodnotu VO'OB = 1,44".
Ďalej nás zaujima otázka, či merania v dvoch sie-

tiach podrobnej triangulácie v našich podmienkach
(charakterom územia extrémne odlišných) vykazujú
odlišnú presnosť. Na posúdenie, či obidva súbory sú
rovnako presné, použijeme Fisherov test.
Jeho hodnoty sú:

F = m~ :ml = 1,18; Fa.(1."1.= 5 %, nA = 228,
nB = 196) = 1,26

alebo podra [1]:

VF = 1,09; VFa. (1."1. = 5 %, nA, nB) = 1,12.

Vzhfadom na to, že ide o početné súbory, sú odhady
mA a mBdostatočne spofahlivé, aby sme hodnotu roz-
dielu L\ = ImBI-lmAI = 0,37 považovali za význam.
nú. Na základe toho mohli by sme predpokladať róznu
presnosť merania v obidvoch súboroch. Hodnota
L\ však predstavuje len 9%-ný rozdiel, čo z geodetic-
kého hradiska neoprávňuje robiť závery o vzájomne
rozdielnej presnosti merania obidvoch súborQv.

Aj napriek tomu, že bolo dokázané, že presnosť me·
rania sa meníz bodu na bod, podra Fisherovho testu
nemóžeme zamietnuť hypotézu rovnakej presnosti
merania v obidvoch oblastiach. Preto móžeme za in·
terval, v ktorom sa mení presnosť merania prakticky
v celej podrobnej trigonometrickej sieti, použiť krajné
hodnoty variačných interval ov z obidvoch oblasti.
Tak možeme pisať O'E < 1,7"; 7,5" >. To teda zna·
mená, že presnosť merania sa meni pri prechodoch
z bodu na bod v udanom intervale.

4. Analytický výraz pre strednú hustotu
pravdepodobnosti

V tl'alšom uvažujme takýto postup: Zvolíme výpo.
čet strednej hustoty pravdepodobnosti v zmesi nor·
málnych súborov, kde sa parameter O' spojite meni
v medziach O'laž 0'2' Tak móžeme napisať výraz

Ak vo výraze (8) zaviedieme O'l=xI; 0'2=X2; O'=x a
integrál vyjadríme v tvare nekonečného radu, dosta·
neme výraz (9).

1 {X.
Y(13) = V- ln-~+

21t (x2 - Xl) Xl

o:>

~ 13
2n (1 1 )}+ ~ (_1)n 2n+l.n.n! xin - x~n

n~l

Rovnica (9) vyjadruje strednú hustotu pravdepodob-
nosti vo forme nekonečného radu, ktorý konverguje
tým pomalšie, čim je rozdiel (x2 - Xl) viiČší. Grafické
vyjadrenie je zase strmšie, štihlejšie, čo dobre zodpo-
vedá skutočnosti.

Dá sa dokázať, že platí

+00

f y(13)d13 = 1,
-00

čim je potvrdená správnosť výrazu (9).
Podobne pre súčet pravdepodobnosti chýb od O po

8 bol Ď.ájdený výraz

S,y(z)dz =_1-- [XlI> (~) - Xl (/> (-=-)] +
X2 - Xl X2 Xl

o + 13.Y(13), (11)

Xl,X2 sú krajné hodnoty intervalu v ktorom sa meni
presnosť merania.

Aplikujme túto teáriu na podrobnú trígonometrickú
sieť v oblastiach A a B. Pritom očakávame, že presnosť
merania v podrobnej trigonometrickej sieti v iných
ohlastiach Slovenska sa mení v medziach presnosti
týchto dvoch extrémnych oblastí. Uvažujme teda, že
Xl= 1,7" a x2 = 7,5" a parameter O'sa mení v ich me-
dziach. Na základe tohto výraz (9) prejde na tvar
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y(e) = 0,068 7832 { 1,4842778-
8,206 075.1O-2.e2 +

+ 37,316 974.1O-4,e4-
143,831 855.1O-6.e6 + (12)

+ 466,642 620.IO-s.es -
- }

Na základe spracovaného štatistického materiálu
a vykonanej štúdie súdime, že výraz (12) predstavuje
strednú hustotu pravdepodobnosti rozdelenia troj.
uholníkových uzáverov v podl'obnej trigonometrickej
sieti na našom území.

Problematikou variácie presnosti sa zaoberali via-
cerí autori, napr. Helmert, Jordan, Charlier,
Rosén [3]. B6hm [1] dospel k analytickému výrazu
pre hustotu pravdepodobnosti v zmesi normálnych
základných súborov s premenlivou základnou pres-
nosťou. Uvedený sposob spočiva v tom, že vypočitava
priamo strednú hustotu pravdepQdobnosti v zmesi
normálnych súborov, kde predpokladáme, že para.
meter rozdelenia a sa spojite mení v daných medziach.

Predložený sposob vyjadrenia frekvenčnej krivky
lepšie vystihuje skutočné rozdelenie trojuholníkových
uzáverov podrobnej trigonometrickej siete než Gaus-
sova krivka, u ktorej sa predpokladá stálosť pa·
rametra a.Na základe tejto štúdie usudzujeme, že pres-
nosť merania v podrobnej trigonometrickej sieti nie je
homogénna. Frekvenčnékrivky predstavujú zmes nor·
málne rozdelených súborov s roznou hodnotou para-
metra a. Z toho vyvodzujeme, že roznosť terénnych
a atmosferických podmienok, ako aj ich premenlivosť
s miestom a časom na roznych bodoch siete má za ná.
sledok koHsanie presnosti merania, a to tým viičšie,
čim sú podmienky roznorodejšie a premenlivejšie.
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Československá nivelační síť a výzkum
pohybů zemské kůry metodou
opakovaných nivelací

Česk,osl,ovenská ni'velalční síť byla, jak známo,
budována a zdokonalována v prllběhu několika de-
sletiletí. První síťpřeSlných nivelací na našem úze-
mí byla vybudJována v letech 1873-1896 bývalým
Vojenským zeměpisným ústavlem ve Vídni v sou-
visllosti s evropským stupň10vým měřením. Její
sl'lovnávací hladina byla střední hladina Jaderské-
hlo moře, určená bohužel z krátkého obdJobí, asi 14
měsícll, tudíž dost příbli'žně. Síť trpěla řídkostí po-
řadil a nedostatkem kly,alitních bodll, ,prostých vněj-
ších vlivll, tedy :rnalJou přesností. Kladem tohoto
obdl{)bí bylo vybudování sedmi základnícth ~ivelač-
ních bodll vhodně rozmístěný'ch po celém tehdej-
ším mocnářství, které se staly výchozími body ni-
velačních sítí nlově vzniklých státll.
Po ,vzniku Česlkoslovenské republikyr. 1918 pře-

vzalJo na sebe výstavbu nivelační sítě ministerstvo
'I1eře1jných prací. Za základ byla vzat,a část rak ou-
sklo-uherské sítě, umístěné na 'česk,osl{)vlenském
území, včetně tří základních nivelačních bodll,
z nichž Lišov SP. ,stal výchozím bodem sítě. Tato
síť byla budována pomalu v dllsledku nedJostatečné-
ho vybavení nivelační služby personálem a finan-
čními IPl'lostředky. PřJes velk.ou pomoc Vojenského
ústavu v Prazle ani roku 1938 nebyla síť dJokončena.
V roce 1939 bylo wzJhodnutlo vybudovat novou ni-
v~lační síť na modemích základech, stano'vených
Mezinárodní geodetickou a geofyzikální unií. Síť
byla rozdělena na 4 řády, z nichž 'první Ibyl udčen
jako základní, vědecká síť.

Dr. Antonín Kopecký, CSc.,
Ústl'ední geologický ústav v Praze

Významným obdobím výstavby Ďeskoslovenské
nivelační sítě je posllední desetiletí, 'pl'lováděné
Ústřední správou geodézie a kartografie. Během
tohoto období byla síť značně zkvalitněna, úměrně
současným p,o'žadavkllm praxe a vědy. Zvláštní po-
zornost je věnlována nivela'čním poř,adllm I. řádu,
jejichž celk,ová délka na území C,eskoslovenska
dosáhne klolem 5500 'km. Výstavba nivelační sítě
v t.omtlo období, tj. volba tras a lokalizace nivelač-
ních bodll je prováděna v úzké spolupráci s geo-
lo~ckou službou se zřetelem ke geologickým a
geomorfologickým zvláštnostem. Značný počet ni-
velačních bodll je umísťován v kvalitních skalních
výchozech. Rovněž většina podzemních nivelačních
kamenll je zakládána v pevném skalním podkladu
nebo vyhovujících geologických vrstvách, stejně
jako řada nivelačních kamenll. Za velmi kvalitní
body lze považovat všechny hloubkové stabilizace,
založené do hloubky 8-15 m, v méně vhodných
písčitých, hlinitých nebo jílovitých vrstvách.
Nivela'ční síť vysoké přesnosti, budovaná na úze-

mí Čes'kl{)slovlenskaslouží nejen k l'Iozšíření jednot-
né soustavy výšek, nevyhnutelné pro přesné topo-
grafické mapování a výstavbu inŽienýrsko-technic-
Ikýc'h objektll, ale využívá se a hlavně v budoucnu
8le počítá s je'jím využitím k vědeckým účelům,
především k výzkumu současných vertikálních po-
hybll zemské kllry metodou opakovaných nivelací.
Pro p10třeby opakovaných nivelací j1edllležitá nejen
kvalita j1ednotlivých bodů, ale i záměrné prostoro-
vé uspořádání nivelačních linií a p.olygonll, orientl{)-
vaných kolmo k známým mladým strukturním
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elementům, zjištěným geologo-geomorfologickými
metodami. Z tohoto hlediska bude i v budoucnu tře-
ba v detailech stávající nivelační sft přizpůsobovat
tomuto účelu, tj. tak, aby bylo možno pomocí opa-
kované nivelace zkoumat tektonický režim základ-
ních gieologickýah struktur, ale i struktur nižšíclh
řádů, o kterých dnes víme, že je1jich vývoj pokra-
čuje i v současné době. Tlentlo perspektivní záměr
je zdůvodněn pestrou geologickou stavbou česko-
slovenského území. Protože nově dobudované pořa-
dy 1. řádu opakovaných nivelací většinou pokrývají
pořady různých řádů, na kterých byly dříve pro-
vedené nivelace, je možno již v současné době
získat cenný materiál pro studium současných po-
hybů zems1ké kůry uvažovanou metodou.

