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92, ,Lenin'l :008
KARSKY G.
V. I. Lcnin a jeho program rozvoje viídeckotechnickýrh
praci
Geodetický a karto!;rafický obzor, 26, 1980, Č. 4,
s. 79-81, lit. 9
Základní fakta Leninova života. Výz:1am Leninova působení
včele sovčtské vlády pro vědeckotechnický pokrok země.
Leninův význam pro rozvoj geo<lézie a kartografie: dekret
o zřizení státní geodetick8 sltlžby (15. 3. 1919) a usnesení
vlády o vyddvání názorných kartografických pomůcek pro
šířen( informací mezi obyvatelstvo (7. 8. 1919).

528.14[203) :347.235.11
ŠfMA, J.
Využiti barevných lpte~kých snímků k údrž!:~ map eviden·
ce nemovitostí v extravilánu
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 4,
s. 81-87, 3 tab., lit. 1
Cesty ke zvýšení vypovídací schopnosti letockých snímků.
Zásady interpretace barevných leteckých snímků a mož'
nosti jejich využití ke zjišťování a vyhodnocování změn
v mapách evidence nemovitostí. Zkušenosti z praktické
realizace této metody a její ekonomický a společenský
přínos.

551.49:52R.27

TRAKAL,J. - TREŠL, J.
Vliv premísťování vodních hmot na přesná tíhová měření
Geodetický a kartografický obz.or, 26, 1980, Č. 4,
s. 88-92, 5 tab., lit. 11
Gravitační účinek několika jedr.oduchých modelů. Odhad
rušivého vlivu kolísání hladiny povrchových a podzemních
vod na hodnotu tihového zrychlení. Doporučuje se do-
plňovat vysoce přesnd gravimetrickci měření hydrogeolo·-
gickým pozorováním.

007,3.7.235.11:061.14( 437.15)
VÁCLAVů, V.
Funkce racionálního sběru. informací o zm~nách v evidenci
nelllovitostí v podmínkách Geodézie. n. p., Liberec
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 4,
s. 92 -90, 3 ,obr., lit. 5
Racinnální sběr informací o změnách. v nemovitostech jako
Integrální součást raCiOl1dlního systému evidence nemoivi-
toslí. Metody sběrU! informací a ieno organizační zabez-
rečení. Význam sběru informací pro zabezpečení aktuál-
nosti údajŮ evidence nemovitostí.

543.71:628.8
VITAsEK, J.
Sledování relativní vlhkosti v mikroklimatu
Geodetlcký a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 4,
s. 98-101, 5 obr., lit. 6
Sledování změn relativní vlhkosti vzduchu v přl"emních
vrstvách atmosféry. Jde o sl8dování změn v horizontálnim
a vertikálním profilu a jeho vlivu na fluktuaci záměrného
paprsku.

92 "Lenin": OOS
KAPCKHH, f.

B. H. JIeHHH H ero nporpaMMa pa3BHTHJI HaY'lHO-TeXHH-

'IeCKHX pa60T

feone3H'IeCKHH H KapTorpaqmqecKHŘ 0630P, 26, 19S0,
No 4, CTp. 79-S1, JIHT. 9
OOHoBHhle q,aKThI lKH3HH JIeHHHa. 3HaqeHHe neJlTeJIh-

H<>CTIIiJIeHHHa BO rJIaBe COBeTCKoŘ BJIaCTH nJIJI HayqHO-

-TeXHHqecKoro nporpecca CTpaHhI. 3HaqeHHe JIeHHHa

llJIJI pa3BHTHJI reolle3HH H KapTorpaq,l'I'H: lleKpeT 06

Y'lpelKlleHHH rocynapcTBeHHoH reolle3HQecKoH CJIYlK6hI

(15. 3. 1919 r.) n peIIleHHe CHK 06 H311aHHJIX HarJIJI.U-

HhIX KapTOrpaq,HqecKHx noc06HH llJIJI paCTIpoCTpaHeHHJI

HH<f>opMa~HŘ cpeJJJH HaCeJIeHHJI (7. S. 1919 r,).

52S.14(203):347,235.11
lllI1MA, H.

IIpHMeHeHHe ~BeTHLIX aspocHHMKOB nJUl llelKypCTBa

KapT Y'IeTa HenBHlKHMOCTeŘ Ha He3aCTpoeHHLIX TeppHTO-

pHlIX

fe<Jlle3HqecKHH II KajJTorpaq,HqecKillH 0630p, 26, 1980,
No 4, CTp. 81-S7, 3 Ta6., JIHT. 1
IIYTH nOBhlIIleHHJI HHq,opMaTHBHocTH aepOCHHMIroB.

IIpHH~HnhI HHTepnpeTa~l'I'H ~BeTHhIX aepocHl'I'MKOB H B03-

MOlKHOCTH HX npHMeHeHHJI npH YCTaHaBJIHBaHHH H 06-

pa60TKe H3MeHeHHH B l'apTax yqeTa He,lI,BUlKHMocTeH.

OnhIT IIQJIyqeHHhIH npu peaJIH3an;HH eToro MeTOlla Ha

npaKTHKe H ero eKOHOMHqe~HH H 06~eCTBeHHhIH BKJIa.ll.

551.49:528.27
TPAKAJI, H. - TPElllJI, H.

BJlHJIHHe nepeMe~ellHJl BonHLlX Macc Ha TO'lHLle rpaBH-

MeTpH'IeCKHe H3MepeHHJl

feolle3HqeCKHH H KapTorpaq,HqecKHH 0630p, 26, 1980,
No 4, CTp. 88-92, 5 Ta6., JIHT. 11
fpaBHTa~RoHHhlH eq,q,eKT HeCKOJIhKHX npocTIoIx MOlleJIeH.

O~eHKa B03My~aIO~ero BJIHJlHHJl KOJIe6aHHJl YIJOBHJl

rrOBepXHOCTHhlX H rpYHTOBhIX BOn Ha 3HaqeHHe CHJIhI TJl-
lKecTH. PeKoMeHnyeTCJI nOrrOJIHJlTh BhlCOKOTOqHhle rpallli-

MeTpHqeCKHe H3MepeHHJl rlHllporeoJIOrHqeCKHMH Ha6JlIo-

neHHJIMIL

007:347.235.11:061.14(437.15)
BAIJ;JIABY, B.
epYHK~HJl panHOHaJI:LlIOrO c60pa HHq,OPMllllHH 06 H3Me-

HeHHJIX B yqeTe HenBHlKHMocTeŘ B YCJlOBHJIX Han.

npennp. feOlle3HJl, JIH6epe~

feone3HqeCKHH H KapTorpaq,HqecKHH 0630P, 26, 1980,
No 4, CTp. 92-98, 3 pHC., JIHT. 5
PanHOHaJIhHhlH c60p HHq,OpMan;UH 06 H3MeHeHHJIX He-

llBHlKHMocTeH KaK HHTerpaJIhHaJl qaCTh panHOHaJIhHOH

CHCTeMhI RX yqeTa, MerollhI c60pa IIHq,opMan;HH R ero

opraHH3anROHHoe 06ecrreqeH1He. 3HaqeHHe c60pa HH<f>op-

ManHŘ nJIJI 06ecrreqeHHJI aKTyaJIhHOCTH naHHhIX Y'leTa

HellBHJroHMocTeŘ.

543.71:628.8
BHT ACEK, H.

Ha6JIIOJleHHe 3a OTHOCHTeJIhHoŘ BJlalKHOCThlO B MHKpo-

KJIHMaTe

feOne3HqeCRlHŘ H Kaprorpaq.HqecKHŘ 0630P, 26, 1980,
No 4, CTp. 98-101, 5 pHC., JIHT. 6
Ha6JIIOJleHHe H3MeHeUHH OTHOCHTeJIhlHoŘ BJIalKHOCTH

B0311yxa B rrpH3eMHhIX CJIOJIX aMTOCq.ephI. Pe<lh MlleT

o Ha6JIIOlleHHJIX H3MeHeHuŘ BnOJIh ropH30HTa.JIhHOro H

BepTHKaJIhHOrO npoq.HJIeŘ H HX BJIHJlUHJIX Ha q.JIyKTya-

Il)HIO JIyqa BH3HpOBaHHJI.

92"Lenin" :008
KARSKÝ G.
W. r. Lcnin und sein Programm der Elltwicklung der wis-
senschaftlich-technischen Arbeiten
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 4,
Sei te 79-81, Lit. 9
Grundtatsachen Lelllins Lebens. Die Bedeutung Lenins
Wirkung an der Spitze der sowjetregierung fiir den wis-
senschaft1ich-telChnischen Fortschritt des Landes. Lenins
Bedeutung fiir die Entwicklung der Geodilsie und Karto-
graphie: Dekre,t iiber die G1'iindung des geodiltischen und
kartographischen Dienstes (15. 3. 1919) und Regierungs-
verordnung uber die AtrSgabe kartographischer Hilfsmittel
zur Verbreitung von Informationen unter der Bev5lkerung
[7. 8. 1919).



528.14(203) :347.235.11
ŠiMA, J.
Nutzung farbiger LuftbiIder bei der Laufendhaltung von
Karten der Liegenschaftenevidenz in Feldfluren
Geodetir.ký ,a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 4,
Seite 81-87, 3 T'ab., Lit. 1
Wege zur Erhilhung der AussageHihigkeit von Luftbildern.
GrundsatzB der Interpretation farbiger Luftbilder und
M6glichke1iten ihrc.r Anwendnng bei der Feststellung und
Al1swertung von AEderungen in Karten der Liegenschaften-
evid"nz. Erfahrungen mit der praktischen Reallsierung
dieser Methode und ihr 6konomischer und gesellschaft·
licher Beitrag.

551.49:528.27
TRAKAL, J. - TREŠL, J.
EinfluB der Umlagerung von Wassermassen auf Prazisions-
~Schweremessungen
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 4,
Seite 88-92, 5 Tah .• Lit. 11
Schwerewirkung einiger einfacher ModeUe. Schatzung
stOren der Einfliisse der Schwankung des Oberflachen- und
Grundwassers auf den Wert der Schwerebeschleunigung.
Es wird empfohlen die prazisions-Schweremessungen
durch hydrogeologische Beobachtungen zu erganzen.

007.317.235.11:D61.14(437.15)
VACL,I\Vú, V.
Funktion der rationellen Erfassung \'On Inforrnationen
liber Anderu~gell in der Liegenschaftenevid'Bnz in Bedin-
gungen des VEB Geodiisie Liberec
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 4,
Seite 92-98, 3 Abb .• Lit. 5
Rationelle Erfassung \'on Informationen uber Anderungen
in den Liegenschil.ften als integraler Bestandteil dels ratio-
nellen Systems der Liegenschaftenevidenz. Methoden der
Erfassung von Informationen und ihre organisatorische
Sicberstellung, Bedeutung der Erfassung von Informati()Oen
fur die Sicherstellung der AktUlalitiit der Daten der
Lielgcnscha ftenev.i denz.

543.71:628.8
VITAsEK, J.
Verfolgung der r ••ldUven Feuchtigkeit lm Mlkroklima.
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 4,
Seite 98-101, 5 Abb., Lit. 6
Verfolgung von Veršnderungen der relativen Luftfeuchtig·
keit in erdnahen Schichten der Atmosphare. Es handelt
slch um die Verfolgung von Xnderungen im horizontalan
und verllkalen Profil und sein EinfluB auf die Fluktuation
d"s Zielstrahls.

92"Lel1ln":OOS

KARSKÝ, G.
v. I. Lenln and hls programme of tbe Development
of Scientlfic-Technlcal Acti.vities
Geodetický a kar~ogr6fický obzar, 26, 1980, No 4,
pp. 79-81, 9 ref.
Basic information on Lenin's lifs. Importance of Lenin's
ieadlng the SovICt government for scientlfic-technical
progress of coul!try. l.enin 's signiflcance for development
01 geodesy and cartography: Edict On consUtution of the
State geodetic service (15. 3. 1919J and the gove~nmenťs
decision on editing objective cartographic aids for pro-
pagaling information among p,opulation (7. 8. 1919J.

528.14(203) :347.235.11
ŠLMA, J.
Use of Colour Aerial Photographs to Maintenance of the
Real Estate RegistraUon Maps ln Rural Areas
Geodetický a kartografický obzar, 26, 1980, No 4,
pp. 81-87, 3 tab., 1 rei.
Ways to lOtensifying the Informating ,ability of aerial
photographs. princip les of interpretatlon of colour aerlal
photographs and possiblllties of their use to locating
and evaluatlng chan'les ln the real 81State registration
maps. Expertence and practical reallzation of this method
and its economic and social contribution.

551.49:528.27
TR!\KAL, J. - TREŠL, J.
Influence of Water TNnsfer on Preclse Gravlty Measure-
ment
Geodetický a kartogI'afický obzar, 26, 1980, No 4,
pp. 88-92, 5 t,ah., 11 'ref.
Gravitational effect of several simple models. Estimation
of tha disturblng effect of surface water transfer and
underground \Vater table variation on the value of gravity
acceleration. It is recommended to complete the high
accuracy gravity measurements wlth hydrogeological
observation5.

007:347.~35.11:061.14(437.151J
VACLAVŮ. V.

Function of Rational Data Collecting on Changes in the
Real Estate Reglstration in the lIIational Enterprise
Geodesy. Liberec
Geodetický a kartografický ,obzor, 26, 1980, No 4,
pp. 92-98, 3 fig., 5 ref.
Rational coUecting the information on changes in real
pstate registration as an integral part M the rational
system oI the real estale registr-atian. Methods of data
collecting and its organizating assurance. Importance of
data collecting for the ,assurance of keeping the real
estate r81gistration data. up-to-date,.

54~.71:628.8
VITASEK, J.
Investigating the Relatlve Hurnidity in Microclirnate
Geodetický a k,artograflcký obzor, 26, 1920. No 4,
pp. 98-101, 5 fig., 6 rei.
Investigating the changes of the air relative humidity
in ground layers 01 atmosphere. The paper deals with
invostigatint: the changes in horizontal and vertical
profilels and their influence on fluctation of the Ilne
of sight.

LJ2"Lenin":003

KARSK~·, G.
v. I. Lénlne et son prograrnme ďlÍVO!ution des travaux
scien tifico- techniq ues
Geoc1etický a kartografický obzor, 26, 1980, No 4.
pages 79-81, 9 bihliogr-aphies
Faits fondamentallx Sll'1" la vie de Lénin". Importance de
l'activité eXBlrcée par Lénine pour le progrěs sCientifico ..
~technique dn PRYS lors de ľépoque oú il fut au s\)mmet
du gouvernement soviétiqU8. Lénine Comme important
facteur pc>ur le développement dl' la géodésie et la
cartographie: Dácr8lt snr la création du Service géodési ..
que d'Etat [15. 3. ]919) et Arreté Gouvernemental sur
l'Edition ďoellvres cartographiqU'es expressives pour la
c1iffus'ion c1'informations entre les habltants [7. 8. 1919).

528.14(203):347.235.11
ŠÍMA, J.
Usage des vue~ aériennes cn couleurs pour enlretien
ducadastre en dellOrs des vilIes
Geodetický a k-artogr1afický obzor, 26, 1980, NO 4.
pages 81-87, 3 planches, 1 bibliographie
Moyens ďaugmentation des capacités ďénonclation des
vues aériennes. Principes 'il'interprétation des vues
aériennes en couleurs et possibnltés ďexploitatlon de
celles-ci pour identification et rest!tution des modifica-
tions dans les cartes du cadastre. Expérie,nces émanant
de la realisation pratique de cette méthode et son effect
économique et so.cial.

551.49:528.27
TRAKAL, J. - TREŠL, J.
Influence des d<'placements de masses d'eaux snr la dé-
termination de l'intensíté Ue la pesanteur
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No 4,
pages 88-92, 5 planches, 11 bibliographies
Action gravitationneUe de plusieurs modeles simples.
Evaluation de I'influence des perturbations de ľoscn-
lati on de la surface des eaux super!icielles et souter·
raines sur ln valeur de l'accélér'ation de la pesanteur.
II est li conseEler de coplémenter les le,vés gravimétri·
ques de haute précision par observations hydrogéologi·
ques.

00·7,347.235.11:061.14(437.15)
VACLAVů, V.
Fonction de la collecte ratlonnelle d'informations sur
les modifications d", oadastre da<ls les conditlons de
ľentreprise nationale Geodézie Liberec
Geodetický a kart'ografický ob",ar, 26, 1980, No 4,
pages 92-98, 3 il1ustrations, 5 bibliogllaphies
Collecte rationnelle ďinformatlons sur les modific"'tions
du cadastre comme partie intégrale du systeme rationnel
du cadastre. Méthodes de la collecte ďinformations et
organisation de la réalisation de cellBl-cl. Importance de
la collecte ďinformations pour ľactua!isation du cadastre.

543.71:628.8
VITÁSEK. J.
Observation de ľhumidité relatlve dans Un mlcro-cllmat
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No 4,
pages 98-101, 5 illustrations, 6 bibliŮ'graphies
Observation des modificatlons de l'humidité relative de
I'air dans les couches atmosphériques les plus basses.
II s'agit de ľobservation de modifications dans le profil
horizontal et vertical et de l'influence de celul-cl sur
la fluctuation du rayon visé.
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v. I. Lenin a jeho program rozvoje
vědeckotechnických prací

, Ing. Georgij Karský, CSc.,
VUGTK-Geodetická observatoř Pecný,

Ondřejov

V letošním roce si pnpommame 110. výrocl naro-
zení Vladimíra lljiče Lenina. Nenajdeme dnes mno-
ho lidí, kteř~ by neznali toto jméno. Přátelé i ne-
přátelé se vracejí k jeho životu a dílu, první aby
se poučili, druzí v marné snaze zastavit, nebo ale-
spoň pozdržet vývoj světa ve směru,. který Lenin
uzazoval.
Vladimír lljič Uljanov se narodil v pátek 22. dub-

na 1870 (podle kalendáře platného tehdy v Rusku
10. dubna) ve městě Simbirsku (dnes Uljanovsk)
v učitelské rodině. Roku 1887 ukončil s vyzname-
náním ("zlatá medaile") gymnázium a zapsal se
na právnickou fakultu Kazaňské univerzity. Ale té-
hož roku byl za aktivní účast v revolučním student-
ském hnutí zatčen, z univerzity vyloučen a téměř
na rok vypovězen z Kazaně. Ale ani po návratu ne-
mohl pokračovat ve studiu. Roku 1891 však jako
externista složil zkoušky na právnické fakultě při
Petrohradské univerzitě a dostal diplom s nejvyšším
oceněním. Roku 1893 se přestěhoval do Petrohradu
a brzo byl uznávaným vůdcem tamních marxistů.
Tak se již od mládí projevovaly základní rysy Leni-
novy osobnosti: schopnost intenzívní systematické
práce teoretické i organizační, smysl pro nálézání
rozhodujícího článku v řešení problémů a cílevědo-
mé zaměření na revoluční socialistickuu přeměnu
kapitalistického světa. A ukázal se i směr Leninova
života - cesta profesionálního revolucionáře, je-
jíž jevovou stránkou byly sjezdy a konference stra-
ny, zatčení, vyhnanství a emigrace, vydávání časo-
pisů a knih, diskuse, spory, polemiky. Podstatou
pak bylo hledání optimální cesty k provedení socia-
listické revoluce a příprava k řízení státu po pře-
vzetí moci.
Nebudeme zde hodnotit dobře známý Leninův

význam pro rozvoj marxistické filozofie, politické
ekonomie, pro vybudování revoluční strany a pro
světové dělnické hnutí. Postačí pl:'ipomenout, že se
Lenin velmi brzo stal vedoucí osobností tehdejší
Sociálně demokratické dělnické strany Ruska. Když
po vítězství Říjnové revoluce II. sjezd sovětů v no-
ci na 27. října (9. listopadu) 1917 ustavil první
vládu dělníků a rolníků - Radu lidových komisařú
(RLK), bylo jen samozřejmé, že V. I. Lenin se stal
jejím předsedou. Stal se tak hlavou prvního socia-
listického státu na světě - a byla to doba pro nový
stát dostatečně těžká. Pokračující válka, pak zahra-
niční intervence, odpor domácích nepřátel revoluce
a rozvrácené hospodářství v zemi, která i tak byla
hospodářsky zaostalá, kde na 76!% obyvatel bylo
negramotných - to nebyly nejlepší podmínky pro
práci vlády. Řízení státu a práce ve vedení Komu-

nistické strany Ruska (bolševiků) a Komunisiické
internacionály vyžadovaly velkého úsilí.
30. srpna 1918 byl na Lenina spáchán atentát.

Těžké zranění dvěma otrávenými střelami zane-
chalo stopy na jeho zdra.ví a zkrátilo mu život. Le-
nin se však nešetřil a pracoval s plnou intenzitou,
dokud to bylo možné. Ale 20. listopadu 1922 na
plénu Moskevského sovětu naposled vystoupil s pro-
jevem, ve kterém hodnotil pEít let sovětské vlády.
V polovině prosince se jeho zdraví zhoršilo natolik,
že se nemohl zúčastnit I. sjezdu sovětů SSSR v po-
sledních dnech roku 1922, na kterém bylo vyhlášeno
založení Svazu sovětských socialistickýctl republik
a Lenin jmenován předsedou Rady lidových komi-
sařů SSSR. Žil pak v Gorkách u Moskvy, kde, po-
kud mu to zdravotní stav dovolil, stále sledoval
dění v zemi, diktoval své dopisy a články, přijímal
návštěvy a podílel se na řízení SSSR svými rada-
nU a názory. Tam také zemřel v pondělí 2L ledna
1924.
Ale za těch několik let, kdy stál v čele Rady

lidových komisařů, vykonal Lenin velmi mnoho
práce. Nešlo přitom jen o nezbytná okamžitá opat-
ření na obranu státu a revoluce a pro obnovu hos-
podářství, ale o řadu návrhů a rozhodnutí, zaměře-
ných do daleké perspektivy. Dobře jsou známy de-
krety o míru, o půdě, o osmihodinové pracovní době,
o znárodnění průmyslu, o plánu elektrifikace Rus-
ka a další, zpravidla Leninem připravené, formulo-
vané a také podepsané: y. I. Uljanov (Lenin). My
si však nyní povšimneme poněkud u~ší oblasti:
některých částí Leninova programu rozvoje vědy
a techniky - a místa geodézie a kartografie
v nEím.
Nejprve šlo o překonání některých zdánlivě po-

družných a formálních překážek rozvoje vědy, tech-
niky a mezinárodních hospodářských i vědeckých
styků. A tak již krátce po revoluci, 26. ledna
(8. února) 1918 vydala RLK dekret, kterým se za-
váděl i v Rusku gregoriánský kalendář: po 31. led-
nu se psal ihned 14. únor 1918 [1]. Téhož roku
následoval 10. září dekret o zavedení mezinárodního
metrrického systému měl' a vah ([2], sv. 50, s. 704)
- mezinárodní metr č. 28, předaný Rusku již roku
1899 se tím stával základem veškerých příštích mě-
řenÍ; Mezinárodní systém pásmového času se zavá-
děl dekretem z 8. února 1919 od 1. dubna - ale
novým dekretem z 29. března 1919 se jeho zavedení
odkláda.lo "pro technické obtíže" až na 1. červenec
1919 [1]. Je dobré si všimnout těchto dat. V lednu
1918 probíhala v Brest-Litevsku neúspěšná jednání
o mírové smlouvě, 18. února pak začal vpád němec-
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kých a rakouských vojsk do Sovětské republiky.
4. srpna 1918 obsadili Angličané Baku a 30. srpna
byl Lenin zraněn při atentátu. V první polovině ro-
ku 1919 probíhaly těžké boje na východní frontě,
proti třistatisícové armádě admirála Kolčaka.

