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MICHALČAK, O.
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Vysoké státní vyznamenání
Atlasu československých dějin

V pj'edvecer 1. maJe jsou každoročně váženy nejvýznamnějsi
příspěvky
ze všech oDorů naší vědy
a pracovnícl,
kteFí svou praci se o tyto výsledky
zasloužili, jsou vyznamenán.i čestnymi tituly a státními cenami Klementa Gottwalda .
Letošní udělení státnkiz cen je zvláště významné i pro resort Ústřední sprálJlj geodézie a kartografie, neboť president
republiky
udělil kolektivu
pracovntkii
Historického
ústavu ČSAV a resortu
Osaední správy geodézie a kartografie
za tvorbu
a vydání Atlasu československých
dějin státní cenu
Klementa Gottwalda.
Je to nejvyšsí vyznamenání,
ja7célLOse dosud pracovníkľím
resortu 17SGKdostalo
a zároveň i nejvyšší ocenění, kterého dosáhla československá kartografie.
Atlas československých
dějin vydala v minulém
roce Ústřední správa geodézie a kartografie
ve spolupráci s Historickým
ústavem ČSA[/. Vydáni atlasu
znamenalo úspěšné rzakoni5ení více než desetileté
vědecké a badatelské práce pracovní.ktl Historického ústavu ČSAV a pětileté tvůrčí. práce pracovní.ků Kartografického
a reprodukčního
ústavu v Praze a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
v Praze. O přípravě vědecky zpracovaného
historického
atlasu Českosloven-,
ské republiky se začalo jednat již více než před třiceti lety v České akademii věd a umění., kde byla
k tomu účelu zřízena :wláštní komise. Konkrétní
výsledky však daly na sebe ještě delší dobu čekat.
Po přerušení prací v obdoái druhé světové války
obnovžla tSAV plán přípravy
celonárodního
his-'
torického atlasu a úkolem pověrila roku 1954 Historický ;J.stav ČSAV.
Po vypracování návrhu programu atlasu, který
byl pak v prúběhu dalších let diskutován TI,fl vysokých školách, vědeckých pracovištích ČSAV a s někteními
význačnými
vědeckými
pracovníky,
bylo
zpracování a vydání atlasu zařazeno do Státního
plánu vědeckovýzkumných
prací na léta 1961-1965.
Cílem bylo získat soubor pvznatkll1,Jýznamných
pro
socialistickou
výchovu, zhodnotit
význam kulturního dědictví pro cíle kulturní
revoluce a ukázat
těsnou souvislosf pokrokových
tradic naší kultury
s revolučllí.m bojem našeho lidu.
Vzhledem k důležitosti
a významu připravovaného atlasu a s ohledem na poslání Ústřední správy geodézie a kartografie,
zajišťující kartografickou
tvorbu v ČesK:oslovensku, obrátil se Historický ústav
ČSAV jako hlavní koordinátor
prací v oboru historie na Ústřední. správu gpodézie a kartografie
s náIJrhem na spolupráci
při tvorbě a vydání tohoto
dlla. ÚSGK návrh přijala a Zl roce 1959 bylo přikročeno ke kartografickému
zpracovávání
atlasu.
V dohodě s Historickým
ústavem ČSAV bylo stanoveno vydat atlas v jubilejním
roce 1965.
Někollkaletou
spoluprací obou institucí vzniklo
dílo, které nemá dosud v československém
i celosvětovém měřítku obdoby. Obsahem i pojetím překračuje ediční činnost jak v oboru historie,
tak

i kartografie
a uzavírá dosa.;adní etapu spojení historických
metod
s kartografickým
vyjádřením.
Atlas československých
dějin je kolektivním
dílem
řady vědeckých ústapu a mnoha odborníků. Hlavním vědeckým pracovištěm
byl Historický
ústav
ČSAV, odpovědnost za. kal'tografickou
tvorbu, grafické zpracování a vydání celého díla nesl Kartografický a reprodukční
ústau I) Praze, kterému podle potřeby pomáhaly i jiné složky lÍstřední správy
geodézie a kartografie,
zejména Výzkumný
ústav
geodetický,
topografický
a kartograflcký,
jehož
pracovníci
realizovali
v souvislosti
s pracemi na
atlasu řadu výzkumných
úkoltl.
Hlavním znakem ojedinělosti
atlasu ve světové
kartografické
produkci je jeho komplexnost.
Obsahuje kromě obvyklých
map poltticko-vojenských
i mapy s hospodářskou,
sociální a kulturní
tematikou. Vzájemná vazba těchto map přispívá nejen
. ke snazšímu chápání dějinných
souvislostí v jednotlivijch
epochách, ale poskytuje
v řadě případů
ollvé pohledy na historicke události a situace.
Kartograíické
vy[ádřeni, použité ke znázornění
1'uzntích stránp.k historického vývoje, dosáhlo v atlase specifické formy historické
syntézy: podalo obraz společenského v,iJvoje uprostřed přírodních podmínek, vUvit přírodního
prostředí na společnost a
umožnilo tak promýšlení
nových souvislostí, které
dosavadní, vetšinou literární
formy vyjádření
nemohou v takové bohatosti poskytnout. Úsilí o dosafeni komplexně v.IJváženého obsahu. historicky
věrného a často v atlase Ipoprvé vůbec znázorněného
puvodní mapovou formou, naráželo i na četné překážky, vyplývajíCÍ
předelJším z nerovnoměrného
zpracováni
Tllzných
stránek
historického
~vývole
našich národů. I v tom je pří.nos atlasu, neboť jednoznačné kartografické
vyjádření historického
obsahu v mapě poukazuje zřetelně na potřebu dalšího
historického
bádání a pobízí k dalšímu studiu.
Atlas tedy poskytne řadu podnětů k další vědecké práci ne len v oboru historie, nýbrž zejména
na úseku tematické kartografte,
jejíž názorné. srozumitelné, přehledné a jednoznačné metody mohou
jiným vědám přispět k poznání jeiich nejsložitějších problému, Kartografie
umožňuje tak společenským vědám další hlub.~í formy poznáni.
Bylo by jistě předčasné provádět v současné
době podrobné hodnocení cezeho díla. Pečlivé studium jeho jednotlivých
částí potvrdí mnohostrannou využitelnost
atlasu při vědeckém studiu, ve
školách i mezi širokou veřejnosti. Dosavadní uznání veřejnosti
i našich a zahraničních
odborníků
plně potvrdilo
zájem o vydaný atlas.
Státní cena Klementa
Gottwalda
nejvyšší
československé vyznamenání Ila úseku vědy a techniky - ;enejen
vysokou poctou udělenou za dosažené výsledky, ale současně i zavazuje k další intenzívní práci na úseku kartografievědy, která
dokázala, že úspěšné plnění. jejích náročných úkoZů
tvoří významnou součást rozvoje naší socialistické
společnosti.

T.:

Kukuča,

Geodetický a kartograhcKY obzor'
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Vztah dva;ice merani ku skutačne; chybe
prieméru

lni. Ján Kukuča, CSc,
Ústav teórie merania SAV,
Bratislava

Vzťah dvojice tneraní
ku skutoc:nej chybe priemel'lu

Hodnoty li (i = 1, 2, ... , u) meranej veličiny X majú
náhodný charakter, lebo sú zatažené náhodnými chybami

Ci =

(i 15,).=
1=1

X -li [pričomsymbolom

t5iozna-

•

čujeme elementárnu chybu. Ak sú splnené predpoklady
céntrálnej limitnej vety, potom rozdelenie skutočných
chýb je normálne, čiže C e N(6, ml. Je známe, že aj
všetky lineárne funkcie náhodnej premennej c sú náhodnými hodnotami s normáhíym rozdelenim, teda nameraná hodnota 1 e N(X, m) a. aritmetický priemer
x

=

J!L
eN(X,
u
\

m:

(napr. ds = ls -l~, obr. lb) moze byť bližšie ku
skutočnej hodnote X ako aritmetický priemer pri
malom rozdiele (napr. du
lu -l~l)' Dokonca
práve maximálnemu Tozdielu dvoch nameraných
hodnót 1 - ľ = dDlAX prislúcha c" = 6. V prípade
minimálneho rozdielu (resp. keď 1 = ľ),' móže sa
skutočná chyba aritmetického priemeru pohybova'ť

=

funkčná

d;ax

závislost

= X-

li

Vn)].
.

+2 li

>.

Vidno,

že neexistuje

a rozdielom dvoch meraní.

Majme jednoduchý prípad rozptylu možných hodnót
li meranej veličiny X (obr. Ia). Rozpa,tie súboru dinax
je vymedzené oblasťou prakticky možných hodnot li,
ktoré nie sú zaťažené ani hrubou, ani systematickou
chybou. Táto oblasť je charakterizovaná strednou hodnotou E(l) = X a disperziou D(l) = m2• Disperzia je
daná počtom a skladbou elementárnych chýb vyskytujúcich sa v príslušnej meracej metóde.
Pri meraní v dvojiciach náhodne "vyberáme"
a kombinujeme po dvoch z týchto náhOdných hodnót
Xi

li + li . Roz= --2-

diely dvojic di = li -l;
(obr. lb), z ktorých určujeme presnosť merania,nÍajú rozdelenie N (6,
V2).
Pritom nieje nám známe, či náhodnúhodnotu li, napr.
z pofa vfavo od skutočnej hodnoty X (zápornú hodnotu li) kombinujeme s hodnotou li vpravo (opačného znamienka), alebo či ide o rozdiel hodnót li, li zaťažených skutočnými chybami toho istého znamienka.

:m

Z obr. lb vyplýva, že veliČina di = li - l;
nie je skutočnou
chybou
výsledku
merania,
pretože platí Ci = X ~ li, ale obecne je X - li =Fai.
Pretože však by malo v pripade bezchybného merania
platit li -li, = di = 6, veličina d má charakter
skutočnej
chyby. V skutočnosti je len E(d) = 6.
Pritom aj aritmeticky priemer x pri vefkom rozdiele

X
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3. Vztah medzi skutoěnou chybou
d"fojice meraní d
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chybou e"

medzi skutočnou

x

V krátkom príspevku chce'me jednoduchou formou objasnit podstatu náhodnosti empirickej strednej
chyby m dvojice meraní a ukázat, v akom vztahu je
stredná chyba· m, určená z malého počtu meraní, ku
skutočnej chybe c" = X-x.
Po všeobecnej úvahe
o dvojici meraní uvedieme konkrétny príklad skúmania korelačnej závislosti medzi skutočnou chybou c"
a rozdielom d = 1 - ľ s príslušnou interpretáciou výsledku.

.
a. t'vorrme an 'tme t'lC k'e prIemery

< 6,

v intervale

!

a rozdielom

E"

Položme si teraz otázku, či existuje korelačná
vislost medzi náhodnými premennými c" a d.

zá-

Dosaďme tieto náhodné premenné veličiny do
obecného vzorca pre výpočet korelačného koeficientu [2, str. 317]:
r

=

=

f-tiJJII

E[(x -

a:r!11/

kde v"

= E[y

=

E(x),
E(y))2.

"1/

=

v,,) (y -

V1/))

(1)

a"a1/

E(y),

a~

= E[x -

E(X)]2,

aJ =

Symbolom E označujeme strednú
hodnotu. Koeficient r je mierou korelačnej (stochastic~ej) závislosti základnýcp. súborov náhodných premenných x a y.
-

f-txd
y=

E(Ci ~ li - X)

-=-==- = ---------,
m"mtJ

(li

-li)]
(Ia)

m"mtJ

T.:
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Po vynásobení a l\prave dostaneme v čitateli zlomku
(la):
E(

II ~

lili

Xli-

+ ~E(ll')
2
-

lili ~

II

+ Xli)

= ~ E(l2)

+

-XE(l)-~E(ll')-

2

~ E(l'2)

+ XE(l')

= {;,

pretože E(l) = E(l') = X. Dostaneme teda
čo znamená, že náhodné premenné veličiny
nie sú ani stochasticky
závislé.

r = U,
a d

BOJ

Aby sme potvrdili správnosť tejto teoretickej
úvahy, príp. ukázali, do akej miery sa záver v nej
vyslovený odlišuje od skutočnosti, riešiIi sme nasledujúci príklad, v ktorom:
a) hodnoty li, li boli vzájomne nezávislé,
b) hodnota X bola dostatočne presne známa.

Pri výskume presnosti metódy hydrostatickej nivelácie (H) sme získali n = no výškových rozdielov
llt (i = 1, 2, .... , no) aritmetickým priemerom z meraní tam a nazad (vo dvoch polohách hydrostatických
"k omerov,)'" CIze hH
vys

'

= hl - 2

hlI

. t'e vys
"k ove'
. TOle lS

rozdiely sme merali aj velmi presnou geometrickou
niveláciou (G) a dostali· sme no výškových rozdielov
hG

=

hl -; h. . Vzhfadom na vysokú presnosť geomet-

rickej nivelácie. (mG = 0,02 mm)l) a značne nižšiu
presnosť hydrostatickej nivelácie (mH = o,n mm)
móžeme veličinu Lt. = Ihf /-1 hfl (rozdiel prevý~nia
medzi geometrickou a hydrostatickou
niveláciou
v absolútnych hodnotách) považovať za ukazovatel
presnosti hydrostatickej
nivelácie (Lli ~ BOJ ~ skutočná chyba výsledku hYdrostatickej nivelácie). Pojde
teda ozávislosťmedzi
náhbdnými premennými
e = hl +hII (e zodpovedá veličine d = l- ľ) a LI
(zodpovedá skutočnej chybe e.,), .pričom, prirodzene,
nerozhoduje znamienk,o, ale len absolútna hodnóta
- chyby-LI,ktorá sa pOhybuje v intervale < 6, 1L'ilmax. >.
Podobne upravíme náhodnú. premennú e, pretože
pri meraní bolo E(e) =ft 6,vzhfa.dom na roznu polohu
počiatkov stupníc. Nebudeme tedy skúmať priamo
veličinu e, ale velkosť absolútnych hodnot opráv
(ve).

= l?' -

M
n

(zbavených uvedenej indexovej chy-

by) - interval <6,. Jvelmax >. V prípade korelačnej
závislosti mala by s rastom opravy Ivel rásť aj chyba
hydrostatickej nivelácie, resp. ILlI.
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IVel

l,j I

1

2

0,001
0,004
0,005
0,005
0,007
0,008
0,009
0,010
0,010
O,OH
0,013
0,014
0,020
0,022
0,023
0,023
0,024
0,025
0,025
0,027
0,030
0,030
0,030
0,032
0,033
0,038
0,038
0,041
0,045
0,045
0,046
0,048
0,051
0,055
0,056
0,060
0,062

0,043
0,169
0,000
0,034
0,043
0,067
0,138
0,037
0,047
0,202
0,058
0,055
0,056
0,092
O,OH
0,030
0,033
0,017
0,H4
0,026
0,002
0,012
0,192
0,003
0,001
0,076
0,108
O,HO
0,025
0,094
0,145
0,052
0,003
0,034
0,051
0,065
0,083

1:

2,328

lVe'
1

,0,065
0,066
0,066
0,076
--0,076
0,076
0,077
O,OSI
0,083
0,083
0,083
0,084
0,087
0,095
0,098
0,098
0,101
0,104
0,106
0,107
0,108
O,HO
'0,H2
0,H3
0,H4
0,H6
0,H9
0,123
0,124
0,126
0,126
0,133
0,134
0,136
0,141
0,145
0,145

l,j I

Itlel

obzor

1143

1<1 I

2

1

2

0,046
0,053
0,275
0,037
0,074
0,142
0,018
0,022
0,014
0,021
0,049
0,004
0,026
0,171
0,H5
0,141
O,OH
0,124
0,117
0,005
0,080
0,052
0,085
0,011
0,102
0,023
0,009
0,027
0,111
0,137
0,142
0,195
0,123
0,106
0,041
0,042
0,201

0,146
0,150
Q,151
0,151
0,156
0,157
0,160
0,164
0,166
0,176
0,184
0,188
0,191
0,196
0,200
0,204
0,206
0,208
0,215
0,218
0,220
0,221
0,228
0,233
0,234
0,252
0,259
0,261
0,262
0,265
0,296
0,318
0,342
0,354
0,379
0,538

0,065
0,223
0,105
0,387
0,088
0,087
0,114
0,031
0,058
0,037
0,096
0,034
0,012
0,262
0,080
0,040
0,034
0,098
0,183
0,016
0,019
0,070
0,037
0,037
0,086
0,024
0,045
0,107
0,103
0,120
0,198
0,013
0,123
0,146
0,048
0,362

2,952

3,588.

Potrebné údaje v mm sú zostavené v tab. 1,
a to postupne od najmenšej opravy Ivel po Ivelmax.stípec 1. V stípci 2 sú prislúchajúce skutočné chyby
ILlI.Z porovnania oboch stípcov je zrejmé, že chyba
priemeru nevzrastá so zvačšovaním rozdielu dvojice e,
ale že verkosť skutočnej chyby aritmetického priemeru
má v celom rozsahu stípcov 2 náhodný (neusporiadaný) charakter. Velmi mierne stúpa.júcu tendenciu
skutočnej chyby ILJI udávajú sóčty jednotlivých stípcov 2. O príčinách budeme hovoriť neskoršie.
Názomú predstavu o náhodnom vzťahu medzi
skÚIDanýmiveličinami e a BOJ nám dáva aj štvorčekový
graf (korelačné pole - obr. 2), kde velkosťou plochy
sú vyjadrené početnosti nik'
\

Najlepšie vyjadríme stupeň spa.tosťi obidvoch
premenných' veličín výpočtom korelačného koeficientu. Pri rozdelení náhodných premenných do i a k
tried2) vypočítame korelačný koeficient r z rovnice [2]:

1) Podmienky boli mimoriadne priaznivé: bet6nový
podklad, krátke zámery, v každom smere sme vykonali

dve merania s výmenou latiek, takže bolo hl
h.

=

:Eh'••
2

=

:E;'I ,

2) Kvoli jednoduchosti používame v ďalšom ozna·
čenie LI. pri ILlI. a: 'Uk pre Iv"lk' kde symboly LI. a Vk sú
zároveň triedne znaky týchto náhodných premenných
zaradených do tried.
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2: 2:
2:
i

"=Y2:

-.J) (Vk- v)nik

o 0,025

k

(LI-Ll)2nik2:

i

kde

(Lli

,

Li, v sú priemerné

• •
•

I:

hodnoty náhodných premenných

.. •

. LI a v,

nik sú spoločné triedne
v obr. 2).

početnosti

(použité aj

Výpočet zjednodušíme zavedením substitúcie:
LI·-A

Ui

=

•k

Zk

= ---~

~

B

Vk-

Lli =

kUi

meraní

ku

skutočnel
chybe
priemeru

v..

• •

•

•

•

• •

•
•
•

·

+ A,

Vk = gZk +B,

g

dvojice

0,125 0,225 0,325 0,425

0,02
•
0,06
• •
0,10 • •
0,14 •
•
0,18 •
0,22
0,26
0,30
0,34
0,38

2:(Vk-v)2nik'

I:

Vztah

kde k je šířka intervalu pre náhodnú premennú-L1.,
g je šírka intervalu pre nánodnú premennú Vk,
A, B sú zvolené počiatky.

~j

Obr. 2.

I

Po dosadení (3) do (2) a po úprave dostaneme:

2: 2:k nikuizk - 2: 2:k nikui 2:• 2:k nik%k
[ n 2: 2:,nikul-C~:
2: nik iJ2] [n 2:ik 2: nik%E- (2: Ln~kyr
Y
ik
n

i

i

U

il:

Zostavenie početností nik a výpočet hodnot potrebných na vyčíslenie (4) je v tab. 2. Pritom sme zvolili
k . 0,040; g = 0,050; A = 0,020; B = 0,025. Súčiny
niku. SÚ v favom hornom rohu štvorca, v ktorom je
početnosť nik' Súčiny niÍh sú v pravom dolnom rohu
štvorca, v ktorom j,e početnosť nik'
Po.dosadení
r

=

z tab. 2 do (4) dostaneme:

110 X 417 -170 X 212
V(IlO X 614 -1702)
(110 X 796 -

= 0,24.
2122)

(5)

e

Z konečných sůborov hodnot
(resp. Iv,,!> alLlJ vychádza empirická hodnota r = 0,24, hoci v základných
súboroch d a e., platí r = 6. Koeficient r može prekročiť kritický interval [1]
I

o

= tex• n'.

V

.

il:

1-r2
-n-'-

len s vefmi malou pravdepodobnosťou IX. Veličina t
má Studentovo rozdelenie (pri n' > 30 možnopoužiť
taburky inormálneho rozdelenia) a pre IX = 5 %,
'11,' = n - 2 = 108 má hodnotu [1, tab. XVI] t = 1,98.
Yo.dosadení do (6) dostaneme 1=0,18. Keďže na,priek nízkej zvolenej pravdepodobnosti
je r > I,
vyplýva z pokusu určitá, i keď vefmi slabá korelácia
veličin (} a ILlI.Príčinou maže byť vplyv systematickýoh chýb.
V teoretických úvahách sme vychádzali zo súboru náhodných chýb. Výsledkyhydrostatickej
niveláciesú však obvykle ovplyvnené systematickými chybami z vplyvu teploty. Táto chyba mohla v konkrét'nom prípade rovnakýmsmerom
ovplyvniť súbory
hodnot e a ILlI. Overenie tohto predpokladu je zne-

možnené tým, že nepoznáme hodnotu E(e). Vzhfadom
na miemu koreláciu sme však oprávnení predpoklad
systematických vplyvov prijať a spa,tne dedukovat:
indexová chyba hydrostatických prístrojov bola určená s neznámou systematickou chybou c, takže platí

= [e]

+

c. S určitosťou mažeme usudzovať'
n
o systematických vplyvoch v jednom smere mel'ania
v dvojiciach na konci tab. 1 (najma v poslednej dvojici), kde by pra iVI.'I-ivl.'lmax. malo platiť
6.
V týchto prípadochmaže ísť aj o hrubé chyby.
Ak prihliadneme k týmto·úvahám, mažeme konštatovat, že výsledok experimentu neprotirečí teórii
a dokazuje, že pri meraní v dvojiciach dostaneme vysoké percento takých prípadov, pri ktorých vefkému
rozdielu dvojice d nebude odpovedať vefká chyba
a 'malému rozdielud nebude odpovedať malá chyba.
Podfa viičšieho alebomellŠiehodnemažeme tedavjednotlivých
dvojiciach usudzovať o menšej alebo viičšej presnosti výsledkov (priemerov).