Dos,avadlIlí zkušenosti ulkazují, že prakticky všech-
ny body nivelační sítě tlsou do té či oné míry vy-
staveny výškovým změnám. Tyto vlivy jsou velmi
různorodé a dosud ještě ne dlo vše'ch podrobnosti
poznané. NálS'ží 'jak endogenním tak i exogenním
fenomenům.
INie'jvětšívliv lIla vý'škové hodnoty nrVlelačních bo-

dů mají ne'pochybně současné tektonické !procesy,
které ovlivňují pra'kticky všechny body. Hodnota
těchto pohybů dosahuje několik milimetrů za rok
a může být zjištěna přesným měřením.
Další fenomeny, které ovlivňují ,výškové hodno-

ty nivelačních bodů jsou fenomeny exogl8!Ilní,které
se ve výsledcích měření projevují většinou výraz-
nými anomáHemi. IPatří k nim pi\edevším gravita-
ce, klimatické vlivy a činnostčlo'věka.
Gravitace např. může ovlivňovat body nivelační

sítě, zalo~ené v hlinitých a Jfl,ovitých sedimentech,
umístěných na příkrýoh a středně !příkrýcll sva-
zích. Sedimenty tohotlo druhu při zvýšené vlhk'osti
vytváří svážné terény a mohou ,být zdrojem vzniku
výrazných sesuvů zna'člllýclh rozměril.. Gravitační
pro~esy ovHVňují predevším nivelační kameny,
případně nedostatečně zajištěné budJovy.
Stabilita bodů je dále ovlivňována sezonními

změnami teplot a vlhkosti, které zpil.sobují změny
objemu svrchních vrstev zemské kůry, tvořených
písčitojílovitými a hlinitými sedimenty. Nejnebeiz-
pečnější ,!pro stabilitu bodů Je pr-omrzání. Výikumy
bylo prokázáno, že např. v hloubce 1,8 m dosahují
výkyvy Výšek vlivem změn oljjemu 1,'6 mm, v bez-
pr.ostrední blízk'ostí povrchu 2,0-2,5 mm.
Výšky nivelačních bodů jslOuvelmi častJOovlivňo-

vány lidskou činností. Dostatečně jsou známy po-
'klesy na .p'oddolovaných územích, kde změny Výšek
mohou dlosahovat až decimetrových hodnot. Podob-
ně těžba nafty, solí a dalšíclh surovin mŮ'Že zpil.-
sobit pomalé poklesy zemského povrchu. Stejně
tak mnohaleté odčerpávání artézských VlOďze
'Zvodněných hori:wntů se mil.že na povrchu p1'O'je-
vit poklesem. Mnohaleté odčeI"pávání podzemlIlích
vod z písčitých a štěrkopísčitých sedimentil., jejichž
páry jsou vyplněny vodou při určitém zatížíení,
hlavně v oblaste'ch veľkých měst, mil.že vyvolat po-
kles až několik centimetril. za rok. Pohyby tolhono
druhu byly prokázány v oblasti Tokia, ÓSaky, Ta-
linu a dalších místech. Nivelační body, umístěné
'podél železničních tratí jsou někdy nepříznivě
ovlivňovány vzrůsta'jícím provozem na železnici
a vzril.stajícím zatlželním vlakových souprav, s nímž
je spojeno sedání hornin a tím i budJov, zvláště
v době vlhlkost1. Tento jev je někdy nazýván že-
lezniční tektonikou. Stabilita bodil. umístěných na

budovách je ovlivruována fyzickým stárnu'tím těchto
objektil. a častým poškozením znače'k při rekon-
strukci bud.ov.
Existují příklady i horizontálních posunů bodil.

nivelační sítě. Tyto pohyby mohou mít obdobné
příčiny včetně nektonických, které byly uvedeny
výše. Tato oblast j,e však zatím méně prozkoumána,
avšak /polhyby tohoto druhu nelze vyloučit, nao'pa'k
je jim třeba věnovat zvýšenou pozornost.
Sle'oování vlivů, působících na změnu bodů ni-

v,elační sítě Je průběžný problém, který je třeba
systematicky dlouhodobě sledovat a tyto vlivy
klasifikovat. Každýa!llomální výkyv výškové hod-
noty nivlelačních bodů mil.že mít růzoou příčinu,
kterou je třeba v každém jednotlivém případě vše-
stranně posoUdit a určit. Pří'činy po'hybil. bodil.
není však vždy snadné jedooZ!llačně určit. Je proto
účelné vytvořit několik druhů bodil. vedle sebe a
častou !llivelací stanovit stupeň jejrch stability.

Donedávna se předpokládalo, že intenzívní tek-
tonické procesy probíhaly pouze v dávných geo-
logických dobách. Avšak zvláště během posled-
ních 10-15 let bylo nashromážděno značné množ-
ství faktických údajů neodpovídajících těmto
představám. Současná etapa života Země neustu-
puje svou intenzitou tektonickým procesům mi-
nulých etap. Existence současných pohybů zemské
kůry je v současné době uznávána většinou vědců.
Ovšem zjišťování těchto pohybů představuje velmi
obtížný úkol, neboť intenzita současných defor-
mací zemské kůry dosahuje pouze milimetrových
hodnot za rok. Vyčlenit takovéto deformace z kom-
plexu dalších procesů, probíhajících na zemském
povrchu i v hlubinách Země, je možné pouze po-
mocí velmi přesných dlouhodobých měření. Zá-
kladními metodami studia kvantitativních ukaza-
telů současných pohybů zemské kůry v současné
době jsou opakované nivelace a sledování změn
úrovně moře pomocí vodočtů a mareografů. Vzhle-
dem k různorodosti a neúplnosti geodetických a
oceanografických materiálů je zvláště důležité vzít
v úvahu geologo-geomorfologické a fyzicko-geo-
grafické údaje o nejmladších, holocenních pohy-
bech zemské kůry.
Studium současných pohybil. zemské kůry, které

má již téměř 200 let starou tradici, nabývá zvláště
v posledních 10-15 letech značných rozměrů. Spo-
lečným úsilím vědců ril.zných zemí byla vypraco-
vána originální metodika studia současných pohy-
bů zemské kůry, založlmá na použití komplexních
geodetických, oceanografických a geologo-geomor-
fologických metod. Komplexní metodika poskytuje
možnost získat nadějnou charakteristiku součas-
ných pohybů nejen orogenních, ale i klidnějších
platformních oblastí. V současné době mmí již
žádných důvodfi ,předpokládat, že věkové pohyby
toho i onoho smyslu jsou vlastní pouze některým,
zvláště dynamickým úsekům zemské kil.ry, zatímco
druhé její části jsou stabilní. Současné zdvihy či
poklesy se dají zjistit v jakěkolivčásti zemského
povrchu, kde jsou předmětem výzkumu.
Základním dil.kazem tektonické povahy součas-

ných vertikálních pohybů je jejich úzký vztah
k strukturním elementil.m zemské kůry. Tato sho-
da, pokračující často do značných detailů geolo-
gické struktury nevzbuzuje pochyb o tom, že zdroj
současných pohybů spočívá v týchž endogenních
procesech, které vytvořily elementy geo- i morfo-
struktury Země.
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Studium současných pohybů zemské kůry má
značný teoretický a praktický význam. Je to prak-
ticky jediný možný způsob bezprostředního studia
tektonických procesů, které měly tak mimořádný
vliv v historii Země na rozmístění nerostných su-
rovin. Komplexní studium současných deformací
zemské kůry umožňuje úplněji poznat strukturu
zemské kůry a přistoupit k chápání procesů pro-
bíhajících v samotné kůře i podkorových vrstvách.
S vývojem techniky a se vzrůstajícími rozměry a
složitostí inženýrsko-technických staveb vzrůstá
praktický význam přesných údajů o současných
pohybech. Údaje o současných pohybech jsou dále
potřebné pro předpověď zemětřesení, jejich síly
a četnosti a taktéž pro správné pochopení proce-
sů, probíhajících na povrchu Země. Je dokázáno,
že zóny maximálních současných pohybů jsou ná'
chylné k seismickým projevům. Pomalé deformace
svrchní části zemské kůry způsobují dlouhodobé
nashromáždění napětí a do určité míry jsou pří-
pravným faktorem pro vznik zemětřesení. Teore-
tickým základem k vytyčení podobných prací mů-
žeme považovat hledisko, že pomalé (věkové) a
rychlé (seismické) pohyby zemské kůry mají spo-
lečný zdroj a zákonitě souvisí mezi sebou. Z toho
vyplývá, že podle povahy projevů pomalých .(vě-
kových) deformací zemské kůry lze do určité míry
usuzovat na seismický režim dané oblasti a vyme-
zit místa, kde pomalé nashromáždění napětí v zem-
ské kůře může být uvolněno zemětřesením. Zá-
kladní cestou řešení tohoto problému je systema-
tický výzkum současných pohybů zemské kůry na
stacionárních polygonech komplexem metod -
geodetickými, astronomickými, geofyzikálními a
geologo-geomorfologickými metodami. Zjištění zá·
konitostí současných pohybů zemské kůry na vel-
mi geologicky pestrém území, jakým je např. Čes-
koslovensko, může mít značný vědecký dosah a
může odpovědět na mnohé otázky vědy a praxe.
Všechna tato hlediska jsou stimulujícím faktorem
dalšího rozšíření prací spojených se studiem sou-
časných pohybů zemské kůry.
První etapa studia současných pohybů je vy-

jádřena již samým faktorem takovýchto pohybfi a
jejich všeobecným rozšířením, určením přibližných
hodnot jejich rychlostí a základních zákonitostí
změn rychlostí v různých geo-morfostrukturních
podmínkách. V druhé etapě bude hlavním úkolem
rozpracování nadějných metod předpovídání tek-
tonických pohybů jak v prostorovém, tak i časovém
spektru.
Údaje o současných tektonických pohybech, zís-

kané opakovanými nivelacemi za časový úsek
25-50 let nedají sice jednoznačnou odpověď na
otázku, trvají-li během staletí tytéž zákonitosti,
které byly získány pro krátký časový úsek. Avšak
spojením dvou různých výzkumných metod: geo-
detických a geologo-geomorfologických a poznání
závislostí mezi získanými údaji v mnoha přípa-
dech je možno určit charakter i intenzitu součas-
ných tektonických pohybů. Již jednoduché pro-
počty ukazují, že rychlosrt současných pohybi'l,
zjištěné opakovanými nivelacemi, nelze rozšířit na
dlouhý (v geologickém smyslu) časový úsek. Jest-
liže např. budeme předpokládat, že výzdvih někte-
rých celkem rovinných oblastí Českého masívu si
uchoval svoji současnou intenzitu 1,0-1,5 mm/rok,
to jen za kvartérní období, tj. za 1,0-1,5 mil. let,
musela by zde vzniknout pohoří, dosahující výšky
1,5 km. Z toho vyplývá, že současné pohyby s ča-
sem mění nejen intenzitu, ale i smysl. Tyto záko-
nitosti projevů současných pohybů zůstávají zatím
nedostatečně objasněny.