A v takové době Lenin dokázal věnovat pozor-
nost i kalendáři, měrovému systému, pásmovému
času a - jak uvidíme dále - i geodézii a karto-
grafii. Řada dokladů hovoří o tom, že se neomezo-
val snad na pouhé podpisy dekretů, připravených
pro speciální otázky odbornými experty, ale že měl
ve zvyku pronikat do podstaty věcí. Jedním z tako-
vých dokladů je i koncept plánu vědeckotechnic-
kých prací, napsaný Leninem v dubnu 1918 [3].
Krátký text obsahuje požadavek, aby byla vytvoře-
na komise odborníků pro přípravu plánu reorgani-
zace průmyslu a zlepšení hospodářské situace' Rus-
ka a aby Akademie věd začala soustavně studovat
a zkoumat přírodní výrobní síly země. Konkrétně
Lenin žádá, aby plán reorganizace průmyslu res-
pektoval (řečeno dnešním jazykem) optimální roz-
místění průmyslu vzhledem k surovinovým zdrojům,
s ohledem na úsporu živé práce a minimalizaci
dopravy. Zdůrazňuje význam elektřiny pro průmysl
i zemědělství a požaduje využití méněhodnotných
paliv k její výrobě pokud možno na místě, bez pře-
vážení, využití vodní síly a energie větru.

S realizací tohoto záměru logicky souvisí i dek-
ret RLKo zřízení Nejvyšší geodetické správy (NGS),
podepsaný V. 1. Leninem 15. března 1919 [4]. V prv-
ním odstavci se stanoví, že NGS se zřizuje pro
topografický průzkum území RSFSR za účelem
povznesení a rozvoje výrobních sil země, pro úspo-
ru technických a finančních prostředků a času. Dal-
ší odstavec dekretu určuje, že NGS: sjednocuje
a koordinuje geodetickou činnost různých institu-
cí, řídí a provádí základní geodetické práce (tri-
gonometrické, astronomické a přesnou nivelaci)
na celém území republiky, usměrňuje veškeré za-
měřování a odstraňuje přItom paralelismy, shromaž-
ďuje a systematizuje výsledky astronomických, geo-
detických a topografických prací, zpracovává in-
strukce a návody, organizuje kartograficke práce
a vydává mapy pro organizace i veřejnost, vyrábí
a dodává geodetické a optické přístroje, organizuje
výzkumné práce ~ oblasti geodézie, astronomie,
optiky, kartografie, přístrojové techniky a mapová-
ní a pro výchovu nových vědeckých pracovníků,
shromažďuje, systematizuje a uchovává mapy
a ostatní měřické materiály. Pro plnění těchto úko-
lů dostala NGS k dispozIci existující kartografické
a opticko-mechanické závody.
Řízení geodetických a kartografických prací

z jednoho centra mělo velký význam pro jejich
rozvoj a pro lepší uspokojování potřeb především
národního hospodářství - ja.k při průzkumu př~
rodního bohatství, tak při výstavbě průmyslu. Lenin
ovšem uvažoval i o jiných cestách, kterými mllže
geodézie a zejména kartografie pomáhat budování
socialismu - např. využitím ka:.-tografického zpil.-
sobu informování veřejnosti o politice sovětské
vlády. Proto podepsal 7. srpna 1919 usnesení RLK
o vydávání kartogramů, diagramů, kartodiagramů

a jiných názorných pomůcek s cílem šířit mezi
dělnickým a rolnickým obyvatelstvem správné infor-
mace o činnosti sovětských institucí a o národ-
ním hospodářství. V některých dalších dopisech
a poznámkách z let 1920-1921 (Sališčev [4] na
str. 398 jich cituje 9; viz též [5]) Lenin formuloval
své názory na přípravu zeměpisných atlasů sovět-
ského Ruska a světa. Žádal úplnost a celistvost ob-
sahu, mnohostrannou charakteristiku jevů s vy-
jádřením souvislostí, závislostí a protikladil., dyna-
mické vyjádření jevů, aktuálnost nebo přesné ča-
sové přiřazení údajů. Tyto Leninovy požadavky,
stejně jako organizační zásady dekretu o NGS nyní,
kdy jsou prověřeny praxí, připadají asi každému
samozřejmými. Ale nebylo tomu tak v době, kdy
byly vysloveny.

Řadou dalších dokladů lze prokázat, že V. I. Le-
nin se ve své funkci představitele státu neomezo-
val "jen" na politické řízení. Ať již jsou to dva
dopisy J. V. Stalinovi z 19. května 1922 o technické
možnosti zřídit brzo "vysílání rádiem živé řeči na
dosti velkou vzdálenost bez drátu" a vyrobit velký
počet přijímačů [6], nebo třeba dekret RLK ze 16.
března 1921 o zřízení "Plovoucího mořského vý-
zkumného ústavu s oddělením geomineralogie" ( [2],
sv. 10, s. 525) - vidíme z nich, že Lenin vždy
uvažoval i o konkrétních technických a vědeckých
prostředcích a podmínkách, potřebných pro dosa-
žení politických a ekonomických cílů. Je poučné
si prohfédnout přehled nově založených vědecko-
výzkumných pracovišť v prvních létech sovětské
vlády ([2], sv 50, s. 722). V době občansk~ války
a intervence od r. 1918 do 1920 vzniklo nejméně
9 ústavů a laboratoří. Byly mezi nimi např. radia-
labnratoř a optický ústav, ústav užité chemie, vý-
zkumný ústav mechanického zpracování nerostů
i ústav hnojiva aerohydrodynamický ústav. Lze na-
mítlllout, Zíe šlo o normální rozvoj vědy a techni-
ky - a.le za tehdejších podmínek se tak jistě ne-
dělo bez vědomí a podpory rady lidových komi-
sařů, vedené Leninem.

V. I. Lenin byl ostatně dobře připraven na to,
aby mohl posuzovat ve státnickém kontextu i pro-
blematiku přírodovědeckou a technickou. Nespoko-
joval se ani v těchto směrech se svými gymnaziál-
ními poznatky, a tak v jeho Filozofických sešitech
[7] nalezneme vedLe konspektů knih Marxe, Engel-
se, Feuerbacha., Hegela a dalších filozofů i zázna-
my o knihách biolog:ických, Ichemických, astrono·
mických a hla,vně fyzikálních, a dokonce - výpis
výsledků určení rychlosti světla od Romera (1676)
do Perrotina (1902). TytQ záznamy jsou z let 1909 až
1915. Kniha Materialismus a empiriokriticismus
[8J, vydaná původně již r. 1908, rovněž dokazuje,
žle se Lanin důkladně zabýval nejnovějšími obj1evy
přírodních věd i jejich filozofickým zobecněním.
Zájem o přírodní vědy byl Leninovi společný se
zakladateli vědeckého socialismu; Engelsova Dia-
l<ektika přírody je dostatečně známá, al!e Marxovy
Matematické rukopisy, teprve nedávno vydané u nás
[9], mohou být pro mnohé zajímavým překvapením.
Velké osobnosti lidských dějin vždy ovlivňují

světové dění v širším měřítku, než vymeZUjí hrani-
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ce jejich vlastní profese a doby. Tak i Leninovy
práce o problémech výstavby revoluční marxistické
strany, o socialistické revoluci a o budování státu
nového typu, ale i o filozofických problémech -
třeba v souvislosti s "přírodovědeckým" vyvrace-
ním marxismu - ná~ mají stále mnol:).o co říci.
Je u,žitečné se občas vrátit také k době, kdy Lenin
stál v čele sovětské republiky, RSFSR a SSSR,
a připomenout si, jak přistupoval k řešení složi-
tých problémů, jak spojoval okamžité úkoly s po-
hledem do daleké budoucnosti, jak věnoval pozor-
nost i otázkám zdánlivě podružným ve srovnání
s okamžitými úkoty a velkými ee1lkovými záměry
- třeba takovým, jako je rozvoj geodézie a karto-
grafi;e. Neboť Leninovy myšlenky, prověř,ené praxí,
jsou spolehlivým ukazatelem i dQ budoucna.

[1] SELEŠNIKOV, S. 1.: Astronomija i kosmonavtika. Ki-
jev 1967.

[3] LENIN, V. 1.: Koncept plánu vědecko-technických
prací. Spisy, 27, s. 315-316.

[4] SALIŠČEV, K. A.: Kartoveděnije. Moskva 1976.

[5] LENIN, V. 1.: Dopis M. P. Pavlovičovi 31. 5. 1921.
Spisy, 35, s. 457-458.

[6] LENIN, V. 1.: Dva dopisy J. V. Stalinovi o rozvoji ra-
diotechniky. Spisy, 35, s. 358-359.

[8] LENIN, V. 1.: Materialismus a empiriokriticismus. Spi-
sy, 14, s. 13-381.

[9] MARX, K.: Matematické rukopisy. Praha 1978.

Lektoroval:
Ing. Bořivoj Delong, CSc.,

ČÚGK

Využití barevných leteckých snímků
k údržbě· map evidence nemovitostí
vextravilánu

Používání černobílých leteckých měřických sním-
ků k vyhotovení topografických a technickohospo-
dářských map v ČSSR má již mnohaletou tradici.
Již v počátcích těchto činností se objevily náměty
i případy využití těchto materiálů pro plnění jedné
z hlavních úloh resortu geodézie a kartografie -
údržby evidence nemovitostí, zejména jejího velmi
rozsáhlého mapového elaborátu. V průběhu uply-
nulého desetiletí byly získány četné, avšak zčásti
i negativní zkušenosti z hlediska správnosti a úpl-
nosti zjištění nastalých změn, které mají původ
v tom, že na černobílých leteckých snímcích velké-
ho a středního měřítka (1:4000 až 1:20000) lze
sice dobře rozlišovat hranice kultu'r a jednotlivé
objekty, avšak jen neúplně a s řadou omylů druhy
kultur sledované při evidenci nemovitostí odděle-
ně. Bez pochůzky a klasifikace snímků v území
pak nelze při fotogrammetrickém vyhodnocení
zjistit význam čar, které se ze snímků vyhodnocují
do map evidence nemovitostí; vybodnocuje se proto
i řada prvků navíc, které nemají význam pro vlast-
ní údržbu, a zodpovědnost za jejich správnou in-
terpretaci se přenáší na pracovníky středisek
geodézie.

Ing. Jiří Šíma, CSc.,
VÚGTK - Středisko dálkového průzkumu Země,

Praha

Také využívání černobílých leteckých snímků
z archivních fondů, které byly předtím pořízeny
k jinému účelu a pro jinou organizaci, má závaž-
né nedostatky, které nemohou být vyváženy níz-
kými náklady na jejich zapůjčení. Takové snímky
mají zpravidla odlišný klad a jiné měřítko, než je
optimální pro údržbu mapy evidence nemovitostí,
což vždy způsobuje zvýšení neproduktivních časů
při fotogrammetrickém vyhodnocování. Zvláště ne-
výhodné jsou snímky velkého měřítka (1:4000 až
1:8500), které zobrazují území nevelkého rozsahu
s nedostatečným počtem identických bodů a čar
na snímcích a mapě ke ztotožnění jejich obsahu
při interpretaci změn i následném fotogrammetric-
kém vyhodnocení.

Rovněž obvyklá doba k pořízení leteckých sním-
ků pro mapovací účely (v předvegetačním nebo
povegetačním období obilovin) znesnadňuje roz-
lišování kultur na zemědělské půdě. Bez hlubších
znalostí interpretace leteckých snímků a speciál-
ních pomůcek pro sledování struktury a textury
fotografického obrazu je obtížné rozlišit některé
principiálně odlišné druhy užívání půdy, které se
jeví na černobílých snímcích téměř stejně, jako
např. některé pícniny na orné půdě od luk, ornici
od upravených devastovaných ploch apod. Uvede-
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né okolnosti a závažnost úlohy aktualizovat v co
nejkratším čase mapy evidence nemovitostí zobra-
zující extravilány obcí (převážně pozemkové mapy
v měřítku 1:2880) vedly k řešení resortního vý-
zkumného úkolu, který se svým zaměřením dotý-
kal tří oborů: dálkového průzkumu Země, foto-
grammetrie a evidence nemovitostí. Předložený
článek popisuje způsob řešení, výsledky experi-
mentálních zkoušek a shrnuje první zkušenosti
z jednoroční realizace výsledků výzkumu v praxi.

2. Možnosti zvysení vypovídací schopnosti letec-
kých snímků

V současné době existují v ČSSR Ui možnosti, jak
zvýšit vypovídací schopnost leteckých fotografic-
kých snímků, aby byly lépe uspokojovány nároky,
které na tyto materiály klade současná technolo-
gie údržby map evidence nemovitostí. JSou založe-
ny na známé skutečnosti, že při pozorování čer-
nobílého polotónového obrazu rozezná neškolené
lidské oko jen 8-18 odstínů šedi mezi černou a bí-
lou barvou, avšak na barevném obrazu bez obtíží
100 i více barevných odstínů. Zdokonalení tedy
spočívá v pořizování a interpretaci bar e v n Ý c h
leteckých snímků v následujících modifikacích:

přímé vyhotovení barevných leteckých snímkl1
v přirozených barvách na barevný negativní
nebo inverzní film
přímé vyhotovení barevných snímků v nepra-
vých barvách na barevně infračervený (spekt-
rozonální) film
vyhotovení černobílých (dílčích) multispektrál-
ních snímků ve 3-6 vybraných pásmech vidi-
telného a blízkého infračerveného spektra a po-
řízení jejich barevných syntéz v účelně zvole-
ných nepravých barvách.

Využitelnost a dostupnost jednotlivých druhů ba-
revných materiálů se v současných podmínkách
jeví takto:

Barevný negativní letecký film se dováží ze za-
hraničí. Jeho exponování a laboratorní zpracování
není zvlášť obtížné, avšak originální barevné nega-
tivní snímky podávají obraz území v komplemen-
tárních (doplňkových) barvách značně zkreslených
účinkem používané barevné (oranžové) masky.
Snímky se proto musí kopírovat na barevný pozi-
tivní film nebo papír a přitom individuálně korigo-
vat odchylky pomocí barevných filtrů. Tento pro-
ces nelze plně automatizovat a je značně nákladný.
Navíc, lelze zajistit reprodukovatelnost stejných
barevných odstínů na sousedních nebo vzdáleněj-
ších snímcích, což znemožňuje vytvoření spolehli-
vých etalonů pro vizuální interpretaci druhů uží-
vání půdy. Pro masové vyttžití nejsou v ČSSR pod-
mínky a rovněž zvýšení nákladů na pořízení kopií
v přirozených barvách je pro údržbu evidence ne-
movitostí neúnosné.

Barevný inverzní film pro letecké snímkování
se vyrábí v ČSSR od roku 1976 v šířce pásu 24 cm,
takže barevné měřické snímky lze pořizovat všemi
používanými typy leteckých komor o formátu
23 X23 cm. Jde o materiál značky Fomachrom D 20,
dobře známý fotoamatérům i profesionálům, kteří

na něm pořizují barevné diapozitivy o formátu
24 X36 mm nebo 60 X60 mm. Jeho laboratorní zpra-
cování je plně automatizováno. Originální barevné
inverzní snímky mohou být bezprostředně použity
k interpretaci i fotogrammetrickému vyhodnocení
zrněn v evidenci nemovitostí, neboť zobrazují úze-
mí v přirozených barvách srozumitelných každé-
mu uživateli i bez zvláštního výcviku. Není třeba
vyhotovavat kopie, což má značný význam pro
urychlení dodávky snímků uživatelům. K dosažení
potřebné barevné věrnosti a kontrastu je třeba
splnit dvě podmínky: letecl<é snímky pořizovat za
slunečného bezoblačného počasí a výšku letu volit
maximálně 2000 m. Při současném vybavení letec-
kými komorami je nejmenší realizovatelné měřítko
1:22000.

Barevně infračervený (spektrozonální film) se
s obtížemí získává ze zahraničí a má omezenou
trvanlivost. Jeho jedna nebo dvě vrstvy jsou sen-
zibilovány v oblasti viditelného spektra a jedna
vrstva v oblasti blízkého infračerveného spektra.
Vyvolaný film poskytu;je obraz v nepravých bar-
vách, nejčastěji zvolených tak, že vegetace je po-
dána v řadě odstínů červené barvy, nezelené ob-
jekty v modrozelené, případně í v jiných barev-
ných odstínech. Jejich výhodou je schopnost jem-
ného odlišení odstínů zelené v přírodě (tedy i růz-
ných kultur a stupňů poškození zelených porostů).
Interpretaci snímků je nutno provádět porovnáním
s et<;llony nebo pomocí denzitometrických měření.
Exponování filmu i jeho laboratorní zpracování
jsou náročné; pro uživatele jsou obvykle srozumi-
telnější pozitivní kopie, které však proces vyho-
tovení snímků prodlužují a zdražují (asi o 48 %
v porovnání s cenou barevných inverzních sním-
ků). Naznačené výhody nepravě barevných sním-
ků lze při údržbě evidence nemovitostí využít jen
sporadicky, nevýhody pro uživatele bez speciál-
ního výcviku a vybavení převyšují.

Multispektrální snímky jsou soubory černobí-
lých snímků zobrazujících současně identickou
část území v několika užších pásmech viditelného
a blízkého infračerveného spektra, která jsou de-
finována použitými selektivními barevnými filtry.
V ČSSR se pořizují multispektrální letecké snímky
v pěti pásmech viditelného a jednom pásmu blíz-
kého infračerveného spektra na film o šířce
80 mm. Používaná komora však nemá měřické
vlastnosti, tj. stabilně definovány její prvky vnitř-
ní orientace. Formát snímků 70 X80 mm je ve
srovnání s leteckými měřickými snímky malý,
formát barevných syntéz dílčích černobílých sním-
ků vyhotovených na multispektrálním projektoru
MSP-4 B je naopak příliš velký (obvykle 35 X
X45 cm), aby mohly být tyto materiály vyhodno-
covány na fotogrammetrických analogových pří-
strojích jako letecké měřické snímky. Proto se
multispektrální snímky a jejich barevné syntézy
(cenově mnohem nákladnější než barevné inverz-
ní letecké snímky) hodí jen ke zjišťování změn
v užívání půdy při údržbě evidence nemovitostí,
nikoliv k jejich fotogrammetrickému zaměření.
Vzhledem k malému formátu a charakteru jejich
převážného využívání se multispektrální snímky

1980/82



Geodetický a kartografický obzor
rol!ník 26/68, l!íslo 4/1980 83

pořizují v menších měřítkách (1:25000 až 1:50 000),
což je neadekvátní měřítkúm map evidence nemo-
vitostí (1:2000 nebo 1:2880).
Z uvedeného přehledu dostupných modifikací

barevných leteckých snímků je zřejmé, že v sou-
casné době je technicky i ekonomicky nejvýhod-
nější využití barevných leteckých snímků v přiro-
zených barvách pořízených na barevném inverz-
ním filmu čs. výroby Fomachrom D 20.

3. Zásady a účinnost interpretace barevných le-
teckých snímků

Interpretace leteckých snímků je způsob vyhodno-
cení, při kterém sleduje vyhodnocovatel zejména
obsahovou (sémantickou) náplň obrazU' území, tj.
rozlišuje zobrazené předměty a jevy na základě
osobních zkušeností, porovnáním se vzorovými eta-
lany nebo i pomocí měření některých geometric-
kých či spektrálních charakteristik. Důležitou roli
hraje i zkoumání příčinných souvislostí mezi sle-
dovanými předměty a jevy. Obvykle se posuzují
následující vlastnosti předmětů zobrazených na
barevných leteckých snímcích:

délky
plochy
výšky (při stereosko-
pickém pozorování
nebo podle vrženého
stínu)
tvar (plošný i prosto-
rový)
struktura (vzorek)
ploch
textura ploch
barevný tón
barevná hustota (sy-
tost)

Samotná barva nestačí v mnoha případech
k jednoznačné a spolehlivé interpretaci druhů po-
zemků na zemědělsky obdělávané půdě; proto je
třeba si současně všímat struktury a textury ploch,
věrohodnosti rozměrů, tvarll a výšky objektů.
Struktura (vzorek) je pravidelné a charakteris-

tické rozmístění tónů nebo textur na snímku; jed-
notlivé prvky (řádky, rostliny apod.) lze od sebe
odlišit. Jako příklad lze uvést rovnoběžný vzorek
brázd při orbě, pěstování brambor, po zasetí obi-
lovin, setých travin apod.
Textura je plošná proměnlivost a uspořádání

tónů na snímku, při kterém nelze jednotlivé prvky
již od sebe odlišit. Jako příklady lze uvést homo-
genní jemnou strukturu vodních ploch rybníků, ty-
picky skvrnitou strukturu' luk a pastvin nebo hru-
bou strJJ.kturu lesních porostů.
Menší barevné posuny a celkový závoj určitého

zbarvení (u filmu Fomachrom D 20 často slabě
světle zelený) mohou být způsobeny atmosféric-
kým zákalem při snímkování, stářím filmu nebo
nestandardním postupem jeho laboratorního zpra-
cování. Stálost a opakovatelnost barevného podá-
ní stejných předmětů a jevů na zemském povrchu

je rovněž závislá na vysce Slunce (roční době)
a jeho poloze vzhledem k letecké komoře při sním-
kování, na úhlu dopadu slunečních paprsků na
sledovanou plochu (přivrácený nebo odvrácený
svah, rovina), na míře zastínění území mraky, na
množství vodních par ve vzduchu resp. pevných
a plynných znečišťujících látek, u kultur pak na
stavu jejich zralosti a vlhkosti, u půd na jejich
chemickém složení a vlhkosti. Není tedy možné
vytvořit univerzálně platné etalony pro celé úze-
mí ČSSR a libovolnou roční dobu. Pro účely zjiš-
ťování změn v mapách evidence nemovitostí,
zobrazujících extravilány obcí, se ukázalo nejvý-
hodnější pořiz~vat barevné letecké snímky v ob-
dobí zralosti a sklizně obilovin resp. na počátku
podzimních polních prací (tj. od července do kon-
ce září). Pro obecný krajinný typ zobrazený v Čes-
ké socialistické republice převážně na pozemko-
vých mapách v měřítku 1:2880 byla ve Výzkum-
ném ústavu geodetickém, topografickém a karto-
grafickém v Praze sestavena a vydána interpre-
tační pomůcka [1 J opírající se o barevnou vzorkov-
nici podle ČSN 673067 a výsledky analýzy zku-
šebního barevného leteckého snímkování, které
bylo realizováno na barevném inverzním filmu
Fomachrom D 20 v srpnu 1977 na ploŠE:!770 km2•

Při interpretačních pracích velkého rozsahu a
v atypických krajinných typech se doporučuje
provést zkušební klasifikaci druhů užívání půdy
a objektů v několika zajímavých místech pochůz-
kou v území s porovnáním zjištěných skutečností
s obsahem snímku a pak doplnit nebo opravit
všeobecné údaje uvedené ve zmíněné příručce pro
interpretaci.

Pro účely zjišťování změn v mapách evidence
nemovitostí z barevných leteckých snímků postačí
jednoduché pomůcky, jako je např. 2-3X zvět-
šu,jíCí lupa s velkým zorným polem (filatelistická),
stereo skop (bez stereomikrometru) nebo zpětně
zvětšující promítací přístroj zn. LECH. K témuž
účelu lze použít i interpreta skopu Zeiss Jena, kte-
rý vyniká širokou škálou zvětšení (2 X až 15X ),
avšak pro optické ztotožnění obsahu snímku s vět-
ší částí pozemkové mapy je nevýhodný pro značně
úzké zorné pole optického systému, kterým se po-
zoruje snímek [pro ztotožnění je nutný poměr zvět-
šení: mapa - 2X, snímek - 14,2X ).