E(e)

1i11-

Teoretickou úvahou sme sa pokúsili objasniť niektoré
už známe skutočnosti o dvojicI meraní a doplniť ich
novými poznatkami. Riešením pra'ktického príkladu
sme potvrdili správnosť teoretickej úvahy o tom, že
velkosf skutočnejckyby
artmetiekého priemeru
ne·
závisí od rozdielu dvojice meraní.
Premeriavanie
dvojíc s vefkým rozdielom (napríklad pri nivelácii
medzi meraním tam a nazad) nemusí v jednotlivých
.prípadoch zakaždýmzvýšiť
presnosť výsledku, i keď
sa pri tom docieli menšia hodnota d.
Nesprávny by bol aj taký postup, keby sa použil
menej presný prístroj a premeriavali by sa všetky tie

Kukuča. fo:
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•
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1

!

O,02it

I

k

.di ~

o

I

I o.:" I

I

1.0,175

O

13
O

O

O

9

O

6
12

9

4
12

I o.::,

0,275

O
5
20

O
1
5

":i

1u.
i

O
1

1
6

7

9
9
O
10

, 14

4

12
6
18

7
6

50

14

16

0,34
,

I
I

32

L_2_1_!

O

i

38

I

1

10

I

1--: i

4

,

36

I

I

I

1--

44-:.

I

100
I

I
I

88:

72

33
42

II

10

l

I~J
!

i

12(l

i

I,

I

i

dvojice, ktorýth rozdiel presahuje stanovené dmu
V domnení, že jednotliv~ prevýšenia
budú zmerané
s' dostatočnou presnosťouo Správne je použiť taký
prístroja me)'ať v tak,ých podmienkach, aby skladba
elementárnych chýb dávala predpoklad prepožadovanú strednú chybu
Ak sa pri tom vyhneme hr'ii~ým a systematickým chybám, bude každý jednotlivý
priemer určený dostatočne presne bez ohradu na ver·
kosť rozdielu do

3

12

I

3

'1

30

I

12

:

34

!

150

II,

14

I

O_I

i

O

I

9

212

0

I

I

72

I

98'

i
60

!__

~t

-1_9_-' __ _II~-~---'

,

!
99

1l(}1

18

i 21'1

i

O

i

O

I

81

796

[I] Bohm, Jo: Vyrovnávací počet, SNTL a SVTL, Praha 1964,.
[2] Smirnov,
Dunin-Barkovskij:
Kurz teoriji verojatnostej
i matematičcRkoj statistiki, Moskva ] 965'[3] VykutU, Jo: Vy!'ovnávací počet (~riptá), Brno 1964,.
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L.: Níektoré

poznámky

k dvo;tcíam

a trotící
meraní

Lubomir 'Kubáček,
Ústav teórie merania SAV,
Bratislava

Niekto ré poznámky
k dvojiciam a trojici meraní
528.119

S dvojicami merania sa v praxi stretávame vefmi
,často. Druhé meranie overuje správnosť prvého, pričom rozdiel výsledkov súvisí s presnosťou vykonávaného merania. Úlohou je vyšetriť, či zistený rozdiel
v dvojici súhlasís požadovanou presnosťou, resp.aké
rózdiely možnoešte tolerovať s ohfadon;J. na predpísanú' presnosť. Podobná situácia je v prípade troch
tneraní.
Ciefom tohto krátkeho príspevku je poukázat
na pravdepodobnostný
význam rozdielov meraní
a pomocou tohto naznačit riešenie úlohy.

kde (X pre dané trn. pozri v tab. XVI [1], kde m = 11.'
(počet nadbytočných
pozorovaní)'. Hodnoty tm pre
m = I, ... ,5 resp. a pre rozne hodnoty (X sú znázornené na obr. 1.

V ďalěom vyšetríme'len·jednoduchý
prípad normálne
r<lzdelenej chyby merania e € N (0,0'). Jednotlivé merania neznámej hodnoty Yoznačíme li (i = 1,2, ... )'.
Rozdiel hodnót 1 z k-tej dvoji<Je označíme dk• Zrejme
platí dk € N (O,
0').
Ak a priori p<lznáme hodnotu 0', fahko určíme interval (-to, to),z ktorého by hodnota 'dk nemala. (pri
danej hladine významnosti (X) vybočiť:

~~

---:-~_~t>.--_
-_;;,~;;;;;

V2"

ex>

P{!8kl

;,;:

to} =

(2 :

Ul

V 211:) S' e- 2" du =
t.:

t.: V2"a
1,036
1,282
1,645
1,960

,

I

(X.

12a
Napr. ak máme 4 dvojice, z ktorých je jedna oproti
ostatným trom nápadne vefká - nap:. s ta = 2,35
z(l) - dostávame (X z obr. 1 (X = 0,10. To znamená, že
ak sme merali vyšetrovanú dvojicu rovnako presne
ako ostatné tri, docielený resp. vačší rozdiel možno
očakávať v 10 zo 100 pripadov. Tento údaj v spojení
s osobnou skúsenosťou pracovníka, ktorý meranie vykonáva, pomože rozhodnúť o tom, či skúmaná dvojica
sa zmeria znova alebo nie.

<li

0,30
0,20
0,10
0,05

Vprípade keďO' a priori nepoznáme, nemóžeme
pri prvejdvojici
posúdiť významnosť rozdielu dl'
Tento náD.1'V~8rkuž prináša určitú informáciu o hodnoté 0', takže móžeme posúdiť, či hodnota d2 z druhej
dvojice jevzhfadom k tejto informácii v prijatefných
medziach. Vo všeobecnosti m-dvojic nám umožňuje
posúdiť, či rozdiel dvojice dm+l nevybočuje nápadne
zo skupiny hodnot di (i - I, ... , ml, teda či príslušná
dvojica nebola zmeraná s významne nižšou presnosťou.
Pomer
"

tm

=

dm+! : V[dd]m:

P{ldm+1! > tm hdd]m:

Ak hodnotu O' poznáme, možno použiť tab. 1. pre
posúdenie hodnoty (). V ďalšom predpokladajme, že O'
nepoznáme. Použijeme označenie

m

je pri našich predpokladoch Studentovou náhodne pre·
mennou s m stupňami vofnosti, a teda plati
();=

Zaujímavá je tiež zákonitosť v trojici merania.
Predstavme si, že meranie lI' 12 a Za máme očíslované
tak, že Zl < Z2 < Za. Označme 12 -Zl = da Za-Z2 = ().
Niekedy hodnoty () a d sa od seba nápadne odchyfujú
a vzniká podozrenie, že nápadne vybočujúca hodnota
- nech je to v našom prípade Za - bola zmeraná s neprípustne nižšou presnosťou.

ml,

(I)

Dá sa ukázať [2], že ak označíme
t'

= va : V[vv]a : 3, potom

tI

=

t' :

V2 -

t'2

Kubáček,
meranf

L.: Niektoré

poznámky

k dvojicžam

je náhodne premenná so Studentovým
s jedným stupňom volnosti.!)

rozdelením

Pre porovnanie je na obr. 2 čiarkovane vyznačený
priebeh pravdepodobnosti(X
ešte pred 'vykonaním
tretieho merania, ktorá samozrejme musí tolerovať
vačšie hodnoty t z toho dÓvodu, že naša informácia
o hodnote (1 je o jednu meranú hodnotu menšia.

""' ..•.

.•...•.....

.•...
0,0
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Poslednú pravdepodobnosť vypočítame zo vzťa·
(lI

+ Z2) : 2

(x -Za)

eN

= x E N (Y,& : V2>; Za E N (Y, (1)
(O,

Va : 2 (1);

[Za-

xl

=

d

Itl + d

: 22)

z čoho Studentova náhodne premenná je daná pome·
rom
.

S) Uvažujeme len pripad. že Zs nezapadne medzi
hodnoty II a ls.

,,

\

obzor

hov:

Posledný vzťah je znázornený na obr. 2 plnou
čiarou. Napr. trojica meraní 1,0; 2,0; 5,0 je podozrivá
v tretej hodnote na hladinevýznamnosti 0,15 (t = 3).

\
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a trojici

- ---

Ciefom predchádzajúbich riadkov bolo ukázať teore .
tické pozadie, ktoré zákonite sprevádza každý pred .
pis o dovolených odchýlkach pri meraní. Ak si zvolfme totiž pevnú hladinu (Xa prfpadne metódu s urči·
tým (1, úvahy vyústia do stanovenia maximálnych dovolených odchyliek.
Úvahy boli maximálne zjednodušené, a preto
v prfpadnej aplikácii je nutné starostlivo uvážit, do
akej miery skutočnosť súhlasí s matematickým modelom tu použitým. (Podrobnejšie pozri v {I] ·str. 305.)

°

Litertttúra:
1] Bohm,

J.: Vyrovná.vaci počet. SNTL, Praha 1964.

[2) RpaMep.
r.: MaTeMaTWlecKHe MeTO){1>I
CTaTHCTII~KH(nepeBO}l;
CaHI'JIHil:cKoro). rOCH3){aT HHocTpaHHott JIHTepaTYpLl. MocKBa 1948.

Lektoroval: prof. in!. dr. Josef Bohm, DrSc,
FS ČV~T, Praha
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(X

= P{ltl:2: to} = {2:

f

B( ~ , ~)}

(2t.+l)

2
I--n
arctg

=

1)

(1

+ t2)~ldt

=

:Y8

2to+l

a

Toto vyplýva z rtasledtljúceho:

V transformáéii
'Ul =

V3(Y -

+ ea + es) : V3
+ ea - 2es) : Vfi
= q31 el + qnea + qsses

x) = -

V3 : 2

'Ua = vs

=

Ys

(e1

(e1

koeficienty qSl> qsa a qss možno voliť tak, že y~ + Yi +
+ Y; = ei + ei + el. Podla Fisherovej lemy (pozri v [2])
plati, že ak e"eN(O,a) aj y"eN(O,a) pre i = I, 2, 3.
Výraz pre
T

=

Va:

T

V[vvla:3

= V 2 : 3 Ys :

sa dá teraz upraviť na tvar
= V2:""3Ya;

V ([y

S

] -

V (l- Y)aL

y~) : 3

=

3(x-

y)a

+

y;.

VF Ya: Vy:

:3=

Z posledného vžťahu plynie:
T:V2-Ts=ys:Ys,

čo znamená Studentovu náhodne premennl). s jedným
stupňom volnosti.

Popsaná teoretická podstata měření fyzikální veličiny
v pouhých třech opakovaných pozorováních velmi
dobře osvětlila problém malých souborů pozorováni.
Malý počet nadbytečných pozorování zd.e znamená
nedostatek informací o přesnosti metody měření.
Empirick~ hodnota střední opravy m~ = V[vv] : 3 je
proto velmi málo spolehlivá. Studentovo rozdělení
reaguje na to velmi širokým intervalem spolehlivosti.
Při jediném stupni volnosti, v tomto případě kritický
interval např. pro (X= 5 %, má šířku ±12,7 m.,
takže nestačí k prokázání i dosti značné hrubé chyby.
Šířka intérvalu může odporovat i našim zkušenostem
a vědomostflm o fyzikálních vlastnostech přístrojů
a prostředí, a takto o možných maximálních chybách.
Tyto další informace óvšem Studentovo rozdělení
neuvažuje. Docházíme k závěru, že při malém počtu
nadbytečných pozorování a bez přibrání dalších informací nemůžeme činit žádné spolehlivější závěry
o přesnosti měření nebo výsledku, ani obdržet spolehlivé kritérium pro vylučování podezřelých pozo-

Síma,

Nová technika v geodetické přípravě
a projektování čs. dálnic

I

Neuspokojivý stav silniční sítě ČSSR, nutnost její
modernizace a zahájení intenzívní projektové přípravyk
výstavbě dálnic, si vyžádaly neodkladné
řešení problémů komplexní mechanizace geodetických, projekčních a ekonomických prací, souvisejíc~ch s výstavbou liniových dopravních staveb. Obsáhlá a náročná problematika byla proto formulována počátkem roku 1964 v resortním výzkumném
úkolu ministerstva dopravy: použití samočinných
počítačů k projektování silnic a dálnic. Na jeho
řešení se nemalou měrou podílejí pracovníci resortu Ústřední správy geodézie a kartografie, a to
nejen v oblasti geodetických prací, při vyhotovení
mapových a číselných podkladů pro projekty, ale
1 při vytváření nových metod komplexní mechanizace vlastní projektové přípravy.
Ná.klady na geodetické práce tvoří dosud více
než 20 % celkové hodnoty projektu. Do roku "1964
byly převážně prováděny vlastními měřickými .skupinami projektových ústavů. Jejich omezená kapacita a instrumentální
vybavení však umožňovaly
zaměřovat územní pruh podél projektované komunikace jen v minimální šíři. Organizační nedostatky
v plánování investic a krátké termíny projektové
přípravy znemožňovaly vyhotovit běžně používanými metodami obsáhlejší mapové podklady pro
studieněkolika
variant trasy. Proto byly hledány
nové cesty k výraznému zvýšení produktivity práce, a to především zavedením komplexní mechanizace geodetické a projektové přípravy.
Nejvýznamnějším přínosem k řešení uvedené
problematiky se stalo bezesporu použití letecké fotogrammetrie a samočinných počítačiL Překážkou
komplexnímu řešení byla až dosud různorodost a
malá dostupnost prostředkil k záznamu, přenosu
a zpracování informací. Proto byly některé dílčí
problémy řešeny nejpljve pomocí nejsnáze dostup"
ných počítačů (LPG-30, URAL2, ZUSE Z 23 aj.). Pro
mechanizaci grafického zobrazování není ještě ani
v současné době dostatek zcela Vyhovujících přístrojů. Přesto byly v průběhu minulých dvou let
položeny s úspěchem základy k vysoce efektivní
mechanizaci geodetické a projektové pi'ípravy pro
výstavbu a rekonstrukce silnic i železničních tratí.
Výzkumných a ověřovacích prací sel zúčastnili pracovníci Státního ústavu dopravního projektování
v Praze a Bratislavě a bývalého Geodetického a
topografického ústavu v Praze (nyní Ústavu geo, dézie a karťografie v Praze a Kartgeofondu, pobočky
v Praze). Zkušenosti, získané několika geodetickými a projekčními pracovišti v ČSSR, budou dále
použity jednak k optimalizaci technologie geodetických a fotogrammetrických
prací, jednak k přepracování dosavadn,ích výpočetních programů pro

T.,

Šťastný,
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Inf. Jil'i Šima, ÚGK Praha,
inf. Václav Šťastný, Kartgeofond, pob. Praha

samočinný počítač ODRA, kterým jsou nebo budou
vybavena výpočtová střediska Ústřední správy geodézie a kartografie v Praze i Státního ústavu dopravního projektování v Bratislavě.
2. Vyhotoveni mapových podkladil.
fotogrammetrickou
metodou

měřítku 1:1000

Projektování moderních komunikací klade značné
nároky na množství a kvalitu informací o terénu,
neboť zvolená trasa musí vyhovovat mnoha technickým a ekonomickým požadavkům a zároveň
plnit estetickou funkci v krajinném
areálu. Ze
všech uvedených hledisek jsou letecké snímky nejvýhodnějším zdrojem informací. Jejich forma a bohatý obsah umožňují nejen vyhotovit polohopisný
a výškopisný plán územního pruhu o libovolné šíři,
ale i vykonat průzkum území z hlediska geologického, pedologického, urbanistického a dopravního.
Dqsavadní zkušenosti ukazují, že získání kvalitních měřických snímků je jednou z nejnáročnějších úloh při fotogrammetrickém mapování. Termín
provedení mapovacíph prací bývá zpravidla velmi
krátký, neboť stále se ještě nedaří plánovat výstavbu a rekonstrukce komunikací, včetně jp.jich finančního zabezpečení, v dostatečném předstihu. Značné
požadavky na přesnost výškopisu (± 15 cm) omezují provedení fotoleteckých prací na několik měsíců - mimo vegetační období obilovin, dny s nízkou oblačností, srážkovou činností a souvisfým sněhovým pokryvem terénu. Snímkování je vhodné
provádět v poledních hodinách, kdy je rozsah zastíněných částí terénu nejmenší a intenzita slunečního světla největší. Všem i uvedeným podmínkám
lze zcela vyhovět jen v období duben-květen
nebo
září-říjen.
Všeobecně lepší podmínky pro letecké
snímkování jsou na podzim, neboť po dokončení
sklizně obilovin již nehrozí další vzrůst vegetace a
počasí je stálejší. Také údržba fotogrammetrické
signalizace je snadnější než v jarních měsících.
Při leteckém snímkování v období řešení výzkumného úlwlu (1964-1965) bylo vesměs použito
širokoúhlých
komor formátu 23 X 23 cm nebo
18 X 18 cm (tab. 1). Územní pruh byl zpravidla!
zobrazen v jedné řadě leteckých snímků, zhotovených s 60 % nebo 80 % podélným překrytem. Bodové pole muselo být vždy zhuštěno tak, aby mohly být s dostatečnou přesností určeny souřadnice
a výšky vlícovacích bodů a osového polygonu podél
trasy budoucí komunikace. Aerotriangulace na univerzálních fotogrammetrick5"ch přístrojích bylo zatím využito jen ojediněle k určení vlícovacícb bodů
v nepřehledném terénu.
Rozsah a způsob fotogrammetrické signalizace
při účelovém mapování 1:1000 pro projekty komu-
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pří-

nikací je stanoven tak, aby zabezpečil jednoznačnou identifikaci bodového pole pro absolutní orientaci stereodvojic ve, vyhodnocovacích přístrojích
a maximální využití leteckých, snímků ke zobrazování po~adovaných předmětů měření. Proto jsou
převážně používány poněkud nákladnější signály
ve tvaru čtvercové desky asi 80 X 80 cm, na níž je
bílou nebo žlutou barvou namalován kříž (o šířce
ramene asi 10 cm) na tmavém kontrastním podkladě. Bohatá náplň účelové mapy vyžaduje též
zobrazení mnoha předmětu měření malých rozměrťl (držebnostních mezníktl, kilometrovníků, odpadních šachtic, hydranHi apod.], ktp-ré z objektivních přícin nelze zpravidla identifikovat
na
snímku. Tyto i č~tné jiné objekty (okraje mostků,
opěrných zdí, piÍířů, patek sloupů VN a trolejového vedení) je třeba zvýraznit, např. nabílením,
zvětSením pťldorysu nebo úpravou nejbližšího okolí,
aby bylo dosaženo dostatečně výrazného barevného
kontrastu i ve stupnici černobílých odstínů leteckého snímku. Důležitou součástí elaborátu fotogrammetrické signalizace jsou údaje o výšce vegetačního pokryvu v období snímkování zaznamenané
na přehledných mapových podkladech v měřítku
1:10 000, 1:0 000 nebo 1:2880 spolu s přesným umístěním fotogrammetrických
signálů a jejich relativ11ímivýškami vzhledem k terénu a vlastnímu měřickému znaku.

, Při projektování komunikací se klade zvláštní
důr,az na kvalitu výškopisné složky mapového díla,
neboť ta je podkladem pro studie a výpočty rozsahu zemních prací, které představují asi 40 %
veškerých stavebních nákladů. Předností univerzální fotogrammetrické metody je možnost podrobného zobrazení terenního. mikroreliéfu nebo naopak, volba různého stupně generalizace. Vliv vy':
šek souvislého vegetačního pokryvu v polních tratích je nutno kompenzovat při fotogrammetrickém
vyhodnocování kót a vrstevnic, aby se nestal zdrolem svstematickýchchyb
při výpočtu ploch a kubalur. Průběh terénu je vystižen jednak vrstevnicemi
o základním intervalu 1 m, jednak sítí kótovaných
hodů o hustotě 10 až 15 na hektar,.které pokrývají
r.elý záimový prostor bez ohledu na sklon terénu
a hustotu polohopisné kresby. Umělé terénní tvary
isou navíc charakterizovány
pomocí fotograi)1metrir.ky měřených příčných profllů.
Účelová mapa 1:1000 pro všechny rozsáhlé
akce soUViSe]lCl s modernizací
dopravní
sítě
v ČSSR, se vyhotovuje v příčném válcovém zobrazení Gaussově, souřadnicové soustavě třístupňových Doledníkových pásů na referenční ploše elipsoidu Krasovského a vp- výškovém systému "BaJt
- po vyrovnání". Klad mapových listů a jejtch orientace se zpravidla přizpůsobují směru trasy tak,
aby celé zájmové území bylo zobrazeno na nejmenším poctu plně pokreslených listů. Fotogramme, trické vyhodnocení se provádí vždy na papíru s hliníkovou vložkou nebo na u8srážlivé transparentní
fólii. Po doplnění a ověření obsahu mapy se tyto
konstrukční listy použijí k vyhotovení tiskových
desek nebo jsou podkladem pro kresbu matric polohopisu a výškopjsu. Cenným doplňkem grafického
a číselného elaborátu účelové mapy je fotomozaika
v měřítku 1:5000, která umožní projektantovi interpretovat mnoho dalších informací o terénu, jež se
v dtlsledku nutné generalizace nestaly součástí ob.sahu mapového dna.

Vzhledem k jednoúčelovému použití p~ohopisných a výškopisných plánů územního pruhu podél

I

délka
trasy
vkm

konstanta
komory

I

měřítko
snímku

I
-P~~ovostí

datum
-- -[---- letu

4
13
15
25
90

152 mm
152 mm
115 mm
115 mm
115 mm
-

1
1
-I
1
1

:
:
:
:
:

5000
7000
5800
5000
5400

1. 5.
9.5.
20.4.
20.4.
1. 9.

-I

kvalita
snímků

I

I

Trenčín
B. Bystrica
Nitra
Bratislava
dálnice
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trasy budoucí komunikace a značné pracnosti, spojené s odvozováním půdorysů budov od okapových
hran, viditelných obvykle na leteckých snímcích,
určí vždy projektant rozsah tzv. užšího zájmového
pruhu. V něm se zobrazují půdorysy domů odsunutím okapovvch hran o vzdálenost, ziištěnou při klasifikaci snlmkll v terénu. V širším zájmovém pruhu
se vyhodnocují a zobrazují výhradně rohv' střech.
Všechny ostatní předměty měření. dobře viditelné
na snímcích, lze jinak snadno zobrazit do polohopisného plánu s přesností, která převyšuje možnosti obvykle používané tachymetrické metody.