Geologo-geomorfologickými metodami byla v po-
sledních letech potvrzena mladá bloková stavba
československého území a z těchto hledisek má
zvláštní význam i studium současných horizontál-
ních pohybů metodou opakované triangulace.
V různých částech Českého masívu byly rovněž
v posledních letech zjištěny mladé vrásové struk-
tury v nezpevněných neogenních a kvartérních se-
dimentech, které do značné míry nepochybně sou-
visí s působením horizontálních pohybů. Bylo by
proto v zájmu komplexnosti velmi důležité zjistit
režim a rozsah pohybů tohoto typu i v současné
době. Měřitelné hodnoty horizontálních pohybů
byly zjištěny v různých oblastech planety a v po-
3lední době se této problematice začíná věnovat
značná pozornost.

Zvláštní pozornost je dále třeba věnovat zdoko-
nalení metodiky výzkumu současných pohybů na
plošně omezenýcb prostorách (vzhledem k nároč-
nosti prací a značným finančním nákladům) pře-
devším na území stacionárního polygonu, zřízené-
ho rovněž k těmto účelům. Dosavadní, třebaže
značně k'omplexní metodika výzkumu současných
pohybů není zdaleka uzavřeným okruhem metod,
ale vyžaduje dalšího zdokonalení, tj. promýšlet a
uvádět do praxe další metody z různých oblastí
věd o Zemi. Rovněž je třeba prohloubit spolupráci
různých geo-věd, podílejících se na řešení této,
nesporně globální problematiky.

Třeba brát v úvahu, že výzkumy vertikálních po-
hybů zemské kůry, prováděné v současné době,
představují počáteční element řešení této proble-
matiky. Zvláště budování kvalitní nivelační sítě
je třeba chápat jako odrazový můstek pro dlou-
hodobý systematický výzkum současných pohybl1
zemské kůry. Nicméně výzkum současných pohy-
bů metodou opakované nivelace se jeví jako velmi
perspektivní a vytváření v současné době solid·
níchzákladů je prvním předpokladem k úspěšným
výzkumům v této oblasti v příštích desetiletích.

Nejbližší, velmi náročný úkol, stojící před čes-
koslovenskými specialisty je sestavení přehledné
mapy současných pohybů na území Českosloven-
ska, jako součást mapy Evropy. Tato mapa bude
pochopitelně mapou prvního přiblížení, nicméně
by měla objevit obecné zákonitosti projevů sou-
časných pohybů a stát se stimulem k dalšímu
intenzívnějšímu studiu současných pohybů, jež
kromě praktické stránky, která není zdaleka za-
nedbatelná, má mimořádný vědecký význam.

Studium recentních pohybů zemské kůry vstu-
puje v současné době do nové etapy. Období, kdy
byly tyto výzkumy prováděny jednotlivými specia-
listy v prostorově omezených a často náhodně zvo-
lených oblastech, bez jednotného plánu a progra-
mu, je vystřídáno obdobím spojeného úsilí vědců
jak v rámci jednotlivých zemí, tak i v mezinárod-
ním měřítku. Problematika současných pohybiI
zemské kůry má komplexní charakter a rozpraco-
vává se společným úsilím geodetů, oceanografů,
geologů, geomorfologů, geofyziků, astronomiI a
dalších specialistů, což poskytuje velké možnosti
spolupráce vědců různých specializací. Dosavadní
vcelku úspěšná spolupráce mezi československou
geodetickou a geologickou službou prakticky do-
kazuje možnost komple~ního přístupu k výzkumu
současných pohybů zemské kůry i v českosloven-
ských podmínkách.
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Príspevok k metodike vyhfadávania
podzemných vedení

Jednou z aktuálnych otázok evidencie podzemných
vedení je zisťovanie ich priebehu pod povrchom
zemským. Jedná sa predovšetkým o staré a iné
vedenia, ktorých presná lokalizácia nie je známa.
O potrebe evidencie i týchto vedení pri dnešnom
postupe urbanizmu netreba diskutovať.

Vyhladávanie kovových potrubí alebo aktívnych
elektrických sllových káblov do híbky 2-3 m je
jnes už dostatočne známe a nerobí vcelku geode-
tickej službe žiadne starosti.

Ináč je to vtedy, keď sa jedná o podzemné ve-
denia, pozostávajúce z elektricky nevodivého, ale-
bo len málo vodivého materiálu, napr. z kameniny,
zo skla, z betónu, z azbestocementu alebo z ume·
lej hmoty. Tu známe metódy a prístroje naprosto
strácajú svoju účinnosť a neumožňujú riešenie.

Na zisťovanie priebehu týchto vedení hfadajú
sa nové metódy i formou vypisovania tematických
úloh. Metóda, ktorú tu autorsky uvádzam, bola
prijatá ako parciálHe riešenie tematickej úlohy
č. 29/1968 VÚGTK v Prahe roku 1969. Príspevok
však čerpá z tohto riešenia iba základné údaje
a princípy. Základom navrhovanej metódy, ktorú
možno nazvať i metódou geotermickou, je využitie
rozdielu teploty medzi potrubím a jeho bezpro-
stredným okolím.

Na vytváraní prirodzeného teplotného rozdieln
medzi potTubím a jeho bezprostredným okolím sa
zúčastňujú hlavne: tep I o t a potrubím dopravo-
vanej hm oty a tep 1o t a zem s k e j k o r y.

Vieme, že teplota zemskej kory do určitej híbky
je premenná veličina, závislá predovšetkým na
Ilplyve slnečného žiarenia. Dlhodobé pozorovania
ukázali, že kolísanie teploty zemskej kory, zaprí-
činené jej zahrievaním vo dne a ochladzovaním
11 noci, vyznieva už v híbke 0,9-1,2 m pod po-
iTrchom zemským. Sezónne zmeny teploty zemskej
kory, sposobené jej letným zahrievaním a zimným
ochladzovaním, majú podstatne iný charakter a
zanikajú v híbke 18-21 m pod ·zemským po-
vrchom. Z hradiska riešenej úlohy majú práve se-
zónne zmeny teploty zemskej kory podstatný vý-
znam, a preto si bližšie všimnime ich priebeh na
obrázku č. l.

Krivka na obrázku Č. 1 je výsledkom meraní ter-
mistorovým teplomerným čudlom v r. 1964-1965
v hlinitých náplavoch rieky Tepličky neďaleko
Trenčianskych Teplíc. Teplomerné čudlo (preskú-
šanej charakteristiky a stability) bolo trvale za-
budované v híbke 1,7 m pod zemským povrchom.

Z..obrázku Č. 1 vyplýva významný poznatok, že
v _hlbke 1,7 m pod zemským povrchom (spravidla
hl,bka vodovodných a iných potrubí) má teplotná
krivka v peri'óde jedného roku jednoročné maxi-

Ing. Emil Koiecký
Banské projekty Bratislava

mum a jedno. ročné minimum o absolútnom roz-
diele teplOt asi 7 oe. Širšia platnosť zobrazenej
zákonitosti je dokumentovaná v literatúre (napr.
[1] str. 85, [2] str. 24).

Za oprávneného predpokladu, že teplota potru-
bím dopravovanej hmoty bude počas celého roku
veličina stála alebo len málo podliehajúca sezón-
nym zmenám teploty zemskej kory, možeme určiť
obdobie, v ktorom bude teplotný rozdiel medzi po·
trubím a jeho okolím najvačší. To bude optimálne
obdobie na uskutočnenie potrebných meraní.

Minimálny teplotný rozdiel medzi potrubím
a okolitým prostredím sa požaduje 2 oe. Tento roz-
diel je potrebný na presvedčivý prejav hradaného
potrubia a na prekonanie lokálnych nehomogenít
tepelného pora zemskej kory.

Apriórne ho splňujú vodorovné potrubia napája-
né z vyvieračiek alebo rezervoárov uložených pod
zemským povrchom, teplovody, plynovody i nafto-
vody, kanalizačné odpadové potrubia a prípojky,
atď.

3. Teplotné merania

Úlohou teplotných meram Je zaznamenať a n o..
m á 1n e tep e 1n é p o I e hradaného potrubia.
Toto pole má obmedzený priestorový dosah a ver-
mi nesnadné striktné riešenie.

Vychádzajúc zo zjednodušených podmienok pofa
nekonečného valca kruhového priemeru, konštat·
nej teploty na jeho povrchu a gri výmene tepla
s,okolím, nájdeme určité riešenie v práci [1] kap.
VII a XIII. Pravda, podmienky tam uvedené, v prí-
rode ťažko nájsť, ba čo viac, nemožno očakávať
dodržanie ich stability v priestore a čase skúma-
manej lokality.