Experimentálními zkouškami i realizací v praxi
bylo potvrzeno, že na leteckých snímcích zhotove-
ných na barevném inverzním filmu Fomachrom
D 20 v doporučeném období a s dále popsanými
technickými parametry lze rozlišit se spolehlivostí
\lětší než 90 % následující druhy a etapy užívání
půdy resp. stavební, průmyslové a dopravní ob-
jekty:

Orná půda - zralé obilí ttéž řep-
ka a len)
strniště (s ležící slá-
mou nebo se směs-
kou)
ornice
okopaniny

- pícniny
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Trvalé porosty - sady a zahrady (spo-
lečně)
vinice
chmelnice
louky a pastviny
(drny - společně)
lesy (pro účely EN
jako celek)

Vodní plochy rybníky, jezera
řeky a porosty
vodoteče
meliorační odpady
i po záhozu)

Zastavěné plochy domy
průmyslové objekty
hospodářské objekty
dopravní a inženýr-
ské stavby
železniční tratě
rekreační chaty

dálnice a silnice
polní cesty
železniční tratě

- neplodné plochy.

4. Technickoekonomické parametry a meze využi-
telnosti barevných leteckých snímků zhotove-
ných pro účely údržby evidence nemovitostí

Parametry leteckého snímkování byly stanoveny
tak, aby barevné letecM snímky mohly být efektiv-
ně využity

ke zjišťování změn druhů pozemků (kultur)
v extravilánu bez pochůzky v území
ke zjišťování změn hranic druhů pozemků a
dosud nezobrazených stavebních objektů v ex·
travilánu na mapách evidence nemovitostí
k získání přehledu o změnách vzniklých vý-
stavbou v intravilánu obcí (novostavby, demo-
lice, přeložky komunikací aj.)
k fotogrammetrickému zaměření změn v extra-
vilánu na pozemkových mapách v měřítku
1:2880 v případech, kdy se nevyžaduje vyho-
tovení geometrického plánu a v území, kde se
v budoucnu předpokládá obnova mapy eviden-
ce nemovitostí v měřítku 1:5000.
Je účelné vybírat pro popisovaný způsob údržby

map evidence nemovitostí lokality
velkého rozsahu, které jsou zobrazeny alespoň
na 50 leteckých snímcích
se značným počtem změn (po uskutečnění hos-
podářskotechnických úprav pozemků, vybudo-
vání nové sítě polních cest, po velkých inves-
tičních zásazích do zemědělského půdního
fondu apod.)
s velkým množstvím parcel s různými druhy
pozemků ve členitém a nepřehledném území
bez rozsáhlejších souvisle zastavěných ploch,
jako jsou např. příměstské zóny.
Popisovaný postup není určen pro fotogram-

metrické zaměřování vlastnických a užívacích
hranic, protože nepředpokládá zaměřování vlíco-
vacích bodů a přednáletovou sígnalizaci podrob-

ných (lomových) bodů. K optimálnímu splnění pro-
tichůdných podmínek - výšce letu menší než 2000
metrů a požadavku zobrazit co největší plochu
území na snímku' - jeví se nejvýhodnější použití
zvlášť širokoúhlé komory MRB 9/2323 o f =89 mm,
případně též širokoúhlé komory MRB 15/2323
o f = 152 mm. Z hlediska optimálního pokrytí po-
zemkových map v měřítku 1:2880 snímkovými řa-
dami a stereodvojicemi byly doporučeny pro úze-
mí České socialistické republiky 2 alternativy le-
teckého snímkování, jejichž parametry jsou uve-
deny v tabu~ce 1.

5. Zjišťování změn v mapách evidence nemovitostí
pomocí interpretace barevných leteckých snímků

Ke zjišťování změn interpretacÍ snímků na středis-
cích geodézie se využívají originální barevné dia-
pozitivy bez jakýchkoliv dalších odvozenin (kopií
nebo zvětšenin). Obsah snímku, zvětšený lupou,
stereoskopem, projektorem nebo interpretoskopem,
porovná pracovník střediska geodézie, který je
pověřen údržbou evidence nemovitostí v dané lo-
kalitě, s obsahem kopie nebo zmenšeniny (do mě-
i'ítka 1:5000) pozemkové mapy, do níž červeně vy-
značí:

neplatné a již neexistující hranice a objekty
přeškrtnutím
nově vzniklé hranice a objekty přibližným čáro-
v.ým zákresem
změněný způsob užívání půdy symboly užíva-
nými v mapách evidence nemovitostí nebo slov-
ním popisem.

Může být výhodné projednat zjištěné změny s vlast-
níky a uživateli půdy ještě před jejich fotogram-
metrickým zaměřením (vyhodnocením), čímž se
předejde vyhodnocení mnohých změn nepodstat-
ných nebo neproveditelnýcll. Pochůzku v území je
třeba provést jen výjimečně v případě nejedno-
značných závěrů interpretace snímků v kanceláři
nebo rozporů při projedná.vání změn.
Grafický záznam interpretovaných změn spolu

s mapovými podklady předá středisko geodézie fo-
togrammetrickému oddílu n. p. Geodézie k foto-
grammetrickému vyhodnocení. Jako vhodné pod-
klady se použijí

PET fólie pozemkových map, jestliže byly v dané
lokalitě již vyhotoveny
astralonové kopie pozemkových map, jestliže
jsou udržovány v souladu s originálem pozem-
kové mapy
originální pozemkové mapy. jestliže nejsou
k dispozici PET fólie nebo astralonové kopie.

Určujícím kritériem, zda mají být zjištěné změny
zaměřeny fotogrammetricky, je minimální počet
měrných jednotek (hm nově zaměřené hranice),
při kterých jsou po dohodnutém rozdělení cení-
kové ceny mezi střediskem geodézie a fotogram-
metrickým oddílem pokryty alespoň náklady na
neproduktivní operace při fotogrammetrickém vy-
hodnocení (zejména na relativní a absolutní orien-
taci stereodvojic). V opačném případě se změny
zaměří obvyklými geodetický~i postupy.
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MRB 9/23

1825 m
po sudých sekčních čarách mapo-

vých listů
západ-východ

35 %
3065 m

60 %
1890 m

Výška letu
Dráha letu

Směr letu
Příčný překryt
Vzdálenost sousedních řad
Podélný překryt
Vzdušná základna
Přírůstek stereoskopicky pokryté
plochy s každým dalším snímkem
Plánovaný počet snímků
na 100 km" plochy

Počet listů map 1 : 2880 vyhodno-
cených z jedné snímkové dvojice
Vhodné využití

MRB 15/23

1975 m
středem mapových listů

západ-východ

33 %
1540 m

60 %
1200 m

2 a 2/3
převážně grafické vyhodnocení
změn hranic kultur; další využití
snímků např. pro údržbu ZM
1 : 10000 a tematických map

středních měřítek

6. Fotogrammetrické vyhodnocení změn v mapách
evidence nemovitostí z barevných leteckých
snímků

Základní metodou k zaměření změn v mapách evi-
dence nemovitostí, zjištěných z barevných letec-
kých snímků, je grafické stereofotogrammetrické
vyhodnocení na analogových přístrojích typu ste-
reometrograf, topokart a autograf. Nejdůležitější
parametry pro obě doporuč'tlné varianty leteckého
snímkování uvádí tabulka 2.
V rovinném území je možno využít též jedno-

sním kovou fotogrammetrii ve formě grafického
vyhodnocení změn překreslením obsahu jednotli-
vých snímků na překreslovači. K tomuto účelu
však lze využít jen snímků v měřítku 1:13000 (koe-
ficient zvětšení 4,5) za předpokladu, že převýšení
v území vůči zvolené referenční rovině není větší
než ±3,5 m v rozsahu jednoho snímku.

3/4

větší počet číselně zaměřených
změn v extravilánu; další využití
snímků k údržbě a vyhotovení map

v měřítku 1 : 5000

Přesnost a úplnost fotogrammetrického zamere-
ní změn jsou výrazně závislé na kvalitě ztotožně-
ní geometrického obsahu stereomodelu (resp. pře-
kreslovaného snímku) s obsahem pozemkové mu-
py. Zatímco výšky vlícovac~ch bodů mohou být od-
vozeny ze základních nebo topografických map
v měřítku 1:10000 s přesností 1- 2 m, je vyhledá-
ní dostatečného počtu identických bodů a čar na
modelu (snímku) a v mapě náročnou, zodpověd-
nou a často i časově nejdelší operací v popisované
technologii. Detailní úprava měřítka modelu (pře-
kreslovaného snímkuj) se provádí obvykle v rozsa-
hu celého listu pozemkové mapy, nebo - jestliže
se při souvislém zobrazení vyskytly vzájemné po-
suny, překryty nebo mezery mezi sousedními ka-
tastrálními územími - v rozsahu každého kata-
strálního území zvlášť, i když je zobrazeno na
dvou sousedních mapových listech. Jen zcela vý-
jimečně, při výskytu velkých lokálních posunů

Vyhodnooovací Nastaveni Měřítko modelu Převod Modelové výšky
pl'1stroj konstanty stroj: stůl (mm)

MRB 9/23 1: 20500
topokart 89 mm

1 : 9216 1 : 3,2
Z(m)

SMGF (dle skut.) z = 9,216

SMGD 100,00 mm
1 : 9216 1 : 3,2

1,12.Z(m)
SMGE z= 9,216

autograf A7 100,00 mm
1 : 8640 1:3

1,12.Z(m)
autograf A8 z= 8,640

MRB 15/23 1: 13000
topokart 152 mm

1 : 9216 1 : 3,2
Z(m)

SMGD, E, F (dle skut.) z = 9,216

autograf A7 152 mm
1 : 8640 1 : 3

Z(m)
autograf A8 (dle skut.) z = 8,640
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polohopisné kresby vzniklých chybami pn pnpo-
jovacím měření, se měřítko upraví na ještě menší
celky (tzv. kry). V takovém případě je však ne-
správné měnit měřítko modelu při přechodu od
Jednoho menšího celku k jinému, nýbrž dosáhnout
optImálního ztotožnění modelu s části mapy jejím
posunem a pootočením.

Vyhodnocovatel se musí oprostit od vžitých ná-
vyků získaných při předchozím vyhodnocování to-
pografických a technickohospodářských map, pro-
tože pozemková mapa vznikala a byla doplňována
jinými postupy než mapy topografické, technicko-
hospodářské nebo tematické mapy velkého mě-
řítka. Základním vlícovacím prvkem při vyhodno-
cování změn do pozemkových map není obvykle
bod, ale mnohem častěji čára (hranice J v dosta-
te\čně dlouhém úseku. Při posuzování její identity
na modelu a v mapě nejsou rozhodující nahodilé
odchylky různého směru v ojedinělých místech.
I větší místní odc1Jylky oscilující převážně symetri-
cky kolem sledované čáry se nepovažují za chyby,
protože mohou být výsledkem generalizace při
původním vytyčení a zaměření hranice nebo jsou
způsobeny drobnými odchylkami při mechanizova-
vaném obdělávání pozemků. Přijatelné ztotožnění
modelu (nebo překreslovaného snímlm) s obsahem
pozemkové mapy je charakterizováno střední po-
lohovou chybou identických bodů nebo bodů na
identické čáře 0,5 mm v mapě a mezní odchylkou
výjimečného výskytu 1,0 mm (obojí mohod mít
jednosměrný charakter J. Při volbě identických bo-
dů a čar musí vyhodnocovatel uvážit, do jaké míry
mohla být určitá hranice nebo čára polohopisu
v přírodě měněna v dLlsledku hospodářskotechnic-
kých úprav pozemků, rekonstrukce komunikací
apod. Jako identické čáry jsou použitelné i ideální
osy komunikací v úvozu, výkopu, starém stromořa-
dí, osy ulic v souvislé staré zástavbě apod. Jako
vhodné identické body se ukázaly středy a rohy
starších mostků a propustků, stavidel, železniční
přejezdy. Z jednotlivých stavebních objektfi lze
zpravidla využít jen nejstarší domy v historickém
jádru obce [kostel, školu, radnici J, téměř však
nikdy hospodářské objekty a novostavby na kraji
obce nebo samoty extravilánu či rekreační chaty.
v jejichž lokalizaci na mapě bývají často i hrubé
chyby.

Předmětem grafického fotogrammetrického vy-
hodnocení barevných snímků jsou změny hranic
a druhů pozemků, vyznačené pracovníkem středis-
ka geodézie při kancelářské interpretaci, a opra-
vy hranic druhů pozemků zjištěné při ověřování
souhlasu obsahu pozemkové mapy s polohopisnou
kresbou na modelu [nebo překreslovaném sním-
kuj ve vyhodnocovacím přístroji nebo na překres-
10vač1. Graficky se vyhodnocují též nově vzniklé
osamělé objekty menšího významu v extravilám,
(hospodářské a rekreační J. V tomto případě je pří-
nosem jejich správná lokalizace na mapě. Přesné
rozměry a tvarové podrobnosti mohou být převza-
ty z geometrického plánu. Opravy hranic, zjištěné
vesměs až v prúběhu fotogrammetrického vyhod-
nocení, se vyhodnocují jen takové, které mají
dlouhodobý charakter a závažně ovlivňují správ-
nost pozemkové mapy. Je-li počet změn a oprav

značný, doporučuje se je zobrazit na zvláštní ne-
srážlivou transparentní fólii (fólie změn). Opravy
nebo změny, které v daném roce nemohly být
z různých dúvodů akceptovány při údržbě eviden-
ce nemovitostí, zůstanou na této fólii jako objektiv-
ní dokumentace pro potřeby střediska geodézie
při dalších jednáních o opravě hranic nebo dosud
nepovolených změnách.

Grafické fotogrammetrické vyhodnocování změn
a nových objektů v extravilánu do pozemkových
map 1:2880 se provádí bodově, přičemž způsob vy-
značování bodů je volen účelně vzhledem k vlast-
nostem mapových podkladů (PET fólie, astralono-
vá kopie, originál pozemkové mapy na papíře).
Rozsáhlé změny hranic kultur, jejichž zaměření
nevyžaduje pol'ízení geometrického plánu, a nové
stavební objekty v extravilánu podobného charak-
tent (sítě nových polních cest, nestabilizované
meliorační odpady, rekreační chaty na lesní půdě
apod.) mohou být na přání střediska geodézie za-
měřeny číselnou fotogrammetrickou metodou. Při
ní se registrují modelové souřadnice všech nově
zaměřovaných podrobných bodů a několika iden-
tických bodů, které je třeba určit v systému geo-
detických souřadnic jako body vlícovací tak, aby
vhodně obklopovaly dotyčnou změnu nebo skupi-
nu blízkých změn. Určení polohy je třeba provést
s přesností alespoň 25 cm vzhledem k nejbližším
bodům existujícího polohového bodového pole
(souřadnicový systém může být i místníJ. Převod
modelových souřadnic na geodetické se realizuje
na vhodném programovatelném kalkulátoru. Trans-
formované souiřadnice mohou být použity k výpo-
čtu kontrolních délek, ke zobrazení rozsáhlých
změn v měřítku pozemkové mapy pomocí automa-
tického koordinátografu nebo k souřadnicové ti

směrové lokalizaci stavebního objektu v extra vi-
lánu, jehož zaměření se pak může omezit na zjiš-
tění oměrných měr.

Rozsáhlými zkouskami grafického a číselného
fotogrammetrického vyhodnocení barevných le-
teckých snímků pro účely údržby evidence nemo-
vitostí bylo potvrzeno, že přesnost, vztaženou
k nejblíže situovaným identickým bodům na po-
zemkové mapě, lze charakterizovat údaji uvedený-
mi v tabulce 3.
Dosažené výsledky je možno charakterizovat jako
přínosné ke zlepšení geometrických a sémantic-
kých vlastností pozemkových map 1:2880 v extra-
vilánu, i když nedosahují úrovně charakteristické
pro souběžně používanou, ale v menším rozsahu
realizovanoU; fotogrammetrickou údržbu a obnovu
map evidence nemovitostí (FÚO) nebo technicko-
hospodářské mapovánÍ. Pozitivní faktory zde před-
stavují: podstatně menší náklady a rychlý postup
údržby.

7. Zkušenosti z dosavadní realizace výsledků vý-
zkumu v praxi

Řešení resortního výzkumného úkolu bylo ukonče-
no v roce 1978, avšak již v témže roce bylo usku-
tečněno poloprovozní ověření ve dvou okresech
]ihočes_kého a Jihomoravského kraje na celkové
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Střední polohová chyba graficky

I
Střední souřadnicová chyba

Měřítko snimku vyhodnoceného bodu číselně vyhodnoceného bodu
dobře identifikovatelné hranice dobře identifikovatclné hranice

1 : 20500 0,35 mm na mapě ±0,17 mm na mapě
tj. 1,0 m ve skutečnosti tj. ±0,5 mm ve skutečnosti

1 : 13000 0,25 mm na mapě ±0,14 mm na mapě
tj. 0,7 m ve skutečnosti tj. ± 0,4 m ve skutečnosti

ploše 24 120 ha. Vlastní realizace byla zahájena
v roce 1979 s využitím barevných leteckých sním-
ků, pořízených pro experimentální zkoušky ve
VÚGTK v roce 1977 a v rámci poloprovozního ově-
ření navrženého technologického postupu v roce
1978. Pro účely údržby map evidence nemovitostí
v extravilánu bylo v roce 1979 pořízeno více než
1000 leteckých snímků na barevném inverzním fil-
mu Fomachrom D 20 v 10 rozsáhlých lokalitách
na území všech 7 krajů České socialistické repub-
lIky. Údržba pozemkových map 1:2880 byla v tém-
že roce dokončena ve třech okresech Západočes-
kého, Jihočeského a Jihomoravského kraje na cel-
kové ploše 47400 ha. V roce 1980 a dalších letech
je předpoldádán prudký nárůst objemu! těchto pra-
cí: údržba pozemkových map pomocí barevných
leteckých snímků má být prováděna ve všech kra-
jích ČSR, V roce 1980 na ploše 347000 ha a téměř
30 % všech leteckých snímků má být pořízeno na
barevný inverzní film.

Přínos dosavadní realizace byl vesměs kladně
hodnocen ve zprávách zúčastněných n. p. Geodé-
zie o průběhu a plnění realizačního úkolu, které
dokončily celý pracovní cyklus již do 31. 10. 1979.
Konkrétní údaje o ekonomické efektivnosti uvádí
nejpřesvědčivěji n. p. Geodézie v Plzni: na Středis-
ku geodézie v Tachově bylo použitím barevných le-
teckých snímků ke zjišťování a fotogrammetric-
kému zaměření změn v extravilánu obcí dosaženo
úspory 500 hodin a 46,4 tis. Kčs na nákladech na
přepočtenou srovnatelnou plochu 100 km2 v porov-
nání s údržbou map evidence nemovitostí reali-
zovanou šetřením v území a geodetickým zaměře-
ním změn v sousedním okrese,

Ekonomický a společenský přínos lze dále cha-
rakterizovat těmito fakty:

Barevné letecké snímky doporučených paramet-
rů umožňují objektivní kontrolu. fyzických in-
ventur a podnikové evidence půdy, které pro-
vádějí pracovníci zemědělských závodů.

V některých lokalitách (zejména pohraničních
okresech) mohou být využity i k delimitaci ze-
mědělského a lesního půdního fondu.
Na střediscích geodézie lze využít zimních mě-
síců k vysoce produktivní práci. Doporučený
časový harmonogram umožňuje dokončit údrž-
bu evidence nemovitostí v obcích do 30. 9. té-
hož roku, ve kterém byla zahájena interpretace
leteckých snímků.

Dochází k podstatnému omezení dosavadních
polních prací a tím k významným úsporám po-
honných hmot a nákladů na dopravné <;l cestov-
né. Uvolněné kapacity pracovníků mohou být

např. použity ke zvýšení objemu služeb pro oby-
vatelstvo.

Dochází k podstatnému zvýšení objemu výkonů
423 (dosavadní průměr z různých krajů ČSR
je 3000 m nově zaměřených hranic na 1 list po-
zemkové mapy 1:2880).

Dochází ke zmenšení objemu neproduktivních
prací při fotogrammetrickém vyhodnocování
změn a ke snížení namáhavosti vlastního vyhod-
nocení při pozorování barevného obrazu.

Stejné snímky mohou být využity k údržbě zá-
kladní mapy ČSSR v měřítku 1:10000 a 1:25000
i k tvorbě a údržbě lesnických a vodohospodář-
ských tematických map v měřítkách 1:5000 až
1:25000.

Využití barevných leteckých snímků k údržbě map
evidence nemovitostí v extravilánu přináší význam-
né kvalitativní zlepšení interpretace druhů užívání
půdy (kultur), což umožňuje prakticky zrušit dří-
vější pochůzky v území za tímto účelem. Barevné
diapozitivy jsou lehce srozumitelné i pro jiné uži-
vatele a kontrolní orgány a představují respekto-
vaný zdroj aktuálních informací o stavu zeměděl-
ského a lesního půdního fondu. Měřické snímky
doporučených parametrů mohou být využity nejen
ke zjištění změn, ale i k jejich fotogrammetrické-
mu zaměření v případech, kdy není vyžadováno
pořízení geometrického plánu. V současné době
zaváděný racionální systém sběru informací o změ-
nách v nemovitostech počítá s interpretací letec-
kých snímků jako s nejefektivnějším postupem
zjišťování změn v užívání půdy v extravilánu,
schopným uvést pozemkové mapy v měřítku 1:2880
do souladu se skutečností v nejkratší reálně dosa-
žitelné době.

ll] ŠÍMA, J.: Příiučka k interpretaci barevných letec
kých snÍJ?ků pro účely údržby evidence nemovitosti,
Edice VUGTK, řada 4, Praha 1978.

Lektoroval:
Ing. Bořivoj Delong, CSC.,

COGK
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Vliv přemísťování vodních hmot na přesná
tíhová měření

V ~ouvislosti se současnými náročnými úkoly gravi-
metrie, jako je studium sekulárních změn tíhového
pole v regionálních sítích nebo změn lokálního cha-
rakteru na geodynamických polygonech je nutno
provést rozbor vnějších faktorů ,ovlivňujících výsledky
měření [1]. Základním kritériem pro posouzení za-
nedbatelnosti těchto faktorů je vnitřní přesnost
používaných gravimetrů, která pro křemenné gravi-
metry typu Sharpe a Worden činí asi 0.1 !J. m.s-2•
V principu mohou vnější faktory vyvolávat buď změ-

ny konstant gravimetru a poruchy chodu (teplota,
tlak) anebo přímo ovlivňovat měřené hodnoty tíhového
zrychlení (kolísání atmosférického tlaku, gravitační
účinky staveb a terénních úprav). Vliv některých
faktorů lze vyloučit nebo alespoň omezit vhodnou
technickou úpravou gravimetrů (např. termostatová-
ní), vhodnou metodikou měření (vliv horizontální
složky geomagnetického pole měřením ve dvou azi-
mutech A, A + 180°) anebo zavedením početních
korekcí (vliv gravitačních účinků staveb).
Při studiu sekulárních změn tíhového pole musíme

vyloučit všechny gravitační účinky krátkodobého
charakteru, způsobené přesuny hmot v okolí tíhových
bodů, ať už přirozeného nebo umělého původu.
V dalších úvahách se omezíme na vyšetřování gravi-
tačních účinků vyvolaných změnami hladin povrcho-
vých a podzemních vod. Protože nám půjde přede-
vším o získání představy o řádové velikosti těchto
vlivů, zavedeme některé zjednodušující předpoklady
a naznačíme, které faktory bude nutno uvažovat při
exaktním řešení.

