
Socialistické závazky na počest 40. výročí Velké,
revoluce v resortu USGK

říjnové socialistické
526:331.876 (437)

Stejně jako na všech pracovištích celé naší vlasti
je i v ústavech geodesie a kartografie letošní 40. vý-
ročí Velké říjnové socialistické revoluce podnětem
k uzavírání socialistických závazků. Na výzvu Oblast-
ního ústavu geodesie a kartografie v Praze z března
t. r., uveřejněnou v Geodetickém a kartografickém
obzoru č. 4 z dubna 1957,uzavřely všechny oblastní
ústavy geodesie a kartografie v českých krajích, dále
Kartografický a reprodukční ústav v Praze a Geode-
tický a topografický ústav v Praze celoústavní zá-
vazky na počest tohoto významného výročí. Ze slo-
venských ústavů uzavřel celoústavní závazek Oblast-
ní ústav geodesie akartografie v Bratislavě a Karto-
grafický a reprodukční ústav v Modre-Harmónii.
,Všechny celo-ttstavní závazky vyhlášené na počest
40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce jsou
podloženy mnoha induviduálními a kolektivními zá-
vazky pracovníků ústavů.
Závazky jsou zaměřeny v prvé řadě na rovnoměrné

plnění a překračování plánovaných úkolů, zejména
pak na plnění a překračování plánů v zakládání jed-
notné evi,dence půdy, jako jednoho z hlavních úkolů
resortu USGK. Urychleným zavedením pořádku do
evidence půdy pomohou pracovníci geodesie a karto-
grafie národním výborům a ministerstvu zemědělství
při plánování zemědělské výroby. Naplňují tak usne-
sení X. sjezdu KSČ a u,snesení vlády z 25. ledna 1956
a únorového zasedání UV KSČ o dosažení vyšší efek-
tivnosti v zemědělské výrobě. Tyto závazky, týka-
jící se JEP, představujíhódnotu Kčs 1,442.783,-,
t. j. celkem 29 % hodnoty všech závazků ústavů
geodesie a kartografie.
Další závazky zaměřené na urychlené dodání ma-

pových podkladů pro geologický průzkum, výstavbu

nových dolů, zemědělských meliorací a bytovou vý-
stavbu jsou stejně významné. Nemůžeme ovšem opo-
menout závazky na snižování vlastních nákladů, dodr-
žování a zkracování termínů, na zlepšení organi!1ace
práce, zvyšování osobní kvalifikace a patronáty nad
zácvikem a výchovou mladých pracovníků, k~eré
přinesou našemu národnímu hospodářství další hod-
noty. Většina ústavů se zavazuje splnit celoroční plán
nejpozději do 73. narozenin presidenta republiky
s. A. Zápotockého, t. j. do 19. prosince 1957.Závazky
některých ústavů uvažují i dřívější splnění plánu.
Celková hodnota všech závazků k 40. výročí Velké

říjnové socialistické revoluce v oblastních a celo-
státních ústavech geodesie a kartografie je Kčs
5,439.215,-. Na této částce se p~dílí vyzyvatel Ob-
lastní ústav geodesie a kartografie v Praze částkou
Kčs 662.550,-. Slovenské ústavy jsou účastnyčást-
kou Kčs 1,920.630,-, z toho Oblastní ústav geodesie
a kartografie v Bratislavě Kčs 735.638,-.
Plnění závazků podle stavu k 30. červnu 1957 je

úspěšné. Za II. čtvrtletí bylo dosaženo splnění
v hodnotě Kčs 2,252.547,-, t. j. 41,41%. Z toho
Oblastní ústav geodesie a kartografie v Praze Kč.s
448.100,-, t. j. 67,8 % a slovenské ústavy Kčs
456.834, t. j. 23,8%.
Z dosavadních výsledků je patrno, že si ústavy

geodesie a kartografie plně uvědomily závažnost a
nutnost splnění svých závazků, které vyjadřují od-
hodlání splnit a překročit úkoly dané státním plánem
a postupovat tak rychleji na cestě k vybudování so-
cialismu v naší vlasti. Můžeme předpokládat, ~e vy-
hlášené závazky budou splněny a v některých přípa-
dech i překročeny.

Studie nejvhodnějších formátů map a převodu kresby z map dosavad-
ních do map v zobrazovací soustavě Gaussově.

1. část: Stuwe nejvbodnějších formátů map se zřetelem k souřadnicovým soustavám.

Zpracoval: Prof. Dr Pavel Potužák, poslanec NS 526.89:526{832

Z referátu předneseného na II. vědecké konferenci zeměměřické fakulty ČVUT v Praze v únoru 1957.

Úvod.

Pro mapovací práce v ČSR bylo přijato v roce 1953
Gaussovo zobrazení na Krasovského elipsoidu. Pro
měřítka 1 : 10000 a menší byly zvoleny šestistupňové
pásy se základními poledníky 15° a 21°, kdežto pro
mapy v měřítku 1 : 5 000 a· měřítka větší bylyzvo-
leny třístupňové pásy se základními poledníky 12°,
15°, 18°, 2P a 24° východně od Greenwiche. r:r:oto
:uspořádání je mezinárodní a je zavedeno v SSSR, ve
státech lidových demokracií, v NSR, Italii atd.
Pro velká měřítka byly zvoleny třístupňové pásy

proto, že se u šestistupňových pásů vyskytuje na
jejich styku velké skreslení, které dosahuje velikosti
až 1(1000.Dálejenutno uvážit, že kvůli snazšímu pře-

chodu kresby map z pásu do pásu se musí mapové
listy na styku obou pásů překrývat, a proto se udá-
vají souřadnice měřických bodů v souřadnicových ro-
vinných soustavách v obou pásech.
Převod souřadnic bodů ze soustavy jednoho pásu

do souřadnicové soustavy druhého pásu je ulehčen
převodnými tabulkami, takže výpočet sou,řadnic
podle zvláštních vzorců odpadá a nebude v tomto
pojednání dále uvažován.

Fonnáty map v malých a středních měritkách.
Pro mapy velkých měřítek v Gaussově zobrazení

bude nutné uvažovat též o vhodném formátu mapo-
vých listů a sekčních čtyřúhelníků. Formáty sekč-
ních čtyřúhelníků, které získáme dělením milionti·
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nové mapy a mapy 1:100000, jsou nestejné velikosti
proto, že jsou dány zeměpisnými čarami, které ome-
zují různé plochy mapových listů. Tato okolnost je
na .závadu u map velkých měřítek. Za účelem oh-
jasnění tohoto stavu uveďme v dalším výkladu vznik
formátů sekčních čtyřúhelníků v různých měřítkách
a jak hy se toto členění jevilo též u map velkých mě·
řítek.
1. Mapa 1:1 000 000 má rozměry v zeměpisných

údajích 6° X 4°. (První údaj je rozdílem v zeměpisné
délce, druhý v zeměpisné šířce).
2. Mapa 1: 100 000 vznikne dělením mapy 1:

: 1 000 000 ua 12 sloupců a 12 vrstev. Tak vzniknou
sekční čtyřúhelníky velikosti 30' X 20'.
3. Mapa 1:50000 vznikne dělením mapy 1:100000

na dvě vrstvy a dva sloupce příčkami. Velikost ohraz-
ce činí 15' X 10'.
4. Mapy 1:25 000 se ohdrží dalším dělením příč-

kami na dvě v;.rstvy a dva sloupce, takže rozměry
sekčního čtyřúhelníka činí 7'30" X 5'.
5. Mapa v měřítku 1:10 000 vzniká dělením mapy

předchozí na dva sloupce a dvě příčky velikosti
3'45" X 2'30".
6. Rozměry mapy 1:5 000 ohdržíme huď dalsím dě·

lením mapy 1:10000 příčkami, neho je ohdržíme
přímo dělením mapy 1:100000 na 16 vrstev a 16
sloupců, čímž vzniknou mapové listy velikosti
1'52,5" X 1'15". Mapové listy se při tomto dělení
očíslují po vrstvách od západu k východu a od severu
k jihu s čísly od (1) do (256).
V našich zeměpisných ~ířkách ohnáší velikost sekč-

ního rámce v měřítku 1: 5000 kolem 45,68 cm ve smě-
ru východ-západ a 46,34 cm ve směru severo-jižním,
což odpovídá skutečným rozměrům as 2284 m X
X 2317 m.
7. Mapa v měřítku 1:2000 hy vznikla z mapy