Všeobecne možno dojsť k záveru, že najlepšie
podmienky merania sú splnené vtedy, keď je po-
trubie uložené v hlinitom alebo hlinito-piesčitom
(štrkovitom) prostredí a nad hladinou podzemnej
vody. Najhoršie podmienky merania nachádzame
zas tam, kde je potrubie uložené pod hladinou

I ['e]
15 'sk

Vmu.
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podzemnej vody, a najma tam, kde podzemná
voda je v pohybe. Teoreticky rozoberať tieto tvrde·
nia by bole príliii zdlhavé a nedoviedlo by k cielu:
vymedziť anomálne pole. Treba ešte dodať, že pri
velmi malej vlhkosti a nízkom koeficiente tepelnej
vodivosti okolitého prostredia je časový faktor pri
zmenách a dosahu anomálneho prejavu hladaného
potrubia menej významný ako pri opačných pod~
mienkach.
Experimentálne som sa presvedčil, že v hlini-

to-piesčitej p6de strednej vlhkosti možno zazna-
menať 50% anomáliu teplotného rozdielu medzi
teplotou povrchuvalca a jeho okol1a ešte i vo
vzdialenosti prevyšujúcej trojnásobok polomem
valca, meranej kolmo od jeho osi. Tento poznatok
je významný hlavne pre st.anovenie smeru, híbky
a kroku potrebných meranL Najlepšie je meran18
orientovať kolmo na os hladaného potrubia, v pred-
pokladanej híbke jeho uloženia a krokom nie vač-
ším, ako je trojnásobok jeho polomeru.
Merania je najlepšie vykonať pomocou vpichov

potrebnej híbky a priemeru s využitím geotermo-
metrickej termistorovej techniky vyrábanej v ČSSR.
(Termistorový teplomer TT-01, resp. GT-l.)
Ak má byť meranie úspešné, treba pamatať na

obnovenie tepelnej rovnováhy po vyhíbení vpichov
(otvorov do pody 1. Časť mechanickej energie, vy-
naloženej na vyhlbenie otvoru do pody, sa totiž
premieňa na teplo, ktoré spolu s teplom do otvoru
vnikajúceho vzduchu ,vytvárajú na dne otvoru
(v bode merania] krátkodobé rušivé tepelné pole.
Doba na obnovenie tepelnej rovnováhy može byť
podla podmienok rozna (15-120 minút].

4. Priklad z praxe

Na obrázku Č. 2 je profil teplotných meraní vy-
konaných vyššie popísaným sposobom v údolí Tep-
l1čky pri Trenčianskych Tepliciach. Merania boli
uskutočnené v híbke 1,5 m pod povrchom terénu.
V profile Č. 7 na obrázku Č. 2 sa objavilo výraz-

nou anomál1ou teploty vodovodné potrubie, ktoré

ma podnietilo k experimentu: pozorovať prejavy
potrubia v roznom časovom obdobL
Výsledok meraní je trochu skreslený privelkým

kro kom merania. Preto som na ujasnenie predsta-
vy o vlastnom anomálnom tepelnom poli zisteného
potrubia zahustil krok meraní, ako je to na obráz-
ku č. 3 a tam je aj výsledok.
Z obrázku Č. 3 vyplýva, že ano má lny prejav po-

trubia je značne obmedzený, nie tak priemerom
potrubia (do 250 mm) ako skor privelkou vlhkos-
ťou okolitého prostredia. Potrubie sa nachádzalo
tesne nad hladinou podzemnej vody, vo velmi vlh-
kých hlinitých nánosoch rteky Tepličky .

Nepoznám ďalšie parciálne rlesenia tématickej
úlohy Č. 29/68, ale domnievam sa, že by sa všetky
mali zverejniť. Vačšina z nich pravdepodobne vy-
užíva efekty (seizmické, akustické, príp. iné], vy-
volané impulzami na prístupnej časti hfadaného
potrubia. .
Výhoda mnou popísanej metódy je hlavne v tom,

že nevyžaduje znalosť ani jedného bodu hla dané-
ho potrubia. Jej nevýhodou zas je značná pracnosť
a špecifičnosť podmienok použitia: dostatočný
rozdiel teploty. Okrem toho je táto metóda ne do-
statočne vyskúšaná na praktických úlohách. Na-
priek tomu usudzujem, že jej uplatnenie može byť
pomeme široké, najma tam, kde sú pre jej použi-
tie mimoriadne priaznivé teplotné podmienky
(napr. trasy teplovodov a odpadových potrubí

'---O:' -----~,..mnr 1.5m• ._._ . .%. .",uwio 1,1m
. . .

I I
-1,5. -Q75 O Q7S 1,5

1971/181



Geodetický a kartografický obzor
182 ročník 17/59, číslo 7/1971

Kof;ecký, E.: Príspevok k metodžke vyhradávanža
podzemných vedenI

starších priemyselných závod ov s velkou spotre-
bou vody, koželužní, celulóziek a papierní, prá-
čovní, mestských a liečebných kúpelov atď.).

Použit1e metódy v praxi preverí jej účinnosť a
celú škálu predpokládaných anomálnych prejavov
hfadaných potrubí v raznych podmienkach ich
uloženia i čo do parametrov štruktúry a tepelnej
vodivosti okolitých zemín. Termistorové teplome-
ry, vhodné na meranie vyššie popísaným spaso-
bom, vyrábajú u nás sériove:
a) Ústav užitej geofyziky, Brno, Ječná

29/a (pod označením GT-1).
b) V Ý voj o v Ý z á vod u ran o v é h o p r i e-

mys 1u, Kamenná, p. Milín, okr. Příbram
(pod zn. TT-01).

Použitá literatúra:

[1] CARSLAW,H. S., JAEGER, J. C.: "Conduction of Heat
in Solids." Perevod so 2. angl. izdanija. Nauka
Moskva 1964.

[2] KRČMÁŘ, B.: "Geotermika. Učební text pro post-
graduální studium užité geofyziky." Praha 1968.

[3] ČALEK, Fr.: "Podzemní vedení v mapách." Geode-
tický a kartografický obzor Č. 9/70.

Lektoroval: Dr. Ing. Silvester Krajl:ovil:, CSc.,
Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava

50. výročí vzniku samostatné průmyslové
!koly stavební v Brně z hlediska
zeměměřického oboru

Dr. Ing. Stanislav Ledabyl
stl'ednf průmyslová ikola stavební v Brně

V roce 1971 oslavuje střední prfimyslová škola
stavební v Brně 50. výročí svého osamostatnění a
zároveň uplyne 86 let od jejího založení. Na pfivod-
ní c. k. české státní prfimyslové škole v Brně byl
zřízen obor stavitelský a strojnický. Denní stu-
dium pro dílovedoucí, přejmenované později na
školu mistrovskou, trvalo 4 semestry. Současně
probíhalo také na škole večerní studium pro učně
a mistry rfizných profesí. Vyučovalo se i v sobotu
a v neděli dopoledne. Žáci ze stavitelsJ<ého oboru
chodili v druhém pololetí na praxi, aby si doplnili
teoretické vědomosti, a aby si vydělali na další
studium.

Ve školním roce 1901-02 začalo na obou obo-
rech - stavitelském i strojnickém - také denní
čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou.
Od uchazečfi na dvouletá i čtyřleté studium se po-
žadovalo vyučení zednickému nebo tesařskému
řemeslu.

Od školního roku 1910-11 konali žáci třetího
ročníku v celém letním běhu povinnou stavební
praxi, takže školní docházka trvala čtyři a pfil
roku. K"osamostatnění prfimyslové školy stavební
došlo až v roce 1921.

Od svého založení vystřídala škola několik pro·
vizorních budov, až v roce 1945 získala bombardo-
váním poškozenou školu na Kudelově ulici č. 8,
která byla v rámci praktické výuky žákfi a za při-.
spění profesorfi postupně upravena do nynějšího
stavu.

V současné době má ;SPŠ stavební v Brně 4 obo-
ry: obor pozemní stavby, obor dopravní stavby,
obor vodohospodářské stavby a obor geodézie.

Otevření zeměměřického studia na střední prfi-
myslové škole stavební v Brně se uskutečnilo
v téže době jako v Praze, a to ve školním roce
1950-51, kdy byla zahájena výuka jedné třídy
dlouletého studia, jehož absolventi nekonali žádné
závěrečné zkoušky. V následujícím školním roce
1951-52 bylo pak otevřeno studium čtyřleté,
ukončené maturitní zkouškou. Pro velkou potřebu
absolventfi bylo ve školním roce 1953-54 vedle

studia čtyřletého zahájeno i jednoleté studium
absolventfi SVVŠ, které počínaje školním rokem
1956'-57 se stalo studiem dvouletým. Kromě toho
probíhalo na oboru geodézie i studium při zaměstná-
ní, a to dvěma formami - dálkovým a externím.

Potřebu zřídit na středních prfimyslových ško-
lách zeměměřické studium si vyžádala praxe. Do
zeměměřické služby - zejména na Slovensku -
byli přijímáni absolventi středních škol, kteří pra-
covali jako pomocní technici a po určité době
praxe se dožadovali dalšího odborného vzdělání.
Oblastní ústavy geodézie v Brně a v Opavě trpěly
nedostatkem odborných kádrfi, zejména po zrušení
zeměměřického studia na Vysoké škole technické
v Brně. Tento nedostatek měl být právě odstraněn
zřízením prfimyslových škol zeměměřických pro
středně technické kádry.

Začátky oboru geodézie na střední prfimyslové
škole stavební v Brně, i když nebyly snadné, pře-
ce jen byly snazší než na jiných podobných ško-
lách, a to J.)otud, že pro zeměměřické studium byly
na naší škole uvolněny potřebné prostory, bylo
možno používat stávajících geodetických sbírek a
nebylo třeba řešit personální obsazení předmětll
všeobecně vzdělávacích, protože je mohli vyučovat
profesoři dosavadní stavební prfimyslové školy.
Bylo třeba obsadit jen místa zeměměřických od-
borníkfi."'

Jako externí učitelé byli na školu povoláni Ing.
Viktor Syrovátka a Ing. František Hlaváč z Oblast-
ního ústavu geodézie v Brně, dále Ing." Dr. Stani-
slav Ledabyl a Ing. Karel Dufek z Krajského ná-
rodního výboru v Brně.