2. Problematika přemisťováni vodnich hmot

Hladiny povrchových vod mohou kolísat v důsledku
přirozených příčin (kolísání srážkové činnosti, tání
sp-ěhu, kolísání teploty) anebo umělých zásahů (regu-
lace vodotečí, naplňování a vypouštění vodních nádrží
a přehrad) až o několik metrů.
V případě podzemních vod je režim značně složitější

[2]. Vysrážená atmosférická voda sestupuje s povrchu
souborem propustných hornin až k nepropustnému
podloží, na kterém se zadržuje, vzdouvá a vytváří
nádrž podzemní vody. Při sestupu propustnými horni.
nami prochází voda několika pásmy odlišného zvod-
nění. Podle nich třídíme průlinovou vodu na následu·
jící typy:
A. Podzemní voda provzdušnělého pásma
(zavěšená podpovrchová voda). Její charakteristikou
je jen částečné vyplnění soustavy horninových dutin.
Postupuje ve vlnách, odpovídajících srážkovým obdo·
bím a dobíhá do nádrže s určitým zpožděním.

Ing. Jaroslav Trakal,
Ing. Jiří Trešl, CSc.,

Geodetický ústav, n. p., Praha

B. Podzemní voda provodnělého pásma (spodní
voda), dělená dále na nádrž podzemní vody a tzv.
kapilární obrubu, vytvořenou vzlínáním z hladiny
této nádrže. Nádrž podzemní vody se vytváří nadržo-
váním a vzdouváním sestupující vody na nepropust.
ném podloží. Až na bubliny vzdušin jsou v rozsahu
nádrže podzemní vody propustné dutiny hornin plně
a spojitě naplněny vodou. Hladina této nádrže se mění
jednak s množstvím vody pronikající s povrchu,
jednak s výškou hladiny vodoteče (v údolních nivácl).).
Kolísání hladiny spodní vody dosahuje zpravidla
hodnot několika málo metrů [2].
Uvedeme zde ještě některé hydrogeologické a pe-

dologické veličiny, které bezprostředně ovlivňují
rušivý gravitační účinek podzemních vod.
Pórovitost horniny n uvádá poměr objemu všech

dutin k celkovému objemu horniny. Stupeň propust-
nosti 8p udává poměr objemu dutin, ve kterých se může
pohybovat kapalná voda, k celkovému objemu horni-
ny. Obecně platí n >8p, protože všechny dutiny nejsou
cestami podzemní vody. Pouze u hrubých zrnitých
zemin (písky, štěrky) je n • 8p, zatímco u jílovitých
zemin 8p • O. Pro naše úvahy je nejdůležitější poměr
objemu vody obsažené v hornině k celkovému objemu
této horniny; označíme jej VO' U vod provzdušnělého
pásma je to vlastně objemová vlhkost, kdežto u nádrže
podzemní vody se tato veličina číselně rovná stupni
propustnosti.

3. Gravitaěni účinek některých jednoduchých těles

Gravitační vliv kolísání vodních hladin budeme v první
aproximaci posuzovat pomocí jednoduchých, vhodně
volených geometrických těles, kterými nahradíme při.
tahující hmoty.
Gravitační potenciál U rušivého tělesa T o konstant-

ní hustotě (1 ve vnějším bodě P je dán výrazem [3]:

U= k(1f ff dV ,
(T) e

kde k je gravitační konstanta, d V element objemu
rušivého tělesa T, e vzdálenost elementu dVod uvažo-
vaného bodu P. V pravoúhlém souřadném systému
x, y, z s počátkem v bodě P je e = Vx2 + y2 + Z2,
dV = dx dy dz a rušivá složka gravitačního zrychlení
ve směru osy z je potom:

U - oU - k fff zdxdydz
.- oz - (1 (TI V<X2+y2+Z2)3'

V cylindrickém souřadném systému r, g;, z je x =
= r cos g;, y = r sin g;, z = z, e = V r2 + Z2, d V =
= r dr dg;dz a tedy:
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U
o
= oU = ka fff rzdrdlpdz. (3)

oZ (T) V (r2 + Z2)3

Gravitační účinek homogenního kvádru na bod P,
do kterého položíme počátek souřadného systému
a osy orientujeme rovnoběžně s hranami kvádru, je
dán výrazem [4]:

"" li, z, z dx dy dz
Uz = ka .,!1i V (x2 + y2 + Z2)3 =

= -ka [ [ [x ln(y + Vx2 + y2 + Z2) +
+ y ln(x + Vx2 + y2 + Z2) +

z Vx2 + y2 + Z2 ]"',]11,]0,+ z arc tg ------ .
xy "'1 li, 0,

Jednotlivé kroky pri výpočtu integrálu (4) lze nalézt
např. v [3]. [4]. Po dosazení mezí lze psát výsledný
vzorec ve tvaru:

Zde 8iik = Vxf + y; + z~ jsou vzdálenosti bodu P od
jednotlivých rohů kvádru.
V některých da.lších úvahách budeme potřebovat

vzorec pro gravitační účinek kvádru, který má v jed-
nom směru (např. y) nekonečnou délku. Potom bude
platit [4]:

Uz = ka lim r r r z dx dy dz
L-+oo "'1 -L Z, V (x2 + y2 + Z2)3

= ka [ [x In(x2 + Z2) + 2z arctg .!!!-]""]O'. (6)
Z Xl Zl

Po dosazení mezí lze psát výsledný vzorec ve tvaru:

[
8~2 8i2 ( X2Uz = ka x2ln -2- - Xlln -2- + 2z2 ~rctg - -
821 811 Z2

- arctg~) + 2zl (arctg ~ - arctg ~)] . (7)
Z2 Zl Zl

Zde 8ii = Vxf + zj jsou vzdálenosti bodu P od jednot-
livých hran kvádru. Konečně limitním přechodem
(Xl = -L, X2 = +L, L --+ +(0) dostaneme vzorec pro
gravitační účinek nekonečné desky:

Další potřebné vzorce odvodíme integrací v cylind-
rických souřadnicích. Pro gravitační účinek válcového
segmentu omezeného souřadnicemi rl, lpI' zl> r2, lp2' Z2

dostaneme ze vztahu (3) výraz:

U
o
= ka r r f' rz dr dlp dz =

'1 '1', Z, V (r2 + Z2)3

= ka(lp2 - lpI) (812+ 821- 811 - 822) , (9)

kde 8ii = Vrr + z;. Pro lp2 - lpI= 2n lze dále jako
speciální případy odvodit následující potřebné vzorce:

a) kruhový válec (rl = O, r2 = R), 8i = VR2 + zf:

Uz = 2n ka(8l - 82 + Z2 - Zl) , (10)

b) nekonečná deska (rl = O,r2 --+ +(0):

Uo = 2n ka(z2 - Zl) • (11)

Pro výpočet hodnoty rušivé složky tíhóvého zrychlení
lze použít přímo některý ze vzorců (5), (7) nebo (9).
Pro tělesa nepravidelného tvaru lze sestrojit na základě
vzorce (9) šablony pro určení Uo obdobně jako v užité
geofyzice [5]. Přitom musíme znát polohu rušivé vrstvy
vzhledem k bodu pozorování P, výškový rozdíl mezi
nimi a tloušťku rušivé vrstvy, t.j. rozdíl okamžité
a střední hladiny. Za poruchovou hustotu a je třeba
dosadit hustotu vody (a = 103kg.m-3).
Předpokládejme, že v okolí bodu P je síť povrcho-

vých vod tvořena n hladinami, které kolísají o h~,h;,
.... h~metrů, jejich převýšení vzhledem k bodu P jsou
z~,z;, .... z~metrů a vzdálenosti jejich nejbližších bodů
od bodu P jsou rL r;, .... r~metrů. Je evidentní, že
celkový rušivý účinek kolísání těchto hladin bude vždy
menší než účinek mezikruží o poloměrech rl = R,
r2 --+ ro omezeného rovinami Zl = Z, Z2 = Z + H,
kde Z, H jsou maximální hodnoty zi, hi a R minimální
ri. Budeme-li požadovat, aby celkový rušivý účinek
tohoto tělesa v bodě P nepřekročil určitou kritickou
hodnotu Uok, bude mezi hodnotami R, Z, H, Uzk platit
vztah:

~ = VR2 + (Z + H)2 - V R2 + Z2 = O,
2n ka

(12)

kde O je konstanta pro dané Uok' Rovnici (12) lze po
elementárních úpravách přepsat do tvaru:

V případě, že H2 «02, lze s dostatečnou přesností psát:

H H2
R~CZ= 20'

Pro dané O a H lze tedy konstruovat graf R = f(Z)

vymezující oblast, ve které již rušivý vliv tělesa ne-
dosahuje kritické hodnoty Uok' Požadujme např., aby
rušivý účinek nepřekročil hodnotu rovnající se vnitřní
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přesnosti gravimetru a položme U.k = 0,1 !L m.s-2;
pro a = lOs kg.m-s a k = 6,67.10-11 mS.kg-1.s-2
bude O = 0,239 m. Předpokládáme-li dále kolísání
hladin o H = 1 m, bude 02H-2 = 0,057 « 1 a dosaze-
ním do vztahu (14) dostaneme:

Grafem této funkce je přímka, která spolu s přímkou
Z = °vymezuje v rovině RZ oblast hodnot U. >Uzk'

Uvedené kritérium pro vymezení oblasti zanedbatel-
ného rušivého vlivu má však pouze orientační charakter.
V konkrétních praktických případech budou kritické
vzdálenosti R vždy menší, protože rušivé vodní hmoty
jsou rozloženy diskrétně, jejich převýšení vzhledem
k bodu P mohou být kladná i záporná a jednotlivé
vlivy se proto mohou různě kombinovat. Je-li v blíz-
kosti bodu P nějaká vodní hladina, jejíž kolísání je
hlavním zdrojem rušivého účinku, bude výhodnější
vypočítat tento účinek a případně zavést opravy.
Volíme-li však v blízkosti takové hladiny nový tíhový
bod P, bude lepší vypočítat předem vzdálenost, ve
které je již rušivý účinek zanedbatelný a příslušný
bod stabilizovat mimo "rušivé pásmo". Postup objas-
níme na praktickém příkladě.

Příklad. Hladina vodní nádrže kolísá od normální
hodnoty o ± 3 m. Půdorys nádrže lze aproximovat
obdélníkem o rozměrech a = 20 km, b = 1 km. Tíhový
bod P chceme stabilizovat v některém místě profilu
kolmého k podélné ose přehrady, procházejícího
jejím středem. Převýšení okolního terénu nad střední
hladinou je 200 m. V jaké minimální vzdálenosti lze
stabilizovat tíhový bod P, nemá-li rušivý vliv kolísání
vodní hladiny překročit hodnotu 0,1 !L m.s-21

Úlohu bychom mohli řešit pomocí vzorce (5) pro vý-
počet účinku homogenního kvádru. Protože je však
a ~ b, lze s výhodou použít rovněž výpočetně mnohem
jednoduššího vzorce (7) pro "dvojrozměrný" kvádr
s nekonečnou délkou ve směru y. Položíme:

Uz = Uzk = 0,1 !L m.s-2,
k =6,67.1O-11ms.kg-l.s-2,
a = lOs kg.m-s,
Zl = 0,197 km,
Z2 = 0,203 km.

Xl = X (km),
x2 = x + 1 (km),

Dosazením těchto hodnot do (7) dostaneme rovnici
pro výpočet neznámé vzdálenosti x:

(X + 1) ln (x + 1)2+°,2032 _ I x2 + 0,2032 +
(x + 1)2+ 0,1972 x n x2 + 0,1972

(
x+l x )+ 0,406 arctg-
O
·
2

- arctg--- +
, 03 0,203

+ 0,394 (arctg 0,:97 - arctg ~,~~ ) = ?,00l5.

Řešením této rovnice postupnými aproximacemi dosta-
neínehledanů'U vzdálenost x = 0,84 km. Tíhorybbd.P
tedy nesmí být stabilizován blíže než O,c84 k'in'Odokra·
jů přehrady. VI; ,

5. Odhad vlivu kolísání hladin podzemních vod
a změn vlhkosti půdy

Pro výpočet změn tíhového zrychlení vlivem rušivé
hmoty podzemních vod provedeme některá zjednodu-
šení. Předně budeme předpokládat, že pórovitost,
příp. vlhkost je rovnoměrně rozložena v celém uvažo-
vaném objemu horniny a že poruchová hmota je tedy
homogenní. Dále nahradíme objem, ve kterém dochází
ke změnám obsahu vody, vhodným geometrickým
tělesem. Pro naše účely je vhodný válec se svislou
osou rotace procházející tíhovým bodem P. Je-li polo-
měr válce R, výška válce Z a převýšení bodu P nad
horní plochou válce h, platí na základě rovnice (10):

U. = 2n ka(Z + VR2 + h2_ VR2 + (Z + h)2).
(16)

V případě podzemních vod je třeba za poruchovou
hustotu dosadit jistou hodnotu al která bude vždy
menší než hustota vody (a = lOs kg.m-S). Protože
skutečná poruchová hustota al závisí na pedologic-
kých a hydrologických charakteristikách podložních
hornin, je výhodné vypočítat U. podle (16) pro a =
= lOs kg.m-s a skutečný poruchový účinek pak ze
vztahu:

V tab. 1, 2, 3 jsou sestaveny vypočtené hodnoty Uz pro
Z = 1 m, 2 m, 5 m, R = 10 m, 20 m, 50 m, 100 m
a h = ° m, 1 m, 2 m, 5 m, 10 m, 20 m. Při požadavku,
aby rušivý účinek v bodě P nepřekročil určitou kritic-
kou hodnotu Uzk (pro dané Z) bude platit vztah:

Uzk -Z=VR2+h2-VŘ2+(Z+'h)2=0.
2n kal

(18)

Zde O je konstanta pro dané Uzk a al. Rovnici (18)
lze přepsat do tvaru:_ V Z2_ 02 2 Z(Z2- 02) . (Z2 - 02)2
R - 02 h + 02 h + 402

(19)

V případě, že Z2» 02 ,lze s dostatečnou přesností psát:

Z Z2
R=Ch+20'

Tab. 1: Gravitační zrychlení Uz v bodě P (v nm.s-2)
vyvolané homogenním válcem o hustotě a = 103 kg .m-3
pro Z= 1 m. Podle [6].

s S S S
o

Z = 1m o o o o 8.-< "" '" .-<
II II II II II
A; A; A; A; A;

h= Om 399 409 415 417 419
h= lm 357 388 407 413 419
h= 2m 318 367 398 409 419
h = 5m 217 308 374 396 419
h = 10 m 116 225 333 376 419
h = 20 m 43 119 260 335 419
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Tab. 2: Gravitační zrychlení U. v bodě P (v nm. s-Z)
vyvolané homogenním válcem o hustotě a = 103 kg. m-3
pro Z = 2 m. Podle [6].

s S S S
o

Z = 2m o o o o 8,..,
""

.,., ,..,
II II n II II
~ ~ ~ ~ ~

h = Om 756 797 822 830 839
h= lm 675 755 805 822 839
h = 2m 599 714 788 813 839
h = 5m 408 598 739 788 839
h = 10 m 218 435 658 747 8 9
h = 20 m 82 231 514 666 839

Podobně jako v případě povrchových vod lze i zde
konstruovat graf R = f(h). Pro dané U.k, a}, Z a urči-
té h udává R poloměr aproximačního válce, jehož
gravitační účinek v bodě P je U.k•
Je zřejmé, že celkový gravitační účinek změn obje.

mu podzemních vod bude vyvolán jednak změnami
vlhkosti půdy v provzdušnělém pásmu, jednak změna·
mi hladiny nádrže podzemní vody. V dalším textu
budeme tyto účinky vyšetřovat odděleně.

5.1 Vliv změn vlhkosti půdy

Tyto změny mohou být způsobeny např. vsakováním
atmosférické srážkové vody do půdy; po určitém čase
se projeví ve vrstvě o určité mocnosti Z, která může
být vzdáleností povrchu od hladiny nádrže podzemní
vody nebo hloubkou, do které srážková voda pronikla
a zůstala tam kapilárně zavěšena. Položíme proto
h = O; z tab. I, 2, 3 je potom zřejmé, že v takovém
případě se rušivý účinek válce s rostoucím poloměrem
R rychle blíží účinku nekonečné desky. Potom lze
psát:

kde a = 10a kg.m-a, Z je mocnost vrstvy, ve které
došlo ke změně vlhkosti půdy a LI Vo je změna objemové
vlhkosti půdy. Pro praktický výpočet upravíme (21)
na tvar:

U. = 4,19 LI Vo Z,

kde U.vyjde v nm. S-2, dosadíme-li LI Vo v procentech
a Z v metrech.

Závislost půdní vlhkosti na stupni zvodnění pro
jednotlivé typy zemin je uvedena v tab. 4. Vextrém-
ních případech při přechodu zeminy ze stavu suchého
na mokrý mohou tedy změny půdní vlhkosti dosáhnout
až 40 %' V tab. 5 jsou vypočteny gravitační účinky U.

Tab. 4: Závislost půdní vlhkosti v % na stupni zvodnění
pro jednotlivé typy zemin. Podle [7].

~. stupeň

I
~ZVod- suehá čerstvě vlhká mokránění vlhká

typ půdy ~

písčitá 18 18-31 31-40 40

hlinitá 13 13-21 21-32 32

jílovitá 5 5- 7 7-10 10

Tab. 3: Gravitační zrychlení U. v bodě P (v nm.s-Z)
vyvolané homogenním válcem o hustotě a = 103 kg.m-3
pro Z = 5 m. Podle [6].

S S S S
o

Z = 5rn o o o o 8,..,
"" 'Q

,..,
II II II II II
~ ~ ~ ~ ~

h= Om 1602 1838 1992 2044 2096
h= lm 1421 1738 1950 2023 2096
h= 2m 1254 1639 1909 2002 2096
h= 5m 856 1364 1786 1940 2096
h = 10 m 467 990 1588 1837 2096
h = 20 m 182 532 1237 1636 2096

v závislosti na změně půdní vlhkosti pro Z = I ID

a Z = 2 m podle vzorce (22). Ke změně gravitačního
zrychlení o hodnotu 0,1 fL m.s-2 = 100 nm.s-2 tedy
dojde při změně objemové vlhkosti o 24 %, resp. 12 %
ve vrstvě zeminy mocnosti Z = I m, resp. Z = 2 m.

5.2 Vliv změn hladiny nádrže podzemní vody

Uvažujme nyní změny hladiny nádrže podzemní vody,
které mohou nastat např. v říčních náplavech. Ve
většině případů lze i zde použít aproximace nekoneč·
nou deskou; z tab. 3 vyplývá, že U. vypočtené pomocí
vzorců pro nekonečnou desku a válec o poloměru
R = 100 m se vzájemně liší o 4,5 % pro h = 2 m,
7,5 % pro h = 5 m a 12,4 % pro h = 10 m. Rušivý
gravitační účinek U. je potom dán opět vzorcem (21),
kde Z je nyní vzdálenost mezi původní a změněnou
hladinou nádrže podzemní vody.
r Jak již bylo uvedeno v kap. 2, platí v tomto případě
LI Vo ~ 8p, kde 8p je stupeň propustnosti. U hrubých
zrnitých zemin platí rovněž 8p • n a tedy LI Vo • n
(n je pórovitost). Je známo, že při stejnozrnnosti
naplavených hornin nezávisí pórovitost na velikosti
zrn a n . 35%; se vzrůstající různozrnností pórovitost
klesá a zmenšuje se také různými příměsemi [8].
Příslušné gravitační účinky jsou opět dány v tab. 5,
kde je třeba položit LI Vo = n.

Z provedeného teoretického rozboru vlivu kolísání
vodních hladin na měřené tíhové zrychlení vyplývají
následující poznatky:
a) rušivý vliv kolísání hladin povrchových vod je

prakticky zanedbatelný, jsou-li tíhové body dostatečně
vzdálené od rušivých hmot. Proto je účelné při volbě
nových bodů předem vypočítat kritickou vzdálenost

Tab. 5: Gravitační zrychlení U. v bodě P (v nm.s-Z)
vyvolané změnou objemu vody .1V% v nekonečné
desce výšky Z = 1 m, Z = 2 m.

~ Av %

~~
5 10 15 20 25 30 35 40

Z

lm 21 42 63 84 105 126 147 168

2m 42 84 126 168 210 251 293 335
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Dk, ve které se bude rušivý vliv rovnat jisté zvolené
hodnotě, a body pak stabilizovat ve vzdálenosti D >
>Dk,

b) je-li z nějakých důvodů nutno tíhové body stabi-
lizovat v blízkosti velkých vodních ploch, musíme
naměřené hodnoty tíhového zrychlení vztahovat ke
střední výšce hladiny zjištěné z dlouhodobého hydro-
logického pozorování a zavádět početní opravy z roz-
dílu okamžité a střední hladiny. Tento postup je třeba
dodržovat i v případě menších vodních ploch tech-
nického charakteru (nádrže, rybníky), kde může dojít
k jednorázovým přesunům hmot při jejich vypouštění
a napouštění,

c) rušivý vliv podzemních vod se skládá z vlivu
změn hladiny nádrže podzemní vody a z vlivu změn
vlhkosti půdy. Obě složky jsou přímo úměrné změně
objemu vody v příslušné rušivé vrstvě a mocnosti této
vrstvy,

d) v případě změn hladiny nádrže podzemní vody
o 1 m při pórovitostech podloží 20-30 % činí přísluš-
né změny tíhového zrychlení 84-126 nm.s-2,

e) v případě změn vlhkosti půdy povrchové vrstvy
o mocnosti 2 m 05-10 % činí příslušné změny tíhové-
ho zrychlení 42-84 mn. S-2.

Z uvedených závěrů vyplývá, že rušivý účinek vyvo·
laný změnou objemu podzemních vod může dosahovat
typických hodnot 0,1 [J. m.s-2 = 100 nm.s-2• Proto
bude třeba v budoucnosti provádět na vybraných
bodech pro sledování sekulárních změn tíže rovněž
hydrologická pozorování, odběr vzorků půdy a vlhkost-
ní rozbory. V poslední době již byl tento postup použit
při zpracování gravimetrických měření na profilu
WE v NDR. Změny tíhového zrychlení vyvolané
změnami objemu podzemních vod v období 1976/1977

zde dosahovaly hodnot až 100 nm.s-2, zatímco krátko-
dobé týdenní změny v průběhu měření činily maximál-
ně 25 nm .S-2 [9].

Tyto závěry jsou v souhlase s pracemi [10, 11].
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Lektoroval:
Ing. Zdeněk Šimon, CSc.,

VÚGTKZdiby

Funkce racionálního sběru informací
o změnách v evidenci nemovitostí
v podmínkách Geodézie, n. p., Liberec

Potřeby národního hospodářství vyžadují, aby byly
evidovány údaje o nemovitostech, nutné pro pláno-
vání a řízení hospodářství, především zemědělské
velkovýroby, dále pro ochranu socialistického spo-
lečenského vlastnictví a osobního vlastnictví ob-
čanů, pro řádnou správu národního majetku a pro
ochranu zemědělského půdního fondu a lesního
fondu.

Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí,
ukládá resortu geodézie a kartografie udržovat
evidenci nemovitostí v souladu se skutečným sta-
vem v přírodě při respektování právního stavu, a
to na základě ohlášenýchzIIl.ěn, místního šetření

Ing. Vlastimil Václavů,
Geodézie, n. p., Liberec

a součinnosti orgánů, organizací a občanů.
Evidence nemovitostí plní efektivně svoji funkci

jen tehdy, jestliže jsou její údaje objektivní, aktu;-
fUní, pohotově dostupné a využitelné jak pro orgá-
ny státní správy, tak i pro socialistické organizace
a občany.

Vláda ČSR svým usnesením Č. 24 ze dne 26. 1. 1977
uložila resortu geodézie a kartografie velmi důleži-
tý a náročný úlml - zavést postupně do konce
roku 1980 racionální systém evidence nemovitostí
ve všech okresech ČSR s tím, že převážná část
bude dokončena již v rOCe 1979.

1980/92



Geodetický a kartografický obzor
ročník 26/68, číslo 4/1980 93

Významným prvkem racionálního systému evi-
dence nemovitostí byla především spolupráce při
prověrkách půdního fondu v resortu zemědělství
a výživy, které postupně vyústily v ucelený proces
zavádění pořádku do využívání zemědělského
půdního fondu formou fyzické inventarizace země-
dělské půdy a funkční propojení evidence nemo-
vitostí s podnikovými evidencemi půdy u socialis-
tických zemědělských organizací, jejichž vedení
bylo uloženo novelizovaným zákonem o ochraně
zemědělského půdního fondu.

V technické oblasti byly v rámci realizace racio-
nálního systému evidence nemovitostí zabezpečo-
vány zejména tyto úkoly:

vyhotovení sestav podnikové evidence půdy
[PEP 1-3) a zemědělských evidenčních map
pro socialistické zemědělské organizace,
vyhotovení zemědělských hospodářských map
1:10 000 pro operativní řízení výroby v zeměděl-
ských organizacích,
zpracování sumarizace sektorových přehledů
přímým odvozením ze základních souborů ulo-
žených v počítači,
změna v uspořádání operátu evidence nemovi-
tostí podle územních technických jednotek a
postupné zavedení jednotných identifikátorů
uživatelů, tzn. čísel organizací podle číselníku
Federálního statistického úřadu a rodných čísel
občanů,
vyhotovení sestav evidence nemovitostí na
mikrofiších [systém COM)
po.řizování vstupů pro počítačové zpracování
a pri'lběžná aktualizace evidence nemovitostí na
počítači EC 1030,
zajištění funkce racionálního sběru informací
o změnách v evidenci nemovitostí,
převod pozemkových map evidence nemovitostí
na plastické fólie.

Náš podnik, vědom si značné důležitosti tohoto
úkolu, se zavázal realizovat rozhodující prvky ra-
cionálního systému evidence nemovitostí již v ro-
ce 1979 na území celého Severočeského kraje. Ten-
to velmi náročný úkol byl zejména zásluhou čin-
ností komplexních racionalizačních brigád a ko-
lektivů socialistické práce se ctí splněn.

3. Racionální systém sběru informací o změnách
v evidenci nemovitostí

Součástí racionálního systému evidence nemovi-
tostí je i vytvoření a hla vně spr á v n Ý c hod
funkčního systému sběru, třídění, uchovávání a
využívání objektivních a aktuálních informací
o evidenci nemovitostí - a to je vlastně podstata
tzv. l' a c i o n á I n í h o s Ysté m u sb ě l' U i n-
formací.

Má-li - racionální systém evidence nemovitostí
plnit svoji dynamickou funkci, nemůže být závislý
na pětiletých přehlídkách v terénu, ale výhradně
na nových formách sběru informací.

Sběr informací o realizovaných a zamýšlených
změnách v evidenci nemovitostí je nuitno řešit
z hlediska komplexnosti podchycení informací
o změnách předmětů měření, vlastnických a uži-
vatelských vztahů a dalších údajů, které jsou ob-
sahem evidence nemovitosti.

Pro zavedení racionálního systému sběru infor-
mací o změnách v evidenci nemovitostí bylo nut-
no vyhotovit v n. p., Geodézie v Liberci nezbytné
podklady - byly to především:

Podnikový metodický návod pro racionální
sběr informací o plánovaných a současných
změnách v evidenci nemovitostí [z července
1978) s dodatkem č. 1 [z ledna 1980).
Projekt racionálního sběru informací o změ-
nách v evidenci nemovitostí [vyhotovuje se kaž-
doročně).

3.1 P o'dni k o v Ý m e t o d i c k Ý n á vod pro
l' a c i o n á I n í sběr i n for m a c í o p 1 á n o-
van Ý c h a s o u č a s n Ý c h z měn á c h v ev i-
denci nemovitostí
Byl vydán jako z á vaz n Ý techniclcý předpis pro
všechna střediska geodézie Severočeského kraje.

Předpokladem zdárného plnění úkolů na úseku
sběru informací o změnách v evidenci nemovitostí
je především vzorná spolupráce všech orgánů a
organizací v okresech se středisky geodézie a vy-
tvoření systému, který má po zavedení racionální-
ho systému evidence nemovitostí nejen pokračo-
vat, ale neustále se prohlubovat a zkvalitňovat.
Zjišťovací, rozhodovací, ohlašovací činnost a pro-
vádění změn v evidenci nemovitostí musí tvořit
jednotlivé články přesně dohodnutého procesu.
Plnění jednotlivých ustanovení zákonů, vyhlášek
a směrnic, které se týkají právě sběru informací
o změnách v evidenci nemovitostí [jsou uvedeny
v příloze metodického návodu), zajišťuje úplnost
informací o plánovaných i realizovaných změnách
v evidenci nemovitostí pouze teoreticky. Z vlastní
zkušenosti však víme, že v praxi je situace pod-
statně jiná "- složitější.

Hlavně z těchto důvodů byl vydán citovaný meto-
dický návod, který se snaží zdokonalit současný
informační systém, a to jak v oblasti získávání
informací o změnách v evidenci nemovitostí, tak
ve způsobu třídění, evidování a využívání těchto
informační systém, a to jak v oblasti získávání
informací v evidenci nemovitostí.
Vlastní systém sběru informací je v podnikovém
metodickém návodu rozdělen na tyto části:

zdroje informací,
obsah, třídění, evidování a využívání informací,
lhůty pro vyšetřování, zaměřování a zápis
změn do výkazu zrněn,
organizace práce na středisku geodézie spoje-
ná se sběrem, evidencí a využíváním informací.

3.11 Zdroje informací
3.111 Informace in tel' n í získávané přímo pra-
covníky resortu geodézie a kartografie, které vzni-
kají především:

pří mým š e tře ním v o b c i [místní šetře-
ní se omezuje pouze na obce před novým tech-
nickohospodářským mapováním a podle potře-
by pouze na obce nebo jejich části s bohatou
investiční a jinou činností. Při místním šetření
je nutná úzká spolupráce mezi středisky geo-
dézie, státními orgány a socialistickými orga-
nizacemi - zejména stavebními úřady národ-
ních výborů a socialistickými zemědělskými
organizacemi) ,

1980/93



Geodetický a kartografický obzor
94 ročník 26/68, číslo 4/1980

v y u žit í m 1e l e c k Ý c h sní m k ů (pro
příští léta především barevných inverzních le-
teckých snímků, získaných periodickým letec-
kým snímkováným - v r. 19'79 bylo provedeno
barevné letecké snímkování v okresech Litomě-
řice a Louny a na rok 1980 plánujeme barevné
letecké snímkování v okresech Ceská Lípa, Dě-
čín, Chomutov, Jablonec n. N., Liberec, Louny,
Most a Teplice. Racionální systém sběru infor-
mací o změnách v evidenci nemovitostí počítá
s interpretací barevných inverzních leteckých
snímků jako s nejefektivnějším způsobem zjiš-
ťování změn v užívání půdy v extravilánu,
schopným plně nahradit časově i kapacitně ná-
ročné pochůzky v terénu),
prověrkami stavu evidence ne-
movitostí pracovníky středisek
g e o d é z i e n a n á l' o dní c h v Ý b o l' ech,
zemědělských organizacích a
ostatních orgánech a organiza-
c í c h (kromě běžného přísunu informací
o plánovaných, dokončených ,případně nepovo-
lených změnách v evidenci nemovitostí je nut-
no zabezpečit p r ů k a z n ě další systematickou
činnost, jejímž výsledkem je docílení potřebné-
ho stupně znalostí o změnách v evidenci nemo-
vitostí v rozsahu cel é h o Severočeského kraje,
a to formou prověrek stavu evidence nemovi-
tostí na příslušných orgánech a organizacích.
Prúkaznost těchto prověrek, jejich náplň a po-
čet jsou dány vyhotovením ne f o l' m á 1n í c h
zápisů (viz obr. 1 a 2) ),

z výsledků prací odpovědných
g e ode t ů (a to důsledným plněním vyhlášky
Č. 10/1974 Sb. ve znění vyhlášky Č. 38/1974 Sb.,
o geodetickůch pracech ve výstavbě, zejména
části týkající se podkladů pro majetkoprávní
převody - tzn. využití výsledku prací pro vy-
hotovení příslušných geometrických plánů.
V této činnosti jsou stále značné rezervy a je
nutno zejména ze strany vedení všech středi-
sek geodézie prohloubit součinnost odpověd-
ných geodetů s ostatními oddíly na střediscích
geodézie),
z v Ý s 1e d k Ú ú čelo v Ý c h P l' a c í (např.
při tvorbě základní mapy závodu, základní mapy
sídliště, technické mapy města, mapových pod-
kladů pro investiční a jinou výstavbu apod; Pro
evidenci nemovitostí je však možné použít pouze
některé dílčí výsledky),
z výsledků geometrických plánů
(při současném využití podnikového technolo-
gického postupu pro provádění geometrických
plánů v operátech evidence nemovitostí před
provedením právního pořádku),
z v Ý s 1e d k ů o s t a t n í c h d l' U h ů P l' a-
cíp l' a c o v n í k ů g e o d é z i e (jedná se
především o informace získané při zakládání
evidence právních vztahů, vyřizování stran, při
technické pomoci pracovníků středisek geodé-
zie při inventarizaci zemědělské půdy v socia-
listických zemědělských organizacích, tvorbě a
údržbě podnikových evidencí půdy, blokaci pro
zemědělské hospodářské mapy a při ostatní

technické pomoci národním VSi-borům a socia-
listickým organizacím).

3.112 Informace ex tel' n í získávané od státních
orgánů, socialistických organizací i občanů.
Z hlediska racionálního systému sběru informací
o změnách v evidenci nemovitostí mají externí in-
formace svou nezastupitelnou funkci.

Především je nutno využívat výsledků rozhodo-
vacího procesu orgánů státní správy, který probí-
há při plnění jednotlivých ustanovení nových práv-
ních norem z oborů zemědělství, lesního a vodní-
ho hospodářství a výstavby.

K součinnosti na vedení evidence nemovitostí
zavazují uživatele-vlastníky, organizace spravující
národní majetek, národní výbory všech stUfPňů
a další orgány zejména:

Zákon Č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o ří-
zení před státním notářstvím (notářský řád).
Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
s prováděcí vyhláškou č_ 23/1964 Sb.

- Vyhláška č. 10/1974 Sb. ve znění vyhlášky č. 38
/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě.

- Vyhláška č. 156/1975 Sb., o správě národního
majetku.

- Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení a stavebním řádu.
Zákon Č. 124/1976 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu.
Zákon Č. 61/1977 Sb., o lesích.
Instrukce MZVž a ČÚGK č. j. 404/1977-312 a č. j.
1396/1977-22 pro zakládání a vedení podniko-
vých evidencí pudy socialistických zeměděl-
ských organizací.
Instrukce MZVž ČSR č. j. 1540/1977-323, o pro-
vádění fyzických invetur zemědělské půdy
v socialistických zemědělských organizacích.

K zajištění pravidelného toku informací o změ-
nách v evidenci nemovitostí na střediska geodé-
zie je nutno využít i všech dalších možností a fo-
rem - např. dohod na úrovni kraje a okresů mezi
krajskou geodetickou a kartografickou správou,
případně Geodézií, n. p. s KNV nebo ONV, Okres-
ní zemědělskou správou, instruktáží pracovníků
zemědělských organizací pověřených vedením a
údržbou podnikových evidencí půdy, pracov-
níků národních výborů pověřených vedením evi-
dence nemovitostí apod. Právě tato opatření, kte-
rá je však nutno často kontrolovat a upřesňovat,
tvoří základ pro racionální sběr externích infor-
mací. Cílem uvedených opatření je dosáhnout od
uživatelů-vlastníků-správců nemovitostí a národ-
ních výborů takového stavu předávání informací
o změnách v evidenci nemovitostí, aby se náklad-
né a pracné místní šetření omezilo na minimum.

Jako příklad druhů externích informací uvádím:
kupní, darovací a směnné smlouvy, dohody a
rozhodnutí o věcech dědictví od státních notář-
ství,
pravomocná soudní rozhodnutí (usnesení), tý-
kající se evidence nemovitostí, od státních
soudů,
územní rozhodnutí o umístění stavby nebo změ-
ně ve využití pozemků, stavební povolení, ko-
laudační rozhodnutí, rozhodnutí o přídělení čís-
la popisného nebo evidenčního, demoliční vý-
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Provedeným šetřením byly zjištěny (ověřeny) veškeré známé změny údaju evidence nemovitostí a
zapsány do výkazu změn resp. zPOŘ •
Podpisy: za MNV-MěNV-ONV(OVÚP) : •••••••••••••••••••••••••• za SG I ••••••••••••••••••••••••••••

1) Předmět kontroly zakroužkujte
2) Zápis se vyhotovuje ve 2 paré (lx - ~V-MěNV-ONV(O\IÚP), lx SG)
3) Zápis se vyhotovuje minimálně lx ročně na všech UNV,MěNV,ONV(CWÚP) příslušného okresu I
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Přítomni za orgán-organizaci : •••••••••••••••••••••••••••
(odp.prac. za EN)

Orgán - organizace Předmět kontroly

cm (CNLHZ) 1) Odsouhl.vydaných rozhodnutí o povolení na 'změny ZPf a LPF
min. 2 lC ročně 2) Dodržování lhůt u poz.doč.odňatých a doč.neobdělávané půdy

3) Projednání harmonogramU na postup rozhodovacího řízení o změnách
zjištěných v rámci periodických inventur půdy u soc.zem.závodů

ONV-odbor pro vnitř.zálež. 4) Projednání a odsouhlasení změn v hranicích správních
min. 1 x ročně územních jednotek

5) Zjištovací činnost na úseku mezisektorových přesunů
a koncentrace zemědělské výroby

OZS, oddělení KZS 6) Projednání,koordinace a kontrola plnění harmonogramů
min. 2 x ročně periodických inventur pUdy u soc.zem.organizací

7) Projednání a řešení problémů spojených s vedením PEP u soc.org.
8) Řešení permanentní výchovy pracovníků socialistických země-

dělských organizací pověřených vedením PEP
9) Odsouhlasení správnosti a úplnosti ohlášení změn údajů EN

Socialistick' zemědělské 10) Odsouhlasení souladu údajů PEP a EN
organizace 11) Prověrka vedení evidence o půdě DO , ONP

min. 2 x ročně 12) Projednání problémů spojených s vedením PEP a individuel ní
metod ická pomoc

Ostatní soc.org. kromě 13) Odsouhlasení správnosti a úplnosti ohlášení změn údajů ENorg. řízených UZVž
(t.j. včetně LZ) 14) Prověrka vedení FU a půdy DO
lIlin.1 x ročně 15) Projednání problémů spojených s vedením PEP
Zem.stav.sdruž.,Agroprojekt, 16) Doplňovací šetření o změnách údajů EN vznikajících z činnostiOSM), CNHS a pod.
min. 1 x ročně (rozhodovac í,investorské,dodavatel ské) těchto inst ituc í

17) .............................................................
18) ..••.•.............•...••..................•••.•...•.•....•••
19) .••........•..•...•...•••..•.•...•••.•••..••.•...•••...•....•

Zjištěný stav,nedostatky a nápravná opatření k přísl.bodům uvedte na 2.stranu tohoto tiskopisu
Provedeným šetřením byly zjištěny veškeré známé změny údajů EN a zapsány do VZ resp. zPOŘ •

•.....••.•.•.•....•..••• .••..•............•.•...•...•...
Poznámky: 1) Předmět kontroly zakroužkujte!

2) Zápis se vyhotovuje ve 2 paré (1 x orgán-organizace, 1 x - SG)
EN - 264/79
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> ť.•. .- &~
Druh Vydal Požadovanáobsahová náplň o g .>:~ č~.., .... fi": Poznámka"' .. ";t°L tO'"listiny Zasllá docházejlclch listin .. .. u • .. ...•.-

.N "".- ....• i~n ~.fi - .• •.... o ••••
~~ '~!l - .. 83.>,E ~ I~::NI>.. 1>.. •• > •• ..

- smlouvy(kupnl, St. notářstvi, - název obce a ket. územl
- uvedeni vhstnrka (uživatele)darovati ,směnné) národnl výbory, - podpisy obou stran, datum I I I I I- dohody organizace - uvedenI parc.č.,kultur a výměr
- přip.registrace st.notářstvl u občanU- rozh.o dědictvl - identifikace
- u částr parcel geometrický plán

- soudnl rozhod- Soudy - název obce a kat. územI
nutl (usnesen l) - uvedenI vlastnlka (uživatele)

I I I I- parc.č.,kultury a výměry I
- datum rozhodnut I (usnesen íl
- doložka právnl moci (vykonatelnosti)
- identifikace
- na části parcel geometrický plán

- územnI rozhod- KIN, mv , MěNV, - uvedenI stavebnlka (investora) Zapsat jako O lislinu,
- název obce a kat. územl ale zařadil do obalunul! odbor výslavby , - parc.č.,kul tury, výměry I "ÚZemnírozhodnuti"ÚHA - termln zahájeni a ukončení akce po obcích
- doložka o povinnosli majel.-práv.vypoř.
- uvedení vlastníka (uživatele) .• Nepodsl.slavby a přl-- rozh.o uvedenI Ot-N,MěNV,!IN,

slavby do lrv. odbor výslavby, - název obce, kat.úz., parc.č. slavby do O I islin •
provozu (kola ••• s tavebn I úřady - uvedeni charakleru stavby I (I) I I I I J~l i jen obj.GP,pak
dačnl rozh.) - přidělenI č.p. (č.e.), dalum rozh.přiřadil k obj ••

- rozh.o udělenI - GP (nebo obj.GP) na vyznačeni stavby 00 zPOŘ ,jen nenl-l i
č.p. (č.e.) ani objednávka GP

- rozh. o změně ONV,MěNV,!IN - náležitosti jako u předchozích listin I I I I Nepodst.do O listin
charekl.slavby odll.výsl. ,st.úř.

- rozhodnul l o ONV,t.4ěNV, - uvedení stavebnlka (investora) Zařadit do O 1islin
přípuslnosti slavebnl úřady - název obce, kal.úz., parc.č. I - na SGse nemusí lalo
slavby - vIastn I rozhodnulf, dalum I islina zasílal

- doložka o povinnosti GPpo rulizaci
,

měry apod. od odborů územního plánování a
výstavby ONV a stavebních úřadů národních
výborů,
hlášení změn, hospodářské smlouvy, přidělení
a zrušení čísla popisného nebo evidenčního, de-
moliční výměry apod. od MNV (MěNV),
rozhodnutí o trvalém (dočasném) vynětí ze
zemědělského půdního fondu, popřípadě lesní-
ho fondu, rozpis náplně přídělu od ONV (odbo-
ru VLHZ, finančního odboru),
změny zjištěné při vedení a údržbě podnikové
evidence půdy, při periodických inventariza-
cích zemědělské půdy v socialistických země-
dělských organizacích, tvorbě zemědělských
hospodářských map - hlášení o změnách kul-
tur, které nepodléhají schválení správních or-
gánů a o změnách v užívání pozemků od socia-
listických zemědělských organizací,
právní listiny a hlášení změn od ostatních or-
ganizací a občanů atd.

3.12 Obsah, třídění, evidování a využívání informací
V podnikovém metodickém návodu je podrobně uve-
deno, jaké druhy listin (informací) na střediska
geodézie docházejí, od kterých orgánů a organiza-
cí, požadovaná náplň docházejících listin i způsob
zápisu do jednotlivých částí operátů evidence ne-
movitostí. Část, která má v metodickém návodu
celkem pět stran, je uvedena na obr. 3.

3.13 Lhůty pro vyšetřování, zaměi'ování a zápis
změn do výkazu změn

Pro zabezpečení aktuálnosti údajů evidence ne-
movitostí je bezpodmínečně nutné veškeré změny
včas promítnout do jejich operátů. Z tohoto dů-
vodu byly v Severočeském kraji stanoveny tyto
závazné lhůty:
"Změny zjištěné interně i externě, které vyžadují
šetření a budou známy do 31. 10. běžného roku
a změny, které vyžadují měření a budou známy do
30. 9. běžného roku, musí být vyšetřeny, zaměřeny
a zapsány do výkazu změn nejpozději do konce
roku."

3.14 Organizace práce na středisku geodézie spo-
jené se sběrem, evidencí a využíváním informací
Především správnou organizací prací na středis-
cích geodézie lze dosáhnout toho, aby veškeré in-
formace byly včas a důsledně promítnuty do ope-
rátů evidence nemovitostí. Významnou úlohu zde
hraje vymezení osobní odpovědnosti.
Pracovník, který provádí třídění listin a rozho-

duje, jakým způsobem bude informace evidována
a využita, musí mít s touto prací dostatečné zku-
šenosti a pracovat velmi zodpovědně. Pro plynulý
chod systému sběru, třídění, evidence a využívání
informací v rámci střediska geodézie je nezbytně
nutná úzká spolupráce mezi všeobecnOl~ dokumen-
tací, oddílem evidence nemovitostí, oddílem geo-
metrických plánů, mapovacími oddÍly a odpověd-
nými geodety. Celou agendu týkající se sběru in-
formací je nutné soustředit ve všeobecné doku-
mentaci střediska geodézie.
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3.15 Projekt racionálního sběru iriformací o změ-
nách v evidenci nemovitostí
Pro každý rok zpracovává oddělení technickoeko-
nomické přípravy výroby Geodézie, n. p., Liberec
ve spolupráci se všemi středisky geodézie Severo-
českého kraje projekt racionálního sběru informa-
cí o změnách v evidenci nemovitostí, který vyme-
zuje úkoly na tomto úseku s konkretizací do jed-
notlivých čtvrtletí. Určuje osobní odpovědnost jed-
notlivých pracovníků střediska geodézie (s odha-
dem spotřeby času) za příjem a třídění listin, zá-
pis listin, za š.kolení pracovníků národních výbo-
rů, pověřených vedením evidence nemovitostí a
pracovníků zemědělských závodů, pověřených ve-
dením a údržbou podnikových evidencí půdy, za
zajištění socialistických závazků k zabezpečení
úkolfl v ochraně a využití zemědělského půdního
fondu, za prověrky stavu evidence nemovitostí na
národních výborech, zemědělských a ostatních so-
cialistických organizacích a okresních zeměděl-
ských správách, za místní šetření v obci, styk s od-
povědnými geodety, za VYl~ití informací z výsled-
ků účelových prací, výsledků geometrických plánů
a ostatních druhů prací střediska geodézie (při vy-
řizování stran, 1. a II. etapě zakládání vlastnických
vztahů, místním šetření pro technickohospodář-
ské mapování apod. J.
Typový projekt racionálního sběru informací

o změnách v evidenci nemovitostí je obsahem pod-
nikového metodického návodu. Úkolem tohoto pro-
jektu je zabezpečení spolehlivě fungUjícího systé-
mu racionálního sběru informací o plánovaných
a současných změnách v evidenci nemovitostí na
všech okresech Severočeského kraje. Plnění úkolů,

zadaných projektem, je předmětem všech stupňů
podnikových kontrol i kontrol pracovníkfl krajské
geodetické a kartografické správy.