1:5 000 tím, že hy se rozdělil formát mapy příčkami
ha tři sloupce a tři vrstvy, čímž vznikne 9 mapových
listů velikosti 37,5" X 25". V našich zeměpisných
šířkách hy se tak zohrazilo na mapovém listu území
velikosti as 755 X 772 m a rozměry sekčního čtyř-
úhelníka hy činily as 37,8 X 38,6 cm.
8. Mapa v měřítku 1:1 000 hy se ohdržela opět

dalsím dělením na' dva sloupce a dvě vrstvy, čili
18,75" X 12,5" a o stejné velikosti formátu jako mapa
1:2 000. Velikost území v našich šířkách, zohrazené
na tomto formátu, činí zaokrouhleně 377 m X 386 m.
Poněvadž oha formáty map 1:2 000 a 1:1 000 jsou

pro praxi malé, zvlástě pro projektování rozsáhlej-
ších zemních prací, hyli hy projektanti nuceni spo-'
j,ovat, listyyky~pírováním, ahy získali na jednom listu
uzeml o vetsl rozloze.
Pro mapy menších měřítek nevadí menší formáty

sekčních čtyřúhelníků, nehoť je na nich zohrazeno
území o dostatečné velikosti. Pro mapy velkých mě-
řítek 1:2 000 a 1:1 000 tyto formáty nevyhovují též
proto, že se na nich hudou počítat přesné výměry
ploch, při čemž sekčn.í čtyřúhelníky, vytvořené ze-
měpisnými čarami, mají nestejnou výměru, jež ko-
lísá hlavně se vzdáleností od osy X.
Poněvadž plošné deformace vlivem projekce hudou

řešeny v další části této studie, nehude o nich zde
zmínka.
Se zřetelem k tomu, že uvnitř sekčních čtyřúhel-

níků se má zohrazovat též čtvercová síť pravoúhlých
souřadnic, která pro měřítko 1:5 000 má stranu

čtverce 0,5 km, mohly hy se volit strany čtvercové
sítě pro měřítko 1: 2 000 velikosti 0,2 km a pro mě-
řítko 1:1 000 velikosti 0,1 km. Tato čtvercová síť hy
se překreslovala i mimo sekční rámec a usnadňovala
hy zakreslování jednotlivých hodů do map podle sou-
řadnic. Nehylo hy pak třeha počítat průsečíky mě-
řických přímek se sekčními zeměpisnými čarami, ale
jen se stranami čtvercové sítě na styku listů. Ohdohně
hy se mohly zohrazovat na sekčním rámci rysky čar
pravoúhlých souřadnic a v případě, kdy půjde o list
na okraji souřadnicové soustavy, vyznačily hy se
rysky mapových listů ze sousedního pásu. Na sekč-
ních čarách hy se mohly zohrazit též průsečíky po-
ledníků a rovnohěžek v určitých volených interva-
lech.

Studie formátů map ve velkých měřítkách.
Formáty map 1:5 000 ~ v měřítkách menších, dané

zeměpisnými čarami, celkem dobře vyhovují, nehoť
území na nich zohrazená jsou dost velká. Pro mě-
řítko 1:5 000 činí asi 523 ha, čili přes 5 km2• Jinak hy
tomu hylo na mapách velkých měřítek, jako na př.
v měřítku 1:1 000. Pro zeměpisnou šířku 50° hy měla
plocha, zohrazená v mezích zeměpisného sekčního
čtyřúhelníka a jak hylo uvedeno vpředu, výměru asi
14,4 ha. To hy hyla malá výměra. Kromě nedostatků,
zmíněných již shora, je nutno počítat při rýsování
též se zakřiveno stí sekčních čar a i když tato je ve
velkých měřítkách nepatrná, způsohovala hy její
kresha přesto určitou kartografickou nepřesnost, se
kterou je nutno počítat.
Pro praktickou potřehu je nutno volit formáty

sekčních čtyřúhelníků, které vyhovují dohře projekč-
ním účelům. Poněvadž zeměpisné sekční čáry, jak
hylo vpředu uvedeno, jsou pro velká měřítka nepo-
hodlné, lze místo nich volit výhodnější sekční pravo-
úhelníky, t. j. ohdélníky neho čtverce, jichž strany
jsou rovnohěžné k souřadnicovým osám. Tím se vý-
početní a grafické práce ulehčí a zjednoduší.
Pro volhu velikosti formátu papíru je důležitá jed-

nak výměra území na listu zohrazená, jednak tvar
sekčního pravoúhelníka.
Dosavadní sekční pravoúhelníky na mapových

listech v jednotné zohrazovací soustavě mají v mě-
řítku 1:1000 výměru 31 ha 25 a, v měřítku 1: 2000
výměru 125 ha. Bylo hy proto žádoucí, ahy nově vo-
lené sekční pravoúhelníJiy měly výměru stejnou, neho
větší. Formát papíru je nutno volit tak veliký, ahy
mezi okrajem papíru a sekčním pravoúhelníkem hylo
ještě dost místa na různé nápisy neho k zohrazení mě-
řických hodů. Dalšími podmínkami jsou jednak ovlá-
dání mapového listu hěhem kartirování, jednak mož'
nost reprodukce při omezených rozměrech tiskař-
ského stroje. Na př. největší formáty papíru, které
se mohou ještě používat na reprodukčních strojích
Deffa, jsou 1 000 X 1400 mm.
Formáty sekčních pravoúhelníků v SSSR a NDR.
V SSSR provádí Hlavní správa geodesie a karto-

grafie (GUGK) ministerstva vnitra mapování celého
sovětského území fotogrametricky. Vzhledem k roz-
sáhlosti celého území ve výměře asi 22 000 000 km2

zahývá se GUGK mapováním v malých a středních
měřítkách. Ve velkých měřítkách koná si každý pří-
slušný resort státní správy měřické práce sám podle
směrnic schválených GUGK. I když zohrazovací sou-
stavy jsou pro všechna odvětví státní správy stej~á
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a závazná, vyhotovují se mapy velkých měřítek se
sekčními pravoúhelníky. Podle učebnice "Geodezia
v gorodskom strojitelstvě, II. díl z roku 1950" jsou
používána měřítka 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000
a ve zvláštních případech též 1:100 a 1:200. Pro
všechna uvedená měřítka map se používají formáty
papíru 60 X 60· cm se sekčními rámy velikosti
50 X 50 cm. Tak je na mapovém listu v měřítku
1: 1000 zobrazena plocha o výměře 25 ha, v měřítku
1:2000 plocha o výměře 100 ha = 1 km2•