Počínaje školním rokem ·1951-52 byl ustanoven
definitivním profesorem Ing. Josef Hermany z KNV
v Brně a také definitívně přešel na školu Ing. Dr.
Stanislav Ledabyl. Postupně pak přicházeli na ško-
lu: Ing. Josef Šimerle, Ing. Ladislav Pochylý, Ing.
Rudolf Pšikal, Ing. Oldřich Ryšavý, dále Ing.
Jan Fila, Ing. Dr. Jan Vávra, Ing. Václav
Jungman a Ing. František Holešovský. Po krát-
kém "pfisobení odešli ze školy Ing. Jan Fila a
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Ing. Dr. Jan Vávra. Po zrušení oboru geodézie na
střední průmyslové škole stavební v Opavě přešel
na naši školu Ing. Bohumír Smolka. V poslední
době byli ustanoveni dva noví členové profesor-
ského sboru, a to Ing. Anděla Šikulová a Ing. Mi·
roslav Ezechýl, oba z Inženýrské geodézie, n. p.,
Brno. Dnes působí na oboru geodézie 7 interních
profesorů-techniků a tři profesoři-důchodci se sní-
ženým úvazkem.
Protože charakter výuky zeměměřičského studia

se lišil od stávajících oborů pozemních, doprav-
ních a vodohospodářských staveb, bylo hned od
počátku potřeba pověřit některého člena profesor-
ského sboru vedením oboru geodézie. Vedoucím
zeměměřického oboru byl jmenován Ing. Dr. Sta-
nislav Ledabyl, který zastával tuto funkci až do
odchodu do důchodu v roce 1966. Po jeho odchodu
vykonává tuto funkci Ing. Václav Jungman, který
1. 9. 1969 byl jmenován zástupcem ředitele pro obor
geodézie a 1. 2. 1971 pak zástupcem ředitele pro
celou školu.
Tak jako profesoři všeobecně vzdělávacích před-

mětů vyučovali na zeměměřickém oboru, podobně
i profesoři tohoto oboru vyučovali geod~zii a prak·
tická cvičení na jiných stavebních oborech. Tato
vzájemná spolupráce a styk s ostatními obory se
projevily snahou dosáhnout i na zeměměřickém
oboru odborné i grafické úrovně žáků ostatních
tří stavebních oborů, což se podle našeho názoru
také podařilo.
Tak jako po personální stránce nebylo při ob-

sazování míst na oboru geodézie žádných potíží,
nevznikly potíže ani při využití speciálních uče-
ben jako učebny fyziky, tělocvičny, fotokomory
apod. pro výuku na tomto oboru. Geodetické
sbírky bylo však třeba rozšířit d nové moderní mě·
řické přístroje a pomůcky. To se zpočátku dařilo
těžko, protože nebyly prostředky na jejich nákup.
Podobně tomu bylo i s počítacími stroji pro geode·
tické počtářství. Proto se naše škola obrátila na
ústavy geodézie a kartografie a na ostatní geode-
tickou veřejnost o výpomoc. Na naši výzvu poho-
tově reagovaly zmíněné ústavy a organizace, které
škole darovaly měřické přístroje, pásma, výtyčky,
otisky map, potřebné tabulky apod. Škola kromě
toho soustředila v posledních letech finanční pro-
středky především na vybavení tohoto oboru.
Dnes je škola vybavena kromě ~arších přístrojů

a pomůcek novými moderními měřickými přístroji
a počítacími stroji. Ku příkladu na počátku měla
škola k dispozici pouze jeden starší počítací stroj
a výpočty byly prováděny logaritmicky. Dnes je
uloženo ve speciální učebně geodetického počtář-
ství 33 počítacích strojů na ruční i elektrický po·
hon a různé druhy početních tabulek a tiskopisů.
ČOGK. Škola vlastní dále tři dálkoměry, 1 DahItu,
1 Redtu, 1 BRT, 25 theodolitů Meopta, 3 theodolity
MOM, 15 nivelačních přístrojů Meopta, 4 nivelační
přístroje jiných firem, přesný nivelační přístroj
Ni 004, 20 pentagonů, 30 tachymetrických latí, dvě
základnové latě, 25 vynášecích trojúhelníků, 3 malé
a 3 velké vynášecí soupravy pravítkové, 1 panto-
graf, 1 pravoúhlý koordinátograf, 30 kusů kruho-
vých tachymetrických pravítek Cirta,20 kusů po-
můcek Cirpól, kromě jiných běžných měřických
pomůcek, jako jsou výtyčky, pásma apod.
Škola má také reprodukční stroj Dokufo, moder-

ní Cyklostyl a pneumatický rám. Fotogrammetrické
sbírky obsahují překreslovač Meopta, fototheodolit,
multiplex, zrcadlové stereoskopy a jiné drobné při-
slušenství. O udržování geodetických a počítacích

strojů se stará odborná síla s částečným úvazkem.
Pro praktickou výuku je poloha školy velmi

vhodná, neboť před školní budovou se roz'prostírá
poměrně rozsáhlý městský park, v němž je založen
pro účely výuky zkušební polygon. V parku se učí
žáci všech oborů školy základním měřickým úko-
nům, při čemž je velkou výhodou, že se neztrácí
čas přepravou žáků a pomůcek na pracoviště.
V blízkosti školy na třídě kpt. Jaroše se nalézá
srovnávací základna Oblastního ústavu geodézie
v Brně, kterou může používat i naše škola.
Je jen samozřejmé, že za dobu 20 let vychoval

obor geodézie SPŠ stavební v Brně celou řadu ab-
solventů, kteří odešli buď přímo do praxe, nebo
pokračovali ve studiu na vysoké škole. Bylo ke
škodě zeměměřické služby, že právě naši nejlepší
absolventi nemohli v Brně pokračovat ve studiu
svého oboru na vysoké škole a přecházeli na jiné
stavební obory.

Počet absolventů v jednotlivých ročnících ukazuje
následující tabulka:

Denní studium
absol·

školní ventů Studium při zaměstnání Dvouleté
rok čtyřleté SVVŠ dálkové externí studium

1951/52 19
1952/53
1953/54 27
1954/55 20
1955/56 38
1958/57 40
1957/58 65 28
1958/59 63 29
1959/60 32 34 45
1960/61 33 30 21
1961/62 35 33 20 9
1962/63 32 11
1963/64 26 27 9 6
1964/65 20 20 11
1965/66 50 6
1966/67 33 8
1967/68 29
1968/69 22
1969/70 28 33

Celkem: 566 261 72 74 19

Ohrnem vyšlo ze SPŠ stavební v Brně za dvacet
let, tj. do konce školního roku 1969/70 992 absol.
ventů oboru geodézie. V jubilejním roce 1971 ab-
solvuje školu 25 žáků čtyřletého studia, 27 žáků
dvouletého studia absolventů SVVŠ a jeden exter-
nista.
Profesořizeměměřického oboru SPŠ stavební

v Brně se kromě výuky podíleli na tvorbě učeb-
ních textů, učebnic a jejich recenzí pro obor geo-
dézie na průmyslových školách. Autory původních
učebních textů jsou: Ing. Josef Hermany pro před-
mět fotogrammetrie a Ing. Dr. Stanislav Ledabyl
pro předmět kartografie. Oba jmenovaní jsou spo-
luatory nově chystaných učebnic "Fotogrammetrie"
a "Kartografie a polygrafie". Ing. Dr. Stanislav
Ledabyl je mimoto i spoluautorem připravované
.učebnice "Stavitelství pro zeměměřické techniky".
Ing. Josef Hermany a Ing. Dr. Stanislav Ledabyl
dále společně sestavili "Tachymetrické a geodetic-
ké tabulky", kt.eré mají vyjít ještě v tomto roce.
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Ing. Václav Jungman je spoluautorem učebnice
"Geodézie II pro 3. a 4. ročník prťimyslových škol
zeměměřických", Ing. Oldřich Ryšavý a Ing. Bohu-
mír Smolka jsou spoluautory "Předlohy pro země-
měřické rýsování". Připravované učebnice "Pozem-
kové úpravy" je spoluautorem Ing. losef Šimerle.

Všichni profesoři zeměměřického oboru jsou
členy VTS při Inženýrské geodézii a účastni se
exkurzí a přednášek, pořádaných Umto podnikem.
Škola je také v úzkém kontaktu s Oblastnim ústa-
vem geodézie v Brně, s Inženýrskou geodézH n. p.
Brno a s Vojenskou akademií Antonina Zápotoc-
kého v Brně. .

Střední prťimyslová škola stavební v Brně má
družbu s prťimyslovými školami stavebními zemí
socialistického tábora. Styky se školami v těchto
zemich posilují internacionálni vztahy u vyučují-
cích a žákťi a jsou dobrou prťipravou pro aktivní
uplatnění jazykových znalosU žákťi, neboť již ně-
kolik let je na oboru geodézie zavedeno rozšířené
jazykové vyučování.

Za dobu trvání zeměměřického oboru bylo vy-
pracováno mnoho měřických elaborátťi a podkladů
pro rťizné účely. V dalším budou uvedeny jen větší
akce: Vyhotovení situačních a výškových podkladťi
pro příští přehradu Mečkov u Kniníček v měř.
1:500, pro popílkovou hráz u Brna, Pro Hybešťiv
památník v Židenicích, pro výstavbu bytových jed-
notek v Nových Bránicích, Čučicích a kulturního
domu v Biskoupkách. Dále byly vyhotoveny podkla-
dy pro stavbu hřišť pro SPŠ textilní, SPŠ elektro-
technickou v Brně a pro dětskou dopravní dráhu
v Lužánkách. Fotogrammetrickou metodou byla
zkoumána deformace nosníkťi pro závod Prefa.
Území zoologické zahrady na Mniší hoře bylo za-
měřeno situačně a výškově žáky školy a vyhotove-
ny mapy v měř. 1:200. Pro projekt závlah v Šakvi-
cích bylo provedeno rozsáhlé měření výškopisné.
Nyní pracují žáci školy pro Obvodní národní výbor
Brno IV tím, že pomáhají při vytyč ovacích pracích
při budování Pionýrského tábora v Brně-Židenicích.

Žáci zeměměřického oboru vyhotovili kromě toho
celou řadu modelťi terénu, které věnovali rťizným
školám, dále modely měřických věží, plastické ma-
py, model polárního koordinátografu Haag-Streit,
modely rťizných měřických přístrojťi apod.

K 50. výročí vzniku samostatné prťimyslové školy
stavební jsou a ještě budou pořádány rťizné kultur-
ní podniky jako koncerty, divadla a společenské
večery. Ve škole bude provedena výstavka prací
profesorťi a žákťi školy. V rámci těchto oslav bude
vzpomenuto i 21letého trvání oboru geodézie. Za
dobu 50letého trvání SPŠ stavební v. Brně se vy-
střidalo na škole několik ředitelťi. Zeměměřické
studium bylo otevřeno za ředitele Ing. Arch. Josefa
Dovrtěla, jehož kladný poměr k novému oboru se
projevil v jeho učebnici "Technické kreslení", v níž
jsou podrobně propracovány topografické plochy a
uvedena stať "Zeměměřické výkresy" s ukázkou
polního náčrtu. Jmenovaný ředitel s oblibou sbíral
všechny druhy map. Po jeho odchodu do výslužby
zastával funkci ředitele Ing. Boris Hiibsch. Dnes
vede školu ředitel Ing. Heřman Šťastný, z jehož
iniciativy bude na škole vyučován doporučený před-
mět "Programování". Za jeho pťisobení byla na
škole. po předchozí dohodě s ČÚGK v Praze usta-
vena komise pro záležitosti oboru geodé:2:ie, její·
miž členy jsou: Ředitel školy Ing. Heřman Šťastný,
zástupce ředitele Ing. Václav Jungmann, náměs-
tek ředitele OÚG v Brně Ing. M. Vitoul a Ing. Z.
Koutný z lG n. p. Brno. Výsledek dobré spolupráce
školy s OÚG v Brně a lG n. p. Brno se již proje-

vil v úspěšném náboru žákťi ZDŠ do prvního roč-
níku čtyřletého studia geodézie na SPŠ stavební
v Brně pro školní rok 1970!-71.