Závěrem je nutné apelovat na všechny členy ko-
lektivů socialistické práce, komplexních raciona-
lizačních brigád i na ostatní pracovníky našeho re-
sortu, aby - pokud se jich racionální sběr infor-
mací o změnách v evidenci nemovitostí třeba je-
nom okrajově dotýká - věnovali tomuto úkolu co
největší péči. Je skutečností, že j e d i n ě l' a c i o-
n á I ním s b ě l' e min for m a c í můžeme do-
sáhnout objektivního souladu evidence nemovitostí
se skutečným, schváleným stavem v přírodě - a
to je stěžejním a prvořadým politickým úkolem na-
šeho resortu a nejprůkaznější vizitkou naší čin-
nosti před širokou veřejností .

LITERATURA:

[11 VÁCLAVO, V.: Metodický návod pro racionální sběr
informací o plánovaných a současných změnách
v EN [Liberec 1978) a dodatek Č. 1 [Liberec 1980).

[21 MAXMILIÁN, K.: Výzkumná zpráva VÚGTK číslo
546/1974.

[3 j KOTAL, M.: Výzkumná zpráva VÚGTK č. 573/1975.
(4) KOTAL, M.: Výzkumná zpráva VÚGTK č. 603/1876.
[51 VÚGTK Praha: Návrh [Projekt) experimentálního

zavádění racionálního systému evidence nemovitos-
tí ve vybraných okresech v roce 1976, podle závěrů
jednání vlády ČSR ze dne 19. 11. 1975 [Praha 1976).

Do redakce došlo: 16. 1. 1980

Lektoroval:
Ing. Bohumil Kuba,

ČůGK

Sledování relativní vlhkosti
v mikroklimatu

Zvyšující se požadavky na přesnost geodetických
měření nás nutí věnovat se výzkumu i druhořadých
faktorů působících na dráhu záměrného paprsku.
Jednou z dílčích částí výzkumného úkolu řešeného

katedrami geodézie a fyziky stavební fakulty je sle-
dování fluktuace vlhkosti v mikroklimatu, jehož
cílem je zjistit, jakých rozdílů může dosahovat změna
vlhkosti vzduchu podél záměry a zda tato změna může
ovlivnit dráhu záměrného paprsku.

Na experimentální základně katedry geodézie, umís-
těné na dvoře stavební fakulty, byla v květnu 1979,
v deseti vybraných dnech, v době od 7.00 do 17.00 hod.
v půlhodinových intervalech měřena meteorologický-
mi vlhkoměrnými sondami relativní vlhkost vzduchu

Ing. Josef Vitásek,
katedra geodézie stavebni fakulty VUT v Brně

ve vzduchových vrstvách do 3 m nad terénem. Prů'
běh relativní vlhkosti byl sledován v blízkosti vybu-
dovaných pilířů Č. I, 2, 3 (viz obr. I).
Současně s měřením relativní vlhkosti se měřily

u každého z pilířů teploty vzduchu v 5-ti výškových
úrovních. Teplotní čidla i meteorologické vlhkoměrné
sondy byly umístěny na ramenech dřevěných stojanů.
Teploty se měřily teplotními odporovými čidly Pt 100.
Měření teplot sloužilo především pro výzkum rozlo-
žení izotermických vrstev v mikroklimatu.
Na stojanech v blízkosti pilířů I a 3 jsou umístěny

meteorologické vlhkoměrné sondy ve výšce 1,5 m
nad terénem. U pilíře č. 2 ve výškových úrovních 0,5;
1,5; 3,0 m nad terénem.
Pilíř č. I se nachází 2 m od zdiva 3poschoďové

budovy a je asi do 14.00 hod. ve stínu (kolem pilíře
je asfaltový koberec). Pilíř č. 2 se nachází asi 4 m
od přízemní budovy typu" Tesco" a je asi do 13.00 hod.
vystaven přímému slunečnímu svitu. Po 13.00 hod.

1980/98



Geodetický a kartografický obzor
ročník 26/68, číslo 4/1980 99

je ve stínu (kolem něho je rostlý terén). Pilíř č. 3
se nachází na volném prostranství (kolem pilíře je
rostlý zatravněný terén).
Z takto rozmístěných meteorologických vlhkoměr·

ných sond lze sledovat průběh relativní vlhkosti
v horizontálním profilu, mezi body č. 1, 2, 3, ve výš.
kové úrovni 1,5 m nad zemí a ve vertikálním profilu
umístěném na stojanu u pilíře č. 2.

3. Popis meteorologických vlhko měrných sond, způsob
zapojeni a odečitáni

Meteorologická vlhkoměrná sonda měří relativní
vlhkost vzduchu na principu hygroskopického měření
vlhkosti. Sonda se skládá z čidla (obr. č. 2), které
tvoří blána ve tvaru kužele napjatá v kruhovém
rámečku. Blána vlivem vlhkosti mění svoje rozměry
a pohybuje se. Pohyb je převeden ramenem na běžec
proměnného odporu, který je součástí oscilátoru.
V oscilátoru se převádí změna odporu na změnu frek.
vence.

odpor oscilátor1U_~'4V
Celé zařízení pro měření vlhkosti je umístěno v bílé

skříňce bez dna z umělé hmoty. Skříňka je opatřena
otvory, které zajišťují přístup větru. Před sluncem
jsou sondy ještě chráněny stínítky bílé barvy z umělé
hmoty.
Jelikož se současně s měřením relativní vlhkosti

vzduchu měří teploty, je vlhkoměrná sonda zapojena
přes volič, "volby měřícího místa" (viz obr. 3). Po
sepnutí příslušných kontaktů se frekvence z oscilá-
toru převede do univerzálního čítače, kde je digitálně
indikována. Z univerzálního čítače je signál převeden
do ovládacího zařízení psacího stroje a psacím zaří·
zením je zaznamenávána frekvence.
Vztah mezi frekvencí a relativní vlhkostí lze zjistit

cejchováním meteorologických sond. Cejchování sond
se provádělo v digestoři, kde jsme k nastaveným rela-
tivním vlhkostem vzduchu zaznamenávali frekvence.
Naměřené hodnoty jsme zpracovali graficky. Z těch-

to grafů byla zjištěna lineární závislost mezi frekvencí
a relativní vlhkostí. Parametry lineární empirické
funkce jsme určili metodou nejmenších čtverců [6].
Z takto získaných parametrů jsme sestavili tabulky
pro převod mezi relativní vlhkostí a frekvencí. Tyto
tabulky nám sloužily pro převod frekvence na rela-
tivní vlhkost.

Z naměřených hodnot a grafického znázornění mů.
žeme konstatovat, že ráno před osvitem základny je
relativní vlhkost vzduchu v celém profilu stejná
a stejnoměrně jí na všech stojanech ubývá. Po osvitu
základny sluncem relativní vlhkost vzduchu na sto·
janech 2 a 3 klesá vlivem slunečního záření rychleji
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než na stojanu č. 1, který je stíněn budovou. Tato
situace trvá asi do 14.00 ·hod. Po 14.00 hod., kdy slu-
neční svit dopadá i na stojan č. 1, se relativní vlhkost
v celém profilu vyrovnává. V ranních hodinách je
úbytek relativní vlhkosti velmi rychlý. Kolem po-
ledne velmi pomalý. Mezi 16.00-17.00 hod. začíná
pozvolný př'írůstek relativní vlhkosti. Ve dnech plného
slunečního svitu činil rozdíl relativní vlhkosti vzduchu
mezi stojanem č. 1 a stojany 2, 3 v průměru 5 %
(v době, kdy na stojany 2 a 3 dopadal sluneční svit).
Maximální rozdíl byl zaznamenán 12 %. V době,
kdy je celá základna ve stínu anebo kdy na celou
základnu svítí slunce, byly zaznamenány max. změny
mezi jednotlivými sondami 1-2 %.
Na obrázku č. 4 je znázorněn průběh relativní vlh-

kosti vzduchu ve velmi teplém dnu při plném sluneč-
ním svitu. Rozdíly relativní vlhkosti vzduchu mezi
stojanem 1 a stojany 2, 3 dosahovaly v tento den
maximálních hodnot.

Ráno před osvitem stojanu sluncem je relativní vlh-
kost v celém profilu konstantní. Po osvitu stojanu
sluncem nastává prohřívání horních vrstev vzduchu
a lze pozorovat, že ve výškových úrovních 1,5 a 3,0 m
nad zemí je relativní vlhkost nižší, než ve výškové
úrovni 0,5 m nad zemí. Po obědě nastává inverze

ZÁVISLOST PRŮ'aĚHU RELATlVN/ VL/-IKOSTI

NA ČASE V HORIZONTÁLNíM PROFI LV
0/0

80 DNE 105.1979

01 I-+'-~-
~ fI. 9 10 11 12 13 14 15 '16 17 hod

LEGENDA: S;OJAN Č. 1 --
STOJAN Č. 2 - - -
STOJ,AN é. 3 _. -.

vlhkosti. Země je vyhřátá a teplý vzduch, který se
od země ohřívá, stoupá vzhůru a unáší s sebou vlhký
vzduch, takže ve vrstvě 0,5 m nad zemí je sušší než
ve vrstvách 1,5 a 3,0 m nad terénem. Po 14.00 hod.
při plném slunečním svitu je země vysušena již na-
tolik, že nelze pozorovat žádnou změnu relativní
vlhkosti ve vertikálním profilu. Ve dnech, kdy byla
zatažena obloha, nebyla pozorována žádná změna
vlhkosti. Průměrné změny relativní vlhkosti ve výš-
kách 0,5 a 3,0 m nad zemí za plného slunečního svitu
v ranních hodinách dosahovaly hodnot asi 1 %. Ma.
ximální změny zaznamenané ve výškových úrovních
0,5 a 3,0 m činily 2 %. Relativní vlhkosti v průběhu
dne probíhaly stejným způsobem jak je znázorněno
na obr. č. 4 s tím rozdílem, že relativní vlhkosti v jed.
notlivých výškových úrovních se od sebe lišily jen
nepatrně.

Ke sledování závislosti mezi teplotou a relativní vlh-
kostí je použito korelačního počtu. Z celého souboru
měření bylo vybráno 324 charakteristických hodnot
odpovídajícím různým klimatickým podmínkám. Tak.
to získaný výběrový soubor je rozdělen do tříd (teploty
po 2 oe a relativní vlhkosti po 5 %) a sestrojen
kroužkový graf (viz obr. 5). Z grafu je patrno, že jde
o nelineární závislost. Při nižších teplotách je stupeň
korelace vysoký. Se zvyšující se teplotou stupeň
korelace pozvolna klesá.

K vyjádření této závislosti bylo použito funkce
hyperbolické ve tvaru

b
y=a+-. (1)x

Při výběru funkce se vycházelo z předpokladu maxi-
mální jednoduchosti funkce. Pro výpočet koeficientů
a, b vyjdeme z předpokladu [vv] = min.

Upravíme-li rovnici (1) na tvar

xy=ax+b
a položíme-li podmínku
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F(a, b) = [(ax + b - xy)2] = min

bude tato podmínka splněna v tom případě, jestliže

aF
aa = 2[(axi + b - XiY;) Xi] = O

aFab = 2[(aXi + b - XiYi)] = O. (3)

Na základě rovnic (3) budou mít normální rovnice
tvar

[x2]a + [x]b - [x2y] = O

rx]a + nb - [xy] = O . (4)
Z rovnic (4) jsou vypočteny koeficienty a, b.
Pro výpočet koeficientů nebylo použito všech hodnot,
které sloužily jako podklad k sestrojení kroužkového
grafu, ale hodnot získaných přibližnou metodou (po-
stupným výpočtem těžišť Ti(Xi, Yi)) viz [1]. Pro daný
soubor a pro daný interval, v němž probíhalo měření,
se dá nahradit závislost mezi teplotou a vlhkostí
rovnicí ve tvaru

1227
Yi=-26,0+--.

Xi

Koeficient korelace dosáhl hodnoty r • 0,9, což svědčí
o významné korelaci.

V literatuře [4] str. 99 se uvádí, že změní-li se během
měření napětí vodních par o 2 mm rtuťového sloupce,
nemá tato změna vliv na fluktuaci záměrného paprs-

ku. Pro stanovení, zda námi určené hodnoty ovlivní
záměrný paprsek, byly pro relativní vlhkosti 20, 30 %
a 80,90 % (změna relativní vlhkosti 10 %) při teplo-
tách 5, 10, 15, 20 oe vypočteny změny napětí vodních
par. Všechny výsledky jsou menší, než je uvedeno
v citované literatuře.
Pro zobecnění dosažených výsledků by bylo nutné

provést celou řadu měření v různých ročních obdobích
a za různých klimatických podmínek. Přesto na zá-
kladě našich měření se dá vyslovit domněnka, že
změna relativní vlhkosti podél záměry (půjde-li o krát-
ké záměry) nemá vliv na fluktuaci záměrného pa-
prsku.
Publikované skutečnosti jsou dílčími výsledky vý-

zkumu, který bude probíhat několik let a komplexní
závěry budou publikovány po jeho ukončení.

[1] BORM, J.: Vyrovnávací počet, učebnice, SNTL,
SVTL, Praha 1964.

[2] KOLEKTIV: Vliv fluktuací v ovzduší na šíření
světla, dílčí výzkumná zpráva, Brno 1977.

[3] PACEK, J.: Diplo1I);ovápráce, Brno 1979.
[4] SVOBODA, J. - BORM, J.: Geometrická nivelace,

učebnice, SNTL, Praha 1960.
[5] VITÁSEK, J.: Závislost fluktuace světelného pa-

prsku na tepelných a vlhkostních faktorech v ovzdu-
ší, referát ke kan. minimu, 1979.

[6] VYKUTIL, J.: Vyrovnávací počet, skripta, Brno
1977.

Do redakce došlo 31. 10. 1979

Lektoroval:
Ing. Pavel Vy.skočil, CSc.,

VUGTK Zdiby

Předběžná kalkulace - podklad řízení
výroby

V ulplynulých letech probíhalo v organizacích ve-
sortu Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického (ČÚGK) několik lexperimentálních akcí
s cílem zdokonalit probIematiku řízení v národ-
ních podnicích Geodézile.
S tímto záměrem byla mezi jinými vytvořena

pod vedením Geodézie, n. p., Plzeň komplexní
racionalizační brigáda (KRB), která sdružovala
pracovníky podniků Geodézile Plzeň, Čieské Budě-
jovice a Pardubice. Na základě výsledků řešení
této KRB vznikl návrh systému řízení podniku,
tzv. plzeňský, který byl vealizován v podniku
Geodézie Pardubice a s menšími obměnami v Geo-
dézii, n. p., Pllzeň a Čieské Budějovioe. V dalších
podnicích Geodéz~e r,esortu Č'ÚGK.byly vytvořeny

Ing. Josef Bohata,
Geodézie, n. p., Pardubice

a zkušebně zavedeny .obdobné systémy (modely)
řízení, v běžné praxi známé pod pojmy: liberec-
ký, opavský a brněnský.
V zájmu sjednocení systémů (modelů) řízení

v vesortu Č'ÚGK s cílem získávání porovnatel-
ných podkladů z jednotlivých organizací rozhodl
ČÚGK zavést jednotný systém řízení (JSŘ), a to
na podkladě jednotných výkonových norem (JVN).
Pot~ebné normy po předchozím odzkoušení v pod-
niku Geodézie Liberec, byly k tomuto účelu kon-
cem Doku 1978 v poměrně krátkém te,rmínu při-
praveny. V průběhu roku 1979 byly JVN ověřeny
v,e všech podnicích Geodézie.
Systém říZJení obecně vychází z předpokladu

dokonalé přípravy výroby, tj. předpokládá kvalit-
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ní pwváděcí technické projekty zakázek a klade
tudíž značné nároky na pracovníky přípravy vý-
roby, zejména pak v období před zpracováním l'lOČ-
ních plánů prací.
Ve svém příspěvku se chci zaměřit na někte-

re otázky související se zpracováním t1echnických
projektů zakázek.
Při vyhotovování technických projektů }e tře-

ba postupovat podle [1] [2] a [3].
Hlavní souMstí technických projektů zakázHk

jsou předběžné !kalkulace, které podl1e účelu dě-
líme na:

1. cenové
2. časové
3. nákladové.

C,en o v á k a I k u I a c e je podkladem pro sta-
novení objemu prací 'v hospodářské smlouvě. Vy-
hotovu}e se za použití pl'atných ceníků příslušných
oborů na podkladě otypování zakázek (zařazení
jednotlivých výkonů do stupňů obtížnosti).
Vyhotovení je poměrně }ednoduché a nečiní potíže.
Ča s o v á k a I !ku I a c le se vyhotovuje v nor-

mohodinách podle JVN. Její vyhotovení je poměrně
pracné, zejména pak předpis jednotlivých nOl'lem.
Casová kal:kulace stanoví pracnost zakázky a by-
lo by tedy žádoucí, aby byla co nejpřesnější.
U některých výkonů se dá však předem jen vell-
mi obtížně stanovit počet MJ (PBP, podZJemní sítě,
GP, práce v EN) nebo i stupeň obtížnosti (matri-
ce apod.). K tomu pak j,eště Ipřistupují výkony
nenormované a výkony ooeňované hodinovými
sazbami. Tyto všechny údaje se stanol\7í kvalifikova-
ným odhadem a vykazují se podl1e skutečnosti.
Tato nepřesnost ve stanovení pracnosti (počtu
normohodin) pak do značné míry snižuje účin-
nost JVN.
Nákladová kalkulace stanoví před

pokládané vlastní náklady v členění podle oboro-
vého kalkulačního vzorce. S ohledem na 1'0, že
základní materiál v pracech oboru 984 činí mizi-
vé pwcento z celkových nákladů, je nákladovost
převážně ovlivněna spotřiebou času (mzdovými ná-
klady a na ně navazujícími dalšími složkami).
V současné době pak u některých výlmnů pod-
statnou část nákladů tvoří !kooperace (automatiza-
ce prací, letecké snímkování a pod.). Vlastní ná-
klady se počítají na podskupiny výkonů s výhle~
dem přechodu na druhy výkonů (tabulky oeníku).
Předběžné kalkulace musí být zpracovány stej-

ným způsobem jako výs~edné kalkulaoe, aby bylo
možno provést vzájemné porovnání za účelem
zjištění l'lentability zakázky.
Genové a nákladové Ikalkulace se vyhotovují

společně na tiskopise "Kalkulační list zakázky"
a časové kalkulace samostatně na tislmpise "Kal-
kulaoe zakázky v NH a vybraných nákladech
v Kčs".
Možnosti automatizace prací.

Je samozřejmé, že ve výhlledu sle počítá s auto-
matizací předběžných kalkulací, tj. s provádě-
ním výpočtů na samočinném počítači. Vyžaduje to
však splnění dvou předpO!kladů:
1. Zajištění potřebného času na počítači a ope-

rativní provádění výpočtů. Z důvodu jednotnosti

programu bylo by vhodné použít ve všech organi-
zacích resortu stejného nebo příbuzného typu po-
čítače.
2. Úpravu souboru JVN podle jednotných zásad

u všech tabulek s cílem zjednodušení př1edpisu
časové !kalkulace, aby automatizace přinesla sku-
lečné úspory prác"e.
Domnívám se však, že budou i na tomto úseku
přípravy Výroby provedena 'v nejbližším období
taková opatření, která přispějí k zjednodušení pra-
cí, zpřesnění výsledků a k racionalizaci (l'lenta-
bilitě) zpracování na samočinném počítači.

[1] Pokyny pro projektování geodetických a kartogra-
fických prací, ČÚGK č. 6363/1978-21 - dodatek
k č. 5263/1977-21 (podrobný výklad zaslán přípi-
sem ČÚGK č. 373/1978-10).

[2] Pokyny ČÚGK pro zajištění dodavatelskoodběratel-
ských vztahů při dodávkách geodetických a karto-
grafických prací a výkonů a Výrobků kartografic-
ké polygrafie prováděných ve státním zájmu orga-
nizacemi v působnosti ČÚGK č. 2900/1977-23 č. 5926/
/1978-23.

[3] Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních
nákladů a dalších složek ceny geodetických a kar-
tografických výkonů a pokyny k němu, ČÚGK
č. 7220/1976-23.

Do redakce došlo: 16. 1. 1980

Lektoroval:
Ing. Vladimír POSlJíšil,

ČÚGK

Příspěvek je zaměřen na rozhodující i když dílčí pro-
blematiku vnitropodnikového řízení. V současné době
se zpracovává komplexní systém vnitropodnikového ří-
zení ve všech hospodářských organizacích resortu
ČÚGK s cílem podstatné racionalizace a zdolkonalení
fídící činnosti.

V přípravě pro příští GaKO jsou:

ŠILAR, F.: Spolupráce československých a sovět-
ských geodetů na stavbě přátelství na pražském
metru

KOUBEK, J.: Geodetická součinnost při montáži so-
větských eskalátorů na trase I A pražského metra

KOLENATÝ, E.: Polní zkoušky kompezátorového
nivelačního přístroje ZEISS Ni 007

VALIŠ, J.: Možnosti aplikácie precedenčnej analýzy
v ISGK

BUCHMULLEROVÁ, Z.: Přínos racionálního systému
evidence nemovitostí pro činnost střediska geo-
dézie
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Jak dál v technickém rozvoji
a v racionalizaci

Ing. Eva Rodrová,
Geodézie, n. p., Pardubice

v př'íštích měsících se, bude na všech pracovištích se-
stavovat plán na příští období. Jeho nárůst ve výlkonech
proti minulému roku by měla co možná z něj'větší míry
p,okrýt lmmplexní socialistická r,acionalizace (dále KSR).
Kterými racionalizačními opatřeními nalplní každé

středisko svůj plánovaný nárůst hospodářského plánu?
Především je nutné vydháze't z dlouhodobé koncepce

rozvoje p,odniku. Pokud se týče nového strojového vy-
bavení, je' možné Iplánov,at maximální využití těch stro-
j'ovýc'h investic, které jsou v tomto r,oce d10dány nebo je
jejich dodání záv,azně potvrzeno.
Hlavním zdrojem KSR jsoU výsledky výzkumu. Reali-

z,ační úkoly JSOUobsaženy v programu KSR našeho pod-
n~ku !pro rok 1980 j1en IPro některá střediska. Větší roz-
i'i!ření je možméplánovat i pro ,ostatní pracoviště.
Je to na!přílklad:

- Realizace automatizované tvorby a údržby Ilnap vel-
kých měřítek;

- Využití ortofototechn~kypři tvorbě mapových pod-
kladů;
Výzlkum zdokonalení systému informací 'o nemovitos-
tedh;
Re,ali'zace raci1onálního systému evidence nemovitostí;
Systém technol<ogií k'ontrolních měření g,eometric-
kých parametrů pozemnídh staveb;
Využití barevných inverzních snímků pro účely EN;
Tvorba a údržba map středních měřítek;
Údržba podkladové mapy měst,a určené k veřejnému
rozšiřování;
Rozšíření využití DlGIGRAFU;
Další využití PET - fólií;
Po odzkoušení pl'O využití v dalších letech f,ot,ogram-
metriclké mapování v měřítlku 1:2000 v místních tra-
tích.
Dalším zdrojem pl'O KSR je zavádění nových pr1ogre-

sivních technologií, které JSOUvesměs výsledkem řeše-
ní Ikomplexních r,acionalizačníc\h brigád (dále KRB).
V posledním období oddělení technickoorganizačního

r,ozvoje' (TOR) vydalo tyt,o nové podnik,ové technologic-
Iké postupy (TP):
1. "POUŽití leteckých snímků pro účely evid,ence nemo-

VItOSti" TP 8/79.
2. "Převzetí obnoveného operátu evidence nemovitostí

po THM" TP 17/78.
3. "Zapůjčování a evidence Zápůjček dokumentova-

ných materiálů všeobecných dokumentací na SG" TP
18/78.