V NDR se vyhotovují v téže zobrazovací a sou-
řadnicové soustavě mapy traťové, rámcové a ostrovnÍ.
Pokud jde o mapy traťové, používá se papíru formátu
obdélníkového. Traťové mapy zobrazují jen část obce
jako je pozemková trať, hon, díl, a p.
U rámcových map, t. j. těch, na nichž se provádí

souvislé zobrazování bez omezení správními hrani-
cemi, sepoužívá formát papíru velikosti 700 X 707mm.
U ostrovních map (map obcí), t.j. takových, na

nichž je zobrazeno jen jedno katastrální území nebo
území obce, se užívá formát papíru velikosti 1 000 X
X 707.mm. Na kreslicím papíru se vyznačí sekční
rámec velikosti 950 X 666 mm a v dolní části papíru
se vytvoří proužek o šířce 26 mm, takže pro kresbu
je dána plocha rámce velikosti 950 X 640 mm. V mě-
řítku 1:1 000 má sekční rámec výměru 60 ha 80a.
~.Kartirování na všech uvedených druzích map
navazuje na čtvercovou síť o straně čtverce 8 cm
v měřítku 1:5000 a 10 cm v měřítkách větších. Tak
odpovídá čtvercová síť souřadni::ím a to v měřítku
1 : 5 000 násobkům 400 m,
1 : 2 000 " 200 m,
1 : 1 000 " 100 m,
1: 500 " 50 m.
Jak bylo uvedeno již vpředu, vyhovuje pro tech-

nickou praxi lépe formát obdélníkový nebo čtvercový.
Kvůli projektování na větších plochách bylo by třeba
volit též větší formát papíru a sekčního rámce. For-
máty sekčních rámců v měřítku 1:2 000 a 1:1 000,
jak by vyplývaly postupným dělením mapy milion-
tinové, činí v naší zeměpisné šířce zhruba 38 cm X
X 38cm. Nestálé velikosti sekčních rámců, dan é země-
pisnými čarami, nevyhovují svojí závislostí na země-
pisné šířce požadavkům kladeným na mapy ve vel-
kých měřítkách, a proto je nutno se zabývat vhod-
nějším formátem pravoúhelníkovým.
V dalším výkladu uvažujme formáty sekčních rám-

ců též se zřetelem k velikosti kreslicích papírů řady
A nebo B, stanovené Československými .normami.
Čtvercový formát sekčního rámce 50 X 50 cm se hodí
na papíru formátu AI = 594 X 841 mm.
Čtvercový formát 7.5 X 75 cm je možno použít na

papíru formátu A() == 841 X 1 089 mm.
Obdélníkový sekční rámec 50 X 75 cm se hodí na

papíru formátu BI - 707 X 1 000 mm.
Obdobně formát 70 X 75 cm by se hódil na papíru

velikosti Bl' Též formát 60 X 80 je výhodný a hodí
se na papíru velikosti Ao'
Všechny uvedené formáty sekčních pravoúhelníků,

čtvercové a obdélníkové, jsou jak při kartirování,
tak při reprodukci snadno zvládnutelné. Prostor mezi
sekčním rámcem a okrajem papíru by se využil pro
různé mapové údaje nebo vysvětlivky.
U formátů sekčních rámců je nutno počítat i s vý-

měrou sekčního pravoúhelníka a tu se nám jeví čtver-
cový formát 50 X 50 cm jako velmi vhodný. V mě-
řítku 1:1 000 obsahuje, jak bylo již vpředu uvedeno,

plochu 25 ha, v měřítku 1:2 000 výměru 100 ha =
= 1 k1Í12• Z obdélníkových formátů vyhovuje též
dobře formát 50 X 75 cm nebo formát 60 X 80 cm.
Uvažujeme-li obdélníkové formáty a bereme-li zře-

tel též ke stavu dnešnímu, nelze opominout ani for-
mát 50 X 62,5 cm, který na dosavadních mapách
v jednotné zobrazovací soustavě dává výměru v mě-
řítku 1:1 000 31,25 ha, v měřítku 1:2 000 výměru
125 ha. '
Ze všech uvedených formátů lze doporučit buď

čtvercový formát sekčního rámce 50 X 50 cm, nebo
ponechání dosavadního výhodného rámce obdélní-
kového 50 X 62,5 cm. O tom, který formát map by
bylo napříště zásadně zachovávat, měla by rozhod-
nout porada odborníků· za spoluúčasti těch, kdož
budou mapy ve velkých měřítkách používat jako
podkladů pro své 'práce.
Poněvadž pro CSR se vystačí s pěti třístupňovými

pásy a souřadnicovými soustavami, je nutno též řešit
otázku překrytu mapových listů na styku souřadni-
cových soustav. Zde se vyskytuje opět týž problém,
s jakým bylo nutno počítat před zavedením jednotné
souřadnicové soustavy katastrální. Jak lze usuzovat
podle požadavků na další zlepšování zemědělského
plánování, bude nutno počítat s tím, že se budou
muset v budoucnu vyhotovovat mapy velkých mě-
řítek, zvláště 1:2 000 pro polní tratě a pro celé státní
území, aby bylo možno spolehlivě počítat výměry ze-
.mědělských pozemků. U těchto map by nebylo správ-
né, aby rozhraní při překrytu tvořily zeměpisné čáry,
nýbrž rozhraní souřadnicových soustav by měly tvo-
řit hranice obcí, nebo okresů, které jsou rozhraním
soustav děleny.
Jiný problém je otázka volby polohy prvé vrstvy

map ve velkých měřítkách, aby nebylo nutno počítat
vrstvy až od rovníku. Proto navrhujeme u třístup-
ňových pásů a mapy velkých měřítek, aby první
vrstva byla volena od rovnoběžky 47° 40', jež probíhá
jižně od území ČSR. Průsečíky poledníků, jichž obra·
zy tvoří osy X, s touto rovnoběžkou, by tvořily po-
čátky jižních sekčních čar mapových listů. Tím by
byla volba a poloha mapových listů v každém pásu
stejná. Příslušné vrstvy mapových listů by se vytvo-
řily kolmicemi k ose X ve vzdálenostech odpovída-
jících rozměru mapového listu v měřítku mapy. Ob-
dobně by tvořily rovnoběžky k ose X sloupce ve vzdá·
lenostech odpovídajících rozměru mapy ve směru vý-
chodo-západním.
Za účelem využití náplně map ve velkých měřít-

kách pro odvození map středních a malých měřítek
bylo by možno, jako je tomu u jednotné souřadnicové
soustavy, označit rohy mapových listů zeměpisnými
souřadnicemi a případně na mapách středních měřítek
vyznačit též rohy mapových listů velkých měřítek.
Zákres by se provedl podle souřadnic, jež by byly pro
tento účel sestaveny v tabulkách. Tak by bylo možno
zmenšit mapu velkého měřítka do měřítka menšího
cestou fotoreprodukční velmi rychle.
Cestou fotoreprodukční se dají překreslit mapy vel-

kých měřítek s celým obsahem, i když půjde o různá
zobrazení a různé elipsoidy. Zde jde o to, jak překres-
lit mapy z jednotné zobrazovací soustavy katastrální
do map v zobrazení Gaussově. Tento problém bude
s hlediska matematického a fotomechanického řešen
společně se s. Dr Kašparem a s. prof. Dr Kloboučkem
na podkladě vzájemných vztahů geometricko-optic-
kých na překreslovacích přístrojích.
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K otázce přesnosti překreslování po vrstvách
Ing. Vladimír Krátký, VT AAZ, Brno

Zdroje systematických chyb při překreslování po vrstvách. Porovnání přesných a přibližných vztahů
pro opravný posun vlícovacích bodů. Výpočet a vynesení posunů při zanedbání nadirové. vzdálenosti. Vzniklé
situační systematické chyby při opravě bodů ve vlícovacím podkladu a ve snímku.

1. Úvod.

Grafické překreslování po vrstvách, kterého se v so-
větské diferencované metodě používá k situačnímu
vyhodnocování, patří k metodám přibližným. To
znamená, že už ve své podstatě je založeno na při-
bližných řešeních a postupech, při nichž vzniklé
systematické chyby až po určitou mezní hodnotu za-
nedbáváme. Jsou to chyby vyplývající z metody
samé a nedají se ovlivnit ani nejpečlivější prací.

Při překreslování po vrstvách jsou nepřesnosti
tohoto druhu způsobeny převýšením terénu zobra-
zeného na snímku. Příčina nepřesností tkví v tom,
že metoda překreslovací umožňuje přesné řešení
vztahů pouze mezi rovinným územím a leteckým
snímkem. U snímků území s větším převýšením
se z tohoto důvodu při překreslování po vrstvách
terén rozděluje na řadu výškových vrstev volených
tak, aby výškové rozdíly v jejich rozmezí nepůso-
bily větší situační chyby, než je přípustná grafická
nepřesilOst mapy. Za tuto maximální mez se v dife-
rencované metodě volí hodnota 0,4 mm.