Vyhodnocení leteckých snímků na nejpřesnějších univerzálních fotogrammetrických
přístrojích
předchází vždy klasifikace jejich zvětšenin v měřítku 1:1000, jejímž úkolem je získat přesné informace o předmětech měření l! vyjádřit je graficky
pomocí platného značkového klíče. Na základě
přímého pozorování, případně i měření v terénu,
získá klasifikátor údaje o těch předmětech. které
na leteckém snímku nejsou patrné [jako je např.
povrch vozovek, průběh spojovacích a rozvodných
vedení, druh stavebního materiálu) a současně vyšetří důležité údaje pro popis mapového díla (názvy místní a pomístní, popisná čísla a účel budov.
nosnost mostľl., druh Výroby v průmyslových podnicích, čísla sloupů a stožárů, počet drátů apod.).
Dále shromažďuje informace, důležité pro výběr
trasy komunikace, jako je výskyt pramenů, svážlivých území, zdrojů kameniva a zeminy, míst vhodných pro skládku humusu a podrobně zaměřuie
mosty a propustky. V rámci klasifikace se také obvykle předem zaměřují ty části zájmového území,
ve kterých jsou terén nebo předměty měření zakryty neprostupným vegetačním pokryvem.
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podil nákladů v %
Btupeň
obtf!noBti

celkový
náklad
(KČB/ha)

trvání
pracf
(měBfců)

polnf práce

I

fotogram.
práce

I

I
B. Bystrica
Nitra.
Bratislava

'.,

550
400
1050

lI.-lII.
II..,-III.
lIl.-V.

332
369
570

10,5
8
12

Z rozboru výsledků účelového fotogrammetr1ckého mapování pro projekty hniových dopravních
staveb, prováděného v létech 1964-1965 vyplývá,
že p~esnost a úplnost tohoto mapového díla plně
uspokojuje nároky projektantů. Rychlý postup mapovacích prací umožňuje zkrátit termín projektové
přípravy, přičemž se navíc dosahuje význačných
úspor finančních nákladů [např. na lokalitě Banská Bystrica 25 %, Trenčín 32 %, Bratislava ,20 %}.
Tab. 2 uvádí některé ekonomické údaje o těchto
pracích, s výjimkou lokality Trenčín, která byla
svým tvarem a malým. rozsahem atypická a polní
práce zde byly prováděny v kooperaci. Pozoruhodné jsou zejména údaje o procentuálním podílu nákladů na rl1zné druhy prací, ze kterých např. vyplývá, že náklady na letecké snímkování činí pouze
1 % ceny projektu.

Letecký snímek je nositelem ohromného počtu informací. které jsou na něm zaznamenány v analogové formě jako elementární plošky o různém
stupni zčernání. Fotogrammetrické
vyhodnocovací
přístroje umožňují nejen jejich účelný výběr a převod do jiné analogové formy [jakou je kresba
polohopisu a výškopisu), ale i převod do numerického tvaru souřadnic a výšek. Problém automatizovaného záznamu numerických informací ve fotogrammetriibyl
úspěšně vyřešen konstrukcí registračních zařízení, která zpravidla umožňují automatickv snímat modelové souřadnice a zaznamenat je do děrné pásky nebo štítku. Vvhodnocovatel
pouze nastavuje měřickou značku na příslušné body steréoskopiCkého modelu.a na pomocné klávesnici řídícího pultu volí jejich označení. Dosavadní
zkušenosti z několikaletého provozu těchto přístro1ů v ČSSR dokazují. že se registrační zařízení stala
vynikajícím
prostředkem
ke zvýšení rychlosti
i hospodárnosti fotogrammetrických
prací a vytvořila předpoklady pro bezprostřední zpracování výsledků fotogrammetrického
vyhodnocení na samoČinných počítačích. Názorným příkladem je záznam
příčných profiIů z fotogrammetrt<;kých snímků do
děrné pásky, který mi'lže být použit přímo jako
/vstup do samočinného počítače v souladu s požadavky programu pro výpočet kubatur dopravních
těles
K vytvoření zvolené soustavy pI'íčných profilů
na zmenšeném optickém modelu terénu ve ~yhodnocovacím přístroji se obvykle používá grafické

\

I

let.
snfmky

I

graf. a
výpoě. práce

%

48
51
36

23
27
27

6
5
5

23
17
32

metody. Poloha jednotHvýchprofilfl
se zobrazí do
plánu v měřítku 1:1000 pomocí souřadnic osových
a zajišťovacích bodli trasy. Při vyhodnocování na
autografechWild
A7 a A8 je přenášení profilii na
optický model usnadněno použitím profiloskopu
Wild PR 1. V ostatních případech [na stereoplanigrafech a stereometrografech}
je ~řeba nastavovat pikýrovací jehlu koordinátografu
na graficky
vyznačené profily a úsečky na každém prom u měřit příložným měřítkem. Na leteckých snímcích
málo členitého terénu je někdy obtížné identifikovat méně výrazné zlomy terénu a stupně, důležité
však pro stanovéní rozsahu zemních prací nebo
hydrotechnické
studie. Proto se v takovém typu
terénu volí pravidelný interval mezí podrobnými
hody profilů, jehož velikost záleží na požadované
přesnosti určení kubatqr. V místech s výraznými
umělými terénními tvary (násypy a zářezy), stavebními objekty nebo souběžnými a přípojnými komunikacemi, je naopak vhodnější vystihnout průběh
terénu charakteristickými
tody, případně je doplnit na větších plochách o monotónním s~lonu
hody v pravidelném intervalu.
K dosažení maximální přesnosti fotogrammetrického určení výšek profilových bodti. a k omezení vlivu systematických
chyb slouží něktp.rá
zvláštní opatření:
a 1 před fotogrammetrickým vyhodnocením se zdliraz ní v klasifikovaném snímku všechny terénní
hrany, stupně, vodoteče, rýhy apod.,
hl při absolutní orientaci stereodvojice se věnuje
velká pozornost vyloučení systematických chyb,
a to ověřováním výšek všech geodeticky určených l)odů v blízkosti trasy a odpovídající zmp.DOU výškového horizontu,
c} v místech se souvislým neprostupným vegetačním pokryvem [s výjimkou lesů} se uvažuje
jeho výška, zjištěná v terénu při klasifikaci.
Výkonnost fotogrammp.trických
vyhodnocovacích přístrojů a registračních zařízení při měření
iibovolně orientovaných přÍlT'očarých i křivočarýcl1
profilů 1e v porovnání s výkonem polní čety o stejném počtu. pracovníkli několikanásobná.
Zvláště
výhodná je okolnost, že rychlost profilování v np-zakrytém terénu je vcelku nezávislá na sklonu, přístupnosti a přehlednosti terénu. Není také podstatného rozdílu mezi ,měřením profilů o šířce 30m
nebo 100m, neboť poměrně značná část doby, potřebné k vyhodnocení příčných profili'l v jedné stereodvoiici . (až 40 %), se věnuje pečlivé absolutní
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orientaci, tedy činnosti pro vlastní profilování neproduktivní, zatímco měření prof1lfi a jejich záznam
lSOU velmi rychlé. Při použiti leteckých snímkfi,
vyhotovených v měřítku 1:5 000, činí denní postup
na 1 vyhodnocovacím přístroji při dvousměnném
provozu asi 600m trasy. Použiti fotogrammetrie je
neekoqomické pouze při profilování v terénu nejmenšího stupně obtiž nos ti a při vzdáhmosti profilú
větší než 50m. Naopak, ve velmi členitém a nepřehledném terénu mfiže být její výkon až 6krát větší než jaký je dosahován při polních pracích. Z ekonomického rozboru dvou zakázek o délce 4,2 a 13,6
kHometrů vyplynula průměrná úspora nákladů asi
10 procent.
Údaje o hospodárnosti
fotogrammetrického
mapování a měření promu"]e nutno hodnotit s ohledem na skutečnost, že výsledky obou disciplín jsou
zdrojem významných úspor vnejdůležitějšl
fázi
projektové přípravy - při Vlastní projekční činnosti.
4. Soněasnf stav mechanizace
v siloiěním stavitelství

projekěních

prací

vývoj, k němuž dochází v posledních
letech
i v ČSSR, byl až dosud ovlivňován nedostatkem
vhodných samočinných počítacú a kreslících automatů. Cílem tohoto vývoje není (ani v budoucnu]
nahradit práci projektanta činností automatů, ale
vytvořit dostatečně výkonnou, a při tom pružnou
soustavu pomocných prostředků, sloužících mechanizaci rozsáhlých a pracných projekčních výpočtu
i grafických prací.
Kromě fotogrammetrického
střediska zúčastní
se projekční praxe další kooperující činitel - výpočetní středisko, vybavené samočinným počítačem.
Úloha projektanta v této kooperaci je přirozeně
úlohou řídícího a spojovacího článku, nositele tvůrčího záměru, dávajícího specializovaným
partnerům ty úkoly, které svým výrobně standardním
charakterem nebo uzavřenou matematickou formulaci mají předpoklady pro uplatnění mechanizace
a automatizace.
Přínos této spolupráce spočívá
nejeil v urychlení prací, ale zejména v tom, že
uvolněné kapacity bude možno využít pro zkvalitnění projekční činnosti i při zvýšených nárocích
na úroveň jejích výsledků.
.
Stav výpočetní techniky v ČSSR určoval v uplynulých letech i koncepci prací v tomto oboru. Možnost využívat pouze malé počítače, s omezenými
paměťovými kapacitami a zejména s chudým vybavením perHel'l1ími vstupními a výstupními jednotkami, vedla přirozeně k nutnému snížení požadavků na komplexnost řešení, V této etapě byla sestavena celá řada dílčích programů, které (prozatím
bez podstatnějších vzájemných vazeb] slouží odděleně k výpočtům osových poměrů tras, prvků podélných řezu. zemních prací, vytyčovacích prvků
a podobně. V rámci řešení resortního úkolu ministerstva dopravy podílely se na těchto úlohách různé organizace.
Cílem této kapitoly je demonstrovat na třech
základních programech, sestavených v roce 1965

v bývalém GTO, změny, které použitím fotogrammetrie a samočinných počítačů nastaly v dosavadní
technologii silničního projektováni. Jde konkrétně
o tyto programy pro počítač ZUSE Z 23:
(Z 23-45),
výpočet podélného řezu (Z 23-44),
výpočet kubatur dopravnlch
těles (Z 23-47).

směrový

výpočet

silniční

trasy

Důležitou partii projekčních" prací představují
zejména směrová a výšková řešení rfizných variant
trasy a jejich porovnávání z hlediska optimálního
rozložení hmot a minimálního objemu zemních prací při budování dopravního tělesa. Využití zmíněných programfi umožňuje již dnes následující postup:
Projektant zakreslí do plánu v měřítku 1:1 000
tečnové polygony všech zvolených variant trasy,
určí geodetické souřadnice jejich vrcholů a zvolí
parametry oblouků. Tyto údaje spolu s požadavkem
na vzdálenost příčných profilů a zajišťovacích bodů
tvoří vstupní hodnoty programu pro směrový výpočet trasy. Výsledkem je seznam souřadnic osových a zajišťovacích bodů, které slouží k zobrazení přesného průběhu trasy a polohy příčných
profilů na plánu, u výsledné varianty .též k vytyčení trasy v terénu. Pomocí zákresu trasy ve vrstevnicovém plánu lze odvodit podélný řez terénem
vose budoucí komunikace a v něm vyjádřit spádové poměry projektu výškovým tečnovým polygonem. Staničení a Výšky jeho vrcholů spolu s požadavky na zakružovací
oblouky a dalšími údaji
o příčném řešení vozovky zadá pak projektant jako
vstupní hodnoty pro výpočet podélného řezu. Bezprostředně požadovaným výsledkem tohoto výpočtu
jsou především výšky nivelety osových bodů ve
všech profilech zvoleného systému. Kromě teoretické nivelety produkUje program 'ještě další výsledky, o nichž se podrobněji zmíníme v ódst. 4;2.
Během zmíněných prací probíhá již fotogrammetrické měření příčných profilů terénu, jehož výsledkem je děrná páska jedné části vstupních
údajů třetího programu - tj. výpočtu kubatur. Druhou, podstatně menší část vstupních dat, připraví
mezitím projektant. Jde o soubor polohových a tvarových prvků stavebních profilů, z nichž nejdůležitější jsou: sta ničení, výška nivelety (převzaté
z předchozího výpočtu), šířka koruny a předepsané
sklony násypových a výkopových svahů. Program
pro výpočet kubatur vytváří pomocí těchto parametrů číselný model dopravního tělesa, z něhož
odvozuje objemy násypu a výkopů, plochy svahů
a další údaje. Algoritmus programu tak spojuje a
nahraZUje dosavadní kreslení příčných profilů, planimetrování ploch a výpočet kubatur.
Je zřejmé, že časově nejnáročnějším
úsekem
popsaného postupu je měření terénních profilů.
Výpočet všech tří programu dohromady potřebuje
pro úsek o 200 profilech přibližně 1 hodinu strojního času počítače Z 23. Vstupní data zapisuje projektant do tištěných formulái'ů, které jsou předlOhou pro děrování pásek v dálnopisném kódu. Vzhledem k automatické registraci terénních profilů je
objem ručnfhoděrování
poměrně malý a nevyža-
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Plíklad 1.
I

duje více než několik hodin pro celou lokalitu. výsledky výpočtii jsou tištěny do tabulek formátu M,
opatřených vysvětlujícími texty.'
Použití mechanizované soustavy projektování
je zatím nejvýhodnější v etapě výběru optimální
varianty trasy. Určitá omezení způsobuje především
.koncepce programu pro výpočet kubatur. Algoritmus tvorby číselného modelu byl sestaven pro obvyklý případ tělesa s jednou vozovkou a nelze jej
zatím aplikovat všeobecně a s plnou přesností při
projektování dálnice. Výpočet také neuvádí všechny údaje, požadované dosud pi'i. prováděcích projektech. Hranice možností jednotlivých programů
se snáze osvětlí, zmíníme-li se o nich poněkud podrobněji.
4.1. S m ě r o v Ý
'[program

v ý poč e t

Z 23-45) -

s i 1nič n í t r a s y

příklad 1.

podstatou úlohy je vkíádání

zvolených oblouků do

tečnového polygonu. Program byl sestaven na základě těchto hlavních zásad:
a) Souřadnice vrcholů tečnového polygonu jsou
dány jako vstupní hodnoty.
b) Každý oblouk se zadává třemi vstupními prvky
[L, R, Ul pomocí nichž je možnO definovat tyto
typy oblouků:
- prostý kruhový oblouk.
- přechodnice - kruh -- přechodnice [symetrické i nesymetrické j,
- kruh s jednostrannoú přechodnicí (vstupní
nebo výstupní),
- čistý pi'echodnicOv)' oblouk (symetrický i nesymetricl{ý) .
cJ Interval příčných profilů se volí libovolně spolu
s hranicemi jeho platnosti; je možno požadovat
více úseků s rozdílnými intervaly.
d) Výpočet trasy vychází z prvého a končí v posledním vrcholu tečnového polygonu; počáteční
staničení lze zadat libovolně.
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ej Trasa může být zalomena ve vr~holupolygonu.
f) Trasa může obsahovat i obrácené oblouky, tzv.
"točky", tří typll. Točky mohou· býtkombinovány libovolným zpllsobem s běžnými oblouky
a mohou též následovat bezprostředně za sebou.
Oblouk točky může být zadán rllzntm kombinací
kruhu a klotoidických přechodnic stejně jako
běžný oblouk.
g) Současně s osovýtni body je možno poeHat též
souřadnice zajišťovacích hodll umístěných v libovolně zvolené vzdálenosti symetricky kolem
osy.
h] Výsledkem výpočtu jsou stanlčení a souřadnice
osových, případně i zajišťovacích bodll ve všech
příčných profilech daného systému profilování
a v profilech, procházejících základními l,Iody
tl'a~y (tj'j body TP, PK, TK, KP, KT, PP].
. .
i) Kromě staničení a souřadnic, které jsou přímým
produktem výpočtu, je možno .po skončení úlohy
vytisknout též tabulku hlavních konstrukčních
údajll pro kažqý oblouk. Tento protokol obsahuje: vrcholový a středový úhel oblouku, úhly
a délky obou větví přechodnic, délky mezipřírné,
kruhového oblOl\ku, přechodnic a tečen, odsazení kruhové části od tečen. polom~r kruhu a
parametry
přechodnic.
,
4.2. V Ý poč e t pod é 1n é hoř
ezu
(program Z 23-44) .-, příklad 2.
Program plní současně dvě funkce: výpočet teoretické nivelety a výpočet výšek okrajů vozovky a
šířky vozovky ve směrových obloucích. Výpočet
nivelety vose vychází z výškového tečného polygonu, jehož vrcholy jsou dány staničením a nad-
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mořskou Výškou, do něhož program vkládá zakružovací oblouky, definovane buď poloměrem nebo
podmínkou průchodu nivelety zvoleným zadaným
bodem. Výpočet se provádí v intervalech zvoleného
systému příčných profilů. Interval staničení a pásma jeho platnosti se volí analogicky jako u předchozího výpočtu. Pro každý směrový oblouk je t~eba individuálně zvolit: staničení počátkll vzestupnic a sestupnic, jejich délky. max. příčný sklon a
rozšíření vozovky. Mezi standardní
profily jsou
automaticky zařazovány též profily v hlavních výškových bodech trasy, tj. v počátku, vrcholu a konci
zakružovac~ch oblouků, jakož i na počátku i konci
vzestupnic a sestupnic. Výsl~dky výpočtu obsahují
v přímé trati staničení, niveletu vose
a výšku
"vnitřního" okraje vozovky. V úsecích směrových
oblouků jsou navíc tištěny výšky vnějšího okraje
a šířky vqzovky.
4.3. V Ý poč e t k u b a t u r d o p r a v n í c h
těl e s r program Z 23--47 J - př.íklad 3.
Výpočefnfpostup je založen na strojové (numerické) tvorbě stavebního promu a to syntézou tří základních, tvarově standardních částí: pláně, svahu
a příkopu. Přit~m byly přijaty tyto hlavní zásady:
pláň je symetrický střechovitý útvar v dané hloubce pod korunou vozovky, svahy jsou přímkové, příkopy jsou tvarově konstantní pro všechny profily
výpočtu, je možné tvarově odlišit příkop ve výkopu
a příkop u paty násypq v přivráceném terénu. Polohové parametry tělesa, tj. staničení a výšku nivelety, zadává projektant pro každý profil. Tvarové prvky, tj. šířku koruny, sklony násypových a
výkopových svahll, sklon pláně, hloubku konstrukce a hloubku ornice je nutno zadat pro začátek
trasy a pro každý galší profil ve kterém dochází
ke změně.
Syntéza stavebního promu je realizována· programem v závislosti na parametrech poloh.y a prllběhu skutečného terénu. Geometrické řešení stavebního obrysu v prfmiku s terénním reliéfem je
současně doprovázeno
výpočtem ploch profilu
v násypu i výkopu a délek svaht'!. Algoritmus ob·
sahuje i rozšiřování koruny o O,5rnv násypech vyšších než 2,5m. Z ploch násypů a výkopů vychází
výpočet kubatur, hmotnice a příčného rozvozu. Délky svahů jsou programem sledovány odděleně pro
násypové a výkopové svahy a slouží k výpočtu
ploch svahování a humusování. Stavební prom je
vytvářen na terénu "po sejmutí ornice". Kromě přibližného objemu odhumusování je počítán též· objem rozprostřené ornice
z obou i hmotnice humusu. Pro každý profil trasy jsou uváděny tyto
výsledky: plocha ve výkopu a v násypu, sčítané
kubatury výkopů a násypů, hmotnice V-Ni humusu a
vzdálenost levého a pravého· okraje tělesa od osy.
Na závěr výpočtu se uvádějí sumární hodnoty celého úseku: celkový příčný, rozvoz hmot, celkové
plochy svahování, celkové 'bmoty odtěžené a rozprostřené ornice a celková plocha zabraná tělesem.

a
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Program umožňuje zai;azavat mezi standardní
téŽ tzv. "psané'· profil y, u nichž
projektant zadává stavební obrys přímo souřadnicelúi lomových bodů. To dovoluje spojité řešení