Po odborné stránce je většina absolventťi školy
vyzbrojena celkem dobře. Škola má však zájem na
tom, aby mohla pťisobit na všechny své žáky i na
úseku výchovy. To zatím není možné pro nedosta-
tek žákovských internátťi a mnoho našich žákťi
bydlí dosud v soukromí. Jako jediná pomoc po
této stránce se jeví nutnost podstatného rozšíření
ubytování co největšího počtu žákťi v žákovských
domovech, aby výchova studentťi i po skončení
vyučování byla ovlivňována stejnými zásadami ja-
ko ve škole.

Celostátní studentská vědecká konference
stavebních fakult - Brno 1971

Fakultnf studentská vědecká konference na Stavební
fakultě v Praze, která se konala dne 30. března 1971,
byla rozdělena do šesti sekcí. Ze sekce g e o d é z i e
a fy z i k Y postoupily do celostátního kola referáty:
Jaroslav Klokočník: Změny rovníkových souřadnic Mě-

síce v dfisledku nerovnoměrné rotace Země,
Radim Blažek a Jan Jandourek: Rozbor výsledkfi zatě-

žování nuselského mostu, prováděný lasery,

a ze sekce mat e mat i k Y referát:
Otakar Švábenský: Srovnávacf věta pro geodetické troj-

úhelnfky.
Celkový počet referátů v sekci geodézie a fyziky byl

10 a v sekci matematiky 8, což je více než polovina
všech referátiL

Celostátnf studentská vědecká konference se konala
11. května 1971 na Stavební fakultě VUT v Brně. Naše
referáty byly zařazeny do sekce V.: t e o l' e t i c k á
m ech a n i k a, f y z i k a a g e o d é z i e. Obsahovala
celkem 6 referátů, z nichž 4 z geodézie, včetně refe-
rátu s matematickou aplikací (třikrát Praha a jednou
Bratislava) a 2z teoretické mechaniky (dvakrát Brno).
Složení poroty bylo: Ing. J. Kabeláč, CSc., předseda
(Praha), Ing. Ján Valko (Bratislava) a prof. Ing. dr.
Zbyněk Drahoňovský, CSc. (Brno).

Porota došla k tomuto výsledku:
1.-2. cena: Karel Kovařík, Georgi Kalčev (Brno): Re-

šení zobecněné rovinné napjatosti v oblas-
ti proměnné tloušťky metodou konečných
prvkfi.

1.-2. cena: Jaroslav Klokočník (Praha): Změny rovní-
kových souřadnic Měsíce v dfisledku ne-
rovnoměrné rotace Země.

3. cena: Ivo Hepnárek (Brno): Rovinná příhradová
konstrukce.

4. místo: Daniel Koník, Marcel Mojzeš (Bratislava):
Porovnanie kompenzačných nivelačných
prístrojov.

Při hodnocení byla značnou potíží rozdílnost námětů.
Rovněž pozdní zaslání referátfi z Prahy bylo nedostat-
kem. Z kladů je nutno především vyzvednout bezvad-
nost přednesů a vysokou odbornou úroveň. Porota do-
poručuje, aby první čtyři práce včetně práce R. Blažka
a J. Jandourka byly ve vhodné formě otištěny.

Porota kladně hodnotí a děkuje brněnské stavební fa-
kulU! za bezvadnou připravenost a organizaci celé stu·
dentské celostátní konference.
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Pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku Komunistickej
strany Československa usporiadala Slovenská geodetic-
ko-kartografická spoločnost, Stavebná fakulta SVŠT -
odbor geodézie a kartografie a Slovenská správa geo-
dézie a kartografie vedeckú konferenciu "Aktuálne pro-
blémy geodézie". Konferencia sa konala za účasti tak-
mel' 200 slovenských a českých geodetov v dňoch 27. a
28. apríla 1971 v spoločenskej miestnosti vysokoškol-
ského internátu Jura Hronca.

Konferenciu otvoril predseda Slovenskej geodeticko-
kartografickej spoločnosti Prof. Ing. Anton S uch á-
n e k, CSc. Účastníkov pozdravil tiež rektor Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave Prof. Ing. Anton
B 1až e j, CSc., a riaditel Slovenskej správy geodézie
a kartografie Ing. Dndrej M i c hal k o.

Prednesené referáty, hoci všetky sledovali ciel pod-
poriť rozvoj odvetvia geodézie a kartografie, snahu
p o moc t komplexnej socialistickej racionalizácii
v geodézii '8. kartografii, pod por i ť rozvoj vedy a
techniky, p l' i s P i e ť k zvýšeniu kvality geodetických
prác so zvyšovaním efektívnosti, možno rozdelit do,.
viacerých skupín.

Prvú skupinu tvoria tri základné referáty, venované
postaveniu inteligencie vobec, rozvoj u slovenskej geo-
dézie a kartografie, ako aj výchove a príprave plno-
kvalifikovaných odborníkov pre toto odvetvie národ-
ného hospodárstva. Prvý z nich predniesol akademik
Andrej S i l' á c k y na tému "KSC a socialistická inteli-'
gencia". Prednášatel svojou prednáškou, ktorá dala cel-
kový ráz celej konferencii, navodil vynikajúcu pracovnú
atmosféru konferencie a upútal všetkých jej účastníkovo
Rozobral vztahy medzi robotníckym hnutím a inteli-
genciou, jasne charakterizoval pojem intelektuála ako
"sociálny typ" a hlavnú pozornost venoval vztahu stra-
ny. a socialistickej inteligencie. Poukázal na neudrža-
telnosť ilúzií o triednej neza~lenenosti inteligencie, pre-
tože "v procese vedeckotechnickej revolúcie sa čoraZ
viacej stiera rozdiel medzi ňou a kvalifikovanou častou
našej robotníckej triedy, ale aj preto, že bez politické-
ho vedenia robotníckej triedy a jej strany by nemohla
v plnej miere plnit ani svoje profesionálne, odborné
poslanie". Treba sl uvedomit, že "vedeckotechnlcká re-
volúcia, zvyšujúci sa podlel vedy a techniky v spol 0-
čenskom živote ju nerozlučne a perspektívne viaže
k tým spoločenským silám, ktoré sú jedine schopné vy-
viesť ludstvo z rozpor ov, biedy, vojen a diskrlmlnácií
súčasného kapitalizmu". Pochopenie základných otázok
vývoja spoločnosti vedie socialistickú lnteligenciu k to-
mu, že "nielenže dáva svoje odborné znalosti a schop-
nosti do výstavby socializmu, ale plne sa stotožňuje
s cielmi a politikou strany". Dsobitne hovoril o posta-
veni technlc.kej inteligencii a jej vzťahu k politike ko-
munlstickej strany.

V druhej prednáške rozobral Ing. Dndrej M i c h a 1-
k o, rladitel SSGK, "Úlohy a ciele rozvoj a slovenskej
geodézie a kartografie v rokoch 1971-1975". Podrob-
ne rozobral hlavné úlohy rezortu v piatej piitročnici na
úseku geodetických základov, mapovania, kartografie,
evldencie nehnutelností, technIckých máp mlest atd.,
prlčom hlavnú pozornost venoval obnove, dobudovaniu
a údržbe mapového fondu máp velkých mlerok v SSR.
Osobltnú pozornost venoval sposbbom a možnostiam,
ako splnit hlavné úlohy rozvoj a geodézie a kartografie
na Slovensku, najmii však otázkam rozvoja vedy a tech-
niky; automatizácli geodetických a kartografických
prác; výchove, výuke a školeniu kádrov; investičnej vý-
stavbe a pod. Prednesený referát ukázal celú šírku pro-
blémov slovenskej geodézie a kartografie, ale tiež aj
jej spoločenskú dOležitost a významné postavenle v ná-
rodnom hospodárstve.

V referáte Doc. Ing. MIchala Dan i š a, CSc. [pred-
niesol ho Ing. peter K ú d e I a, CSc.) "Príprava a vý-
chova odborníkov pre potreby slovenskej geodézie

a kartografie" sa poukázalo na podiel Slovenskej vyso-
kej školy technickej na rozvoj slovenskej geodézle a
kartografie, najmii v oblasti výchovy lnžinierov geode-
tov, ale aj v činnosti učitelského zboru odboru geo-
dézia a kartografla. Referát vhodne doplnila prehladná
správa o výchove inžinierov geodetov počas trvanla
SVŠT a ich rozmiestnenie v praxi. Správu, ktorú dostali
všetci účastníci konferencie, spracoval Ing. M. H y-
l' o Š š.
Druhú skupinu tvor1li 4 referáty, zamerané v pre-

vážnej mlere na rlešenle teoretických problémov, prav-
da s poukazom aj na ich praktické využitie.

Ing. RNDr. 1:ubomír K u b á če k, CSc., vo svojom re-
feráte "Teória rozhodovania pri tvorbe aposudzovaní
geodetických sietí" vychádzal z matematickej te6rle
rozhodovania v súvlslosti s Waldovou stratovou funk-
ciou. Poukázal na dve možnosti rozvlnutia tejto te6rie
prl tvorbe a posudzovaní geodetických sletí. V prvom
prípade určoval najvhOdnejší postup vyrovnania slete
budovanej po etapách, pričom sa rešpektovali štatistic-
ké vlastnosti chýb na bodoch z predchádzajúcich etáp,
V druhom prípade rozpracoval krltériá umožňujúce roz-
hodnút, ktorej z navrhovaných štruktúr siete dat pred-
no st. Autor svoj referát, ktorý bol na velmi vysokej
teoretickej úrovnI, vhodným sposobom doplnil ilustra-
tívnyml príkladmi.