4. "Technol1ogický postup na ,automatizo'vané zpraoová-
ní geometrických plánů ,a lematic1kých map" TP 7/79.

5. "Příjem a pří'prava za[(ázek ve všeobecné dokumen-
taci na střediscídh geodéziel" TP 11/78.

6. ,Normativ vybavenosti
a) Ikresliče IPr10aktualizaci, obnovu a údržbu matric

MEN,
b) kartografic1kého kresliče" Č. r,eg. 28/79.

V připomínkovém řízení jsou tyto postupy:
7. "Přev:od pozemk1ových map v měřítku 1:2880 do S-

JTSK s dekadizací měřítka".
8. "Vedení výlkazu změn pro optické snímání".
9. "Zjednodušení lPřípr,avy polních a kancelářských

prací a dOlkumentace na úseku geometriclkýclh IPlánů
a mapových p'odkladů".

V tomto roce IPracují KRB na těchto podnikových tech-
nologických postupech:
10. "Číselné zpracování dokumentace skute,čného prove·

dení stavby".
11. "Využití p'ísma OCR IPro výkaz změn", úprava a od-

zkoušení nejvhodnějšího formuláře pro optický sní-
mač LASER ONE.

12. "Využití Ipísma OCR-B pro ekonomic1ké agendy".
13. "Vyz,koušení a zavedení dálkoměru EOT 2000", ná-

vrh 10ptimáln~h.Q způsobu měření a sestavení formu-
láře 'pro zápis měření.

Dalším zdl'ojem pro KSR je vynálezcovs1ké a zlepšov,a-
telské hnutí. Přij,até zIepš'ovací návrhy jsou pr,avidelně
uveřejň'ovány buď ve Zpravodaji n. p. Pardubice nebo
jsou fiOzšiř,ovány p1omocí anotací zlepšovacích návrhů.
Z tematických úkolů pro zlepšovatele' jsou to přede-

vším:

a) Vyřešené resortní tematické úkoly
z a r o Ik 1 9 7 8:

1/78 - Dokumentaoe zákresů nového stavu do pozem-
Ikovýdh map EN převedených na PET fólie.

2/78 - Organizace pr,ací a úprava praoovišť pro vý-
užití registru na mÍ'krofiších COM.

3/78 - Využití ortofototechniky pro údrŽbu a zkva-
litnění stávajícíCh pozem1kových map EN
1:2880.

b) řešení vyhlášených úk,olů na rok 1980
r e s o rtu Č Ú GK:

1/80 - Údržba map EN s využitím ortotechniky.
2/80 - Úspora pohonných hmot při geodetic1kých

pracích.
3/80 - Snížení sp,otřeby plastických prokresl<ovacích

fólií a fototechniclkých filmů v kart,ografic
kých oddíledh.

c) řeš e n í IPo dni k o v é h o tem ,a t i c k é !l,0 ú k 0-

I u na r ok 19 8 O:
1/80 - Nálhrada emulze Tpři zhotovení tiskových de-

sek.

Při sestavování plánu KSR na příští obd,obí je dobré
vyaházetz dřívějších progr,amů KSR a Ipřezkoumat u kaž-
dého podl'obně popsaného úJkolu, zda je ho možné fiOZ-
šířit na více praoovišť či akcí. Návrh programu k,aždého
střediska má být obrazem jeho iniciativy a techniclké
vyspěl<osti. Proto je tř,eba věno,vat vypracování návrhu
potřebnou péči celého kolektivu středisk,a.

Racionalizační úsilí by mělo směi\ovat především
k maximálnímu h1oSIPodaření s praoovními silami a
k úspoře náJkladů a ene'rgie. To vyžaduje provést podrob-
nou analýzu činnosti jednotlivých pracovníků, zvláště
u řídícího aparátu a správy podniku. Mechanické čin-
nosti, jako je vypisování určitých hodnot z neúplnýC'h
sestav z počítače, opiso'vání a sčítání, by měly auto-
maticky vyaháZlet z p,očítačů. To znamená velice nároč-
nou činnost pro úseky organizace a řízení a informač-
ní soustavu podnilku spojenou s optimalizací programů
a vytvoření tak většího prostoru pro tvůrčí činnost jed-
notlivých refe'rentů.
Prvním krokem je činnost KRB pl'O využití písma OCR

pro ekonomické agendy, [(terá v první fázi zpracovala
formulář Ipro mzdy a po úspěšném odzkoušení; vyřešení
vstupu pro IPočítač a Zlavedení bud,e pokrač1ovat na dal-
ších činnostech ekonomického úsElku.
V posledním nce 6. pětiletého plánu by se každý úsek,

každé oddělení a každý praoovník měl zamyslet, jaik dál
ve své činnosti, aby kvalitněji zajišťov,al ,odborný růst
svého úseku ve prospěch chodu podniku. Očekáváme,
že i ve všech výr'obních hospodářských střediscíclh do-
plníte svůj návl1h plánu KSR aspoň jedním n o v Ý m ná-
padem na racionalizační opatření buď k zavedení
ne1bIQik dalšímu řešení.
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~)Uedisko geodézie v Chomutově bylo jedním ze dvou
středisek v Severočeském kraji, které v roce 1978 za-
vád'ělo racionální systém evidence nemovHostí [RSEN].
jedním z hlavních úkolů v rámci RSEN bylo zavést vy-
uŽlv.:ní výstupú z pocílačového zpracováni operátu
evidence nemovitostí převedených na mikf'Ofiše.
Středisko geodéz.ie r SG) obdrželo mikrofiše ze změ-

nového řízení v průběhu roku 1978 a 1979. Lze tedy
konstatovat, žle pracovníci sti'lediska geodézie v Chomu-
tově mají s využíváním mikrofiší více než jednoroční
zkuš,enost. Je to období, za které se dá zodpovědně zhod-
notit přínos využívání mikrofiší pro prácí středisek geo-
dézie.

je třeba se zmínlit, že nedílnou součástí využívání mi-
krofíší ie vedení přehledů o změnách ve výkaze změn
[VZ). Středisko geodézie v Chomutově vedlo zpočátku
přehledy změn podl,e návrhu Geodézie, n. p., Opava.
Tyto přehledy byly sioe velmi jednoduché, ale jejich
velkou nevýhodou bylo to, že je bylo možno založit až
po obdržení mikrofiší a tudíž všechny změny vzniklé
za období mez.i ukončeným změnovým řízením a dodá-
ním mikrofiší se musely dopisovat dodatečně. Současné
tiskopisy přehledů o změnách v soupise parcel a v evi-
denčním listě, vydané podnikem Geodézie Liberec, jsou
praktické, př>eMedné a lze do lIich zapisovat změny
ihned při zápisu do v~IUlzu změn !Jez ohledu na termín
dodání mikrofiší.
Prevedení operdtu evidence nemovi lostí (EN ) na

mikrofiše přijímali výrobní pracovníci zpočátku s urči-
tými obavami a nejistotou. Šlo zejména o dokonalé osv,o-
jení práoe s miluofišemi a o zvládnutí manipulace se
l~tecí technikou. Převážná část prucovníkú se ve velmi
krátké době naučila s mikrofišemi a čtecí technikou
zacházet a dnes po více než ročním období si už naši
další práci bez této inovace nedovedou př1edstavit.

Jako každá nov,ě zaváděná technika ma I využív;iní
mikrofiší na středisku geodézíe svoje výhody i nevýho-
dy. Mez,i nesporné výhody putří značná úspora sklado-
vacích a archivních prostor ve srovnání s operátem EN
tištěným na papíru. Další Výhodou je rychlejší získává-
ní informací z mikrofiše, snaděJší vyhledávání potřeb-
ných údajů ze seznamu uživatelú a vlastníků, rejstříku
uživatelů a vlastníků, soupisu parcel, evidenčních listů
apod. Vzhledem k tomu., žle na našich pracovištích pra·
cují provážně ženy, je další výhodou snadnější manipu-
lace s tímto operátem než s operáitem tištěným (va..
ha operátu, čistota práce). Nevýhodou jsou problémy

spojené s technikou. Po zkušenostech se j,eví jako výhod-
nější vybavit středisko geodézie místo čtecími přístroji
Pentakta čtecími přístrojI Meoflex. Čtecích pí'ístrojů P'en-
takta je vhodné využívat vzhledem k jejich skladnosti
při práci v obci. Další zkušeností je to, že by bylo vhod-
né vybavit SG tak, aby již používané přístroje Pentakta
měly dvě sady na zakládání mikrofiší a obdobně i
čtecí přístroje Meoflex měly k dispozici dvě sady za-
souvacích držáků na mikruIiše. Toto dovybavení by
umožnilo rychlejší zjišťování údajů a v,ětší ochranu po-
užívaných mikrofiší. Další nevýhodou je to, že zástup-
ci organizací při dop,lňování údajů v podnikové eviden-
ci púdy tuto t1echniky nevyužívají a žádají doplňovat
údaje PEl' na platný stav podle EN ručně.
Dále je třeba se zamyslet nad tím, že v současné do-

bě, kdy se v plné míře rozbíhá racionální sběr infor-
mací [návštěvy MNV, organizací, orgánů), se bez mikro-
fiší a čtecí techniky sběr informací na obcích nedá
plně aplikovat.
Do budoucna by bylo vhodné uvážit, aby ,operáty evi-

dence nemovitostí uložl8'né na národních výborech a
obdobně i operáty podnikových evidencí půdy (pEp) byly
vyhotovovány a orgánům a organizacím dodávány na mi-
krofiŠích. Problémem však zůstává možnost vybav1ení těch-
to pracovišť potřebnou čtecí technikou. Domníváme se, že
náklady na pořízení kopií mikrofi5í jsou nižší než nákla-
dy na vyholtovl8ní tištěných výstupů z počítačů Podni-
ku výpočetní techniky. jde tedy nejen o úsporu nákladů,
ale i o aktuálnost a zkvalitnění obsahové stránky evi-
dencí (EN a PEl'] ulož8'ných u orgánů a organizací.
Na střledisku geodézie jsou mikrofiŠle využívány zejmé-

na v oddíle evidence nemovitostí, ale i při přípravě vý-
roby, při poskytování informací a pořizování výpisů
z operátu EN. S úspěchem je využívají i pracovníci od-
dílu geometrických plánů a inženýrské geodézie.
Podle současné vyuŽJitelnosti mikrografické čtecí tech-

niky se jeví jako vhodné vybavení střl8diska geodézie
(podle velikosti SG J asi 5 až 7 čtecími přístroji Meoflex
a 3 až 5 přístroji Pentakta.
Domníváme se, že v příštím období přinese způsob

vedení operátu ENna mikroIiších další výhody. Př,ed-
pokládáme, Ž8' všechny změny zjišťované během roku se
prostřednictvím mikrofiší budou průběžně promítat do
operátu evidence nemovitostí, dále že se sníží náklady
na změnové j'ízení při sumarlzačníclJ pracích a že bu-
de dosaženo souladu údajú evidence nemovitostí a vý-
sledkú sumarizace bez ručního zpracování změnových
listů pD 7.

Ladislav Latinák,
Geodézie, n. p., Liberec

HONL, 1., PROCHÁZKA, E.: Uvod do dějin zeměměřictví
I. Starověk. Vydalo České vysoké učení technické v Pra-
ze r. 1979, 111 str., obr. 48.
HONL, 1., PROCHÁZKA, E.: Uvod do dějin zeměměřictví
II. Středověk. Vydalo České vysoké učení technické
v Pra'ze r. 1978, 124 stran, obr. 38.

Zeměměřictví prošlo od dob svého vzniku až po
dnešek složitou cestou, ve které se odrážeji jak spole-
čensko-ekonomické, tak i geografické podmínky oblastí,
jež měly wzhodující vliv na jeho vývoj. Autoři zmíně-
ných skript SI8 pokusili v jednotlivých dílech zach]tit vý-
voj zeměměřictví v jeho souvislosti s vývojem výrob-
ních vztahů a technicko-materiální úrovně lidstva, jakož
i interakce mezi zemĚměi'ictvím a jmými vědními obo-
ry, především astrcnomH.
První díl skript si všímá zeměměi'ÍCtví v období staro-

věku v nělwlika kulturních oblastech - v Egyptě a
Přední Asii, v Řecku a v Římské říši. Dokazuje se zde,
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že vznik zeměměřictví není vazan na určitou kulturní
oblast, nýbrž že každá kultura vyvolávala potřebu ze-
měměřických úkolu, ať pro potřeby zemědělství, sta-
vebnictví nebo vojenství. Poukazuje se 2ide na to, ,že
v antickém Řecku byla I10prvé uspokojivě vyřešena otáz-
ka tvaru a veHkosti zemského tělesa, zatímco v Římském
impériu sloužilo zeměměřictví především p,raktickým cí-
lum při vyměřování zemědělské pudy, stavbě měst, vo-
dOVOdu a především římských !>ilnic. První díl skript
je doplněn dvěma exkursy, z nichž první je věnován
Heronovu geodetickému spisu a druhý se zabývá vy-
světlením pojmu "Římská stopa".
Druhý díl skript obsahuje rozvoj zeměměřictví ve

středověku a je zaměřen střídavě na české země a na
ostatní EvroplU. Začíná vli~m Arabu na rozvoj exakt-
ních věd v Evropě, kde je vzpomenuto araJbských stup-
ňových měření pomocí tzv. "aerného loktu", dále si
pak všímá 'Počátku zeměměřiatví v českých zemích a
v Evropě. V dalších kapitolách je poukázáno, na to, jak
se zeměměřiči uplatnolrali phi vyměřování zeměděLské
půdy, ale hlavně pak při zakládání s'tředověkých hradu,
vsí, měst, chrámů apod. V závěru II. dílu je stručná
zmínka o vlivu zeměměřictví na I'Ozvoj námořních dál-
kových plaveb a naopak. I tento díl skript je doplněn
třemi exkursy. První se zabývá středověkými úhloměr-
nými přístroji a jejich použřtím, je v něm vysvětlen
prtncip astrolábu, kvadrantu, ge,ometrického čtverce, Ja-
kubovy hole a kompasu. Druhý exkurs obsahuje· určO!-
vání nepřístrupné vzdálenosti měřením ze dvou stanovi-
sek ft třetí objasňuje I10jmu "Pražský loket".
Oba díly skript jsou doplněny mnojfjsrtvím obrázku,

které vhodně doplňují text a slouží k jeho lepšímu po-
chopení. UrčHou nevýhodou skript je umístění hojných
poznámek za textem, což jednak ztěžuje jejich studium
a jednak při častějším převraceni listu dochází k jejich
vypadávání. Vhodnější Oy bylo umístění pozn.ámek pod
čarou. Dále bych chtěl upozornit na logický rozpor při
objasňování pojmu "jitro" na straně 7 a 64 I. dílu
skrIpt. Na str. 7 se pokládá za jitro plocha, zoraná za
dopoledne, na str. 64 je jitro (iugerum) plocha zora-
ná za celý den.
Přestože tato skripta jsou IUrčena především pro po-

sluchače stavební fakulty, zaujmou jistě i ostatní odbor-
níky, kteří prucházejí do styku s geodetickou nebo kar-
tografickou praxí, napi'. geografy.

Petr Kucharčík,
přírodovědecká fakulta UlEP, Brno

Seminár "Moderné prostriedky prípravy,
prenosu a spracovania údajov"

V príjemnom prostredí verkej zasadacej miestnosti Slo-
venskej rady CSVTS na Kocerovej ulici v Bratislave uspo-
riadala dňa 14. novembra 1979 Odborná skupina [OS) pre
automatizáciu Slovenskej geodeticko-kartografickej spo-
ločnosti [SGKS) ČSVTS, za spolupráce Pobočky CSVTS
pri Geodetickom ústave, n. p., Bratislava [GÚ), jedno-
dňový seminár "Moderné prostriedky prípravy, prenosu
a spracovania údaj ov".
Seminár, ktorého sa zúčastnilo viac ako 70 pracov-

níkov organizácil rezortu Slovenského úradl1 geodézie a
kartografLe (SÚGK) a odborných šk61, otvoril odborný
a organizačný garant seminára Ing. Jozef M a I' e k, pred-
seda Pobočky CSVTS pri GÚ, ktorý viedol aj prvú čásť

seminára. Úvodnú prednášku "Koncepčné zámery rozvoja
automatizácie v rezorte SÚGK na obdobie 7. SRP", pred-
niesol pracovník SÚGK Ing. Ivan I š tvá nf f y. Hovo-
ril podrobne o koncepčných cieroch, o hlavných oblas-
tiach rozvoj a automatizácie' v rezorte SÚGK, ako aj o sú-
časnom, no najma perspektívnom prístrojovom vybave-
ní výpočtového strediska GÚ a Automatizačných stredísk
v krajoch. O najvýznamnejšej strojovej investíci! v his-
tóri! rezortu SÚGK, o počítači EC 1033, ktorý bude v naj-
bližších mesiacoch uvedený do prevádzky, hovoril
Ing. Kvetoslav S p i II e r, vedúci výpočtového strediska
GÚ v príspevku "výpočtový systém EC 1033 ako cen-
trálny rezortný pučítač". Podrobnejšie rozobral hlavné
oblasti využiti a počítač a, programové vybavenie, orga-
nizačné zabezpečenie prevádzky, ako aj súčinnosť s re-
zortnými organizáciami pri využívaní počítača.
Po prestávke otvorlla druhú čásť seminára doc.Ing_

Irena Mi t á š o v á, CSc. V prednáške ••Moderné pro-
striedky automatizačne,j techniky" sa Ing. Jozef Ma rek,
vedúci prevádzky výpočtového strediska GÚ, zameral
najmll na nové zariadenia pre prípravu údajov, magne-
topáskové záznamníky, pracoviská pre prípravu dát na
pružný disk, a pod. Oalej komentoval farebné diapozití-
vy z problematiky optických čítacích zariadení (OCR).
laserových rýchlotlaCiarní, systému COM,grafického in-
teraktívneho systému GRADIS 2000 a niektorých ďalších
perspektívnych zariadení, s ktorými sa v rezorte SÚGK
v koncepci! uvažuje. Posledná prednáška Ing. Stefana
K a r piš a z GÚ ••Systém prenosu dát v podmienkach re-
zortu SÚGK", poukázala na niektoré možnosti styku uži-
va teTa s počítačom, pomoc ou prepojenia v počítačových,
resp. dátových sieťach. Pomoc ou diapozitívov bol potom
v prednáške prezentovaný československý systém na prí-
pravu, predspracovanie a diarkový prenos údaj ov SPU
800. Tento systém bude v súlade s koncepciou zavedený
v rezorte SÚGK najnesk6r v roku 1981.
Prednesené referáty boli doplnené zaujimavými diskus·

nými príspevkami doc. Ing. Milana Háj k a, CSc., o nie-
ktorých otázkachautomatizácie v súvislosti s karto-
grafickou tvorbou, doc. Ing. Juraja S o I c a, CSc., o pro-
bléme zberu a registrácie údaj ov v poTných podmienkach
Ing. Juraja Val i š a z Výzkumného ústavu geodézie a
kartografie Bratislava o využívaní zariadenia Olivetti DE
525 v spojení s rýchlotlačiarňou DW 3, inštalovaného
v Automatizačnom stredisku Geodézie, n. p., Bratislava
a Ing. Mikllláša Far k a š a, vedúceho Odborového infor-
mačného strediska (OBlS) Slovenskej kartografie, n.
p., Bratislava (SK). ktorý rozviedol niektoré koncepčné
zám8lry automatizácie fondov OBIS, ako aj zámery au-
tomatizácie výrobných proces ov v SK.
Oiskllsiu zhrnul a celý seminár zhodnotil Ing. Tibor

B a I' t o v i c, predseda OS pre automatizáciu SGKSCSVTS.
Bodkou za vydareným seminárom bolo premietnutíe

dvoch krátkych farebných zvukových filmov z filmotéky
n. p. Kancelárske stroje Praha ••Jednotný systém elektro-
nických počítač ov" a ••Starnutie generácií".

Ing. lozef Marek,
Geodetický ústav, n. p., Bratislava

Seminář o dálkovém průzkumu Země
v ČSSR

Ve dnech 6. a 7. listo)l'adu 1979 uspořádalo Středisko
dálkového pruzkumu Země [SDPZ) ve VÚGTK ve spo-
lupráci s fakultou stavební ČVUT - směrem geodézie
a kartografie a odbornou skupinou 1703 při MV CSVTS
v Prare seminář '0 dálkovém pruzkumll Země v ČSSR,
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který se konal v budově Národního 'technického muzea
za účasti asi 100 odborníků celé řady resortů. První
den semináře byl věnován přednáškám informujícím
o stavu dálkového průzkumu Země v ČSSR a možnos-
tech jeho využití v nárQdním hospodářství. Během dru-
hého, dne probíhala praktická cvičení ve fotogrammet-
rické laboratoři stavební fakulty ČVUT.

Přednášky byly zaměřeny k těmto základním tema-
tickým okruhům:

dálkový průzkum Země v Československu a současný
stav jeho rozvoje,
přístroje a metody získávání dat dálkovým průzku-
mem,
přístroje a
obrazových
analogové
v SDPZ,
možnosti využití dálkového průzkumu Země v nár'od-
ním hospodářství.

V úvodním referátu informoval Ing. B. Delong, CSc.,
o vytváření legislativních, organizačních a dalších před-
pokladů pro rozvoj dálkového průzkumu Země v ČSSR.
V následující přednášce se ing. J. Šíma, CSc., zabýval
základními pojmy dálkového průzkumu Země; vyjádřil
jeho definici, vztah k fotogrammetrii a d,alším oborům
a nakonec podal výklad nejdůležitějších teI'mínů sledo~
vaného oboru (snímek, obrazový záznam atd.).

pomůcky ke zpracování a interpretaci
dat,
postupy zpracováll1í obrazových dat

Hlavní referát, který předne:>l Ing. J. Neumann, CSc.,
byl věnován prvnímu tematickému okruhu - současné-
mu stavu a nástinu dalších perspektiv dálkového prů-
kumu Země v Československu. Přednášející nejprve in-
formoval o náplni činno.stí zřízeného StřediJSka dálkové-
ho průzkumu Země, dále podrobně probral způsoby zí-
skávání pracovních materiálů (aerokosmlckých snímků
a jejich odvozenin) 1 zásady jejich evid~nce, a manipu-
lace. Další část referátu byla zaměřena na popis sou-
časného sortimentu služeb poskytovaných střediskem a
perspekJtův jejich dalšího rOzšíření. Přednášející se zmí-
nil o přúpravě zařazení úloh v oblasti dálkového prů-
zkumu Země v Československu.

Následující referát Ing. O. ]eřábka, CSc., byl zaměřen
na druhý tematický okruh, jehož obsahem !Jyl popis
přístrojů a metod používaných k získávání dat dál1wvé-
ho průzkumu Země se zaměřením na československé
podmínky. V úvodu se, raferent zmínil o třech úrovních,
za kterých se data získávají (kosmická, letecká a po-
zemní), pak přikročil k popisu nejdůležitějších nosičů
snímacích aparatur a jejich parametrů a v závěru in-
formoval o pasívních a akltivních metodách dálkového
průzkumu země.