I stroj ové) profily
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dané úlohy i přes ta místa trasy, kde pro složitost
konstrukci železničních tratí a silnic 1. třídy, ře"
a specifické zvláštnosti stavební situáce nelze došení obchvatu měst a výpadových komunikacíJ
pravni těleso a případné okolní úpravy dostatečně
byla v roce 1965 zahájena geodetická příprava výpřesně popsat a vystihnout pomocí standardních
stavby první čs. dálnicFl llovými metodami v úseku
profili'J.. Hromadné
používání
psaných
profili'J., Jihlava-Brno (90 kmJ. V roce 1966 se rozšířila
1 když by prakticky rozšířilo použitelnost programu
o dalších 140 km v úseku Brno-Bratislava. Jednotnost mapovacích prací, pokud je provádějí různé
univerzálně na libovolně sloiité dálniční profily,
nelze však rozhodně doporuOit, vzhledem k tomu,
ústavy, byla zajištěna vydáním podrobných Pokynů
pro
fotogl'ammetržckou
signalizací,
klasifikaci
že ponechává stranou hlavní výhody metody a podsnzmků a fotogrammetrické
vyhodnocovací
prtlce
statně zvětšuje přípravné práce.
při účelovém mapovtlní 1: 1000 pro účely dopravV rámci jedné úlohy Je možno zpracovat nejnUlO prolektovtlní
[4 díly, ÚGK Praha, 1966J.
výše 740 standardnich profili'J.. Jsou-li v zadání též
K dosažení světové úrovně ve výši úspor fipsané prof1ly, snižuje se toto číslo úměrně jejich
nančních nákladů na geodetickou přípravu projekdélce a počtu. V případě překročení rozsahu, pro.tů
liniových dopravních staveb (t:ca 40 %), bude
gram samocinně omezí úlohu na maximální možtřeba více omezit dosavadní značný rozsah pol·
nou míru. Je-li nutno trasu rozdělit na více částí,
ních praci použWm fotogrammetrických
metod
dovoluje program navazovat jednotlivé úseky tak,
zhuštění
bodového
pole
a
všpstranně
modernizovat
aby výsledky byly stejné jako při spojitém výpočtu
, používanou kartografickou a reprodukční techniku
celé trasy.
[přistroje. materiály i technologie). Programy pro
hlavní výpočty při projektování liniových doprav5. Další vyvoj komplexní mechanizace geodetické
ních staveb budou adaptovány pro samočinný poa projekční přípravy čs. dálnic
čitač DDRA 1003. Prohloubí se studium možností
jejich dalšiho zdokOnalení. Hlavním cílem přitom
bude:
Dosavadllí úspěšné výsledky řešení resortního výa
J rozšířit použitelnost prograrnl1 i pto dálniční
zkumného úkolu ministerstva
dopravy "Použití
tělesa,
samočinn~ch počítači'J. k projektování silnic a dálb J vytvořit bezprostřední vzájemné vazby jednotnic" naznačují, že cesta ke komplexní mechanizalivých program!l tak, aby každý předchozi proci ~eodetické a projekční přípravy, opirající se
gram sděloval vybrané výsledky jako vstupní
o rnoderní fotogrammetrické
mapovací metody a
data pľOgramu následujícímu.
intenzívní využití samočinných počítači'J., je správná a skýtá ještě mnoho nevyužitých rezerv. DokoRealizace zmíněných požadavků, při zachovánalé mapové podklady pro projekty I1niových doní dosavadní délky současně zpracovávaných úsec
pravnich staveb mohou' dnes být vyhotoveny všemi
ků trasy však vyžaduje, aby počítač DDRA 1003
ústavy geodézie a' kartografie v rámci jejich územbyl vybaven větším počtem vstupních a výstupních
ní působnosti.
kanálů. Jeho konstrukcp. poskytuje možnost dalších dílčích zlepšeni, např. zapojením dvou sníRi'J.stpožadavků na tento druh prací je vzestupný. Jestliže v roce 1964 představovaly p'Ouhé maG;ůa použitím rychloděrovače a dálnopisu k současnému výstupu. Pro přehlednou tabelacL velké2,3 % celkové výrobní' kapacity fotogrammetrického střediska v Praze, pak v roce 1965 již dosáhly
28% a v roce 1966 33,5 %, přičemž část úkoli'J.již
převzaly další dva ÚGK v Urně a Bratislavě. Po
386,4CELKOVY PRICNY ROZVOZ
získání zkušeností na menších lokalitách (při re-
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pří-

ho počtu výsledných informací o jednotlivých promech je nejvhodnějším prostředkem výstupu široká řádková tiskárna
(např. ANELEX). Z tohoto
hlediska je však dosavadní vybavení Odry 1003
dálnópisem zn. Lorenz (s pouhými 64 znaky vi jedné řádce) nevyhovující. Podle našich i zahraničních zkušeností je třeba pokládat 100 znaků v řádce za minimum. K odstranění tohoto nedostatku
by postačIlo doplnit soupravu samočinného počítače ODRA 1003 dálnopisem zn. Siemens.
Dnešní požadavky na formu a obsah mechanizace projektové přípravy již dosáhly hranice mož-

deformácií
kvasných nádrží

.Meranie

obzor
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nosU malých samočinných počítačil. Teprve dovoz
vhodných středních počítaču do ČSSR v příštích
letech vytvoří předpoklady
nutné ke zcela komplexnImu řešení uvedené
problematiky,
jemuž
jsme v porovnání se současnou světovou úrovní
ještě mnoho dlužni.
Literatura
S í m a, J.: Uplatnění
fotogrammetrie
a samočínných
počitačú
pravním projektování,
Inženýrské
stavby 1965, Č. 2
Š ť a s t n ý, V.: směrový
výpočet sBmční trasy (Z 23-45 I
Výpočet podélného
řezu IZ 23-44)
Výpočet kubatur
dopravních
těles (Z 23-47J
(Programová
dokumentace.
GTÚ Praha, 1965. J

v do

Doc. ini. Ondrej Michalčák, CSc.,
Katedra geodézie SVŠT, Bratislava

Pri výstavbe velkorozmerných
kvasných nádrží
s obsahom 30 m3 došlo zhruba po dvoch rokoch
po uskutočnení
výstavby k deštrukcii niekolkých
nádrží. Na pozdlžnych stenách konštrukcie nádrží
objavili sa trhliny, ktoré sa postupne zvačšovali,
v dosledku čoho nádrže neboli vodotesné a nezabezpečovali kvasný proces požadovanej kvality.
Postupne boli 'vyraďované z prevádzky a vznikli
nevYlasnené spory medzi investorom, projektantom a stavebným dodávaterom, nakofko pomerne
nákladná investícia neslúžila svojmu ciefu.
Po stavebno-konštrukčnej
stránke možno nádrže považovat za doskový základ stužený hlavnými nosník mi - pozdlžnymi stenami. Tuhosť konštrukcie v priečnom smere zaisťujú priečne steny
(obr. 1). Vzhfadom na predvídané zmrašťovanie
betónu konštrukcií nádrží bol objekt rozdelený dilatáciou na dve časU. Projekt ďalej uvažoval s oddllatovaním základ ov .st1pov halovej konštrukcie
od základov nádrží. Trhliny vznikli v strede rozpatí pozdÍžnych stien nádrží a roztvárali sa smerom od doskového základu nahor. Vznik trhlín
prisudzoval sa zmrašťovaniu betónu v' tenkostennej konštl'ukcU.
Na odhaleaie skutočných príčin, ako aj na zabránenie ďalších deštrukcií nádrží, uskutočnilo sa
pokusné zaťaženie doskového základu nádrží podIa vopred vypracovaného programu s cieIom, aby
sa docielila konsolidácia podložia, prípadne uzavretietrhlín.
Účinky vyvolané pokusným plnením
nádrží sa sledovali v smere zvislom presnou niveláciou a v smere vodorovnorn mechanickými tenzometrami s odčítaním Údajov na 0,001 mm. Účelom merania bolo zistiť veIkosť, charakter a časový priebeh deformácií konštrukcií nádrží a stlpov
halovej konštrukcie. Za tým c1efom, podla dispozícií statika, osadili sme na konštrukciu nádrží a
st1py halovej konštrukcie 72 klincových a čapových značiek. Osadenie značiek do betónových

konštrukcií nádrží uskutočnili
sme nastrielaním
špeciálnou
pištOlou, používanou pri osadzovaní
tenzometrov. Mechanické tenzometre boli osadené
na význačných miestach trhlín (obr. 2). Pre absolútne posúdenie stability objektu boli výškové merania pripojené na pevné výškové body umiestené
na okolitých budovách.
Program pokusného plnenia nádrží a kontrolných meraní uskutočnil sa v niekolkých fázach,
pričom sa sledoval jednak okamžitý účinok zaťaženia na konštrukciu nádrží a 'stlpov a jednak
účinok po niekDrkých dňoch podfa zisteného priebehu a vefkosti deformáGií. Tenzometrické merania sa· konali denne. Docielený harmonogram pokusnéhO plnenia nádrží a uskutočnenia presných
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nivelačných
obr. 3.

meraní je schématicky

znázornený

=

:t

prevýšenie· bodov pri n·tom pokusnom
plnení nádržL
Presnosť výškových zrnien pozorovaných bodov možno posúdiť podfa stredných
chýb zo
vzťahu:
mo·

]I 2

=

±

stredná chyba
prevýšenia vypočítaná z odchýlbk medzi dvomi meraniami prevýšenia
pozorovaných bodov.

Použitý· postup nivelačného merania je volený
proti všeobecne platný'm zéÍsadám nivelácie a neumožňuje kontrolu správnosti nivelačného merania. V danom prípade kontrola nivelácie bola získaná vždy dvomi meraniami s roznym hor,zontom
prístroja. Výsledná hodnota prevýšenia je určená
ako aritmetický priemer z dvoch meranL Všetky
nivelačné merania (cel kom 11) boli vykonané jed-
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0,19 mm je jednotková
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kde hi je prevýšenie medzi východiskovým a itým pozorovaný1U bodom pri základnom
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Meranie relatívnych zvislých posunov pozorovaných bodov, osadených na konštrukciach nádrží
a stlpoch, uslmtočnili sme nivelačným prístrojom
Zeiss Ni 004 a invarovoll nivelačnou latou dížky
1,75 m. Niveláciu, vzhfadom na podmienky merania a osadenia znaéiek, vykonali sme z jedného
stanovišťa prístroja s uzáverom na východiskový
bod. Jednotlivé výškové zmeny pozorovaných bodov vYPočí.tali sme zo vzťahu ~
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nym prístrojom, nivelačnou latou a pozorovatelom.
Prístroj bol pred každým meraním preskúšaný a
rektlf1kovaný tak, aby neistota v určení prevýšenia
pozorovaných bodov nepresahovala pri zámerách
Smax == 30 m hodnotu
± ·0,2 mm. Pri jednotlivých
etapách merania sledovala sa teplota ovzdušia
v hale a povetrnostné podmienky. Vplyv atmosférických podmienok bol zhodnotenýprianalýze
výsled kov kontrolných meraní.
Výsledky merania zvislých posunov bodov,
osadených na konštrukciach nádrží a stlpoch časti objektu, sú graficky mázornen~
na obr. 4.
Z vefkostl a priebehu posi.lnov možno analyzovať
ich charakter ako aj posúdlt príčiny deštrukcií
nádrží.
Analýza a rozbor výsledkov a vOnkajších podmienok pokusného plnenia nádrží a merania ukázali na
aj vysokú stlai.'itelnosť podložia, ktoré v dosledkoch bolo hlavnou príčinou porušeni a stability
konštrukcH nádrží. Velkos{ absolútnych deformáclí pod zaražením doskového základu. činila 0,3 kp!
Icm2•
b j Charakter a priebeh deformác)í s maximom
v strede dlžkového rozmeru nádrží svedčí o tom,
že konštrokcie stlpov spoluposobia s pružným základom nádrží, kde osallielé bremená uplatňujú
sa pridavnými zaťaženiami, s ktorýmipovodne
nebolo uvažované. Táto nezrovnalosť vznikla nedodržaním projektovaného technologického postupu
prt založení a oddtlatovaní základov stlpov a nádrží. Prieskum ukázal, že ~stlpy boli obložené heraklitom, 'ktorý nasiak.ol cementovým mliekom pri

Podniková evidenc;e pozemků
u socialistických zemědělských závodů
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betonovaní nádrží, a tým stipy spplup6sobil~ s,konštrukciou.
c) priebeh deformái::lí po odlahčení nádrží
svedčí o pružnom podklade, ktorý nemoŽe zabezpečiť konsolidáciu podložia a ustálenie trhlin počas pokusného plnenia nádrží.' Na základe uvedených skutocností možno usúdiť, že sposob sánácie
treba rieš1f v konštrukciach nádrží.
dl Časový priebeh deformá.cií ukázal na značvplyv hladiny podzemnej vody na deformácie
počas pOkusného plnenia, čoprispieva
pružnosti
podložia, ktoré za týchto podmienok ťažko kon~
soliduje.
e) Verkosť deformáclí'
doskovéhozákladu
pozdíž vykládacej t'ampy svedčí, že podložie bolů
eštepred ..,okusným plnením intenzívne prltažené
skladkou polotbvarov.
llý

fj Dilatáciou bol objekt rozdelený na dve časti, čím sa mal. eliminovať vplyv zmrášťovania betónu konštrukcií nádrží. Výsledky meraní však
ukázali, že dilatácia na priebeh deformáclí nemala
účinok.
. Výsledky experimentálneho
pokusného plnenia nádrží a kontrolných meraní ukázali na nedostatky v geologickom prieskume podložia, v technologii a kvalite stavebných prác. Umožníli odhaliť pravé príč1ny deštrukcií kvasných nádrží, vyriešiť spory medzi zainteresovanými
zložkami a
upresniť sposob sanácie nád,rží.
Lektoroval: prof. inž. dr. Václav Krumphanzl,
FS ČVUT, Praha

Ini. Jaroslav Čipera,
Ústl'edni správa geodézie a kartografie.
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1. Vznik a vývoj podnikových

evidencí pozemldi

(PEP)

Socializace zemědělské Výroby si vyžádala radikální změny ve struktuře a velikosti zemědělských
závodfi na vesnicích. Přirozeným dfisledkem tohoto vývoje byio soustřeďování zemědělského plidního fondu do velkých celkfi u socialistických zemědělských závodli, a to hlavně u l'ZDa státních statkli. Tím také vznikl i požadavek na l<valitativní
/ změnu v evidenci plidy (která až do této doby
evidovala pozemky jen z hlediska vlastnického), tj.
na evidování pozemkli podle toho, 'kdo je užívá
především pro zemědělskou velkovýrobu. Tyto užívací vztahy k plidě byly podcl).yceny v bývalé Jednotné - evidenci plidy (JEP), založené v letech
1956-1958 a nyní jsou vedeny v evidenci nemovitostí (EN j.
Požadavek na evidování půdy u nově se tvořících socialistických
zemědělských zá,vodfi, ze-

jména JZD a státních statkli, byl podchytit všechny
změny v užívání pfidního fondu v dlisledku slučování rozdrobené držby do větších celkli (blokli,
líonfi). Tyto změny byly nejdříve podchyceny v operátéch hospodářskotechnických
úprav pozemkfi
(HTŮP), které mližeme nazvat prvními operáty podnikqvé evidence pozemkli. Mapy prOjektli HTŮP
byly pak také prvními zemědělskými hospodářskými mapami. Projekty HTÚP se však někdy ,nerealizovaly v plném rozsahu a podle toho byly také
podchycovány voperátech
JEP a později EN. Většina JZD a státních statkli 'používala operáty HTÚP
jako jediné podklady o užívání pildy, které měla
k dispozici. Tyto operáty však v prfiběhu několika
let zastaraly, !protože nebyly doplňovány novými
. změnami, zejména s rozšiřováním členské základny JZD. Zájem na doplnění těchto operátů zemědělské závody často neměly a nezajímaly se (ani
o to, opatřit si přesnější vlastní evidenci půdy jiným zpfisobem, a to podle úd~jli EN. Taková evi-
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dence, která by byla v souladu se skutečností a
odpovidala jeji potřebě a požadavk-om EN,byla
dol. poloviny r. 1965 založena a vedena jen u malého počtu JZDa státnich statků; u ostatnich socialistických zemědělských závodů nebyla situace
o nic Ilepší. (I když evidence pozemků byla nařizována a upravována směrnicemi řídicich složek
skupin zemědělských
závodů.) Mnoho zemědělských závodů tak nemělo o základnim výrob nim
prostředku v zemědělské výrobě, tj. o půdě, potřebný přehled a dokumentaci, kterou každý řádnýhospodář
o půdě má mU, a která je v socialistické zemědělské
velkovýrobě
nezbytná. Vždyť
správný přehled o půdě umožňuje zemědělskému
závodu také řádně na této půdě hospodařit, správně vyhodnocovat výsledkyhospodai'ení
a plánovat
zemědělskou výrobu.
Na neutěšený stav ve vedeni vlastni evidence
pozemků u socialistických
zemědělsk~h
závodů
poukazovaly již několik let orgány geodézie, protože zemědělské závody při sestavováni svých celoročních výrobnich a finančních plánů (CVFP) rvycházely z nedostatečných,
neúplných a často zastaralých
podkladů,
zejména HTŮP. Docházelo
k tomu, že údaje zemědělských závodů byly často
v rozporu s údaji EN. Proto ŮSGK, vycházejíc
z dobrých zkušeností s vedením podnikové evidence pozemků u některých resortů, např. u vojenských lesit a statků, státnich rybářstvi atd., a dále
z poznatků při vyhotovováni zemědělských hospodářských map (dříve přehledných plánů půdnich
fondů), zejména u ÚGK v Českých Budějovicích a
Pardubicích, navrhovala již od r. 1961 zúčastněným
ústředním orgánům, aby byly u všech socialistických zemědělských
závodů založeny podnikové
evidence pozemků podle údajů EN. Protože u .zemědělských. závodů byl '0 tyto evidence malý zájem,
byl· jim nakonec tento úkol uložen ve vládním
usneseni ze dne 21. dubna 196~ č. 166 "k plnému
a racionálnimu využiti půdy". V tomto usneseni
bylo mj. také uloženo "zabezpečit za pomoci středisek geodézie vlastní evidenci půdy u všech socialistických zemědělských závodů a soustavně ji
udržovat v souladu se skutečným stavem užívání
pozemků".
Výsledkem jednáni ŮSGK a MZLH o realizaci
tohoto úkolu bylo vydáni společného výnqsu MZLH
a ŮSGK "Směrnice pro zakládáni a vedeni podnikové evidence pozemků u socialistických zemědělských závodů", které byly uveřejněny ve Sbírce
Směrnic pro národní výbory, částka 19, ze dne
27. srpna 1965 a ve Věstníku MZLH částka 41/1965.
V těchto směrniciCh jsou předevšim uvedeny termíny pro založeni jednotlivých operátů PEP a jejich obsah, a organizační opatření k založeni a
vedení PEP pro orgány, které se podílejí na plnění
tohoto úkolu [národní výbory, výrobni zemědělské
správy, střediska geodézie a zemědělské závody).
Termíny k založení jednotlivýchoperátů
byly přizpůsobeny technickým možnostem orgánů geodézie,
zejména pokud se týká vyhotovení mapových částí
PEP. Uvedené směrnice dále stanoví jednotné zakládání a vedení podnikových evidencí pozemků
u všech socialistických zemědělských závodl1 v resortu MZLH a ostatních ministerstev, které až dosud bylo velmi různorodé a stanovené nedostatečným způsobem ve směrnicích jednotlivých resortů. Hlavním nedostatkem však bylo, že většinou
neuvažovaly návaznost na celostátni evidenci půdy,
tj. evidenci nemovitostí.
Pro doplnění směrnic pro· zakládání a· vedeni
podnikových evidenci pozemků vydala ŮSGK vzo-

evidence pozemků u socialístických
zemědělských zdvodÚ'

ry mapových. části a písemné části výnosem ze dne
30. září 1965 č. 23-335.1-9300/1965 a technologii pro
zakládáni a vedeni PEP u orgánů geodézie výnosem ze ,dne 18. Njna 1965 č. 23-335.1-10656/1965,
protože společné směrnice ŮSGK a MZLH obsahují
jen hlavni zásady pro zakládáni a vedeni PEP.
Jako součást tohoto výnosu byly také zpracovány
"Pokyny pro vedeni podnikové evidence pozemků
zemědělskými Závody", které střediska geodézie
dodávají ke každému vyhotovenému soupisu parcel
zemědělského závodu.
2. Obsah a oper6ty podnikově evidence pozemkil
2.1. E v i den čni
závodu

map

a z Po m ě děl s k é h o

Evidenční mapa je otiskem pozemkové mapy evidence nemovitostí, na které jsou zobrazeny všechny parcely zapsané v soupisu parcel zemědělského
závodu. Jsou to otisky map evidence nemovitosti
v souvislém zobrazení v měřítku 1: 2880, 1: 2500,
případně 1 : 3600 nebo zmenšené do měřitka 1: 5000.
Pokud nebudou tyto mapy k dispozici, je možno
použit jiných map velkých měřitek doplněných na
stav pozemkOVé mapy. Na mapových listech se vyznači hranice hospodářského obvodu zemědělského závodu slabě červenou pastelkou.
Termin dodám evidenčních map zemědělským
závodům byl stanoven do konce roku 1968 v návaznosti na harmonogram
vyhotovení map EN
v souvislém zobrazení. Proto je nutné, aby byl zajištěn zvýšený náklad všech mapových listů souvislého zobrazení, které budou teprve vytištěny, a
další otisky z mapových listů již vytíštěných, pokud
nejsou na skladě od nich rezervni otisky. jsou-li již
rezervní otisky na skladě, je třeba je ihned z tohoto územi dodat zemědělským závodům, pokud nevyžaduji velkého doplnění změnami.
Při projednáváni směrnic pro vedení PEP bylo
také uvažováno, zda je nutná evidenční mapa
v podnikové evidenci pozemků. Ukázalo se, ,že ano.
Je totiž nutné, aby závody znaly kromě polohy
svých honů i polohu ostatních parcel, které užívají. Proto evidenčni mapa slouži zemědělskému
závodu k přesné identifikaci všech parcel, z;apsaných v soupise parcel, a zejména jako jeden z podkladů pro ohlašování změn v EN. Při předáni evidenční mapy zemědělskému závodu je však třeba
důkladně evidenčnimu pracovnfkovi závodu vysvětlit obsah, význam a využiti mapy a naučit ho se
v mapě orientovat a vyhledávat potřebné údaje.
Jedině tak bude tento operát u závodů využiván
a nezapadne bez využití. Dále je třeba upozornit
na ochranu mapy před zničenfn1 [desky, podlepeni); např. u ŮGK v Brně dodávajf evidenčnf mapy
na objednávku podlepené tuhou lepenkou a rozřezané na čtvrtky ve formě příručnf mapy.
Než budou dodány evidenční mapy všem socialistickým zemědělským závodům, mohou zejmé-·
na pro účely ohlašování změn v EN využfvat evidenčních map uložených na MNV. Na toto je musf
·pracovníci SG neustále upozorňovat při každém
styku v obcích nebo na SG, zejména při odsouhlasování údajů při sumarizačních pracích. Počet mapových listů EN se řídí rozlohou pozemků zemědělského závodu. Zemědělským závodům, které
mají pozemky na většině území obce,. příp. na většině území několika obcí, dodávají se mapové listy
s celým územím obcí. Jedná se zejména o sloučená
JZD, hospodářství státních statků a jiné konsolidované zemědělské závody. Pro závody menšího roz-
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sahu (několik desítek ha), zejména 'lístředně řízené
jako jsou státní plemenářské
stanice, pracoviště
ÚKZÚZ apod., doporučujeme s těmito závody pro~
jednat vyhotovení snímku pozemkové mapy pro
zájmové 'lízemí závodu, doplněného
parcelními
čísly a výměrami pozemki\., ze kterého se pořídí
požadované množství otiski\.. Tyto nahradí zemědělskému závodu současně evidenční i zemědělskou hospodářskou mapu. V tomto případě by totiž
nebylo 'líčelné používat celých mapových ,listi\. a
ještě zvlášť vyhotovovat zemědělskou hospodářskou mapu.
Zakreslování změn v evidenční mapě provádějí
SG uvnitř hospodářského obvodu zemědělského závodu jednou ročně do konce června.
2.2. Zem ě děl

s k á h o s pod á ř s k á map

a
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listfi SOUvislého zobrazení, doplněné na poslední
stav, na nichž jsou zobrazeny pozemky příslušného zemědělského závodu, k vyhotovení sepia-kopie
a bromokopie v měřítku 1: 10 000.
,
Sepia-kopie SG smontuje (slepí) a ověří se zástupci zemědělského závodu stav pi\.dního fondu
na podkladě této kopie, popřípadě podle pracovní
mapy a evidenčního listu a veškeré zjištěné nesrovnalosti vyšetří a odstraní. Dále dohodne se zemědělským závodem bližší požadavky na obsah
zemědělské hospodářské mapy. Sepia-kopie se tuší
doplní podle výsledki\. šetření příslušnými náležitostmi a slouží jako podklad pro zpracování kartografického
originálu
na bromokopii
v měřítku
1: 10 000 (v šedém odstínu). Platná kresba a popis
se provede tuší a doplní se mimosituační údaje.
Další postup je obdobný jako pracovního postupu II uvedených pokynfi.
Údržbu zemědělské hospodářské mapy si zajišťuje zemědělský závod sám vlastními prostředky
nebo za úplatu u SG.