Jednotlivé části snímku odpovídající takovému
výškovému ;rozdělení (t. zv. zony) se pak samo-
statně překreslují dó společného konstrukčního
listu. Protože překreslovací postup vyžaduje, aby
vlícovací body ležely v jedné rovině, je třeba opra-
vit jejich polohu v konstrukčním listě nebo ve snímku
o vliv jejich převýšení nad rovinami dílčího překres-
lení jednotlivých zon. Způsob, jakým se v praxi
tyto opravné posuny počítají a vynášejí, je u str-
mých snímků (s nadirovou vzdáleností do 3°) při-
bližný a může být dalším zdrojem systematických
chyb. Cílem této práce je objasnění této dílčí otázky.

2. Situační nepřesnost vlícovacích bodů, opravených
o vliv převýšení terénu.

Bylo řečeno, že máme možnost opravovat polohu
vlícovacích bodů buďto v konstrukčním listě nebo
ve snímku.· V obou případech jsou opravné posuny
uvažovány ve vertikálních rovinách proložených
promítacím paprskem příslušného vlícovacího bodu
a musí tedy ležet na spojnici vlícovacího bodu s te-
rénním či snímkovým nadirem. Pro strmé snímky
s o.becným sklonem je poloha těchto bodů obvykle
neznámá. Jejich určení je v takovém případě ob-
tížné, a proto se v praxi sklon strmých snímků při
opravě vlícovacích bodů zanedbává, snímky se uva-
žují jako přesně svislé a funkci nadiru převezme
hlavní bod.

Pro případ svislého snímku platí podle obr. la

L1r' = L1h. tg ciC' = L1h. ~ , (I)

kde L1r' je opravný posun bodu v terénu,
L1h - převýšení vlícovacího bodu nad rovinou

překreslení, .
IX' - úhel sevřený promítacím paprskem vlí-

covacího bodu a osou záběru,

r' - vzdálenost snímkového bodu od hlav-
ního bodu,

f - konstanta komory.

Pro opravný posun v měřítku mapy dostaneme

. .1' = Mj.< . L1r' = Mp . L1h. ~ (2)

a pro posun v měřítku snímku

o' = Ma' L1r' = L1h. ~ ,

kde Mp, Ma je měřítko mapy, resp. snímku,
h - relativní výška letu nad rovinou překres-

lení.

Pro strmé snímky platí uvedené vzorce pouze při-
bližně; přesné vztahy vyplývají z obr. lb

L1r= L1h . tg IX ,

r
.1 = Mp . L1r= L1h. h _ L1h '

(Ia)

(2a)

kde IX je úhel sevřený promítacím paprskem vlíco-
vacího bodu a vertikálou procházející stře-
dem promítání,

r - vzdálenost vlícovacího bodu od terénního
nadiru, vyjádřená v měřítku mapy.

Přesný vztah pro snímkové opravy O zde nebudeme
uvádět (viz [2], § 75), protože se v dalších úvahách
bez něj obejdeme. ,.

V praxi diferencované metody se používá při-
bližných vzorců (2) a (3), a to proto, že hodnotu IX,

resp. r, kreré vystupují v přesných vzorcích, neznáme,
zatím co hodnoty IX', resp. r' v každém případě velmi
snadno určíme ze snímku. Rozeberme v dalším
textu, jakých nepřesností se přitom dopouštíme.

2.1 Oprava vlícovacího podkladu podle přes-
ného vzorce (2a).

Předpokládejme nejdříve, že k výpočtu opravných
posunů pro vlícovací podklad chceme použít přes-
ného vzorce (2a), avšak neznáme přitom polohu
terénního nadiru. Nahraďme ji přibližnou polohou
terénního hlavního bodu H (viz obr. lb), který může

1957/164



Geodetický obzor
sv. 3/45 (1957) Č. 9

být určen radiální triangulací, nebo muze být do
podkladu graficky přenesen ze snímku.

Z obr. 2 je vidět, že pro výpočet odměříme místo
délky r chybnou délku r a vyneseme-li vypočtenou
hodnotu if na paprsek směřují~í k hlavnímu bodu,
vznikne situační chyba ds. Protože ve vztahu (2a)
• v Llh V' 'b d k 'I 'Je pomer h- Llh pro urClty o onstantm, p atl

/

Llh
h - Llh

takže chyba dS bude působit vždy ve směru rovno-
běžném se spojnicí terénního hlavního bodu snadirem
(viz obr. 2). Její hodnota bude

- Ll Llh
ds = e . -;:- = e. h _ Llh '

kde e je vzdálenost hlavního bodu od nadiru ve vlíco-
vacím podkladu. Jestliže dosadíme podle obr. lb
hodnotu

h
ds = Mp' Llh. h -Llh . tg 11 (4)

a s přibližností h!: Llh --=- 1, kterou zde můžeme

připustit, bude pro strmé snímky platit

ds . Mp' Llh • 11. (4a)

Z tohoto vztahu plyne důležitý zaver, že se prl
výpočtu posunu Ll podle vzorce (2a) dopouštíme
. zanedbáním. neznámé polohy nadiru systématické
chyby dS~ která působí vždy ve směru (případně
proti směru) osy záběru a nabývá hodnoty, která
nezávisí na poloze vlícovacího bodu ve snímku.
Jediný vliv na tuto chybu má nadirová vzdálenost 11

a převýšení příslušného vlícovacího bodu Llh. Vliv
nadirové vzdálenosti je na všechny vlícovací body
jednoho snímku stejný, zatím co vliv Llh je různý
(výšky vlícovacích bodů jsou různé) a způsobuje
proměnlivost této systematické chyby ds.
J áké velikosti může chyba ds prakticky dosáh-

nout na př. při mapování 1: 25 000, ukazuje ta-
bulka 1. Nadirová vzdálenost 11 je zde uvažována až
do 3°; 'převýšení Llh vlícovacího bodu nad rovinou
překreslení libovolné vrstvy bylo voleno s ohledem
na vhodnost použití diferencované metody až do
velikosti 300 m. Stejné podmínky budeme brát
v úvahu i v pozdějších vývodech.

V této tabulce uvedené. hodnoty platí pro libovolný
promítací paprsek (o libovolném IX' a. o libovolné

Tabulka 1.

Chyba ds v poloze bodu při opravném posunu podle vzorce (2a)
se zanedbánim nadirové vzdálenosti

ds Převýšeni Llh

mm O 100 200 300

0° O O O O
1° O 0,1 0,1 0,2

11 2° O 0,1 0,3 0,4
3° O 0,2 0,4 0,6

poloze VUCI směru osy záběru), t. j. pro vlícovací
body libovolně umístěné ve snímku a dokonce i pro
libovolnou konstantu komory f.

2.2 Oprava vlícovacího podkladu podle při-
bližného vzorce (2).

Z porovnání vzorců (2) a (2a) vidíme, že hodnota
posunu vypočtená podle vztahu (2) je zatížena
chybou dLl

dLl = Ll' - Ll = Mp' Llh. (tg IX' - tglX). (5)

Kromě toho vznikne ovšem další chyba z nespráv-
ného vynesení posunu směrem k hlavnímu bodu místo
směrem k nadiru.
Uvažujme nejdříve samotnou nepřesnost dLl a te-

prv:e později přejděme k chybě směrové.
Vyjádřeme vztah (5) pro všechny promítací pa-

prsky, odchýleIl,é od osy záběru o úhel IX'. K toniu je
třeba' odvodit závislost úhlu IX na směru cp' spojnice
snímkového vlícovacího bodu P' se snímkovým hlav-
ním Bodem H', měřeném od hlavní enímkové spád-
nice H' N'. Úhly IX a IX' nebudou již při těchto
úvahách ležet v jedné rovině, ale budóu položeny
obecně (viz obr. 3a).