Ing. Jaroslav A b e lov i č, CSc., predniesol referát
"Posudzovanie kvality uhlového merania podrobnej tri-
gonometrickej siete". Na skúmaní kvality skutočne me-
ranej slete v dvoch územne extrémnych slovenských
oblastiach ukázal, že normálne rozdelenle, ktoré pred-
pokláda nepremennost parametru rozdelenla, nevyho-
vuje. Preto treba hladat taký tvar rozdelenla trojuhol-
níkových uzáverov v sleti, ktorý predpokladá neustálu
zmenu parametru rozdelenia.

Ing. V1liam M a g u I a vo svojejprednáške "Vplyv
atmosferických podmienok na výsledky geodetických
meraní" sa zaoberal problémom eliminácie premenli-
vých systematických chýb z výsledkov meranla. Rieše-
nie problému vedie nlelen k lepšiemu výsledku, ale
tiež umožňuje určIt i skutočnú jeho presnost, čo má
značný praktický význam.

Prof. Ing. dr. František K u s k a vo svojom referáte
"K problematike vyrovnania trilateračnej siete" rozo-
bral sposoby vyrovnania dlžkovo meraných sletí a uvle-
dol svoje velmi elegantné a jednoduché vztahy pre vý-
počet koeficientov opráv meraných strán a opráv uhlov
v pretvorenej podmienkovej rovnici uhlového uzáveru.
Tretiu skupinu tvorili referáty, ktoré mali charakter

aplikácie a dotýkali sa riešenia praktických problémov
z vlacerých oblasti geodézle, a to: mapovania s využi-
tím elektronIckých dlalkomerov, inžlnierskej geodézie,
fotogrametrie a automatizácle geodetických prác.

Prof. Ing. Anton S uch á n e k, CSc., svoj referát "Bu-
dovanie bodového pola y zastavených tratiach elektro-
nickými dialkomermi" rozdel1l na dve časti. V prvej
uvádzal možnosti rekonštrukcle trigonometrickej siete
v starších mestských štvrtiach, prlčom využitie elektro-
optických dialkomerov umožňuje zjednodušenie trlan-
gulačných prác v mestách. V druhej navrhol pre ma-
povanie nových mestských štvrtí využívat štvoruholní-
kové siete, dlžkovo merané elektrooptickými dialko-
mermi. Takáto siet je velmi presná a umožňuje jedno-
duchými met6dami určit všetky podrobné body mera-
nia s presnostou polyg6nových bodov normálnej pres-
nosti. Navrhovaný postup ovplyvňuje volbu technologIc-
kého postupu pri mapovani a tiež aj ekonomIku mapo-
vacich prác. Konečne navrhovaný postup umožňuje
automatlzáciu mapovacich prác.

Bezprostredne na predchádzajúCi referát navazoval
aj Ing. Ján Val o v 1č svojOU prenáškou "Budovanie po-
drobného bodového pols v mestských areáloch". Autor
uvádzal !!polu s ekonomickým hodnotením možnosti vy-
úžitia geodlmetra AGA-6 pre budovanie podrobného bo-
dového pola polyg6novýml metOdami.
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Ing. Štefan P r i am v referáte "Statistická analýz~
vn6tornej presnolti geodimetra AGA model 8 l!. 8318
ddtllnil predošlý referát a ukázal, že výberová stredná
chyba prístroja je ± 15,58 mm.
Ďalšie referáty boli venované problematike inžinier-

skej geodézie.
Prof. Ing. ondrej M i c h a I č á k, CSc., svojím obsiah-

lym referátom "Geodetické merania pri vytyčovaní iipe-
ciálnych stavebných objektov" vhodne priblížil túto špe-
ciálnu problematiku širšej verejnosti. V referáte rozo-
bral problematiku geodetických prác pri stavbe mostov
letmou betonážou, problematiku geodetických a vytyčo-
vacích prác pri stavbe ocelového mostu cez Dunaj
v Bratislave a konečne problémy vytyčovania objektu
Paml1tník SNP" v Banskej Bystrici. Svoju prednášku
;hodne doplnil farebnými diapozitívmi, čo zvýšilo jej
účinnosť.
Doc. Ing. Juraj Š o I c, CSc., v referáte "Kontrolné

meranie televíznych stožiarov" sa zaoberal kontrolou
zvislosti dvoch televíznych stožiarov a priehybu lán
retranslačných staníc, umiestnených v horských oblas-
tiach Slovenska, vystavených mimoriadne nepriaznivým
poveternostným vplyvom. Rozbor presnosti ukázal, že
dlžka zámery nemá podstatný vplyv na presnost urče-
nia zvislosti konštrukcie a potvrdil, že montáž stožiarov
sa vykonala velmi starostlivo.
Ing. Eugen A dle r, CSc., svojím referátom "Problémy

kalibrácie fotokomíir v inžinierskej fotogrametrii" obrá-
til pozornost na inú oblast, a to využitie fotogrametrie
v inIžiI:ierskej geodézl1 a na problémy s tým spojené.
Jestvujúce meračské fotokomory nie sú prispOsobené
na blízke snímky. Tu sa často používajú bežné nemerač-
ské fotokomory, ktorých konštrukcia nezabezpečuje
v požadovanej miere stálost prvkov vnútornej orientá-
cie a okrem toho ich objektívy majú pomerne velké
skreslenie, ktoré treba pri vyhodnocovaní eliminovať.
Zaoberal sa preto podrobnejšie konštrukciou kalibrač-
ného zariadenia Univerzity v Karlsruhe. Výklad do-
plnil výsledkami kalibrácie niekolkých meračských
i bežných fotokomOr. V ďalšom venoval pozornost
otázkam presnosti geometrického zobrazenia na snímke
a závislost skreslenia na snímkovej mierke pri pre-
ostrení fotokomory.
Ing. Jozef Pe t r á Š, CSc., sa svojím referátom "Foto-

grametrické sledovanie erozívnych javov" dotkol pál-
čivého problému národohospodárskeho. Podla údaj ov
Štátneho vodohospodárskeho plánu do roku 1953 bolo
er6ziou na Slovensku postihnutých 26 % celkovej roz-
lohy územia. Erodologický výskum možno robit pria-
mym meraním v teréne. Z hladiska ekonomického je
však výhodnejšie využit vhodné mapové podklady vel-
kej mierky. Často však v erodovanom území takýchto
máp niet. Tu sa potom ukazuje velká prednosť foto-
grametrie. Výsledky výskumu ukázali, že fotogrametric-
ké zameranie na rozdiel od priameho merania umož-
ňuje pri správnej interpretáci! snímok lepšie vyIíčenie
rOznych stupňov poškodenia pOdy a foriem er6zie a
ulahčuje vypracovanie návrhu pOdoochranných opatre-
ní. Výsledky autor demonštroval ukážkami mapových
podkladov v mierkach 1: 200 a 1: 1000.
Posledný referát "Súčasný stav a dalilí vývoj auto-

matizácie v geodézii a kartografii na Slovensku", vy-
pracovaný kolektívom Ing. K o c i á n, Ing. B a dlí k,
Ing. M i t á š o v á, predniesla Ing. M i t á š o v á. Podali
v ňom krátky prehlad o postupnom zavádzaní automa-
tizácie v geodetickej službe na Slovensku v oblasti geo-
detických a ekonomických výpočtov, v evidencl1 ne-
hnutelností a v zobrazovacích prácach. V ďalšom ana-
lyzovali klady a nedostatky doterajšieho stavu a príčiny
znižovania efektívnosti automatizácie v geodézii. Pouká-
zali na nutnost komplexnej automatizácie a vytvorenie
integrovanej sústavy automatického spracovania geode-
tických informácií. Vyzdvihli nutnost zriadenia rezort-
ného výpočtového strediska, vybaveného počítačom a
automatickým koordinátografom. V závere sa venovali
príprave kádrov v oblasti automatizácie výpočtových
a zobrazovacích prác.
V závere predsedajúci Prof. Ing. Anton S uc h á n e k,

CSc., zhodnotil v krátkosti prínos konferencie, relerá-

tov i diskusných príspevkov. Informoval tiež, že pred-
nesené referáty vydá SVŠT v dohladnom čase.
Ak mám zhrnúť celkový dojem o priebehu konferen-

cie, musím konštatovat, že konferencia bol a organizač-
ne dobre pripravená, mala hladký priebeh a ako prvá
svojho druhu splnila svoj účel pre širokú geodetickú
verejnost na Slovensku. O usporiadaní konferencie in-
formovala verejnost denná tlač i rozhlas.

Ing. Karol Turda, SVST, Bratislava

Ze slavnostního shromáždění pracovníků
Oblastního ústavu geodézie v Srně

Dne 5. května 1971 bylo předáno "Cestné uznání"
vlády CSR a Ceské rady odborových svazů v roce 25.
výročí osvobození Ceskoslovenska Sovětskou armádou
Oblastnímu ústavu geodézie v Brně.
Oblastní ústav geodézie, jako oblastní orgán s pů-

sobností .pro kraje Výchočeský, Severomoravský a Jiho-
moravský dosahuje dobrých hospodářských výsledků po
delší dobu, z hlediska plnění je velmi vyrovnaný, ze-
jména lze mimořádně kladně hodnotit překračování plá:
novaných úkolů státního zájmu. Výsledky hospodařem
za rok 1970 tuto skutečnost znovu potvrzují. Pracující
. ústavu a hospodářské vedení, ve spolupráci s odboro-
vou organizací a za účinné podpory stranických orga-
nizací, ~e jakc jedni z prvních přihlásili do resortní
socialistické soutěže v roce 25. výročí osvobození Ces-
koslovenska Sovětskou armádou a rozvoj pracovní akti-
Vity byl v celém ústavu v popředí zájmu pracujících.
Kolektivní celoústavní závazek, vyhlášený na počest 25.
výročí osvobození, byl výsledkem aktivity pracujících
na všech pracovištích; byla rozvinuta vnitroústavní so-
cialistická soutěž, do které se zapojila všechna praco-
viště ústavu včetně všech 35 středisek geodézie v okre-
sech. V rámci této soutěže bylo uzavřeno 165 kolektiv-
ních závazků, 25 individuálních závazků a 11 pracovišt
se plíihlásilo do soutěže o titul "brigáda socialistické
práce". Celoústavní závazek byl ve všech svých bodech
podložen závazky kolektivů a jednotlivců. Závazky byly
uzavírány zejména na 'plnění celoresortních úkolů, roz-
šiřování služeb, snižování vlastních nákladů, zkracování
lhůt pro poskytování služeb obyvatelstvu, zavádění ra-
cionalizačních opatření, zvyšování kvalifikace pracovní-
ků a zlepšování pracovního prostředí, využívání fondu
pracovní doby a zvyšování pracovní kázně. Dále byly
závazky zaměřeny na preventivní opatření v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prohlubování
spolupráce s NV a poskytování služeb občanům a so-
cialistickým organizacím. V druhé etapě soutěže byly
závazky zaměřeny i na přípravu plánu na r. 1971 a
5. pětiletku, na docílení úspor v oblasti správy a řízení
a k zvýšení účinnosti kontroly kvality prací.
Hodnota uzavřených závazků na rok 1970 představo-