ZemědělskáhosPQdářská
mapa je účel ovou mapou
zemědělského
závodu. Vyhotovuje se v měřítku
1 : 10 000 (případně 1 : 5 000), nebo v měřítku menším 1: 20000, 1 : 25 000. V hospodářské mapě jsou
znázorněny hranice bloki\., honi\., kultur, cestní sítě,
vodoteče; místní trať je silně generalizována a vy- 2.3. S o u P i s par cel zem ě děl s k é h o
závodu
šrafována a přesně jsou zakresleny jen stavby a
objekty UŽívané zemědělským závodem. Do bloki\. Soupis parcel je opisem evidenčních listi\. zemědělnebo honi\. jsou vepsány výměry zaokrouhlené na
ského závodu, vedených u střediska
geodézie,
ary. K náležitostem plánu patří názvy sousedních
v nichž jsou zapsány všechny parcely. zemědělské
obcí, tratí, délkové měřítko, legenda a tabulka,
a nezemědělské
pi\.dy, které zemědělský
závod
kterou zemědělské závody využívají k záznamu
užívá, včetně pi\.dních rezerv (s poznámkou pi\.dní
údaji\. o os1l.vu,hnojení apod. Termín dodání zeměrezerva). Parcelní čísla jsou seřazena a.ritmeticky,
dělských hospodářských map byl stanoven rovněž
podle jednotlivých druhi\. pozemků (kultur) a uvedo konce r. 196~, v návaznosti na harmonogram
dena podle obcí, ve kterých leží. Za opisem všech
vyhotovení map EN v souvislém zobrazení,
parcel každé kultury je vynecháno několik řádků
Zemědělská hospodářská mapa byla do operátu
pro provádění změn.
PEP zařazena proto, že slouží zemědělským závoU opisu každého evidenčního
listu se uvede
di\.m jako nezbytný podklad k plánování, řízení a . název obce (katastrální
území) a číslo listu. Po
doku.mentaci o zemědělské výrobě, zejména o osevu
opsání všech evidenčních listů zemědělského záa hnojení v jednotlivých letech. Dále slouží všem
vodu se na jednom listě provede rekapitulace údajů.
vedoucím pracovníki\.m zemědělských závodi\., trakevidenčních listů (celková výměra zemědělského
toristi\.m apod. jako orientační pomi\.cka o umístězávodu). Nakonec se uvede datum, ke kterému
ní honi\. v terénu a o jejich výměrách, k určov.ání
byly údaje sestaveny, a vedoucí střediska geodézie
částí výměr honi\., vzdáleností od hospodářských
potvrdí správnost opisu.
středisek, délek příjezdních cest, pri\.měrné délky
Soupis parcel vyhotovuje středisko geodézie
a šířky honu apod.
na objednávku za úplatu nebo si ho zemědělský
Zemědělskou hospodářskou
mapu vyhotovuje
závod vyhotoví sám za odborné pomoci střediska
středisko geodézie na základě objednávky zeměgeodézie, a to ručně na tiskopisech
Geodézie
dělského závodu za úplatu a podle harmonogramu
č. 6.16: Soupis parcel - evidenční list (vložka)
dodávek pro tuto mapu. Technologie vyhotovení
nebo po dohodě se zemědělským závodem také ve
zemědělské hospodářské
mapy je zpracována
a strojně početní stanici, výhradně na předtištěném
uvedena ve výnosu ÚSGK "Pokyny k. vyhotovení
tabelačním papíře.
přehledných pláni\. pi\.dních fondi\. socialistických
Úkol vyhotovení soupisů parcel byl zemědělzemědělských závodi\." ze dne 11. 'línora 1963 čís. ským záVOdům uložen výše uvedenými směrnicemi
222-335.1-13336/1962. (Seznam technických předpido k.once roku 1965, s výjimkou těch závodů, kde
si\., Skupina X/51.) Na základě požadavku MZLH údaje o půdě na evidenčních listech u SG nesoubyl ~název "Přehledný plán pi\.dního fondu" změ- hlasí se skutečným stavem užívání pozemki\. a neněn na "Zemědělskou hospodářskou mapu", protože
soulad nebylo možno v této lhůtě odstranit, nebo
tento název .lépe charakterizuje
využití této mapy
kde se provádělo HTúP (včetně obcí, kde se v roce
zemědělskými závody. V těchto pokynech jsou uve1965 prováděla úplná přehlídkaEN).
Pro vyhotodeny 3 výrobní postupy pro zpracování zemědělvení soupisů parcel byl na podkladě údaji\. z ÚGK
ské hospodářské
mapy: nejvýhodnější
je použít
sestaven celostátní harmonogram,
který stanovil
výrobního postupu II, který využívá jako podkladu
vyhotovit v r. 1965 soupisy parcel pro 62 % zeměpro kresbu originálu kyanotypické kopie z negadělských závodů a v r. 1966 pro 38 %.
tivi\. mapy EN v měřítku 1 : 10 ÓOO, příp. jejich monSoupis parcel byl zařazen do PEP jako jeden
táže. K vyhotovení negativi\. je třeba nyní zásadně
z nejdůležitějších
operátů, které slouží zemědělpoužívat otisky map EN v souvislém zobrazení,
skému závodu k vedení evidence půdy, k ohlašováPři této příležitosti je třeba poukázat na" ÚGK ní změn, k odsouhlasování
užívání zemědělského
Praha, který si upravil a zlepšil uvedený postup II . závodu s údaji EN, dále jako jeden z podkladů
podle svých podmínek, a který se doporučuje k vy- k sestavování celoročního výrobního a finančního
užití i u ostatních ústav i\. (tento postup byl vydán
p~ánu, soupisu ploch osevu, statistických čtvrtletv ústavních pokynech). Střédisko geodézie zašle
ních hlášení, k sestavení ročních výkazů o hosporeprodukčnímu oddílu ústavu rematrice mapových
daření apod. Aby soupis parcel mohl být využíván
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Čipera.!.:

k uvedeným účelům, je třeba, aby hylv neustálém
souladu se skutečným stavem' užívání pozemků.
Na tom nejvíce zálěží při prvním vyhotovení soupisu parcel, aby si SGzískala u zemědělských závodů dobré jméno. Bez důkladné údržby a provedení. změn v operátech EN není možné vyhotovit
soupis parcel pro zemědělský závod.
Při adjustacisoupisů
parcel je důležité dodržovat jejich celostátně jednotnou úpravu, zejména
svázání v rychlovazači a vložení do desek z PVC.
Změny v soupise parcel si provádí zemědělský závod sám podle operátu EN, za odborné
pomoci SG jednou za rok, a to do konce června.
Změny se provádějíškrtáním
neplatných údajů inkoustem a nadepsáním nových údajů, příp. doplněním nových parcel. V zájmu zachování souhlasu
údajů EN a PEP není zemědělský .závod oprávněn
v průběhu roku měnit údaje v soupise parcel, ale
jen .na základě opel'átu EN na .8G. Změny. v průběhu . roku si může závod provést na pomocných
tiskopisech přičítáníin přírůstků a úbytků, aby měl
vždy k dispozici skutečnou výměru· závodu. Na
tuto skutečnost je nutné pracovníky zemědělských
závodů upozorňovat při každém styku, zejména
pak při odsouhlasování údajů PEP s údaji EN, které
se provádí jednou za rok k 1. lednu.

Podnikové evidence pozemků a sumarizační
práce stfedisek geodézie
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3. Význam podnikových

evidencí

pozemků

Tím, že by],.úkol v zakládání PEP uložen vládním
usnesením Č. 166/1965, byl položen základ k celo'státnímu jednotnému využití údajů EN zemědělskými závody, které se až dosud provádělo v malém
rozsahu, a ke sjednocení pokynů pro vedení PEP
u resortů MZLH a ostatních ministerstev. Založení
PEP má také zásadně význam pro práci orgánů
geodézie a evidenci nemovitostí vůbec, která je
hiavním předpokladem' pro docílení a udržení neustálého souladu EN. se skutečností a s 'údaji CVFP
zemědělských závodů, pro navázání pravidelné a
soustavné spolupráce se zemědělskými závody na
úseku evidence půdy a pro zlepšení ohlašování
změn v EN zemědělskými závody, které tak získaly
k dodržování této povinnosti, stanovené zákonem
č. 22/66 Sb. o evidenci nemovitostí, všechny potřebné podklady a předpoklady.
Socialistické zemědělské závody založením podnikové evidence pozemků získaly:
- věrohodné údaje o užívání svých pozemků, včetně mapových podkladfl., které jim budou sloužit
pr6 plánování a řízení zemědělské výroby ve zdokonalené soustavě. řízení zemědělství,
- podklady pro plné a racionální využití zemědělského pfl.dního fondu a jeho ochranu.
Význam PEP založené podle údajů EN ještě
vzrostl usnesením ÚV KSČ ze dne 2:3. března 1966
o hlavních směrech zdokonalení plánovitého řízení
zemědělství, zejména v souvislosti se zavedením
nové zeměděl$ké daně. Pevná část zemědělské daně
bude stanovena sazbou z každého hektaru zemědělské půdy v závislosti na přírodních vlastnostech
jednotlivých
půd a klimatických
podmínkách,
v nichž se tyto půdy nacházejí. Proto bude nyní
jistě v zájmu každého zemědělského závodu, aby
údaje PEP souhlasily se skutečností a údaji EN, a
nedocházelo zde ke zbytečným rozporům. Proto
bude nutné, ahy všechna SGvyšla v tomto směru
zemědělským závodům vstříc a ještě v roce 1966
odstranila
všechny zjištěné rozpory, a založila
soupisy parcel pro ty závody, pro které dosud nebyly vyhotoveny. To musí být jedním z prvořadých
úkolů středisek geodézie v letošním roce.

Podniková

evidence

pozemků u socialistických
zemědělských
ztívodů

Účelnost založení podnikových evidi:mcí pozemků (PEP)
se projeví také ve .zkvalitnění sumal'izačních prací stře·
disek geodézie (SG), a to zejména sumarizací sektorových přehledil o plochách kultUr, kterf) SG provádějí
každoročně podle stavu k 1. lednu. Význam sumarizač.
Í1ích prací spočívá v poskytování údajů o užívání pildního fondu pro plánování zemědělské výroby. Z toho
vyplývá nutnost, aby tyto údaje byly v úplném SOUlad\.!
se skutečností, to znamená, aby byly v souladu s řádně
udržovanými podnikovými evide!).cemi pozemků.
Je samozřejmé, že při údržbě PEP budou zeměděl·
ským závodilm vydatně pomáhat SG, která tím zeměděl~
ským závodům umožní využít údaje PEP pro' správné
sestavení celoročních
výrobních a finančních
plánů
(CVFP) a pro podání správného přiznání k '!lové zemědělské dani. Pevná část této daně se bude opírat o vý·
měru pozemků a jejich bonitu podle stanovištních jednotek a údaje o výměře zemědělské pildy budou země·
dělské závody přebírat z PEP; které musí !být v souladu
s údaji evidence nemovitostí středisek geodézie a jimi
také potvrzeny. Je přirozené, že zemědělské závody bu·
dou mít velký zájem na tom, aby údaje PEP měly v pořádku.
.
Stř,ediska geodé7Jie budou muse1 vyvmout značnou
organizátor sk ou črnnost, aby vyhověly všem pdžadavkilm
ze'mědělských závodů o provedení změn v UŽívání půd·
ního fondu. U zemědělských závodil bude stále ve větší
míře nutná úzká sp'olupráce se středisky
geodézie
v udržování pildniho fondu se skutečným stavem. Tím
se bude také zlepšovat plnění jejich oh'lašovací povinnosti. Nel! však dojde k jejímu' zlepšení, budou muset
tuto spolupráci iniciativně. vyvolávat hlavně SG, jak to
vyplývá z jejich zákonné odpovědnosti za údaje o půdním fondu. Bylo by chybou, kdyby SG ponechávala
údržbu PEP až na poslední chvíli, tj. až do samotného
sumarizačního období, kdy by se mohlo stát, že z časo·
vých důvodů by nemohla u zemědělských závodů všechny změny vyšetřit. Z požadavků na správnost údajů
PF.P a jejich využití pro shora uvedené účely vyplývá,
že u SG musí dojít, proti dosavadním zvyklostem, ke
změniL v orgaIl!izaci sumarizačních
prací.
Střediska geodézie musí v prvé řadě opustit jakékoliv administrativní
metody zjišťování změn. Nebude
možné převzít do sumarizace sektorových přehledů údaje z pi'edcházející sumarizace jenom proto, že zeměděl
ské závody, ani MNV, včas neoznámily změny. U SG
proto vyvstává potřeba zajišťovat soulad údajů EN a PEP
se skutečným stavem na podkladě přímého styku se
zemědělskými závody, a to již v průběhu celého roku.
SG musí nejdříve docmt, aby výchozí stav EN a PEP
zemědělské závody plně odsouhlasily podpisy odpovědných zástupcil. Potom musí ve spolupráci s výrobními
zemědělskými správami docílit, aby u každého zemědělského závodu byl ustanoven pracovník, se kterým při
údržbě PEP budou SG spolupracovat.
Změny musí SG
zjišťovat na podkladě
častých
návštěv zemědělských
závodů piíi ostatních zeměměřických pracích v okrese,
ověřovat stav PEP telefonicky, spolupracovat s ONV a
zemědělskými výrobními správami (převody půdy aj.).
Výsledkem této péče pak bude, že SG budou mít již
v průběhu roku u značné části zemědělských závodů
zajištěn soulad PEP se skuteČným stavem, takže v sumarizačním období budou moci údaje EN jen sumarizovat.
V roce 1966 soustředí takto SG SVOUpozornost zejména
na zemědělské závody řízené výrobními zemědělským~
správami, tj. na JZD a státní statky, které obhospodařují
největší procento zemědělské
pildy. Těmto závodilm
musí SG' předat správné výměry zemědělské
půdy jIž
v prosinci.
Zásady provádění sumarizačních prací podle nových
hledisek vydá ÚSGK do konce září 1966. Do té doby
projedná s MZLH a ÚKLKS též omezení sumarizačních
prací v tom ,smyslu, že některé sumarizační práce, např.
sumarizace sektorových přehledů podle Výrobních podoblastí se budou provádět jen jednou za pět let.
SG musí vyvinout hodně organizátorské
a řídící
práce, aby jejich pOJ!lOCnašemu zemědělství byla skutečně efektivní a odpovídala současným požadavkilm.
Odbor evidence

nemovitostí

OSGK
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Poznatky·z pofizovánf mapových podkladů
pro projekt dálnice

Ústavu geodézie a kartografie v Brně bylo začátkem července minulého roku uloženo vyhotovit
lÍčelovou mapu v měř. 1: 1000 pro projekt dálnice
v lÍseku Velké Meziříč(--Brno v délce 50 km\ přičemž šířka zaměřeného prostoru ve v,olném terénu
je 300 m, v zalesněném 200 m. U Vel. Meziříčí navazoval náš úsek na část Jihlava-Vel.
Meziříčí,
kterou zpracovával bývalý Geodetický a topografický ústav v Praze. Navrhovaná
trasa
sleduje
zhruba dosavadní silnici 1. třídy Č. 2 Praha-Brno.
Vyhýbá se uzavřeným osadám a pouze v jediném
případě [Popůvky) vede přes zastavěnou část obce.
Dosavadní státní silnici křižuje ve třech místech,
dvakrát překračuje železniční trať. Na 38 kilometrech probíhá ve volném terénu, 12 km prostoru
je zalesněno.
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Inf. Jlndl'lch Lunga,
Ústav geodé%le a kartografie. Brno

jeden případ, nalezli Jsme u všech činitelů
dených složek pochopení a podporu.

uve-

Sta'bilizace
Po této přípravě započaly polní práce stavbou
35 pyramid, vytyčováním osového polygonu a vlícovacích bodů. Souběžně s vytyčováním rozvážely
se mezníky, trubky, signály a ochranné
tyče.
Zvláštní parta kopáčů je ihned zakopávala. Celkem
bylo osazeno 396 polygonů, a tím tedy docíleno
. průměrné 'délky strany 126 metrů. Protože uvedené
práce byly prováděny v době největší vegetace"
osazovali jsme u každého kamene dřevěný dvoumetrový kůl s červeně obarveným vrchem. Sloužil
jednak jako výstraha, i jako pomůC"ka k rychlému
vyhledání bodu. Kromě toho kolem každého kamene
zřizovali jsme ochrannou ohrádku 1 m vysokou
Kromě zaměření vlastní trasy. dálnice bylo po(obr. 1). Při pozdějším měření jsme zjistili, že
žadováno ještě zaměření územních pruhů pro propříště bude výhodnější ohrádky dělat nižší" max.
jekt připojovacích cest v prostorech Nový Lískovec,
do 50 cm, aby nebránily postavení stroje.
Ostopovice, Kývalka, Lhotka a Jabloňov, v délce
asi 6 km. Splnění těchto úkolů bylo provedeno
l~teckou foj:ogrammetrií.
Přípravné

práce

Zadavatel .požadoval, aby osový polygon byl stabilizován mezníky, osazenými ve vzdálenostech
100-150 metrů. Připravenost
k leteckému snímkování byla stanovena pro úsek Brno-Kývalka
k 1. září, zbytek k Uí. září. Podle podkladů, dodaných Střediskem pro rozvoj silnic a dálnic, byl
návrh trasy a všechny body základního i podrobného bodového pole zakresleny do map 1: 10 000.
Pochůzkou v terénu byly tyto body ověřeny a současně byla určena místa pro zřízení 28 nových
zhušťovacích bodů, pokud možno na ose nebo v její
bHzkosti, aby připojení bylo co nejjednodušší. Současně byl navržen i způsob jejich určení. V zalesněných prostorech bylo připojení pořadů řešeno
uzlovými body. Do jednoho paré map 1 : 10000 bylo
navrženo umísHlní vlícovacích bodů ve dvou souběžných řadách tak, aby je bylo možno vyhledat
v terénu bez vytyčování.
Při použití širokoúhlé komory s ohniskovou
vzdáleností f:::: 115 mm a o rozměrech
snímků
,ď = 18X18
cm, s podélným překrytem p:::: 60 ~'Ú
a požadovaným měřítkem snímků m.:::: 1 : 5 500,
vychází r;lélka vzdušné základny b == 4GO m, tedy
v;>:dálenost sousedních vHcovacích bodů 200 m. Na
snímku zobrazený pruh územf je široký 990 ffi.
Dodržení navrženého
umístění vlícovacích bodů
bylo žádoucí, v nutných případech však byla povolena odchylka ve směru letu ± 50 m, zcela výjimečně až ± 70 m. Ve směru kolmém k čáře letu
byla volnost větší, avšak vzdálenost dvou protějších bodů neměla překročit 600 m.
Před započetím polních prací bylo obyvatelstvo
, důkladně informováno o prováděném mapování. Při
osóbní návštěvě JZD, STS, ČSSS a MNV,' jejichž
územím prochází trasa dálnioe, byl vysvětlen účel
prací, poukázáno na nutnost ochrany všech měřických znaků, předán informativní text pro pravidelná hlášení místního rozhlasu a letáčky s vy. obrazením použitých signalizačních znaků. Až na

Stabilizace vlícovacích bodů byla provedena
železnými trubkami 60 cm dlouhými o průměru
5 cm. Dvoumetrové dřevěné kůly, zaražené do otvorů, posloužily jako ochrana i jako centrické signály
pro polohové i výškové zaměření. Relativní převýšení vrcholu tyče od trubky (kří'žového signálu 1,
i signálu od země, bylo zjišťováno a poznačena
v pracovní mapě. Rovněž se zaznamenala výška
porostu, přesáhla-li 15 cm. Celkem bylo osazeno
395 vlícovacích bodů. Lichými čísly byly označeny
levostranné, sudými pravostranné body.
Signalizace
Pro signalizaci, bYJo použitb bílých křížových signálů ze sololitu, s rameny 60 X 12 X 0,5 cm. Uprostřed
vyvrtaný otvor umožnil nasunutí kříže na trubku,
takže bylo zaručeno centrické postavení.