,Úhel IX'volme konstantní o hodnotě IX' = 25°, což
odpovídá fotografické měřické komoře s normálním
zorným úhlem a stále stejné vzdálenosti r' bodů
P' a H'. Jak v tomto případě, tak i v dalším textu
uvažujme fotografické komory o konstantě f = 210
mm, takže vzdálenost r' bude mít přibližnou hod-
notu r' --=- 100 mm. Úhel IX bude proměnný v závis-
losti na konstantních hodnotách 11, IX' a p.roměnné cp'.
K řešení použijme pouček analytické geometrie

v prostoru. Pro úhel dvou obecných směrů platí
-vztah

cos IX= cos ;1 •.cos .;2 + cos 'YJI • cos 'YJ2 + (6)+ cos CI • cos C2 ,
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kde ~, ?], 1; jsou úhly, které svírají jednotlivé směry
s kladnými souřadnicovými osami. Na obr. 3b je
znázorněna souřadnicová soustava, ve které osy x,
y leží v rovině snímku; osa +x jde ve směru hlavní
spádnice snímku H'N', osa +z ve směru osy zá-
běru SH'.
Pro směry SN' a SP' vystupují tyto pomocné úhly
a jejich funkce

l: r' . cos fT;' • sin IX'
cos ~2= r' -

= cos cp' • sin IX' .

cos ?]2 = sin cp' • sin IX'

1;2 = IX'

Po dosazení (7) do rovnice (6) dostáváme

cds IX = sin v • sin IX' • cos cp' + cos v . cos IX'. (8)

Nyní můžeme s použitím vzorce (5) vypočíst d.1
pro libovolné hodnoty cp', v a .1h. Pro tabulkování
musíme jednu z těchto hodnot ponechat konstantní
a rozepsat d.1 podle zbývajících dvou argumentů.
V tabulce 2 jsou uvedeny chyby d.1 v závislosti na
proměnných úhlech v a cp', zatím co převýšení .1h
je zde ponecháno konstantní. Protože chyba d.1 je
přímo úměrná převýšení .1h, můžeme z tabulky
odčítat d.1 i pro libovolné .1h úměrnou změnou
hodnoty v tabulce uvedené.

Poznámka. Hodnoty dLIjsou uvedeny v tahulce na dvě dese-
tinná mista, protože jich budeme ještě použivat v dalšich vý-
počtech; jinak stači posuzovat jejich velikost v desetinách
milimetru, t. j. na jednu cifru.

Tabulka 2.
Chyba dLIpři výpočtu posunu podle vzorce (2)

pro IX' = 25°, Llh = 300m

dLI I
r:p' ve °

mm I O 30 60 90 120 ISO 180

0° O O O (l O O O
1° +0,25 +0,21 +0,12 O -0,14 -0,23 -0,26

v 2° +O,?O +0,42 +0,23 -0,02 -0,28 -0,46 -0,52
3° +0,75 +0,64 +0,34 -0,05 -0,42 -0,68 -0,78

Porovnáním hodnot pro různé v vidíme, že pr!
'. malé nadirové vzdálenosti (v L 3°) jsou chyby d.1
přímo úměrny v.

Uvažujme v dalším ještě směrovou chybu, jíž se
při opravě vlícovacího podkladu dopouštíme. Opra-
vená poloha vlícovacího bodu je pak zatížena cel-
kovou chybou ds, tvořenou délkovou chybo.u d.1
a směrovou chybou dcp (viz obr. 4a).

Pro trojúhelník HP oN platí podle obr. 4a, b sinová
věta

. d d e .sm cp.-:.. cp.-:.. - • sm cp ,
r

r = Mp. • (h - .1h) . tg IX • (11)

Úhel cp v rovině podkladu odpovídá průmětu úhlu cp'
definovaného v rovině snímku. Nav@\ájem se líší
o hodnoty závislé na nadirové vzdálenosti; v našich
úvahách pro snímky strmé činí maximální ,rozdíl
(cp' ~ cp) = 2' a můžeme tedy psát cp .-:.. cp'. Uhel IX

je opět závislý na konstantní hodnotě IX' = 25° podle
rovnice (8).
Poloha chybně vyneseného bodu PH vůči půdorysu

Po je vyjádřena polárními souřadnicemi .1' a cp.
Nahraďme je souřadnicemi pravoúhlými x, y, vzta-
ženými k půdorysu Po jako počátku a s osou x ve
spojnici HN (proti směru osy záběru). Platí

x = .1'. cos cp .-:.. .1'. cos cp "
y = .1'. sin cp .-:.. .1'. sin cp' •

Odchylku chyhně posunutého bodu PH od správné
pplohy PN označme jako ds a její souřadnicové
složky dsx dsy•
Vyj ádřeme nyní vztah mezi změnami polárních

a pravoúhlých souřadnic. Pro malé hodnoty těchto
změn je jejich vzájemný vztah dán totálním dife-
renciálem rovnic (12)

dx = cos cp • d.1' - .1' . sin cp • dcp,

dy == sin cp • d.1' + .1' . cos cp • dcp.

Považujme chyby v poloze bodu PH za dostatečně
malé a dosaďme je do rovnice (12a) za jednotlivé
diferenciály

dx = - dsx,
dy = - dsy,
d.1' = LI - .1' = - d.1.

Současným dosazením rovnice (9) odvodíme vztahy

d . d A .1' . e . 2
Sx = LJ. cos cp + -- SIn cp ,

r

d d.1' .1' . e .
Sy' • sm cp - -r- sm cp • cos cp •

Vypočtěme podle těchto rovnic hodnoty dsx,dsy a ds
v závislosti na směru cp, při čemž ostatní hodnoty
budou dány konstantními maximálními hodnotami
v = 3°, IX' = 25°, h = 4000 m a .1h = 300 m. vý-
sledky jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3.
Hodnoty dsx, dsy a ds podle rovnice (12b)

pro IX' = 25°, v = 3°, h = 4000m, Llh = 300m

r:pve° I O 30 60 90 120 ISO 180

dsx +0,75 +0,74 +0,71 +0,68 +0,68 +0,74 +0,78
dsy O -0,16 -0,02 -0,05 -0,09 +0,08 O
ds 0,75 0,76 0,71 0,68 0,69 0,74 0,78

mm .
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Všimněme si rozložení těchto chyb. Hodnoty ds
mají při posuzování s přesností jednoho desetinného
místa prakticky stejnou hodnotu 0,7 mm, jen ve
dvou místech by při zaokrouhlování vzniklo 0,8 mm.
Maximální rozdíl hodnot ds je 0,10 mm. Důležitým
zjištěním je okolnost, že celá hodnota ds je tvořena
prakticky pouze složkou dsx; to znamená, že působí
ve směru rovnoběžném s osou záběru, zatím co složka
dsy pouze v jednom místě přesahuje zaokrouhlenou
hodnotu 0,1 mm. Složku dsy můžeme tedy v dalším
zanedbat a uvažovat jen chybu dsx'

Potvrzuje se zde skutečnost, že i při použití rov-
nice (2) vznikají systematické posuny vlícovacích
bodů přibližně v jednom směru. Zbývá ověřit zá-
vislost těchto chyb na převýšení Jh a na nadirové
vzdálenosti v.
Rozveďme vztah pro dsx podle proměnných hodnot

závislých na Jh a v. V prvním členu můžeme nahradit

, cos~
dJ = Mf." Jh. (tg oe-tgoe) == Mf." Jh. v. -2-" (5a)cos ClI:

Tato závislost vyplývá z přibližného vztahu
ClI: ...:.... CII:' - v • cos ~' (8a)

který byl odvozen rozvedením trigonometrických
funkcí rovnice (8) v řady 1) a jehož maximální rela-
tivní nepřesnost dosahuje pro uvažované poměry za-
nedbatelné hodnoty 0,6 %.
Závislost dJ v rovnici (5a) na Jh je zcela exaktpí,

závislost na v pou,ze přibližná; jak již ověřila tabulka
2, je přesnost vztahu (5a) zcela postačující.
V druhém členu vztahu (12b) vystupují hodnoty

J', e a r, které tvoří dohromady proměnnou hodnotu

J' . e . M Jh h . tg CII:'

-r- = f.' • • V • (h - Jh) . tg ClI: '

kde kromě vytčených hodnot Jh, v před zlomkem
vystupuje převýšení Jh ještě v členu (h - Jh) a
nadirová vzdálenost je funkčně obsažena v tangentě
úhlu CII:. V dalším přiblížení zanedbejme tuto skuteč-
nost a napišme

J' .e-- ...:....Mf.' . Jh. v • C,
r

při čemž. zlomek
h. tg CII:' ~ C

(h - Jh) . tg ClI: -

pokládáme za konstantní.
Shrneme-li rozvedené členy rovnice (12b) opět

v celek, bude

dsx ...:....Mf.' . Jh . v . (cos: ~.'+ C . sin2 ~). (12c)
cos ClI:

Jak je vidět z následující tabulky 4, sestavené podle
rovnice (12b), jsou hodnoty ds (vyjádřené s postačující
přesností na 1 desetinné místo) lineárně úměrné

1) Zanedháme-liv rozvojipro úhel (%a (%'členyod 4. řádu
a pro úhel v členyod 2. řádu výše, bude

ce2 ( (%'3) (. (%'2)1 - T ,,;,v. ce'-""6 . cosfP + 1. 1 + 2 '

ce2,,;,ce'2- 2 ce'. v • cosfP

argumentům v a Jh, čímž je potvrzena závislost
daná přibližným vzorcem (12c).