vala částku Kčs 1 632400,- ve zvýšení objemu služeb
[tržby), ostatních kolektivních závazků částk~
Kčs 137116,- a individuálních závazků' částku ve VýŠI
Kčs 8 970,-. Kromě toho řada závazků nemohla být
konkrétně vyčíslena v době jejich uzavírání a další
měly přinést jiný než ekonomický efekt. V průběhu ce-
lého roku 1970 byly závazky a jejich plnění čtvrtletně
kontrolováno hospodářským vedením i organizací ROH.
V první etapě socialistické soutěže, za výsledky do-

sahované v rozvoji pracovní iniciativy a aktivity byl
kolektiv pracujících Oblastního ústavu v Brně odměněn
Diplomem vlády CSR a CRoS. Ve druhé etapě socialis-
tické soutěžé došlo k zpřesňování již uzavřených zá-
vazků a k uzavírání nových na počest 50. výročí zalo-
žení KSC a XIV. sjezdu.
Při hodnocení celoročních Výsledků rozvoje pracovní

aktivity a iniciativy a plnění socialistických závazků
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bylo zjištěno, že Oblastni t1stav v Brně splnil všechna
kritéria pro hodnoceni soutěže, stanovená směrnicemi
vlády CSR a CROS a konkretlzovaná Ceským t1řadem
geodetickým a kartografickým a c.elot1stavní závazek
nejen splnil, ale i překročil. Ekonomický přinos splně-
ných socialistických závazků činí celkem částku
3443300,-, ostatni kolektivní závazky Kčs 258648,20,
ostatJli IndIviduálni závazky Kčs 13383,-), tj. o 1 milIOn
936 845,20 Kčs více, než bylo závazkem vyhlášeno.
Výsledky socialistické soutěže, vedly i k mimoekono-

mickým přinosům, zejména ke konsolidaci t1stavu a vy-
tvoření předpokladů pro splněni plánu roku 1971 a páté
pětiletky.
K ziskání Cestného uznáni a dosaženi velmi dobrých

výsledktl. blahopřejeme I
Rudolf Masnica

Poznámka redakce: Podrobnějši informace ze slav-
nostniho shromážděni pracovniktl. OÚG v Brně dne
5. května 1971 s projevy ředitele s. Ing. Oldřicha Š a n-
d y a vedoucího SG pro okres Olomouc s. Ing. Kamila
K 1i m e š e, s celoústavním socialistickým závazkem
OÚG v Brně na rok 1971 a jedním vybraným kolektiv-
nim socialistickým závazkem pracovníkfi SG [pro okres
Hradec Králové) budou publikovány v částce 5-6
ZPRAVODAJE CÚGK 1971.

Vyhodnotenie tematickej súťaže rezortu
SSGK a ČÚGK za rok 1970

Dňa 15. aprila 1971 zasadala komisia SSGK na vy-
hodnotenie tematickej súťaže rezortu SSGK a CÚGK.
Na vypísanú tému "N á vrh ruč n é h o p r í str o-

j a n a b r ú sen i e rys o v a c í c h P i e r p r i a m k o-
v Ý c h a k r i v k o v Ý c hU došli dve riešenia. Olohqu
rlešenia bol o navrhnt1ť ručný alebo polomechanický
prístroj, ktorým by mohol priemerne zručný pracovník
nabrt1sit rysovacie ,pero priamkové alebo krivkové.
Predložené konštrukčné riešenia vyhovujú len na brú-
senie rysovacich pier priamkových, nerešia možnosť
brúsenia volnoosých excentrickýc,h a kružnicových pier.
Nakolko ani jeden z návrh ov n e r i e šil vypísanú
problematiku k o m p 1e x n e, komlsia navrhla odme-
nu pre riešitelov za člastkové riešenie v zmysle sú-
tažných podmienok.
Odmenu získali: Ing. Ivan S-m a t a n a, Chemkostav,

n. p., Humenné, a Ing. Blahoslav D v o ř á k, Inžinier-
ska geodézia, n. p., Bratislava, závod Prešov.

Ing. Zaarová

10. července 1851 - před 120, lety zemřel v Paříži
ve věku' 62 let jeden z vynálezcfi fotografie L. J. Da-
guerre. Ještě dodnes se v mnoha rodinách uchovávají
velmi jemné fotografické snímky, na stříbrných destič-

, kách, tzv.daguerrotypie. ,
11. července '1831 "':"před 140 lety' zemřel ve Lvově

prof. Frantiiiek Kódeli, kterf dlouhá leta. přednášel na
tamni universitě matematiku a praktickou geometrii.
Pro své organizačni a vzácné pedagogické schopnosti
byl třikrát zvolen rektorem této university. Ve své li-
terárni tvorbě se věnoval matematice a astronomii.
[Narodil se 3. srpna 1761 v NáchOd!! V Cechách).
12. července 1896 - byl vydán, před 75 lety, zákon

č. 121 ř. z., kterým byla nařizena t'evize "pozemkového
katastru. Účelem revíze bylo odstraněni hrubý'ch ne-
srovnalostí v zařazeni pozemkfipodle druhu obdělávání

a uživáni, v bonltnich třidách a sazbách čistého kat.
výtěžku.
2. srpna 1921 - před 50 lety byl pohřben ve věku

73 let Ing. Joseph Luis Sanguet, známý francouzský kon-
struktér geodetických přístrojfi. Jeho autoredukční ta-
chymetr byl svého času prvnim z přístrojfi tob,oto typu.
Pro jeho účelné využití vypracoval i vlastní techno-
logický postup tachymetrického měřeni. Byl jednim
z autorů návrhu nového francouzského katastrálniho
měřeni. [Narodil se v Aigueblanche v Savojsku.)
4. srpna 1901 - před 70 lety se narodil RNDr. Emil

Buchar, DrSc., profesor geodetické astronomie a geo-
fyziky na FS CVUT, člen korespondent CSAV a člen řa-
dy mezinárodnich vědeckých institucí [COSPARU a ji-
ných). Je vzorným pedagogem a jeho vždy dobře při-
pravené přednášky maji velmi vysokou úroveň. Jeho
činorodá práce, jak v oboru konstrukce astronomických
přístrojfi, tak při originálnich řešeních úloh družicové
geodézie je uznávána nejen u nás, ale i v zahranlči.
5. srpna 1881 - před 90 lety se narodil Dr. h. c.

C. F. Baeschlin, profesor ETH v Curychu. Jako vynlka-
jíci pedagog vychoval řady švýcarských geodetfi a foto-
grammetrů. Kromě pedagogické práce se podílel na
mnoha základních geodetických dílech švýcarských ze-
měměřičů. Jeho bohatá činnost na poli mezinárodnim
byla oceněna jmenováním čestným presidentem Meziná-
rodní geodetické a geofyzikální unie. V r. 1956 mu byla
udělena pamětní mince F. R. Helmerta, významné čest-
né uznání německých zeměměřičfi.
11. srpna 1951 - před 20 lety zemřel v Praze Ing.

Ladislav Kubík, bývalý vrchni. m. rada hl. m. Prahy,
přednosta odd~ pro nové měření Prahy v měř, 1: 720.
V r. 1926 byl povolán do' min. vel'. prací jako jeden
ze spoluautorfi nového Stavebního řádu pro Cs. repu-
bliku.
3. září 1881 - před 90 lety se v Kolině n. L. naro-

dil Ing. Gustav Vejliicky, býv. min. rada min. zdravot-
nictví, honorovaný doc. ČVUT v Praze. Měl zásluhu na
tom, že od r. 1922 byly na vys. škole spec. nauk CVUT
přednášeny "Dějiny měření a zeměměřictví" Je autorem
několika prací z oboru historie zeměměřictvi. (Zemřel
21. prosince 1927 v Praze.)
3. září 1951 - před 20 lety zemřel Ing. Josef Kl'ovák,

býv. rada min. financi. Jeho zásluhou byla založena
triang kancelář při tomto ministerstvu. Byl význam-
ným českým geodetem, tvůrcem jednotného zobrazení
(JTSK) pro nová čs. mapová díla velkých měřítek. Na-
psal řadu odborných článkfi, spolupracoval též na no-
vém kat. zákoně. (Narodil se 12. října 1884 v Pečkách.)
1. září 1816 - před 155 lety se ve Výmaru narodil

Carl Zeiss, zakladatel světoznámých mechanických
a optických závodfi VEB Carl Zeiss Jena. Prozíravou
volbou spolupracovnikfi, zejména Ernsta Abbeho, dal
dobrý základ tomuto dnes již 125 let starému závodu.
(Zemřel 3. prosince 1888 v Jeně.)
23. září 1901 - před 70 lety přednesl dr. Pulfrlch

na 73. shromáždění přírodovědců a lékařfi přednášku
o stereokomparátoru, novémpl'ístrojl, právě konstruova-
ném v Zeissových závodech v Jeně.
1921 - před 50 lety odchází od fy. Carl Zelss jeden

z jejích přednich konstruktérů Dr. h. c. Heinrich Wild,
aby s 15 mechaniky založil v Heerbruggu ve Švýcar-
sku nový, dnes již světoznámý závod.
1931 - před 40 lety konstruuje M. M. Russinov první

šlrokoúhlý objektlv "Liar", se zorným úhlem 100°, pro
fotogrammetrické t1čely.

"Děkan fakulty staveb nf CVUT vypisuje konkurs na
1 místo odborného asistenta v Oboru mapováni a eviden-
ce nemovitostí na katedře mapováni a kartografle fakul-
ty stavební. V úvahu připadají mladší pracovnici s praxí
v evl«ienci nemovitostí. Písemné přihlášky zasílejte na
osobni odd. fakulty stavebnl,Zlkova 4, Praha 6 do
konce srpna t. r."
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Také Vám je určen

lNSllCKO - ČESKÝ TECHNICKÝ SlOVNIK