/ Geodetický
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Křížovými znaky byly v zaměřovaném pásmu
označeny jak body osového polygonu, tak i body
vlícovací, trigonometrické
a zhušťovací. Pro zvý'šení kontrastu podkládali jsme signály čerstvým
chvojím, získaným z probírky v polesí blízko trasy.
Vzdálenost signálu od kamene i od terénu se zaznamenávala do pracovní mapy. Kromě pevných
signálu bylo použito i vápenných nátěru. Takto
byly v měřeném pásu u silnic signalizovány mezníky, betonové zídky materiálových zásobníků, nivelační kameny, obrubníky chodníků, kanálovl~
ša,chtice a jiné vybrané předměty měření podle
požadavku odběratele.
Signalizace byla ukončena k požadovaným termínům. Pohotovost k snímkování byla ihned telegraficky hlášena \ leteckému útvaru, provádějícímu
snímkování.
Geodetické
práce
Určení nových zhušťovacích bodů provedla jedna
četa. Současně 'započalo zaměřování osového polygonu a vlícovacích bodů třemi četami. .Jedna z nich.
se strojem Zeiss Theo 010, měřila na každém sta-'
novisku vrcholové úhly osového polygonu a současně směry na všechny dosa'žitelné vlícovací bodr
po obou stranách osového polygonu. Výškové úhly
v obou polohách dalekohledu byly měřeny u vlíco·
vacích bodů na vrch kůlu, osazeného v trubce.
Denní výkon této čety se pohyboval v rozmezí
10-12 stanovisek. Délky měřila další četa Redtou.
Poněvadž výkon této čety byl ve srovnání s předchozí četou větší, zajišťoval(l. ještě zaměření vedlejšími pořady těch vlícovacích 'bodů, které nebylo
možno zaměřit z bodů osového polygonu. Třetí četa
měřila strojem Theo 010 obdobně jako četa první,
l1avíc však určovala současně Bala latí délky. Denní výkon byl 5-7 stanovisek.
Výšky bodťL osového polygonu byly zanivelováhy technickou nivelací.
výpočty souřadnic a, výšek vlícovacích bod~l
byly provedeny na tiskopisu Geodézie č. 184 (výpočet pravoúhlých souřadnic z orientovaných směrů]. Z nadbytečného počtu měření jsou souřadnic!?
každého bodu vypočteny ve dvou kombinacích,
výška odvozena ze čtyř hodů osového polygonu.
Popsaný postup; v poli poměrně rychlý, je však
při kancelářském zpracování (nepoužije-li se samo·
činného počítače]
značně náročný na čas. Proto
na dalším úseku dálnice Brno-Lanžhot
hodlám9
v letošním roce určovat vlícovací body polygonovými pořady, takže v mapovaném I!ásu by souběžně pr.opíhaly 3 pořady. Všechny výšky by SE'
určily technickou nivelizací.
Daleko efektivnější by bylo použití geodimetrll
AGA-6, kterým by.se podle loňských terénních podmínek obsáhl z jednoho stanoviska (trigonometrického.nebo zhušťovacího bodu] 1-2km úsek dálnice, což zna'ii1ená zaměření 10-20 vlícovacích
bodů. Osovy poJygon 'by se ovšem musel určit
obvyklým způsobem, ,poněvadž zadavatel vyžaduje
dodánívytyčovacích
prvků (délky, úhly).
Vy h,o dno c o va cíp

ráce

Snímkování se uskutečnilo
22. září, zvětšeniny
z prvního úseku byly dodány 21. října, zbytek
11. listopadu. Po dodání zvětšenin byla zahájena
klasifikace. Náplň účelové mapy je rozsáhlejší než
technickohospodářské
mapy a vyskytují se i požadavky neobvyklé u mapování ve velkých měřítkách.

S fotogrammetrickým vyhodnocením jsme započali
v lednu 1966. Celé dílo má být odevzdáno do
15. 12. 1966. Mezitím se musíme připravovat již na
nový úkol - připravit do konce září t. r. ke snímkování další úsek dálnice v délce 60 km. Na tuto
práci nastoupíme bohatší o získané zkušenosti,
hlavně v organizaci prací.
Zalesněné prostory se zaměřují tachymetricky,
rovněž tak i místa pro připojovací cesty, pokud
jejich rozsah překročí fotogrammetricky vyhodp.ocenou plochu.
'
Doprava materiálu a osob byla zajištěna trvala
přiděleným nákladním vozidlem Praga V3S a te·
rénními Gazy. Pro operativní řízení prací měl ve·
doucí oddílu podle potřeby k dispozici osobní víiz.
Na lokalitě najela tato vozidla 22610 km, z toho
osobní 3 869 km, V3S 7 006 km, Gazy 11 735 km.
V roce 1966 zbývá zaměřit 10 km zalesněného
prostoru a provést klasifikaci na 28 kilometrech
trasy.

Čestné odznaky nejlepším pracovníkům
resortu Ú SG K
\

U příležitosti

21. výročí osvobození Československa bylo v resortu Ústřední správy geodézie a kal"
tografie vyznamenáno čestným titulem "Nejlepší
pracovník ÚSGK" celkem 30 pracovníkl1. Vyznamenání bylo propůjčeno pracovníkům, kteří se
svou svědomitou, obětavou a příkladnou prací zasloužili o dobré výsledky ústavů a celého resortu
ÚSGK. Tímto resortním vyznamenáním dostalo se
uznání našim nejlepším inženýrům, technikům,
dělníkům i technickohospadářským
pracovníkům
za jejich mimořádnou pracovní obětavost a- úspěšné výsledky v práci, vzorné plnění všech úkolů a
příkladnou účast v socialistickém
soutěžení, za
iniciativní zavádění nových metod p'ráce, za úspěšnou zlepšovatelskou
činnost, za tVllrčí činnost
v oblasti řízení i za příkladnou výchovu mladých
pracovníků.
Vyznamenaným byly předány čestné odznaky
předsedou Ústřední správy geodézie a kartografie
soudruhem inž. Průšou a členem předsednictva
ústředního 'výboru Odborového svazu zaměstnanců
státních orgám1 a místního hospodářství soudruhem Nedomou na slavnostní konferenci dne 13.
května 1966 v Praze.

Běla B e n e Š o v á, vedoucí plánovací skupiny ÚGK
Praha
inž. Vojtech B i n der, vedoucí střediska geodézie
v Dunajské Stredě, ÚGK Bratislava
inž. Nraj Bor o v s k ý, ředitel ÚGK Bratislava
inž. Jaroslav Br Z o b o h a t ý, vedoucí pracovní
skupiny ÚGK. Praha
Zdenka
R uch m li I le l' o v á, vedoucí
evidence nemovitostí na středisku
v Hradci Králové, ÚGK Pardubice

skupiny
geodézie
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Bohumil C u n d r 1 a, vedoucí skupiny evidence nemovitostí na středisku geodézie v Hodoníně,
ÚGK Brno
Jozef D e 1e j, technik na střediskugeodézie
šově, ÚGK Prešov
tnž. Slavomír G a b r h e I, odpovědný
Pardubice
inž. Jozef G a II o, provozní
slava

tnž. Stanislav H y k Yš, vedoucí
dílu, ÚGK Liberec

ÚGK Brati-

geodetického

inž. Karol C h m u 1 í k, geodet specialista,
fond Bratislava
tnž.' Josef K a s 1, vedoucí
rozvoje, ÚGK Plzeň
inž. Alois Kle c ker,
ÚGK Opava

oddělení

od-

Kartgeo-

technického
.

vedoucí čety na SG Přerov,

inž. Miroslav K o 1 á ř, vedoucí
dílU,ÚGK Brno

konstrukčního

od-

inž. Vladimír K o 1á ř, vedoucí útvaru evidence nemovitostí, ÚGK České Budějovice
tnž. Jaroslav K o u b a, prom. ekonom,
boru ÚSGK

vedoucí od-

lnž. dr. Karel K u č e r a, CSc., samostatný vědecký
pracovn+k, Výzkumný ústav gebdetický, topografický a kartografický
Praha
Jaroslava K o ž e š n í k o v á, dělnicp. v reprodukci,
ÚGKČeské, Budějovice
'
Josef, Lan d a, ti~kař, Kartografický
ústav Praha
Jiřina L e b e !to v á, revizor
ru, úGK Opava
.

a reprodukční

kartografického

i,nž. Michal N a z a d, vedoucí
, ÚGKPr;ešov

útva-

výrobního

útvaru,

inž. Zdeněk N o vo t n ý, vedoucí
ské geodézie, ÚGK Plzeň

oddílu

Albert P a u 10 v i č,
Žilina

dispečer,

samostatný

František
P ran t I, mechanik,
reprodukční ústav Praha

inženýrÚGI(

Kartografický

Bohumil S a k a ř, vedoucí střediska
ná Hor.a, ÚGK Praha

geodézie

á

Kut-

.tnž. Ján S o k o I í k, vedoucí útvaru technickohospodářského mapování a inženýrské geodézie,
ÚGK Bratislava
Maruše Š e n k o v á, technik na středisku
Jablonec nad Nisou, ÚGK Liberec
Maria Š p a jd lov á, kartograf,
reprodukční ústav Brátislava

geodézie

Kartografický

a

inž. Josef Š u r á ň, vedoucí pracoviště pro. astronomické měření, Kartgeofond, pobočka Praha
Gustav W a di n g e r, geodet
zie Žilina, ÚGK Žilina
Přejeme
covníkům
práci.

na středisku

všem vyznamenaným

geodé-'

nejlepším

mnoho zdaru, zdraví a úspěchů

163

ke zkušenostem z uplatňování zásad
nové soustavy řízení a plánování
000

v Pre- ,

geodet, ÚGK

inženýr,

obzor

pra-

v další

Se zájmem jsem si přečetl článek inž. Josefa Baudyše·
a inž. Jana Zámečníka o zkušenostech z uplatňování
zásad nové soustavy řízení a plánování u Ústavu geodézie a kartografie v Pardubicích. Jsem si vědom toho,
že článek nemohl být natolik úplný, aby" dával podrobný
pohled na uplatnění ,zásad, z obsahu však usuzuji na
určité slabiny, hlavně ve vnitropodnikovém řízení. Je
přirozené, že za poměrně krátkou dobu zkoušení nových forem nemohly být tyto propracovány do všech
dťlsledků. Snad proto už i nadpis článku mluví o plánování a řízení a ne o plánovitém řízení. Tím nechci
nikterak snižovat dosažené výsledky u tohoto ústavu,
neboť jsem (přesvědčen, že i tato v určitém smyslu nedokonalá forma, přináší zásadní kvalitativnl zvrat v práci všech pracovníkťl ústavu a obrací jejich snažení žádoucím sm'ěrem. V čem tedy vidím slabiny, jejichž vyřešení by mohlo přinést mezi pracovníky ústavu větší
spokojenost z vědomí spravedlivé odměny. Podle mého
soudu jsou podmínky pro provádění geodetických prací
značně rťlznorodé a pro jejich plánovité řízení značně
složité. Jejich složitost vidím hlavně v těchto problémech: pracovníkťlm jsou podle platové soustavy stanoveny základní mzdy, které jsou vázány převážně na
vzdělánl a je velmi obtížné přidělovat práci vždy ppdle
kvalifikace. Další složitost zpťlsobuje rťlzná rentabilita
prací z jejich ocenění. To jsou ty hlavní složité vazby,
které není možno úplně zanedbat pro vnitropodnikové
řízení, hlavně ve vazbě na hmotnou zainteresovanost.
Při plánovitém řízení je nutno brát v úvahu všechny
hlavní ekonomIcké souvislosti, a těmi jsou v prvé řadě
oba uvedené problémy, ktéré je nutno nějakým zpl1sobam řešit, neboť se dotýkají zájmů lidí. Domnívám se, že
není schťldná cesta .přidělovat práci důsledně podle kvalifikace, neboť by to znamenalo nežádoucí přesuny pracovníků mezI hospodářskými středisky. Současné naše
znalosti nejsou ani takové, že bychom podle druhil prováděných prací mohli ;vytvořit výrobní útvary s optimální kvalifikací a dosud jsme ani nezkoumali, zda toto
řešení je možné. Jsme-li sl těchto uvedených problémťl
vědomi a přidělujeme-li určitému útvaru určitou práci,
musíme dbát při odměňování i ostatních ekonomických
souvislostí, kterými jsou složení útvaru podle základních mezd, rentabilita přidělené práce a, konec. konců
i do určité míry jedinečné podmínky prováděné práce,
které všechny je možno vyjádřit v operativní kalkulaci.
Naproti tomu formy ÚGK Pardubice tyto skutečnosti zanedbávají, jsou příliš zjednodušené, hodně direktivní
a musí nutně vést i k urČitémusubjektivismu
v odměňování. Usuzuji tak z toho, že zisk na hospodářská střediska není rozepisován, a že pro všechna střediska je
stanoven jednotný odvod. Z uvedených důvodl1, ale
I z důvodu schopnosti zajištění povinností ústavu vůči
státnímu rozpočtu a prověření reálnosti rozepsaných
čísel, považuji tento způsob řízení za nedostatečný. Jistě by nebylo správné chtít rozepisovat na hospodářská
střediska podrobné plány a na 'jejich plnění vázat IOdměnu; ta, musí být vázána na dosažený hospodářský výsledek. Podle mého míněni však bude nutné reálný hospodářský výsledek středisku plánovat pro maximální
možné odstranění subjektlvi$mu v odměňování a pro
orientaci činnosti tohoto střediska a konec koncil pro
objektivní stanovení limitů a prověření reálných mofností ústavu. Zatímní praxe tzv. rozpisů nákladů na jednotlivé útvary byla nedobrá, měla závažný nedostatek
ve vazbě na prováděný druh práce. Stupeň jeho uplatňování byl u ústavu nejednotný, u. našeho ustavu pak
pro závažilé nedostatky opuštěn. Neracionálnost
jeho
uplatnění vidím 've stejných dťlvodech, které jsem uváděl pro nutnost rozpisu plánovaného zisku. Průměrně
plánované náklady podle kalkulačních vzorců vycházely
z dosaženýchprťlměrťl na druh prováděných prací. Byly
tedy průměrem, kolem kterého se mohly pohybovat
i jednotlivé konkrétní náklady prací prováděných v budoucnu, avšak odchylka těchto nákladil od průměru nemusela znamemlt ani hospodárnost; ani nehospodárnost,
nebot průměr zanedbával konkrétní podmínky. Využití
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těchto průměrně dosahovaných nakladů podle druhů
prací, at pro plán nákladů, nebo pro stanovenI plánovaného hospodářského
výsledku hospodářského
střediska, je tedy iluzorni a nevědecké, poněvadž ignoruje
předem známá fakta. Neznám z minulosti úroveň rozpisu nákladů u ÚGK Pardubice, ale předpokládám, že
byla bUzká naši úrovni, a že tedy byla hlavnim a naprosto oprávněným důvodem k tomu, že ústav nepřistoupil k rozpisu zisku na jednotlivá hospodářská střediska.
Předpokládám dále, že k určitému zjednodušenI došlo nejen z tohoto důvodu, ale I pro nedostatek času při
uplatňováni
tohoto experimentu, a že k němu vedl
i praktický důvod, kterým podle mého miněni bylo to,
že všechna hospodářská střediska měla zaručené základni mzdy a rozdHy v hospodářské činnosti se projevily
pouze v pohyblivých č~stkách mezd. Tim ovšem neni
možno tomuto způsobu přisoudit maximálně možnou
spravedlnost, nebot u nás skutečně nejsou stejné podminky pro výkon stejné práce. Nelze ani jednoznačně
tvrdit, že pracovnik S vyšši kvalifikacI by měl mH vyšši
produktivitu práce, ta se může projevit také jen v kvalitě nebo ve výhodě jeho univerzálnlho
použiti. Tato
problematika by vyžadovala ,speciálniho rozboru, nebot
llzce souvlsi s perspektivou výchovy kádrů. V současné
době je však situace jiná, podmínky jsou diferencované
a mělo by tedy jit i o diferencované rozpisy. Problém
se mi zdá řešitelným z jiného základu, a to pomoci
o per a t i v nic h k a I k u I a c i, které budou přihHžet
ke konkrétnim podminkám hospodářského střediska, ke
konkrétnlm podmínkám lokality. Jeho prvnim předpokladem je hospodářské středisko jako stabilni útvar, pokud
možno pouze s plánovitými
personálními
změnamI.
Splněnim -tohoto předpokladu je možno určit mzdový
fond a časový fond, na který je možno bllancovat úkoly
na rok. Diferencovaně je možno určit I jiné vlivy na
hospodářský výsledek. Ostatní náklady je už možno při
většim nároku na technickoekonomickou
přípravu výroby určit podle konkrétních podminek na lokalitu. Neexistuje tedy zábrana pro schopnost plánováni zisku,
nebot u konkrétního
pracoviště a konkrétnl předem
známé lokality [lokalit] dostaneme všechny potřebné
podklady pro jeho stanoveni. Pro snIženl administrativnich pracl při provádění změn takovýchto plánů by bylo
vhodné vytvořit výrobní útvar, který by měl ve svém
pllínu zahrnuty všechny lokality pouze s globálnl znalostí, bez podrobné výrob nI náplně, a jehož plánovaný
zisk by se upřesňoval při upřesňování kalkulací. Výhodou by byla bezprostřední znalost ceikové situaoe ústavu v každé době, eventuálně pozitivní nebo negativní
znalost vývoje i s jeho vlivy, čili nezbytné signály pro
řIzení.
Opravdová znalost a správnost těchto slg~álf1 je
podmíněna tím, aby celkový hospodářský výsledek byl
součtem
reálných
dílčích
hospodářských
výsledků,
nemá-li být řídícl činnost nallodilá a nemá-li seomezovat na všeobecně mo!ální výzvy.

Odborná skup'ina pro inženýrskou
geodézii při Ústředni komisi
pro geodézii a kartografii
V zájmu lepšího plnění úkoh1 a rozšíření činnosti
uskutečnila Odborná skupina pro inžf;!nýrskou geodézli při Ústřední komisi pro geodézii a kartografii CSVTS řadu opatření. Byly vytvořeny 4 pracovní skupiny pro hlavní úseky činnosti, a to pro
územní plánování a sídliště (předseda inž. K.
KoUar, Pražský projektový ústav), průmyslovou
výstavbu a průmyslovou geodézli (předseda inž.
dr. V. Staněk, Inženýrské a průmyslové stavby
Praha), dopravní a inženýrské stavby (předseda
doc. inž. dr. E. Šesták, SUDOP Brno), deformace
staveb a konstrukcí (předsflda fnž. P. Marčák, CSc.,
SAV Bratislava).
Výbor odborné skupiny byl rozšířen o další
odborníky ze všech pracovišť na celkový počet 27
členů, kteří pracují v uvedených skupinách. výkonným orgánem je užší výbor v čele s předsedou
odborné skupiny prof. inž,. dr. V. Krumphanzlem,
ČVUT Praha, fakulta stavební, Praha 1, Husova 5.
Dalšími členy užšího výboru jsou místopředseda
inž. P. Marcák, CSc., SAV Bratislava, Dúbravská
cesta, tajemník inž. M. Herda, CSc." VÚGTK, Praha 1, Pol. vězňů 12, doe. inž. O. Michalčák, CSc.
a předsedové pracovních skupin. Pracovní skupiny
mohou být doplňovány dalšími specialisty v uvedených úsecích.
Odborná skupina s uspokojením zjišťuje úspěšné plnění závěrů 4. komise N. geodetické konference. Příznivě s'e projevují některá opatření ÚSGK
v tomto směru. Je to zejména ustanovení referenta pro inženýrskou geodézii, které umožnilo vydat
několik důležitých předpisů, zejména směrnice
pro geodetické práce v investiční výstavbě a zařazení úkolů z inženýrské geodézie do plánu VÚGTK
již od letošního roku.
Význam inženýrské geodézie lze n~lépe posoudit podle objemu těchto prací, které jen v resortu ÚSGK tvoří 23 % celkového objemu. K tomu
je třeba připočíst práce geodetických složek projektových ústavů, investorských a dodavatelských
organizací v celém národním hospodářství.

Úspěšně se rozvíjejí akce pro zvyšování úrovně znalostí pracovníků v inženýrské geodézii. lnstrul{tážní středisko
pro průmyslovou geodézii
ÚGK Praha v r. 1965 pracovalo v tomto směru
Do určité mll'ylze 'stanovit plánovaný hospodářský
úspěšně a jeho činnost měla i mezinárodní ohlas.
výsledek i při řízenI SG, na základě plánovaných předpokladil "Výroby"; jsou-li na Sr. ústavu takové rozdHy
Počínaje r. 1966 pokračujp. v této činnosti Oborové
v rentablittě pracl jako jfJ tomu u ,našeho ústavu, dala
středisko pro vzdělávání pracujících ÚSGK, které
by se situace vyřešit eliminací druhovostí prací po
rovněž uskutečnilo již v 1. a 2. čtvrtletí několik
splnění roku, tzn. přepočtení plánovaného zisku na skukursů
z inženýrské
geudézie. Dalšími akcemi
tečnou druhovost
praci. Toto pravidlo považuji za
v tomto směru budou krátké instruktáže neba kurschůdné k odstraněni větších rozdllů, plynouclch z disy, pořádané systematičtěji nEž dosud v rámci záferenční renty. Na tuto otázku by však měly dát přesvodních poboček nebo krajských komisí CSVTS
nějšl odpověď experimentující ústavy.
pro menší skupiny zájemcu. Témata si budou moci
Je nutno počítat s tím, že podmínky pro uplatňopořadatelé volit podle seznamu, který sestavuje a
vání zásad se budou měnit, v budoucnu budeme mít na
rozešle odborná skupina. Současně doporučí pro
základě tematických rozborů takové znalosti o hloubce
témata instruktory (zajišťuje s. Herda).
problematiky našich prací, že budeme schopni tvrdit, že 'uvedená
V soucasné době se pracuje dále na řadě úkolů,
pravidla jsou maxímálně spravedlivá 'pru všechna hosz nichž jsou zejména důležiré řešení kvalifikač, podářská střediska a snad budeme moci uplatnit i pravidlo všem stejně. Dosavadní podmínky však takové ne
ních zkoušek pracovníků ,v inženýrské geodézii . jsou a musíme je respektovat, abychom celý nový syt'
hlavně pro pracovníky mimo resort ÚSGK (zajišstém v očích našich pracujících nedislúeditovali
neťuje s. Staněk), propagace prací inženýrské geospravedlivou odměnou.
dézie (zajišfuje s. Šimek), spolupráce na návrhu
řešení evidence podzemních vedení (zajišťuje s.
Herda), mezinárodní spolupráce, zejména zastupo-
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vápí v komisích VI. až IX. FIG. Rovněž je v plánu
spolupráce při zpracování dopustných odchylek
v investiční výstavbě, revizi a doplnění ceníku
prací inženýrské geodézie, tvorbě instrukcí a technologických postupů, dále jsou to otázky platového zařazení, výkladu odborných termínů, platných
odborných předpisů. aj.

strálním území Líšeň. Kro'r.a toho v Hor. a Dol.
Herspicích a Přízřenicícr.. (mimo místní trať) bylo
nutno evidenčně opustit mapu J.: 1000, poněvadž
novým osídlením a HTÚP došlo k takovým změnám, že poz~mková mapa JEP musela být založena na podkladě grafických
přídělových
plánů
v měřítku 1 : 2880, nevalné technické hodnoty.