Tabulka 4.
Hodnotyds ...:....ds"podlerovnice(12b)

pro ce'= 25°,h = 4000m

ds Llh m

mm O 100 200 300

0° O O O O
1° O 0,1 0,2 0,2v 2° O 0,2 0,3 0,5
3° O 0,2 0,5 0,7

Zatím jsme uvažovali, že všechny 4 vlícovací body
leží ve snímku v maximální vzdálenosti od hlavního
bodu definované úhlem CII:' = 25° (r'...:.... 100 mm).
Protože však vlícovací body mohou ležet ve snímku
v rozmezí vzdáleností •.•..•65 až 100 mm od hlavního
bodu (odhadnuto s ohledem na jejich praktickou po-
užitelnost), bude vhodné určit také chyby v oprav-
ných posunech vlícovacích bodů, které leží v druhé
mezní vzdálenosti r' ...:....65 mm, t. j. pro úhel CII:' = 17°.
Ostatní hodnoty ponechme stejné jako při sestavení
tabulky 3 (v = 3°, h = 4000 m, Jh = 300 m).
Nejdříve vypočteme chyby dJ a pomocí nich

podle rovnice (12b) chyby dsx, dsy a ds (viz tab. 5).

Tabulka 5.
Hodnotyds" ••dsy a ds podlerovnice(12b)

pro ce'= 17°"V = 3°, h = 4000m, Llh = 300m

fPO I
O 30 60 90 120 150 180

ds" +0,68 +0,69 +0,69 +0,67 +0,65 +0,68 +0,70
dsy O -0,20 -0,07 -0,06 -0,06 +0,08 O
ds 0,68 0,72 0,69 0,67 0,65 0,68 0,70

mm

Porovnáme-li uvedené hodnoty s tabulkou 3, vidíme,
že zde platí totéž, co již bylo jednou konstatováno.
Složka dsx převládá nad složkou dsy tak výrazně,
že dsy se dá zanedbat a chyby ds můžeme uvažovat
v jednom směru. Celkové hodnoty ds jsou velmi
vyrovnané (v zaokrouhlení všechny 0,7 mm) a při-
bližně stejné jako hodnoty ds v tabulce 3; maximální
diference mezi nimi je 0,08 mm, což můžeme za-
nedbat. .
Obdobné výsledky bychom dostali pro všechny

hodnoty CII:' mezi 17° a 25°. Závěrem tedy můžeme
považovat chyby ds -vzniklé opravou vlícovacího
podkladu podle rovnIce (2) za systematické
chyby působící ve směru osy záběru hod-
notami, které závisejí na nadirové vzdálenosti snímku
a převýšení příslušného vlícovacího bodu nad rovinou
překreslení, avšak nejsou podstatně ovlivněny po-
lohou vlícovacího bodu ve snímku (v rozmezí IX' =
= 17° až 25°). Tento závěr odpovídá obdobným
výsledkům oddílu 2.1.

2.3 Oprava vlícova.cích bodů ve snímku.

Jak bylo výše uvedeno, můžeme u vlícovacích
bodů eliminovat vliv převýšení místo ve vlícovacím
podkladu přímo ve snímcích tím, že opravíme polohu
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snímkových vlícovacích bodů směrem od hlavního
bodu nebo k němu podle vztahu (3)

r'
b' = ,1h. h ' (3)

který se dá vyjádřit též ze vzorce (2) přepočtením
hodnoty ,1' do snímkového měřítka

b' = ,1' . Ma . (3a)
Mp

Protože i v tomto případě zanedbáváme polohu
snímkového nadiru, je posun b' zatížen chybou,
kterou můžeme vyjádřit z chyby d',1. Při tom se však
dopouštíme nepřesnosti v tom, že při měřítkovém
převodu považujeme snímek za přesně svislý.

P.'d6' ' ,p
,:=J , ,
I .1' ~ d~ I

~ ~ :

Obr. 5.

Podle obr. 5 vynášíme posun b' snímkového vlíco·
vacího bodu nikoli v rovině přesně svislého snímku a,
nýbrž v rovině strmého snímku (J s nadirovou vzdá-
leností v. Protože snímkové souřadnice v rovině (J

jsou vůči snímkovým souřadnicím v rovině a defor-
movány, odpovídá vynesení posunu b' v rovině (J

posunu (b' + db') v rovině a, kde db' značí opravu
hodnoty b' při převedení do roviny přesně svislého
snímku. Chceme-li vyjádřit velikost db', musíme vyjít
ze základního vzorce pro opravu snímkových sou-
řadnic na souřadnice přesně svislého snímku. Sou-
řadnice v tomto vzorci jsou vztaženy k fokálnímu
snímkovému bodu F' jako počátku a k hlavní spád-
nici snímku jako k ose úseček. Podle obr. 5b platí
pro opravu bodu P' tento vztah (jeho odvození viz
na př. [2], § 73)

. -'2 ' Ve = r . cos cp •T "

Nepotřebujeme-li znát opravu celé délky r\ ale
pouze změnu její části dr' (v našem případě změnu
hodnoty b'), diferencujme vztah (14). Zaměňme při
tom počátek F' za hlavní bod H' a místo délky
;:, dosaďme r'. S dostatečnou přesností můžeme psát.

d v 2-' , dO,e = 7' r . cos cp • r

d JH 2',· , V !V
U = r. cos cp • -r . u •

S použitím vztahu (3a) platí

dl, 2' , V AI M(1u = r . cos cp •7 . LJ • M
I'

Protože hodnota db' převedena do měřítka podkladu
Mp zvětšuje posuny ,1' v rozmezí cp' od 90° do 270°
a v rozmezí cp' od 270° do 90° posuny ,1' zmenšuje,
zatím co rozdíly d,1 = ,1' - ,1 jsou v rozmezí 90°
až 2700 záporné a v rozmezí 270° až 90° kladné,
budou chyby db v měřítku podkladu při použití
posunu b' vždy menší než d,1. Platí

db = d,1 - db' . ~ ,
(1

d A , V A'db = LJ - 2r' • cos cp •7 . LJ
a po dosazení (2)

db =d,1 - MI-' . ,1h . v . 2 . tg21X' • cos cp'. (16)

Vypočtěme hodnoty posledního členu této rovnice
a odečtěme je od hodnot seřazených v tabulce 2;

Tabulka 6.
Chyba do vzniklá v podkladu při posunu snímkových vlícovacích

bodů podle rovnice (3)
pro (x' = 250, <:Jh = 300m

do q/ ve o

mm O 30 60 90 , 120 150 180

0° O O O O O O O
1° +0,16 +0,13 +0,07 (I -0,09 -0,15 -0,17

v 2° +0,32 +0,26 +0,14 -0,02 -0,19 -':0,30 -0,34
3° +0,48 +0,40 +0,20 -0,05 -0,28 -0,44 -0,51

dostaneme tak chyby db. Z odvozených vztahů (16)
a (5a) je zřejmé, že hodnoty db jsou přímo úměrné
nadirové vzdálenosti' v a převýšení ,1h, takže z ta-
bulky 6 můžeme úměrou odvodit i hodnoty db pro
libovolné ,1h.
Obdobným způsobem jako v oddílu 2..2 lze dále

odvodit vliv zavádění posunů podle vzorce (3) na'
opravenou polohu vlícovacích bodů. Podobně jako
ve srovnání tabulky 6 a 2 dostaneme i zde poněkud
menší hodnoty chyb než při zavádění posunů podle
vzorce (2), nehude však zachován jejich stejný směr
a' velikost nezávisle na poloze vlícovacích bodů ve
snímku v té míře, jako při použití vzorce (2) a (2a).