Obsahu třetího tematického okruhu - popisu pří-
strojů a pomůcek určených ke z,pracování a interp'reta-
ci obrazových dat se věnoval doe. Ing. 1. Šmidrkal, CSc.
Referát, který byl podobně jako předcházející zaměřen
na současnou situaci a perspektivní výhled v Česknslo-
vensku, obsahoval popis pomůcek používaných P'l'O in-
terpretaci snímků a vyhodnocovacích přístrojů. Zvláštní
pozornost byla vě'nována ortofotosystémům, rychlofoto,-
metru, denzitometrům, multispektrálnímu projektol"l1
MSP-4 a reverznímu měnič,i analogového a digHálního
záznamu Optl'onics P-1700.

Ing. J. Šíma, CSc" v rámci čtvrtého tematického okru-
hu, kJterý byl věnován P9pisu analogových postupů zpra-
cování obrazových dat ve Středisku dálkového průzku-
mu Země, poskytl podrobné údaje vče,tně předběžných
cen Do výsledných materiálech (Dodvozeninách snímků],
které středisko v současllJosti může nabídnout zájemcům
z řady resortů nál'odního hospodářství.

V závěrečném referátu podal Ing. O. Jeřábek, CSc.,
základní informace o možnostech využLtí dálkového prů-
zkumu Země v národním hospodářství, a to v oblasti
geologie, zemědělství, lesnictví, vodohospodářství a
ochrany životního prostředí. Uvedený okruh l'Ozšířil Ing.
J. Šíma, CSc., o oblast evidence nemovitostí, kde se vy-
užívá barevných leteckých snímků a o ochranu půdního
fondu.

První den semináře Qyl Ukončen promítnutím sovět-
ského a amerického filmu, které se zabývaly postupy
získávání dat dálkového průzkumu Země, jejich zpra-
cováním a sférami jeho využití.
V rámci druhého dne semináře, se jeho účas.tníci se-

známiM s funkcí řady fotogrammetrických přístrojů v la-
boratoři stavební fakulty ČVUT. Vedoucím instruktáže
byl doc. Ing. J. Šmidrkal, CSc.
Seminář byl první akcí v dané disciplíně uskutečně-

nou pro širší veřejnost v ČSSR. Umožnil seznámení od-
borníků z jed>notlivých resortU národního hospodářství
s problematikou, současným stavem a perspektivami dál-
kového průzkumu Země a poskytl zákIadní informace
o mDožnostech využití technických a materiálových ka-
pacit Střediska dálknvého průzkumu Země pro zefektJiv-
nění některých činností v jednotlivých oborrech národ-
ního hospodářství. Zál10véň však znamenal i nemalý pří-
IlJOSpro. zvýšení kvality a efiekitivD:Dos,tispolupráce Stře-
diska dálkového průzkumu Země se zástupci resortů
zainteresovaných 11a využívání výsledků jeho činnosti.

Ing. Jaroslav Uhlíř, Tomáš Beneš,
VÚGTK Zdi by

15. února 1905 se narodil v Praze ing. dr. Karel Kuče-
ra, CSc., jeden z předních geodetů a vědeckých pracov-
níků. Od r. 1928 pracuje v resortu, nejprve u katastrál-
ní měřicl{é služby, od r. 1930 pak v triangulační kance-
láří ministerstva financí zejména u základní sítě. V ro-
ce 1946 se stává vedoucím výzkumného oddělení v bý-
valém SZKÚ, které později přešlo d] VÚGTK.
Jeho odborná činnost je rozsáhlá a výsledlky jeho prá-

oe byly a jrsou využívány v pr,axi. Jeho vědec:ká čLnniQIst,
vyznačující se vždy původností a Iprecizností, byLa oce-
něna v r. 1969, kdy ing. dr. Kuč8'rovi bylo za tvůrčí
úspěchy uděleno pre2lidentem r'epubli'ky státní vyzname-
nání "Za vyni~ající Ipráci". Byl členem mn,oha institucí,
z nichž uvádíme Čs. národní komitét ge'odetiC'ký a geor-
fyzikální. Obsáhlá je i jeho činnost publikační, zahrnu-
jící pět knih a olkolo 50 původních pr1ací.
Přejeme ing. dr. Kučerovi, CSc., do dalších let stále

stejný životní e,lán a neu1lichající zájem o naše odborné
dění.
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Z geodetického kalendáře
(leden, únor, březen)

19. ledna 1980 - Ing. Milan Šiška, vedoucí provozu ma-
pování Geodézie, n. p., Plzeň, nositel resortního vyzna-
memání "Nejlepší pracovník roso rtu ČÚGK" z r. 1968.
V r. 1978 propůjčen titul "Zasloužilý prac01.nník" resortu
ČÚGK. Význačný zlepšovatel, aktivně činný v KRB a
ČSVTS.V resortu pracuje od jeho založení.
16. února 1980 - Drahomíra Plášilová, odborná pracovni-
ce sekretariátu předsedy ČÚGK.V resortu pracuje 20 let.
Za pracovní a politickou angažovanost obdržela stranic-
ké vyznamenání - medaili k 50. výročí založení KS,Č,
v r. 1979 čestné uznání ČSVTS.
16. února 1980 - Julie Dohnalová, pracovnice sekreta-
riátu předsedy ČÚGK, ,aktivně činná v základní organi-
zaci ROH.
3. března 1980 - Ing. Miloslav Muzika, vedoucí středis-
ka geodézie v Českých Budě'jovicích. Výborný organizá-
tor a zIepšovateI, aktivně činný v ČSVTS. V r. 1979 pro-
půjčen titul "Zasloužilý pracovník" resortu ČÚGK.

12. března 1980 - Ing. Josef Šimerle, profesor na SPŠS
- obor geodézie v Brně s aprobací :pro matematiku a
deskriptivní geometrii. V r. 1975 vydal pro žáky SPŠS
skripta "Pozemkové úpravy".

29. ledna 1980 - Prof. Ing. et. Ing. Libor Fallsek, profe-
sor lesnické fakulty VŠZ v Brně, vedoucí katedry geo-
dézie a fotogrammetrie. V průběhu 18't 1957-1970 za-
stával třikrát funkci proděkana a v letech 1970-1973
fmlkci prorektora VŠZ. Vydal ně'kolik učelbních textů
a podal řadu zlepšovacích a patentních návrhů. Boha' á
je jeho publikační činno'st. Záslužná politická apedago-
gicko-vědecká činnost byla oceněna v r. 1972 titulem
"Zasloužilý učitel". Veřejná činnost byla oceněna NV
města Brna ně'kolika čestnými uznáními.

Výročí 70 let:

8. februára 1980 - Ing. JUDr. Pavol Parobek. Do rezortu
geodézie a kartografie nastúp'l r. 1950 na Slovenský
zememeračský a k1artlografický ústav v Bratislave.
V r. 1954-1956 bol vedúcim s'8kretariá17u na Správe ge-
odézi.e a kartografie na Sl'O'venskua v rokoch 1957-1969
riadite·rom Kartografického a reprodukčného ústavu a
KartograIie, n. p., Bratislava. Zaslúžil sa o rozvoj karto-
grafie na Slovens:ku. Bol aktívnym účastníkom SIOVEn·
ského námdného povstania. Je nositeIom viacerých vy-
znamenaní. V roku 1966 mu bolo ude,lené štátne vyzna-
menanie "Za záSi~uhy o výstavbu".

9. března 1980 - Ing. Václav Pichlík, CSc" býv. vedoucí
pracovník fo'togrammetrického odd. VÚGTK v Praze.
Od r. 1956 působil ve VÚGTK v Praze v oblasti výzkumu
mapování ve velkSřch měřítkách fotogramme'trickými. me-
todam;. Jeho vědeckrJVýzkumné činnosti se dostalo mezi-
ntirodního uznání. Publikoval značné mmožství článků
doma i za hI'anicemi, je spoluautorem učebnice "Foto-
grammetrie" pro SPŠZ. Za svoji vynikající práci a pro-
pagátorskml aktiVitu ve fotogrammetrit byl v r. 1957
vyhodnocen jako nej1epší praoo1vnfk reso-rtu a v r. 1968
jlBlkopředseda OS fotogrammetrie vyznamenán stříbr-
ným odznakem ČSVTS - geodézie a kartografie.

B I a h op ř e ie m el

Z dalších výročí připomínáme:

1. januára 1970 - pred 10 rokmi bol zriadený Výskum-
ný ústav llepdéz!e a kartografie v Bratislave, ako súča"ť
vedeckovýskumnej a vývojovej základne Slovenskej so-
cia!],istickej republiky. Ústav je' vedÚ!cim pracovislkom ve-
dec'kotechnického rozvoja s odbornou pDsobnosťou pre
geodéziu, mapovBlnIe, geodetickú astronómiu, geod8ltickú
gravimetrlu, fotogrametriu, kartografiu, kartografickú
polygrafiu, evidenciu nehnutelností a dokumentáciu
v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartogr'afie. Je
školiacim pracoviskom vedeckých ašpirantov z v'8dného
odboru 11-50-9 geodézia, špecializácia teor'e,tická geo-
dézia a technická geodézia.

1. januára 1970 - pred 10 rokmi bola zriadená Sloven-
ská kartografia, n. p., Bratislava, alkc účelová vydavate·!-
ská a nakladaterská štátna hospodárska organizácia s vý-
robnOlu základllou. Slovenská kartografia má celosloven-
skú pDsobnosť a vykoná,va hospodársku, vydavatelskú a
nakladateTskú, výrobnú a obchodnú činnosť na úseku
vydávania a tlače kartografických diel a publikácií z od-
bo.ru geodézie a kartogrnfie.

31. ledna 1905 - před 75 lety Ise narodH v Tvarožné
u Brna Prof. Ing. Dr. Vlastimil Blahák, profesor geodé-
zie na Vysoké škole dopravní v Žilině, kde p1ně uplatnil
svůj široký rozhled jak v geodézii, tak kartografii a
fotogrammetl'ii. Byl členem mnoha vědeckých instituci.
Do současné praxe zavedl m8'todu světelných řezů pro
měření defnrmací a dokumentaci tunelů. Vydal knihu
"Akustické a rádiové zaměřování v geodézii akartogra-
fU" 'v SNTL, spol'Ulpracoval na celostátní 'učebnici "Geo_
dézie" 'pro posluchače stavebního inženýrství, je auto-
rem skript z užité kartografie a řady článků v odbor-
ných časopisech. Za okupace, byl vězněn v 1. 1942-1945.
(Zemřel 10. října Hl79 v Praze).

2. ú1nora 1905 - před 75 lety se narodil Ing. Ladislav
Janoušek v Lubné u Rakovníka, býv. vedoucí měřické-
ho střediska Pražského projektového ústavu. VýznamnSř
pracovník v oboru zeměměřických prací Ip1rourbanistic-
ké poti'eby. Byl členem NV hl. m. Prahy, členem komise
pro výstavbu Prahy, předsedou MV ČSVTS pro geodézil
a kartografii. Byl též dlouholetým členem redakční rady
GaKO. lZemřel 11. září 1975 v Praze.)

11. února 1650 - před 330 lety zemřel ve StoG'kholmu
René Descartes (Ia t. Cartesius) významný franco1uz5kSř
učclnec, filosof, matematik a fyzik 17. stole1í. Ve filozo-
fii je znkladatelem novověkého vědeckého racionalismu,
v němž je věda osvobozena z ,područí víry, a který ovliv-
nil filozofii materiallistickou. V matematice se zasloužil
o sblížení geometrie s aritmetikou a je vedle Fermata
považován za tvůrcB ana,lytické geometrie. Zúčastnil se
bitvy na Bilé hoře. Během svého života se setkal s ma-
tematikem a hvězd~řem Janem Keplerem a s I. A. Ko-
lmmským. [Narodil se 31. března 1569 v Lahay ve
Francii. )

13. marca 1910 - 'Prf'd 70 rokmi sa narodil v JurI pri
Bratislave Ing. František Macháček. Po štúdiach v Bra-
tislave a Brne nastúp.il do štátnej zememeračsk1ej služ-
by. P6sobil v Gallante (Katastrálny meračslký úrad -
KMÚ), Trenčíne (lnšpektorát katastrálneho vymeriava-
n'a), Bratislave (KMÚj, Martine lReprodukčný ústav)
a nakoniec opĚiť v Bratislave [Oblastný ústav geodézie
a kartografie a Inžinierslka geodézia, n. p.). V ,priebehu
svojej pracovnej činnosti vykonával práce rDzneho druhu
a zastával r6zne funkcie. Najvačšie zásluhy má však
v reproc1ukcii. Založil a vybudoval Reprodukčný ústav
v Martine. Zomrel 17. 1. 1973 v Bratislave. .
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Súťaž mladých geodetov

V rámci budúceho kongresu Medzinárodnej federácie
geodetov (Fédération lnternationale des Géometrěs-FIG)
v Montreux (Švajčiarsko) v dňoch 9.-18. 8. 1981 sa
uskutoční aj trad'čná sú(až prác mladých geodeto\l
(ktorí v dňoch kongresu nedovršia 35 rokov).

Pre kongresovú súťaž je vybrallá téma "G e ode t
v m o jej v I a s t i" s problematikou o výučbe, organi-
zácii, praktickej činnosti a význame geodézie pre spo-
ločnost a národné hospodárslvo.

Vedenie FIG [ýmto sleduje dva ciele:
1. Podnietit čo najviac mlau/ch geodelOv ČO možno

z najvačšieho počtu členských štátov, aby sa zaoberali
dDkladnými a obšírllymi úvahami o význame a posla-
ní svojho odboru. Povzbudiť ich, aby premýšfali o úlo-
he a význame geodeta pre jEdnotlivca i celú spoloč-
nosl, 11 aby vedeli formulovat svoje podnetné návrhy
a predstavy.

2. Získat cenný myšlienkový materiál o povolaní geo-
deta na celom svete, nakofko všetky súťažné práce
budú publikované v rámci lmngresového spravodaj-
stva.

Rozsah prác je stanovený počtom 3-5 tisíc slov v ja-
zyku anglickom, francúzskom, alebo nemeckom. Text
má byť napísaný na papieri lcrmltu A4, len z jednej
strany a odosluný vedeniu F1G do 31. 12. 1980 prostred-
níctvom národných členských orgamzácií.

Záujemci z ČSSR posielaj te svoJe práce v národnom
jazyku do konca sp.ptemora 1980 na adresu:

ČSVTS - čs. národný komitét pre FIG
Široká 5
11001 P r a hal

Doc. Ing. JuraŤ Solc, CSc.,
Katedra geodézie SvF SVST,

Bratislava

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Ovčinnikov, L. v.: Práci s kádry na úroveň nových
úkolů, s. 1-5.

O iniciativě předních pracovníků podniku č. 8 "Pěti-
let,Ý závazek - ke 110. výročí narození V. I. Leni-
na , s. 6.

Antipov, I. T.: Fotogrammetrie ve službách národního
hospodářství, s. 15.

RaŤzman, A. P.: Přední pracoviště, s. 8-lG.
Dejneko, V. F.: Rozvoj leteckých fotogrammetrických
. prací pro zemědělství, s. 16-21.

Čuprina, Je. P.: Na účet roku 1981, s. 17.
Myl'nikov, A. N.: Profylaktické metody na snížení trau-

matismu při pomocných a zemědělských pracích,
s. 21-22.

Rešetov, Je. A.: Obnova topografických map podle kos-
mických snímků, s. 23-25.

Jurov, V. 1.: Geometrická kalibrace vyhledávacích ma-
povacích snímacích zařízení, s. 26-31.

KrŤukov. Ju. A.: Automatizovaný systém vedení jednot-
ných katalogů výšek nivelačních bodů, s. 31-33.

Agatonov, Ju. N.: Kombinovaný způsob astronomické-
ho určení, s. 33-35.

Sinel'nikov, D. A. - Svistun, V. 1.: Vliv činnosti sopek
na výsledky nivelace, s. 35-36.

Nikitin, V. P.: Dva způsoby geometrické nivelace, s. 36
a 37.

Pandul, I. S. - Bogdanov, B. C.: Výzkum stability ná-
stěnných nivelačních značek v Jakutsku, s. 37-38.

Jelenevskij, N. N. - KapanskiŤ, V. N.: Otázky souř'ad-
nicového připojení polygonových pořadů, s. 38-40.

Šechovcov, C. A.: Hodnocení přesnosti protínání z dé-
lek grafickou metodou, s. 40-42.

Sul'man. V. A.: Porovnání programů fotogrammetrické-
ho zhuštění Výšek, s. 42-45.

Neumyvakin, Ju. K.: O spojení kvalitativních charakte-
ristik přesnosti mapy, s. 45-47.

Jaguskin, V. I.: O použití resortních materiálů při topo-
grafickém mapování, s. 47.

Krumelis, V. A. - Ivanova, L. I. - Derech, Z. D.: Urče-
ní formy úponových krytin inženýrských staveb fo-
togrammetriclwu metodou, s. 48-49.

Malikov, B. N.: K metodice stavby a použití přehledné
geologické mapy BAM, s. 49-52.

Baškirov, O. A. - Kol'cov, A. F .. - Lipen', V. Ju. -
Sverdlov, E. N.: Systém vstupů čarových prvků do po-
počítače, s. 52-57.

Balandin, V. N. - VolodarskiŤ, R. D.: Laserové přístroje
pro měření hloubky mělčin, s. 58-61.

Baran, P. I.: Geodetický seminář v Kyjevě, s. 61.
Jegorov, L. P.: Tropoju Fedosejeva, s. 62-63.

Dekret o zřízení Hlavní správy geodézie, s. 1-2.
Leninský dekret v praxi, s. 3-14.
Zasloužilý pracovník závodu, s. 4.
Velké umění, s. 5.
S láskou k práci, s. 7.
Jaščenko, V. R.: Plnění před stanoveným termínem,

s. 8-9.
Kašin, L. A.: O nových směrech práce Státní geodetické

služby, s. 14-25.
Kienko, Ju. P. - Filipčenko, A. V.: Kosmická technika

ve službách geodézie, kartografie a přírodovědy,
s. 26-32.

Sazonov, A. Z.: Astronomicko-geodetická síť SSSR,
s. 32-35.

Makarenko, N. L.: Současné problémy a perspektivy
družicové geodézie, s. 36-38.

Bol'šakov, V. D.: Leninský dekret o zřízení Hlavní sprá-
vy geodézie a Vysoké školy geodetické v SSSR,
s. 38-44.

Karev, P. A.: Práce Sibiřanů k jubileu odvětví, s. 44-49.
Kos 'kov, B. I. - Nalivkill, ,,1.N. - Chrenov, L. .s.: Roz-

voj topografických a geodetických prací v Moskvě,
s. 52-54.

Jegorov, L. P.: M.D.Boně-Brujevič (z biografie], s.52-54.
TŤuflin, Ju. S. - TimoteŤev, Ju. S. - Alexašin, Je. P.

- OstrovskiŤ, M. V.: Některé Výsledky rádiového pro-
filování automatické stanice "Luna-22", s. 54-58.

Malachov, B. M.: Hydrolokační způsob mapování moř-
ského dna, s. 58-63.

KamornYŤ, V. M.: Zkušenosti s použitím snímacího vy-
hledávacího hydrolokátoru pro mapování pobřezních
mělčin, s. 63-64.

Geodezija i kartograflja, č. 4/79

Kutuzov, I. A.: Lépe využívat rezervy výroby, s. 1-12.
Popis odznaku "Zasloužilý pracovník geodézie a karto-

grafie RSFSR", s. 12.
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Výnos o čestném názvu "Zasloužilý pracovník geodézie
a kartografie RSFSR", s. 13.

Šaab, A. A.: Ze zkušeností s prací ve vysokohorských
oblastech, s. 14-15.

Bembinov, S. I.: Pracovat komplexně, s. 16-lS.
Pavliv, P. V.: K metodice určení systematických chyb
nivelace 1. a II. řádu, s. 19-20.

Polevoj, V. A.: Vzorce pro řešení hyperbolických protí·
nání, s. 20-22.

Muranov, A. V. - Pakaljuk, N. M.: Ze zkušenosti se
sestavováním kovových geodetických znaků, s. 23 až
24. ,

Micheječev, V. S.: Určení optimální velikosti dílku stup-
nice na lati, s. 24-26. '

Ivanov, A. A. - Koréagin, A. N.: Hydrostatická nivelace
při inženýrsko· geodetických pracích, s. 26-29.

Šaršavickij, L. V.: Určení souřadnic bodů stavební
sítě, s. 29-32.

Urjupin, N. V.: Zpracování geodetických měření s po-
mocí minikalkulátoru "Elektronika B3 - 21", s. 32.

Barabanova, N. G.: Kompenzace zkreslení stereomodelu
pomocí zařízení zhotoveného v CNIIGAiK, s. 33-36.

Zafirov, P. V. - Kučinskij, Ju. I. - Vanin, A. G.: Auto-
matické registrovací zařízení ESU-4/EC-9002, s. 36
až 39.

ťolovik, V. A.: Optický dálkoměr, s. 39-40.
Zivičin, A. N.: Metodika určení kvalifikace vyhodnoco-
vatele, s. 40-42.

Terechov, N. M.: 60 let sovětské kartografické tvorby
~pro vzdělávací proces, s. 42-47.
Gervjakov, V. A.: Sestavení map polí hustoty a morfo-
metrických ukazatelů na základě podkladů ve vel-
kých měřítkách, s. 47-50.
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Z kollegia Hlavní správy geodézie ,a kartografie při
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Odborové organizace pracujících průzkumně geolo-
gických prací, s. 60

Subbtoin, I Je.: Seminář průzkumníků, s. 61.

Geodezija, kartografija i zemeustrojslvo, Č. 2/79

Timovski, St.: Polská geodézie v období 1918-1978,
s. 3-7.

Netav, N.: Informační problémy - základní prostředek
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s. 8-13.

Gruev, K.: Hustota podrobných bodů a metody vytyčová-
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Dimov, L.: Použití metody nejmenších čtverců pro vy-
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Dojčinov, L.: Trigonometrická síť města Belogradčik,
s. 21-25.

Ribarov, S.: O vytyčování náspů při stavbě silniční ko-
runy, s. 26-27.
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Peevski, V.: Jubilejní slavnost v Moskvě, s. 7-S.
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Ribarov, S.: Problém kritéria přesnosti při optimálním
určování bodů, s. 12-14.
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Takřka ve všech technických oborech patřf

k základnf teoretické přfpravě odbornfků zvlád-

nutf potřebných metod deskriptivnf geometrie.
Na první díl učebnice, obsahujfcí základy pla-

ninwtrie, stereometrie a teorie promftánf, na-

vazuje kniha

DESKRIPTIVNí
GEOMETRIE II

Druhý díl celostátní vysokoškolské učebnice obhahuje
geometrii křivek a ploch. úvod do přímkové a projektivní
geometrie a do kinematické geometrie v rovině .

Křivky

Plochy
Rozvinuté plochy

Rotačnf plochy

Kvadratické plochy

Šroubové plochy
Základy přímkové geometrie

Základy projektivní geometrie v rovině
Základy kinematické geometrie v rovině

Obalové plochy

Kniha je určena především posluchačům fakult strojnfch,
hornických a hutnických a studujícím dalších technic-
kých oborů i odborníkům v technické praxi.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelstvi technické literatury, odbytové odděleni,
11302 Praha 1, Spálená 51