Odbal'ná skupina pro inženýrskou
geodézii
uvítá spolupráci všech geodetů, kteří mají zájem
a zkušenosti v uvedených problémech, neboť úkolů
v inženýrské geodézii je mnoho a je třeba využít
hlavní přednosti ČSVTS, snadného styku odborníkll všech resortů a pracovišť. Tito zájemci mohou
navázat styk přímo s předsedy pracovních skupin.

Dalším nedostatkem je různost zobrazovacích
soustav. Značná část map mčsta je pořízena
v transversálním
válcovém čtvercovém zobrazení,
počátkem soustavy je poledník jdoucí věží sv. Štěpána ve Vídni, dále svatoštěpánský
systém (540
listůj, menší část v Křovákově systému (Líšeřl 56
listů, Moravany 6 listů) a konečně rozšířením THM
na rekrpuční
oblast přehrady
přibývá systém
Gaussův.
Ne.jvážnějším nedostatkem z hlediska výstavby, údržby a technického využití map je neso~vislost zobrazení, nestejnorodost
materiálů, na kterých jsou mapy vykresleny
(nezajištěný
papír,
hliníkové fólie] a nepřehlednost
originálů pro
značné jejich opotřebení a velký počet změn. Nejednotnost vznikla tím, že katastrální
mapování
města Brna bylo prováděno postupně, podle jednotlivých katastrálních
území od roku 1916, kdy
začalo nové měření Králova Pole, až do roku 1948,
kdy byla dokončena Líšeň. Rovněž i geodetické
základy jsou různorodé, podmíněné historickým
vývojem. Kromě triangulace
stabilního katastru
z roku 1822, byla, v Brně-městě provedena podrobná městská triangulace
v rokli 1870. Tato byla
podkladem pro technickou mapu 1: 500, vícebarevnou a na tehdejší dobu vyso~é technické úrovně. Na triangulaci z roku 1870 navázala v létech
1915-16 místní triangulace na katastrálním území
Královo Pole, které tehdy bylo samostatným čes~
kým městem. Podrobné měření bylo započato
v roce 1917 a originály map byly vyhotovovány
v měřítku 1: 720. Po prvé světové válce, kdy bylo
celé Královo Pole doměřeno, byly zmíněné originály znovu zobrazeny do měřítka 1 : 1000. Pro nové zaměření celého Brna po rocp 1918 byla na
náklad města v létech 1922-1928
vybudové.na nová místní triangulaUní síť, a to až do V. řádu. Do
ní byla též zacleněna královopolská triangulace.
Síť byla vyrovnána do mnohoúhelníku
1. řádu
Sviúošická hora - Nebovid - Lískovec - Rápotice - Červený vrch a Nedanov. Elaboráty z této
triangulace
byly uloženy ve stavebním archivu
města Brna a snad byly za války zničeny; takže
dnes jsou k dispozici jen výsledné hodnoty. V lé·
tech 1940--1941 bylo dokončeno vybudování trigonometrické sítě v souřadnicovém systému JTSK na
celém území tehdejšího okresn Brnu-město. Přitom
byly nově určeny i některé body trigonometrické
sítě města Brna, čímž bylo získáno propojení obou
souřadnicových
systémů.
Po přičlenění
Líšně
k Brnu byla v roce 1942 provedena podrobná triangulace pro toto území, ovšem též v systému JTSK
a elaborát z těchto prací je uloŽp.1lv Kartgeofondu
v Praze.
Výsledlw těchto triangulací bude možno využít pro reambulaci, zhuštění a vybudování podrobného bodového pole. Polygonové sítě byly budovány odděleně pro jednotlivá katastrální území, a to
podle potreby postupujícího katastrálního měření.
Sítě jsou nehomogenní a často na styku některých
území vykazují nedovolené odchylky. Mnoho polygonových bodů (60 až 80 % j bylo během uplynulých 40 roků zničeno. Zachovalé a vhodné polygonové body bude však možno také použit.

Semin~f O reambulaci map Brna-města
v měfítku 1 : 1 000
Závodní pobočka ČSVTS při Ústavu geodézie a
kartografie v Hrně ve snaze pomoci řešit závažné
pracovní ú~oly uspořádala 7. ledna 1966 seminář
o reambulaci map města Brna. Na tomto semináři
se projednávala technologie obnovy map 1: 1000
a evidence nemovitostí na území okresu Brno-město. Bylo zapotřebí, aby zainteresovaní pracovníci
ústavu i jin>'ch odborných pracovišť projevili již na
počátku samého úkolu svůj názor k připravovanému pracovnímu postupu a případnými připomínka,
mi pomohU jej zpřesnit a zdokonalit.
Po zahájení semináře předsedou ZP ČSVTS
{nž. L. Hromádkou ujal se slova inž. S. Jaroš, zástupce ředitele ÚGK, který v přehledu uvedl hlqvní problémy pi'ipravovaného díla.
Záměrem prvé přednášky,
kterou přednesl
inž. F. Hlaváč, vedoucí Střediska geodézie Brnoměsto, bylo seznámit posluchače s rozsahem úkolu a zdůraznit některé vývojové zvláštnosti, které
podmínily dnešní stav mapového díla pro okres
Brno-město. Plocha správníhb území měří celkem
181 km2 (Praha 183 km2 J. Značnou část ovšem
žabírá zemědělská půda a lesy, takže pro reambulaci připadá plocha 143 km2• Uvedené území je
rozčleněno do 13 správních obvodů' (5 obvodních
NV a 8 MNV). Je vytvořeno z 41 katastrálních
území, 100 000 parcel a 30 000 domů. Výměra zastavěných ploch je zhruba 1300 ha a počet evidenčních llst:fi 38000. Okresní hranice se nepřimyká všude k přirOzen}'m rozhraničovacím čarám a
není všude omeznlkována. Hranice správních obvodů, hlavně v zastavěn.ých částech středu města,
nekryjí se s hranicemi katastrálními
a neodpovídají předpislllU pro evidenci nemovitostí.
Současný stav map velkých měřítek v Brněměstě je charakterizován
dalšími vážnými nedostatky. Je to především různost měřítek. Kromě
558 listů map měřítka 1 : 1000 v nesouvislém zobrazení, jsou platné pozemKové mapy v měřítku
1 : 2880 v Tuřanech (mimo místní trať), v Haláskách, Mokré Hoře a ve VšfJch 6 územích rekreai:ní
oblasti, v celkovém počtu 35 listů. Dále je 9 sekcí
novoměřických map v měřítku 1: 2000 na kata-
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Výškopisné základy jsou v Brně-městě vybudovány a odpovidaji platným předpisům. Nivelačni značky jsou Označeny štítkem "Nivelace města
Brna", pokud, nejde o pořad vyššiho řádu. Nivelační znaČ'ky nejsou na dosavadnich mapách zobrazeny. Na mnoha mistech ve městě se dochovaly
čepové značky bez tohoto označeni. Jedná se
o značky pl1vodni nivelace s městským horizontem, které nebyly převzaty do nové městské nivelace, zapojené na jadranský horizont. (Horizont
městské nivelace byl asi o ,15 cm výše než Jadran,
takže 'proti hQrizontu "Balt - po vyrovnáni" je
vyšši asi o 85-90 cm.)
Současný aperát evidence nemovitosti v Brněměstě je založen zvlášť pro jednotlivá katastrálni
územ i, převážně zjednodušeným způsobem, podle
Směrnic č. 5. Jetlině v pěti okrajových katastrálnich územích byla založena EN podle Směrnic č.1,
ale většinou jen na podkladě grafických přiděl 0vých plán(i a map v měřítku 1 : 2880, nevalné technické hodnoty.
Dále se inž. Hlaváč zminil o požadavcich na
nové mapové dílo, které jsou též začleněny v technologických pokynech pro obnovu map a byly podrobnějir~zvedeny
y druhé přednášce semináře.
Podrobnou technologii obnovy map 1: 1000 a
evidenci nemovitosti okresu Brno-město s př~hlédnutím ke ~peciálním podminkám a k platnym instrukcim zpracovali inž. V. Filkuka, inž. F. Hlaváč
a inž. M. Vitoul, na semináři ji přednesl inž. Filkuka. Technologické pokyny jsou !ozčleněny do
1Q kapitol, z nichž prvá se zabývá g e ode t i ckým i z á k la d y. Podle zachované dokumentace
bude městská trigonometrická siť rekognoskována
a body, vhodné pro vybudováni podrobného bodového pole, budou pou~ity pro měřické práce. V potřebném rozsahu
budou aplikována
ustanoveni
Směrnic pro revizi a údržbu trigonometrických
bodů. Zhuštěni trigonometrické sítě bude provedeno tak, aby bylo vytvořeno bodové pole o průměrné hustotě ľ bodu na 1 km2 (100 ha). Podrobné
bodové pole vytvoři zhušfovaci body, polygonové
body z dřívějšich měřeni města a body sitě pevných bodů bodového pole.
Nové body podrobného bodového i pole budou
vybudovány v prostoru map 1: 100U jen v mistech
se změnami většiho rozsahu (nová sidliště, nové
průmyslové závody apod.), v polnich tratich po
HTÚP a v území s dosavadní ]Ilapou 1: 2880.
Sítě dřivějších měřeni v souřadnicových systémech sv. Štěpán, JTSK a S .42 .se přebíraji
v plném rozsahu' do podrobného bodového·· pole,
pokud vyhovují měřickým pracim.
Vmistnicb
tratich, kdp. polohopis je z převážné části ,nezměněn, nebudou zniČ'ené polygonové body obnovovány,.nýbtž
přikročí se k. vybudováni sítě. pevných bodů bodového pole. \Pro síť
těchto bodů (PBBP) hudou vybrány vhodné, od
doby původníhb zaměření nezměněné rohy budov
a jiné pevné body, zpravidla na křižovatkách ulic.
Jako určující prvky budou použity originální míry
z původních náčrtů, z nichž každý jednotlivý PBBP
bude vypočten.
Podrobná výškopisná měření budou vybudována na stávající podrobné nivelační síti. V případě,
že v některém území bude nutno dosavadnínivelační síť doplnit nebo rozšířit, bude postupováno
podle Nivelační instrukce z roku 1950 a Nivelačního návodu z roku 1956.

Druhá kapitola - z a měř e n í p o I o h o P i s u
- určuje postup měřických prací pro jednotlivé mapové listy. V těch územích, kde dosud plati pozem,ková mapa 1: 2880, budou měřické práce provedeny v plném rozsahu podle Instrukce pro THM.
Na území s mapou 1: 1000, kde byla změněna veřejná . prostranství,
např,
přestavbou
vozovky,
chodníků, nebo zástavbou větších stavebních objektů, budou měřické práce provedeny převážně
polární metodou, a to v rozsah!:!, který je stanoven Instrukcí pro THM. Jako polní náčrt bude použita modrokopie katastrální
mapy, která bude
před reprodukci
doplněna zákresem geometrických plánů a polnich náčrtů z dřivějších měření
a změnami vyšetřenými při údržbě EN tak, aby
jeji obsah odpovídal co nejvíce skutečnému stavu.
Při reambulaci polohopisu uvnitř stavebnich
bloků na území s mapou 1 : 1000 budp. postup obdobný. Bude připraven polní náčrt, který pochůzkou v terénu bude porovnán se skuteémým stavem.
Všechny změněné předměty zobrazené na polnim
náčrtu budou zaměřeny podle pokynů Instrukce B.
Z a měř e n í výš k o P i s u - UP-ti kapitola
bude provedeno podle Instrukce pro THM,
s hustotou bodů obvyklou pro měřítko 1: 1000.
Pomocí plošné nivelace a čiselné tachymetrie bude zaměřeno celé území mimo ty úseky, kde bylo
výškopisné měření provedeno dřive a dá se po
kontrole převzít do nových map.
Čtvrtá kapitola z obr a z e n i p o I o h oP i s u '- stanoví částečně odlišnou technologii
prO území s dosavadni mapou 1 : 288U, pro území
s dosavadnlmapou
1 : 1000 na hliníkových fóliích
a pro mapy 1: 1000 na papíře. Zobrazení polohopisu u všech mapových listí! bude provedeno na
papír s hliníkovou fólií. Polohopisný obsah mapy
bude odpovídat Instrukci pro THM. U dřívějších
map v měřítku 1: 1000 s originálem na zajištěné
podložce bude polohopisná náplii přenesena v poměru 1: 1 do nově založenéhokonstrukčntho
listu
pomocí upraveného koordlnátografu - tzv. transkoordinátografu nebo fotvreprodukčně.
Změny zaměřené při reambulaci budou zakresleny až do
nově konstruovaného listu. U dřivějšíchnezajištěných map,0vých listů v měřítku 1: 1000 bude zobrazení provedeno nejprve podle původnich polních
náčrtů a dodatéčně budou zakresleny změny zaměřené při reambulaci. Číslování sekci bude průběžné a rovněž popis bude jednotný pro všechny
mapové listy. Vlastní popis sekcí bude proveden
podle Smluvených značek technickohospodářských
map z roku 1961. Jednotkou pro číslováni parcel
bude kat<;lstrální území. Sčislováním
se započne
v místni tra.ti a postupně i v osta.tních tratích.
Jako náčrtu pro očíslování
parcel bude použito
modrokopií pozemkových map a čislování bude
muse.t být prováděno s předstihem i u sousedních
katastrálních
území, která budou zobrazena na
jednom mapovém listě.
V páté kapitole se pojednává o v Ý poč tu.
v Ý Ul ě I. U těch listů, které budou nově zobrazeny v plném rozsahu, bude třeba provádět dvojí. výpočet výměr. U listt!, které byly zobrazeny na pod-o
ložce zajištěné hliníkovou fólii a výměry parcel'
jsou nezměněné, lze se spokojit jen s jedním výpočtem.
Šestá kapitola - z obr a z e n i výš k o P i s u
-'-- stanoví, že pokud se bude provádět zobrazenL
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nově výškopisně zaměřeného území, bude postupováno podle Instrukce pro THM. Pro území, která
byla mapována dříve a výškopisné práce odpovídají uvedeným normám, dají se tyto využit po
provedené, reambulaci. V případě, že výškopis je
v jiném měřítku než 1 ; 1000, nebo v jiné souřadnicové soustavě, bude' třeba provést fotoredukční
úpravy pro přípravu výškopisného originálu.
Kapitola sedmá - mís t n í š e tře n í - bude provedeno v plném rozsahu podle Směrnic pro
místní šetření á obnovení písemných operátů evidence nemovitostí
při
technickohospodářském
mapování (X/69), a to se zřetelem ke zvláštním
poměrům. Změněná nebo upravená katastrální
území budou územní technickou jednotkou jak pro
místní šetření ostatních předmětů měření a šetření, tak i pro obnovu operátu EN. Při šetření správních hranic bude třeba přesně vyznačit a zaměřit
jak hranice okresní, tak i hranice obecní. Při stanovení obecních hranic bude třeba provést současně změny katastrálních hranic, aby se tyto shodovaly s hranicemi správních obvodů. Rozdílný
stav způsobuje značné těžkosti při údržbě EN.
Uvnitř sprá.vních obvodů se provedou změny katastrálních území jen tam, kde je třeba zbytky katastrálních území sloučit, případně celá malá katastrální území zrušit.
Řízení při zjišťování předmětů šetření bude
opět odlišné; na území s dosavadní mapou 1 : 2880
bude provedeno v plném rozsahu podle Směrnic
X/69; na úzt:lmí s dosavadní mapou 1'; 1000 bude
rovněž postupováno podle uvedených směrnic, jen2e s odchylným postupem při vyhotovování náčrtu
o místním šetření (budou vyznačovány pouze změněné předměty měření). V této kapitole je rovněž
uveden pracovní postup po vyhotovení písemného
operátu EN.

V roce jubilejní výstavy v Praze, která se stala dostaveníčkem skoro celého českého národa, narodil
se 8. června 1891 v Kuklenách, okr. Hradec Králové,
inž. Jaroslav Pudr, emer. 'zástupce přednosty stavebního úřadu odboru 1 (zeměměřický)
hlavního
města Prahy. V nejútlejším mládí přišel s rodiči do Prahy 7 - Holešovic, kde vystudoval českou
vyšší reálku a své odborné vzdělání získal na česká
vysoké škole technické v Praze, které ukončil 9.
července 1914 odbornou státní zkouškou. Po rozšíření studia na 3 roky vykonal II. státní zkoušku
v roce 1928 a po dalším rozšíření studia na 4 roky
vykonal další státní zkoušku v červnu 1947. Mimo
toto studium absolvoval s I. státní zkouškou studium kulturního inženýrství.
Po absolvování učebního běhu pro zeměměřiče
a na počátku 1. světové války nastoupil vojenskou
službu, během které od podzimu 1915 působil jako
důstojník zákopnického oddílu u býv. rak. p. p.
č. 102 na italské frontě. Zde přišel koncem války
do italského zajetí. Do vlasti přišel jako čs. důstojník a působil jako nadporučík na tehdy zakládané
výstavbě vojenského letiště ve Kbelích u Prahy.
Ještě v době své vojenské služby složil v únoru
1918 autorizační zkoušku pro civilní zeměměřiče.
Po demobilizaci (v únoru 1921) pllsobil několik
měsíců ve stavební kanceláři fy Křižík v Karlíně.
Ještě téhož roku byl přijat do služeb obce pražské,
do měřičského úřadu, kde- působil s malou přestávkou u kanalizačního úřadu, až do svého odchOdu
do dqchodu (1956). V měříčském úřadě uplatnil se
téměř na vijech úsecích měřičské služby, důležitých
pro výstavbu hl. m. Prahy. Během své praktické
služby stal se vedoucím stavebně měřičského oddělení.
Za své činnosti při vytyčování stavebních a rePro l' e pro d u k ~ n í z p l' a c o v á n í (osmá
gulačních čar poznal potíže a nesnáze při řešení
kapitola) bude vyhotoven kartografický originál
polohopisu na kvalitním kreslicím papíru na h11- uličních křižovatek. Z toho důvodu napsal po svých
mnohaletých zkušenostech pojednání "Vytyčování
níkové fól11 a originál popisu. Originál výškopisu
bude vyhotoven pozitivní rytinou na plastické fó- stavebních čar a výškových úrovní" - Praha 1953,
určené pro zeměměřické inženýry a techniky techlii. Reprodukční práce budou provedeny podle
nických referátů ONV. Ing. Pudr se činně zúčastnil
Instrukce pro THM.
jednání mezi městem Prahou a ministerstvem fiS novým mapovým dílem bude provedeno
i komplexní z a I o žen í e v i d e u cen e m o v i- nancí o přípravě nového katastrálního měření Prahy v měř. 1: 1 000. DalŠím jeho dílem je navržení
t o s ti (devátá kapitola), a to podle Směrnic pro
a dozor nad měřením nové pražské nivelační sítě,
komplexní zakládání
evidence
nemovitostí
vybudované a provedené měřickým oddělením Pražpředpis X/70.
Kapitola desátá - z á věr e č n á u s ta n o- ského projektového ústavu. Ku konci své měřické
činnosti u obce pražské stal se dozorčím vedoucím
ven í - především stanoví některá zvláštní ustapři provádění výškopisných prací prováděných na
novení a dále, že údržba operátu EN v průběhu
celém území Prahy v měř. 1: 1 000. Tuto práci,
těchto prací se bude provádět dosavadním způsokterá trvala celých pět let, dokončil (autentifikoval)
bem.
až na nepatrné enklávy, ještě před svým odchodem
Po přečtení technologických pokynů se přikročilo k druhé části semináře - diskusi. Disku- ua trvalý odpočinek.
tovalo se o všech částech technologie obnovy map,
Svým rozsáhlým odborným studiem a svOu od·
použitém zobrazovacím způsobu, strojovém vybave- bornou úrovní spolullracoval jako vedoucí kolektivu na Orientačním plánu hlav. města Prahy v měř.
ní, časovém rozsahu zakázky a na základě 56 dis1 : 5000, který. vyšel v r. 1938 nákladem obce pražkusních připomínek byla vypracována závěrečná
doporučení.
V. Novák
ské, na Uliční mapě hlav. m. Prahy 1 ; 20000, vydané Ústřední správou geodézie a kartografie
v r. 1955 a konečně na plánu Hlavní město Praha
v měř. 1: 20000 vydaném v r. 1956.
Oznámení
Se jménem Ing. Pudra je úzce spjata i jeho
Ústřední správa geodézie a kartografie vydá
činnost spolková, odborná, literární a činnost na
v červnu letošního roku Směrnice pro zaměřování
ČVUT v Praze. Byl členem Spolku českých geopamátkových objektu a chráněných částí přírody
metrů. Od roku 1936 jalw místopředseda Spolku
v rozsahu 56 stran textu formátu A5 a 11 šestičs. zeměměřičů, v létech 1943-45 předsedou zeměbarevných příloh formátu A3. Směrnice budou
měřického odboru SIA. Jako čelný funkcionář půsoprodávány v prodejnách map ústavÍl geodézie a
bil ve Spolku technického muzea, později NTM, byl
kartografie v kr~jích za cca Kčs 24,-.
jednatelem a později předsedou Klubu měřických
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inženýrů hl. m. Prahy, dlouholetým místopředsedou
Klubu za starou Prahu, činovníkem Čs. společnosti
pro dějiny věd a techniky ČSAV atd. Zúčastnil se
též jednání mezinárodních zeměměřických organizací. Napsal přes sto čl,ánků a záznamů ze zeměměřické historie. Jeho práce nacházíme v zeměměřických i populárně vědeckých časopisech. Z vydaných publikací, ..vedle již. zmíněné brožury o vytyčování stavebních čar napsal skripta pro posluchače zeměměřického inženýrství "Dějiny geodézie a
kartografie", dále Stavební vývoj Holešovic-Buben,
Stavební vÝvoj Zižkova. Proslovil celou řadu před.nášek V bývalém SIA, Klubu za starou Prahu, v rozhlase, spolku NTM atd. Je spolupracovníkem hesel
z historie zeměměřictví v Naučném slovníku zeměměřickém a v Československé encyklopedii.
Na ČVUT byl pověřen v roce 1939 suplováním
přednášek Organiziice správní služby zeměměřické,
v r. 1947 přednáškami Dějiny měření a zeměměřictví a Úvod do studia zeměměřického inženýrství.
Od roku 1951 do dnešní doby působí jako člen státní zkušební komIse pro závěrečné zkoušky zeměměřickéhQlnženýrstvL
.
Jubilant vynikal ve své odborné práci iniciativou a zdatností, kteréžto vlastnosti mu umožňovaly,
aby se zda.rem pracoval ve svém povolání městského .zeměměřiče. Jako stálému spolupracovníkovi
našeho Gasoplsu přejeme jubilantovi, aby se dožil
dalších hojných let a těšil se z pokroku geodézie,
který stále' sleduje.
Redakce