3. Závěr .

Při odvozování všech číselných hodnot byly brány
v úvahu podmínky mapování v měřítku 1 : 25 000
s použitím normálních leteékých měřických komor
o f -210 mm, které jsou v naší fotogrametrické
praxi zavedeny. Z obecně odvozených vztahů lze
vyjádřit i chyby pro jiné měřítko mapování, po
případě i pro širokoúhlé komory. Zde je možno
očekávat větší chyby než pro komory normální.
Z uvedených rozborů je zřejmé, že při opravě vlí-

covacích bodů o vliv převýšení vznik~jí situační
chyby, které jsou různé podle vzorce použitého k vý-
počtu. Pro v = 3° a ,1h = 300 m dosahují tyto chyby
při použití vzOrce (2) hodnoty,...." 0,7 mm, při použití
vzorce (2a) ,...."0,6 mm a při použití vztahu (3) hod·
noty I-..J 0,5 mm. Oprava vlícovacích bodů ve snímku
jeví se tedy jako nejvýhodnější.
Při překreslování se situační chyby ve vlícovacích
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Mechanické spracovanie písomuého operátu jednotnej evidencie pody
na Slovensku strojmi na dierové štítky

[nž. lán Kocián, SGK na Slovensku, Bratislava 681.177 : 336.211.1(437.6)
Prispósobenie pracovných postupov pri vyhotov~ní písomné~o op.erát~ jedn?tnej evi~enci~ pódy ?sob~tném!-"

charakteru pozemkovej držby na Slovensku. Navrh na udrzovame pLsomneho operatu JednotneJ eVLdencLe
pódy vyhotoveného mechanickým spósobom.

A. Prispósobenie pracovnÝ,ch postupov pri vyhotovení
písomuého operátu jeilnotnej evidencie pOdy osobit.
nému charakteru pozemkovej držby na Slovensku.

V článku Ing. Dr O. Válku a Ing. B. Bartíka
"Mechanizácia jednotnej evidencie pody strojmi na
dierové štítky" je popísaný mechanický sposob
spracovania písomného operátu jednotnej evidencie
pOdy (JEP) strojno-počtovými stanicami. Spraco-
vanie vychádza z hospodársko-lokálnej operatívnej
jednotky, tzv. evidovanej obce. Výhoda tohoto
sposobu spočíva v tom, že umožňuje robiť zostavy
priamo pre hospodársku obec, takže odpadá skladá-
nie elaborátov hospodárskych obcí z častí jednotli-
vých katastrálnych území po strojovom spracovaní.
Je však možný aj dl'\Uhýsposob, ktorý vychádza zlo-
kálnej operatívnej jednotky katastrálneho územia.
Pri tomto spracovaní sa operát katastrálneho územia 2.
rozčlení na časti podra príslušnosti k hospodárskym
obciam a napokon spojovaním častí z roznych kata- 3.
strálnych území vzniká elaborát hospodárskej ob?e.
Správa geodézie a kartografle na Slovensku vohla 4.

pre spracovanie písomného oper~tu JEP te~t~
druhý sposoh, a to preto, leho v dosledku .spletIte~
cezpornej pozcmkovej držhy na Slovensku Je vermI 5.
ohťažné alelto takmer nemožné určiť rozsah hospo-
dársko-lokálnej jednotky - evidovanej obce - pred
spracovaním viičšieho územného celku, v ktorom
cezpofná držba navzájom súvisí. Pri stanovení pra- .
covného postupu sa pamiitalo na to, ahy písomný
operát sa mohol tiež udržovať strojmi na dierové
štítky.
Vzhradom na to, že operatívnou jednotkou pre

spracovanie písomného operátu jednotnej evidencie
. pody sme zvolili katastrálne územie, prvotný do-
klad pre ďalšie spracovanie strojmi hude ohsahovať
prvky, t. j. parcely aleho ich časti iha jedného kata-
strálneho územia aritmeticky usporiadané. Parcely
patriace do iných hospod~rskych ohcí hudú mať
okrem označenia katastrálneho územia (stípec 1-5

dierového štítku - viď ohr. 1) tiež označenie
hospodárskej ohce (stípec 6-11 dier. štítku). Toto
označenie umožní spracovať operát katastrálneho
územia podra jednotlivých hospodárskych ohcí, do
ktorých časti katastrálneho územia hospodársky
patria.
Údaje z prvotného dokladu prenesú sa na dierové

štítky s predtlačou záhlavia a jednotlivých stípcov
(viď ohr. 1). Pre usnadnenie ďalšej manipulácie
s dierovými štítkami pri údržhe JEP vypíšeme vy-
dierované údaje popisovačom v záhlaví štítku (viď
ohr. 1). V ďalšom budeme tieto štítky nazývať zá-
kladnými štítkami.
Zo štítkového operátu vyhotoví strojno-počtová

stanic a tieto zostavy:
1. súpis parciel katastrálneho územia ako odpis

prvotného dokladu,
súpisy parciel patriacich do iných hospodárskych
ohcí,
čiastkové vložky ,k evidenčným listom a vložky
o pode nepatriacej podohospodárskym závodom,
úhrnné zostavenie jednotlivých sektorov v kata-
strálnom území podra kultúr v rozčlenení podfa
príslušnosti k hospodárskym ohciam,
úhrnné zostavenie plochy katastrálneho územia
podra kultúr,

6. výkazy prenajatej pOdy,
7. výkazy pody užívanej podra vI. nar. č. 50/55 Zh.,
8. výkazy pody ležiacej ladom.
Zostavy č. 1, 2, 3, 6 vyhotoví strojno-počtová

stanica na predtlačenom formulári (viď tab.). Pri
tahelovaní zostavy č. 4 vyhotovia sa pre súčty
kultúr v každom sektore na súčtovom dierovači
súčtové štítky, na ktorých okrem úhrnnej plochy
kultúry hudú vyznačené znaky katastrálneho územia,
hospodárskej obce, miest. vzťahu, sektoru a kultúry.
Tabelovaním týchto súčtových štítkov vzniká zo-
stava č. 5, u ktorej sa pre úhrnné údaje jednotlivých
kultúr v katastrálnom územi vyhotovia ďalšie súčtové
štítky.
Základné aj súčtové štítky odovzdá strojno-počto-

vá stanica po vyhotovení všetkých zostav okresným
meračským strediskám, kde budú tvoriť kartotéku
jednotnej evidencie pOdy. Pri údržhe jednotnej evi-
dencie pody hudú sa v nich registrovať zmeny, ahy
aj neskoršie mohli sa využiť pri vyhotovování po-
trehných zostáv.
Strojno-počtová stanica odovzdá zostavy ohlast-

ným ústavom geodézie a kartografie, ktoré po spra-
covaní určitých územných celkov, v ktorých cez-
porná držha navzájom súvisí, prikročia k zostaveniu

Litera~ura: elahorátov JEP pre hospodárske ohce a k uzá-
[1] Sovětský předpis Topo-2, Aerofototopografičeskaja sjemka, veru ich ploch. Pojde pritom menovite o pri-

Moskva 1950. I pojenie súpisov cezporných parciel (zostava č. 2)
[2] Dejneko V. F.: Aerofotogeodezija, Moskva 1955. k súpisu parciel katastrálneho územia hospodár-
[3] Konšin M. D.: Aerofototopografija, Moskva 1954. skeJ' ohce, o sústredenie jednotlivých čiastkových
[4] Lavrov N. P. a kol.: Rukovodstvo po topografičeskim ra· ( v 3) d

botam, RT-3, Moskva 1955. vložiek k evidenčným listom zostava c. o

hodech přenášejí na všechny body ležící mezi nimi,
t. j. na celý prostor překreslovaného snímku. Jejich
hodnoty jsou při přechodu od jednoho vlícovacího
hodu k druhému plynule proměnné. Protože pře-
kreslení každé zony odpovídají jiné posuny vlíco-
vacích hodů, jsou vlícovací hody zatíženy pro jed-
notlivé zony různými chyhami, jejichž vliv je o,me-
zen vždy na právě překreslovanou část snímku.