Praktická geometrie lesnická. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1966, 356 s., 320 obr., 16 tab., lit. 63,
váz. Kčs 42,Rozhodnutí Státního zeinědělského nakladatelství
zařadit do edičního plánu na rok 1966 publikaci pojednávající o praktické geodézii, fotogrammetrii a mapování ve
velkých měřítkách pro pracovníky v lesním hospodářství
bylo bezpochyby správné a odůvodněné. Vždyť publikace tohoto druhu se speciálním posláním pomáhat
lesním inženýrům a technikům v naší literatuře dosud
chyběla a ani v zahraničí nebylo doposud vydáno mnoho takto speciálně zaměřených geodetických příruček.
Je proto třeba uvítat počin Státního zemědělského nakladatelství a zejména také to, že k napsání této příručky byl vyzván autor s bohatými zkušenostmi, získanými ve službách zemědělské a lesní správy z oberu
geodézie i lesnictví, pracovník VÚGTK a kandidát matem,aticko-fyzikálních
věd.
,
Autor, veden snahou přiblížit srozumitelnou formou
problematiku
nižší l8'60dézie a fotogrammetrie
všem
lesním technikům, napsal příručku, kterou tito pracovníci: zajisté ocení jako pomoc při plnění svých služebních úkolů N lesním hospodářství.
Publikace je rozdělena do pěti kapitol. V první,
označené "Geodézie nižší užitá v lesním měření", se
pojednává o st~bilizaci a signalizaci bodů, základních
součástkách měřických přístrojů, o přístrojích k vytyčování a měření úhlu, měření délek,. bodovém poli,
o sestrojování a doplňování map, o výpočtu výměr, o výškových měřeních a vytyčování.
Druhá kapitola je věI]ována fotogrammetrii. V ní po
historickém přehledu pojednává autor o základních prostředcích pro fotogrammetrii, dále pak o letecké a pozemní fotogrammetrii, o fotogrammetrli laboratorní, interpretáci a fotodendrometrii.
V třetí kapitole pojednává v přehledu vyrovnávacího
počtu o měřických chybách, různých způsobech vyrovnání a zejména podrobně popisuje grafické metody, které jsou lesním technikům velmi blízké.
Kapitola: čtvrtá je věnována zobrazování povrchu
zemského a sestavování map. Po vysvětlení základních
pojmů seznamuje autor čtenáře se zobrazovacími systé-

my na území Ceskoslovenska, se základní výškovou sítí
a transformacemi.
Poslední kapttola je věnována početním pomůckám,
ve kterých jsou předávány informace o tabulkách pro
geodetické výpočty, princip a návod k využívání logaritmického pravítka, informace o počítacích strojích,
o strojích na děrné štítky a o samočinných počítačích.
Z jednotlivých kapitol je patrno, že je psal odborník, který nikde neopomine upozornit na speciálnosti,
které se vyskytují jen v odvětví lesního hospodářství.
Tomu také odpovídá použitá terminologie, která se přidržuje odborných výrazů a vyjadřovacích zvyklostí, které zdomácněly v geodetické a fotDi8rammetrické lesnické praxi.
Touto publikací se dostává inženýrům a technikům
lesní správy, jakož i přednášejícím a studujícím na lesnických učilištích do rukou příručka a učebnice zároveň, která vyplňuje v čs. lesnické literatuře mezeru,
kterou až dosud měla.
F. Storkán

Bendefy, J.. a kolektiv
Magyar geodéziai irodalom 1498-1960, bibliográfia.
(Maďarská geodetická literatúra
1498-1960, bibliografia.) Vydavatelstvo: Miiszaki konyvkiadó, Budapest, 1964.
Tlač: Szegedi Nyomda Vállalatl34-1046,
strán 396, for. mát B/5, prvý zviizok.
Hlavným redaktorom bIbliografie je známy maďarský
vedecký pracovník dr. inž. Bendefy László, dr. techn.
vied, dr. filozófie a kandidát techn. vied. Na jej spracovaní sa zúčastnil široký kolektiv autorov a spolupracovníkov.
Bibliografia bola zostav~ná so zámerom, aby podla
možnosti zhrnula geodetické publikácie, ktoré majú
vzťah k historickému územiu Maďarska; a to:
1. Publikácíe od maďarských autorov v maďarskom jazyku vydané v Maďarsku alebo v iných krajinách ..
2. Publikácie od maďarských autorov v cudzích jazykoch
vydané v Maďarsku alebo v iných krajinách.
3. Publikácie od cudzích autorov v madarskom jazyku
vydané knižne alebo uverejnené v časopisoch.
Dlelo o,bsahuje aj dole žité práce uverejnené v Mitteilungen ... , ktoré vydával Viedenský vojenský zeme
pisný ústav, v časopise Internationales Archiv fiir PhotogrammetrIe, ktorý redigoval prof. Eduard Doležal, ako
aj vydané úradné články, oznamy a nekrológy.
Literatúra je roztriedená do nasledujúcich kapitol:
01 - Bibliografie. 02 - Stará geodetická literatúra.
03 - Učebnice a príručky. 04 - Pomocky pre výpočty,
grafy, tabulky. 05 -'-- ,Geodetické organlzácie a ich činnosť. 06 - Geodetické zákony, predpisy, smernice, návody. 07 - Geodetická výchova, výuka, výcvik kádrov.
08 - 2ivotopisy, ocenenia životných diel, nekrológy.
09 - Dejiny geodézie. 10 - Teória chýb a vyrovnávacie
výpočty. 11 - Teoretická geodézia. 12Zemepisné a
astronomické určovanie polohy bodov. 13 - Zemepisné
a kartografické
projekcie. 14 Geodetické prístroje
a pomoky. 15 - Meranie dížok. 16 - Meranie uhiov.
17 - Triangulácia. 18 - Polygonizácia. 19 ~ Nivelácia. 20 - Trigonometrické a barometrické m.eranie výšok. 21 - Podrobné mapovanie. 22 - Zameriavanie obcí
a miest. 23 ~ Meranie štátnych' hraníc. 24 - výpočty
plOch. 25 - Evidencia pozemkov. 26 .L Priemyselná
geodézia:. 27 - Meranie baní. 28 ~ Meranie lesov. 29 Fotogrametria. 30 - Konštrukcia, vyhotovovanie a reprodukcia máp. 31 - Iné. 32 - Geodetické časopisy.
Dostupný materiál bol vedecky starostlivo spracovaný a prehladne usporiadaný. Popri úplných názvoch
a vydavatelských údajoch je uv,edený aj heslovitý obsah
publikácH, čo umožňuje čitatelovi dobrú orientáciu.
Redakčná rada si je vedomá, že tento prvý zvazok
bibliografie nie je dosiaf úplný. V druhom zviizku vytyčuje si za ciel spracovať medzičasom zozbieraný a nazhromaždený doplňujúci materiál a literatúru
uverejnenú po roku 1960.
Týmto dielům medzinárodného významu dostáva sa
do rúk odborným geodetickým pracovníkoma
verejnosti
užitočná kniha.
[nž. E. Bukovtnský

Mapové přírůstky ústřední dokumentace
KARTGEOFONDU,pobočky v Praze

N~ugat Európa
Autótérképe.
Měrltko 1:2 000 000. Cartographia,
barevná, rozměru
kresby 77X113
GTŮ čís. ,přír. 1251'65.

[Západní
Budapest
cm [slož.

Evropa.
Autonu'flil.)
~ 1964. 1 I1st, více·
28X15).

A";tomapa západní
Evropy včetně NDR, ČSSR, Maďarska
a lu,
gosla~le: Podkladem
m.apý je. hydrografícká
sít a m:stopis.
Hlavní
naplm JSou zakreslEme
prubehy
d'llnic,
mezinárodních
hlavnicl1
a státních silníc s. očíslováním
a vzdálenostmi
v km a ostatní sil·
n~ce. V mapě jsou dále vyz~ačena
mezInllrodní
letiště, přístavy
a
prevozy aUl, na vodmch
toclch.
Mapa je vložena
do ochranného
obalu. Titulni list a vysvětlivky
jsou v osmi jazycíoh.
,A Magyar Népkiiztársaság.
ÁlIamigazgatási
térképe.
(Maďarská
ltd(}vá republ1ka.
Mapa správního
rozdělen!.)
Měřítko
1:500000.
KV, Budapest - 196,s. 1 ;;3t, vícebarevni'f
rozměr kresby ll5 X105 cm
(slož. 20X15).
'
GTÚ čís. přir. 4119/64.
Obsahem mapy je adminístrativní
rozdělení
Maďarska
na župy
v politickém
kolori,u
se zakreslenými
hranícemi
okre"u.
Náplní
mapy je vodní, 'železníční
a hlavní silníční
síť a síd,liště v šesti
velikpstechpodle
počtu obyvatel.
.
,V levém dolním rohu mapy je uveden
seznam
žUJP a okresu.,
Mapa v šedozeleném
orámování
je slo-žena do ochranných
desek,
cegléd. Járási jogú város. (Okresní město ~léd.)
KV, Budapest
1964. 1 list,
vícebarevný,
rozměr
papíru
33X 49 cm, (slož.
16,5X12).
GTO čís. přír. 101/65.
Ózd. Járási' jogú város.
(Okresní
město Ózd.) KV Budapest
1964. 1 ,Jist, vícebarevný,
rozměr papíru
23,OX32,5 ~m.
GTŮ č:s. 'přír. 102/65.
OrIentační
schématické
plány okresních
měst s vybarvením
vodních toku, parku,
sadu .il zastavěných
ploch a s uvedenim
názvu
ulic' a veř. prostranství.
Z dopravních
S'pojU js'ou zakresleny
že·
ieiníce a tratě městské
dopravy.
Magyarország
fotosabb
létesitmányei:""'í945-1965.
[Výstavba
du·
\ležítých
zařízení
v le-.ech 1945-1905 v Maďarsku,)
AFTH GV, Bu·
dapest - 1965. 'I list. vícebarevná,
rDzměr papíru
711X116 cm.
, GTÚ čís. přír. ll6/ll5.
Schéma Maďarské
lidové
republiky
s nejduležitějši
hydrogra·
fttkoll sítí v podkladu
má barevnými
vyobrazení'IIli nebo znaky vy·
značena
místa těžby nerostných
surovin
a rozmach
spDtřebního,
potraV'Inářskébo,
a dalšíeJI. druhu ip'rumyslu. Zvláště jsolk vyznače
na mís:a elektrifik,Dvaná po roce 1945, zakresleny
tratě dopravních
spoju vybudovaných
po roce 1945 a uvědena
výstavba
škol, kul
turních a společenských
zařízení.
Európa
a XlI.-XlII.
században.
(Evropa
v XII.-,XllI.
stDlet!.)
Měřítko 1:4000000.
ÁFTH, KV Buda,pest - 19'62. 2 listy ve společ,
ném rámu, vícebarevná,
rozměr
kresby listu 99X74 cm lllIlXIl3).
Cena v lístech
24,Ft.
Európa
a XIV.-XV.
században.
[Evropa
V XIV.-XV.
stolet!.}
Měřítko 1:3500000.
ÁFTH, KV Budapest
1963.'2
listy ve spo·
lečném rámu, vícebarevná,
rozměr kresby listu 99X74 cm (11BXB3l.
cena v listech 24,- Ft.
GTŮ čís. přír. 411-6/64.
Európa
a XVI.század
9oŠgél1. (Evropa
v konci
XVI. stolet!.]
MěřítkD 1:3500 000. ÁFTH, KV, Budapest, - 196,J. 2 listy ve společném
rámu"vícebarevná,
rozměr
kresby
,listu
99X73
cm
[l1BXB3). Cena v lístech
24,Ft.
GTů čís. _přír. 467/64.
školní nástěnné
historické
mapy ,zobrazující
sled dějinných
udá·
lostí v Evropě.
Fii1drajzi At1asz Í1z éItalános
lskolák
számára.
(Zeměpísný
atlas
pre> všeobecné školy.)
KV, Budapest
- 1963. Mapy na 23 stranách.
FDr.mát 211X23 cm. Cena 10,Ft.
GTU čis. přír. <l61/64.
Školni zeměpisný
atlas
obsahuje
fyzickou
a pDlitíckou
mapu
Maďarska,
Evropy
(s několika
tematickýmí
mapkami),
SSSR a
I všeobecně
zeměp'isné
mapy států a skupin zemí a státu Evropy.
Následují ma,py ostatních
světadílu.
Atlas uzavíraji
planíglóby
západní li východní
polokoule.
Fiildrajzi
At1asz a kiizépis!<olák
számára.
(Zeměpisný .atlas
pro
střední školy.)
KV, Budapest
- 1962. Formát 28X23 cm. 60 mapo'
vých stran, Cena 30,- !"t.
GTU čis. přír. 462/64;
Školní zeměpisný
atlas obsahuje
fyzické.
polítícké
a tematícké
mapy Maďarska,,, všech světadílů
a světa. Na mapy, Evropy 'navazují všeobecně
zeměpisné
mapy
evropských
států
nebo
jejich
"kupín.
Tiirténelml
Atlasz.
(Historický
atlas.)
!<V, Budapest
1963.
4. vydán!. FDrmát 29X23 cm. 32 mapových
strar:.
cena lB,70 Ft.
GrÚ č~s. přír.
'100/64.
_
Školní hístmícký
atl.áS obsahuje
přes 00 hlavních
a vedlejších
map. zobrazujících
pDlťtícké sieuace
v Evro,pě, Asíi i vé světě'
Dd starověku
až pa druhou světovou válku se zvláštním
zřetelem
k~dějinám
Máďarska,
Na závěr je uveden řadou vyobrazení
vývoj
<".areálu Budap~ště
od pravěku
až po rok 1951l

polskle,
Linie
Oceaniczne
polish
Ocean
Lines.
MěřítkD
1:40 000'000. MercafQrDva
projekce.
PPWK
Warszawp
1964.
1 list, v:cebarevná,
rozměr papírll
87 X112 'cm.
GTŮ čís. př:r. f5l ~ 1~~ cm.
Mapa světa vpolititkém
kolorítu
se zákresem
důležitýoh
n.á·
mDřních spoiu černě
a linek
polské
lDdni dopravy
červeně
vy·

značených.
Při dólním okraji
mapy jsou vysvěthvky,
dodatkDvá
mapka
polských
lodních
línek
V Baltickém
moři a ••Pásmový
čas",
Mapa Gospodarcza
Swlata
Transport.
Měřítko
1:22000 000.
PPWK, Warszawa
- 1963. 2 ,listy ve spole'čném
rámu, v:Cebarev·
ná, rozměr
listu -papíru 121X 00 cm.
G'I'Ú _čís. přír.
5ll.J65.
Na mapě světa jsou v podkladu
pevnir) barevně vymezeny oblas:í
pod'le typu dopravy na oblasti zcela zmochanízované
dopravy
(ko·
19jDVá i motorizovanáJ,
téměř
zmechanízované,
dopravy
zmecha·
nízo-vané a do-pravy potahy,
jen potahy,
oblasti
jen s vodní ,do·
pravou nebo vodní a sáněmi od poloviny
ro-ku, pomOcí nosiču a
oblasti
bez dopravy.
Dále jsou vyznačeny
průběhy
železniční
a
silniční dopravy a vodní Dopravy na tocíc'h a jezerech.
V mořích
je vedena
lodní doprava
v síle čar podle husta'cY dopravy na
jednotlivých
spojích.
Dvě dodat'kové mapky světa - letecké a námořní
dopravy
mají
rovně,,,, propojeny
spoje v sí,le čar odpovídaj:cích
množství
pře
pravovaných
pasažéru.

Geografski
atlas na Balgarlja
za deseti j<las. (Zeměpisný
atlas
Bulharska
pro desátou
třídu.)
GUGK, SoBa .- 19'64. Náklad 4'100a
výtisků, 39 mapových
stran.
FQ!'mát 3UX2,2 cm.
GTÚ čís. přír. n/6S.
Školní z~ěpisný
atlas pro des&tou třídu obsahuje
úvodem fyzickou mapu a třícet
tematických
map všeho druhu
Bulharska,
následují
fyzícké a tematické
mapy jíhozápadní,
jižní, střední,
se·
verní a severozápadní
části Bulharska.
Na mapě Evropy závěrem
je přehled
účastí Bulharska
na evropských
trzích i ve světě.
Geografski
alias
po obšta fižičeska
geografla
i geografiana
stranlte.
[Zeměpísný
atlas pro fyzíckou
a regionální
geografi!.l
GUGK, sofía 11164. Náklad
117000 výtisku.
Formát
30X23 cm,
GTŮ čís, přír. 72/65.
Ve školním zeměpísném
atla,,-e část fyzíckého
zeměpisu obsahuje
matematiC'ký ,zeměpis a ukázky
map k nauce o mapách.
V dru·
hé čás:i atlasu
jsou fyzícké,
po1itic-ké a tematické
mapy světa.
sVjjtadilu, států a skupin zemí a států.
Burgas,
Oríentační
plán.
GUGK při DKSA, SoBa 1964. 1 list,
vícebarevný.
rozměru
papíru 60X4B cm {slož. lOX12!. Cena 16 lev.
KGF čís. přír. 350/65
, Orientační
plán černomořského
přistavu
rekreačního
střediska
Burgasu.
Na druhé straně
plánu je řada vyobrazení
a přehledná
mapka okolí Burgasu.

Nástěnné

mapy

Balkanskijat
poluostrov
do Id,vaneto na Slavjanlte
(Balkánský
polostrov
do přichodu
Slovanu).
Měřítko 1: 1 500 000. SoBa, UGK
při DKSA 1964. 2 listy ve společném
r(jmu, vícebarevná,
-rozměru
kresby 51X69 cm (66XI00).
'
KGF čís. přír. 349/65
Evropá
XIV-XV
v. (Evropa
ve XIV-XV,
století!.
Měř!tko
1 : 3 500000. soBa, UGK při DKSA 1963. 4 listy ve společném
rá·
mu, vícebarevná,
rozměry
kresby
57X83 cm (70X91).
.
KGF čís. přír. 348/65
Historické
nástěnné
mapy k vyučování
dějepisu
na školách
v Bulharsku.

Nástěnné

mapy

Drevnerusskoje
gosudarstvo
v IX, ~ načale XII v. (staroruské
státy v IX. - do začátku
XII.stoletíl.
Měřítko 1: 3 000 000. Mos·
kva GUGK GGK SSSR 1965. Náklad 20 000 výtisku.
2 'listy ve společném
rámu,
rozměry
kresby
listu
59X95 cm {70XI081. cena
v' listech 24 kop.
KGF čís. přír. 403/65
Russkije knjažeclvo
a Zololaja
orda v XIII veke. (Ruská knlžectví a Zlatá horda v XlII. století).
Měřítko 1: 4000-000. Moskva,
GUGK GGK SSSR 1965. Náklad 20 000 výtisku. 2' listy ve společném
rámu,
rozměr
kresby
listu 69X60 cm (1l0X70).
Cena v listech
24 kop.
KGF čís. přír. 404/65
Obrazovanie,
ruskogo
centralizovannogo
mnogonacionarnogo
gosudarstva.
(Vznik
ruského
centralizovaného
mnohonár<1dního
státl.r.) Měřítko
1: 2 750 000. Moskva,
GUGK GGK SSSR 1965. Náklad 20 000 souborů.' 2 listy ve společném
rámu, rpzměry
kresby
listu 60X104 cm (76X1l6). Cena v listech 301ro'p.
KGF čís. přír. 352/65
Russkoje gosudarstvo
v' XVI veke 1Ilrl Ivane IV.). (Ruský stát
v XVI. století
[za Ivana IV.]). Měřítko 1:3000000.
Moskva, GUGK
GGK SSSR 1965. 2 listy ve společném
rámu" rozměry
kresby listu
59X104 cm [71XllB]. Cena V Iistecb, 24 kop.
KGF čís. přír. 3116/65
Rossija
s konca
XVII ,v. do BiJ·ch godov
XVIII v. (Rusko
z konce XVII. století do 60. let xVlfI. století).
Měřítko 1 : 3 000000.
Moskva, fmSK GGK SSSR 1965. Náklad
18 000 výtisku.
l listy ve
společném
rámu,
rozměr
listu 59XJ.05 cm (71X1l6).
Cena v listech 24 kop.
.
KGF čís. 'přír. 405/65
Evropa
i Bližnij
vostok,
vo vremja
'krestovych
pochodov.
{Evropa
a Blizký východ
v :Iobě křížáckých
výprav].
Měřítko
1 : 4 000 000. Moskva, GUGK GGK SSSR 1965. Náklad l5000 souborů.
2 listy ve společném
rámu
vlcebal'evná,
rozměru
kresby
listu
-95X68 cm {113X78]-. Cena v listech 24 kop.
KGF čís. přír. 351/85
,Školní historíckénástěnné
mapy prtl národní
a střední
školy,
znázorňující
sled dějinných
událostí
na území Ruska, Evropy a
Blízkého východu.

V řadě teoretické
literatury
vychází v SNTL velmi podrobná
ul:ebnice

PODROBNÉ

a Instruktivní

MAPOVÁNí

Posluchačum na vysokých školách zeměměřických, zemědělských, stavebních, báňských a dopravních, studujícím prumyslovýcIi' škol zeměměřických a středně technickým pracovníkum v zeměměřickě praxi.

Novinku dostanete ve vlech odborných knihkupectvích
nebo přímo
ve Středisku technické literatury v Praze I, Spálená ulice S I

..