1957/169



Kocián: Mechanické spracovan)e písomného operátu JEP .,. Geodetický obzor
sv. 3/45 (1957) Č. 9

Obr. 1. Základný štítok JEP popísaný popisovačom. V stfpcoch 23-25 (číslo uživatel'a) a 77-80 (vfmera nepol'nohospodárskej
pOdy) 5Ú zaznačené zmeny.

katastrálneho územia hospodárskej obce - sídla
podohospodárskych závodov a o zostavenie obecných
sektorových prehfadov o plochách kultúr z čiastko-
Tab.

vých údaj ov Z jednotlivých katastrálnych území
(zostava č. 4). Pbdfa vložiek k evidenčným listom
doplnia okresné meračské strediská evidenčné listy,

Parcela Užívatel Vlastník

~ ~ ~ 01 i r:l~
4> ~

01 .•.. 4> ..!<I'
4> '" ."S ~ 4> .S ~

.•.. Ol 'e al~'s ';' 4> 'a ~ :- >.
J;l ••• 4>

~ číslo i
•..

Ol ..!<II
4> J;l 01 Ol 4> číslo iE číslo S §< '01 o 01 S 4>
Ol o ..!<I'::I kmeňové S •.. B :,a '~,a'" '::I •...

~
o •.. S

';' 1J '" •.. '" '"••• hospodárskej Ql l 4> -t ..!<I 4> •..
~

e.:a ~-3
J;l 01 ;.a o 'a 4> 'a ,~o ..!<I obce •... '" - ~..!<I ••.•..!<I

- - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 671891°1 2 34567 890 1 2 345 6 7 8 9 ° 1 2 34567 8 9 ° 1 2.3 4 5

404 351404 33 3 182 14 19 1 13

404 351404 33 4 182 14 19 1 2 5

404 351404 33 7 90-
14 17 1 13

404 35140433 9 224 14 19 1 13

404351404 33 10 224 1 4 19 1 2 5

404351404 33 11 1 100 14 17 1 13

4 04351404 33 1 11 2 196 1 4 19 1 2 5

40435140433 1 11 2 196 1 4 19 1 10.
404351404 33 12 29 1 4 17 1 2 5

4043514 0433 13 29 1 4 17 1 13

I \
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a to údajmi rozčlenenými podla jednotlivých kata-
strálnych území, sčítaním ktorých obdržia plochu
jednotlivých pOdohospodárskych závodov. Súčet úda-
jov evidenčných list ov a vložiek o pode nepatriacej
podohospodárskym závodom dáva hospodársku plo-
chu obce, ktorú·prekontrolujeme súčtom údajov
obecných sektorových prehfadov o plochách kultúr.

B. Návrh na udržovanie písomného operátu jednotnej
evidencie pOdyvyhotoveného mechanickým sposobom.

Otázka údržby jednot~ej evidencie pOdy nie je
ešte definitívne riešená. Udržbu doterajšej evidencie
pody obstarávajú miestne národné výbory za tech-
nickej pomoci pracovníkov okresných meračských
stredísk. Písomný operát lEP treba tiež sústavne
udržovať doplňovaním vzniklých zmien a odstraňo-
vaním zhfadaných chýb. lnakšie v krátkom čase
stratí svoj súhlas so skutočnosťou a stane sa bezcen-
ným.
Operatívnou jednotkou pre údržbu písomného

operátu lEP malo by byt katastrálne územie. Hos-
podárska obec so-svojou premenlivou plochou nebola
by vhodnou operatívnou jednotkou, lebo by nepo-
skytovala spofahlivý podklad pre kontrolu správnosti
zápisu zmien, čo skúsenosti pri údržbe doterajšej
evidencie pody plne potvrdzujú.

Zmeny v písomnom operáte lEP vyhotovenom
mechanickým sposobom možno prevádzať ručne
obdobne, ako doterajší zápis zmien v pozemkovom
katastri. Uzáver vložiek k evidenčným listom bol by
však sťažený tým, že jednotlivé kultúry nie sú uve-
dené v st1pcoch vedfa seba. Kvoli kontrole správnosti
prevedenia zmien bolo by treba robiť porovnávajúce
zostavenia zmenených znáš ok súpisu parciel, zmene·
ných vložiek k evidenčným listom a zmenených
sektorových prehfadov. Obzvlášť komplikovaný bol
by zápis zmien, ktorými nastáva presun pOdy z jed-
nej hospodárskej obce do druhej.

Túto zd1havú a namáhavú prácu bude možné
odstrániť mechanizovaním údržby písomného ope-
rátu lEP strojmi na dierové štítky. Podfa zprávy
časopisu Osterreichische Zeitschrift fiir Vermessungs·
wesen [1] v Rakúsku prikročili k údržbe písomného
operátu pozemkového katastra systémom dierových
Štítkov. Ak teda javí sa v Rakúsku mechanická
údržba operátu pozemkového katastra strojmi na
dierové štítky rentabilnejšou ako doterajší ručný
sposob napriek tomu, že musia vopred prepracovať
celý pozemkový kataster na systém dierových štít-
kov, tým skor musí hyť mechanická údržba písom-
ného operátu lEP rentabilnejšou u nás, ked'že
novozaložený operát bude už vyhotovený systémom
dierových Štítkov.

K parcele·
,

výmera výmera , katastrálny
čislo

polnohospodárskej" nepolnohospodárskej výťažok
popifl.né poznámka pOdy pOdy

ha a m2 ha a m2 Kčs h
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Správageodézie a kartografie na Slovensku zaria-
dila preto spracovanie písomného operátu lEP tak,
ahy sa vytvoril predpoklad pre jeho údržhu strojmi
na dierové štítky. Za tým ciefom sa používajú die-
rové štítky s osohitnou predtlačou, záhlavie ktorých
hude popísané popisov~čom (viď ohr. 1) a vyhoto-
vujú sa súčtové štítky pre úhrnné údaje kultúr v jed-
notlivých sektoroch a pre úhrnné údaje kultúr v ka-
tastrálnom území. Princíp údržhy písomného ope-
rátu lEP strojmi na dierové štítky hude spočívať
vo vyznačovaní zmenených údajov priamo v štít-
kovom operáte a vo vyhotovovaní dodatkových
aleho náhradných zostáv k písomnému operátu.
Pokusím sa v ďalšom načrtnúť pracovný postup
toh):o sposohu údržhy.
Udržha písomného operátu jednotnej evidencie

pOdy predpokladá prevádzanie zmien a opráv v tých-
to častiach:
1. v zozname vlastníkov (držitefov) - užívatefov,
2. v registre vlastníkov (držitefov) - uživatefov,
3. v súpise parciel,
4. vo vložkách.k evidenčným listom a vo vložkách

o pode nepatriacej k podohospodárskym závodom,
5. v ohecných sektorových prehfadoch o plochách

kultúr,
6. v úhrnnom zostavení plochy katastr. územia

podfa kultúr,
7. v evidenčných listoch.
Zmeny ohlásené aleho zistené z úradnej povinnosti

sa zapíšu do súpisu zmien, založeného osohitne pre
každé katastrálne územie, v ktorom sa priehežne
oČíslujú. Doklady, podfa ktorých sa zmeny prevádza-
jú, sa očíslujú položkami súpisu zmien. Zmeny sa
roztriedia do troch skupín:
1. zmeny mena vlastníka (držitefa) - užívatefa a

zmeny. vlastníka (držitefa) - užívatefa, ktorými
sa mení hlava závodu, ale nenastává zmena
v rozsahu podohospodárskeho závodu ani zmena
v príslušnosti závodu do sektoru a do hosp. ohce;

2. zmeny vlastníka (držitefa) - užívatefa, ktorými
sa mení rozsah závodu aleho nastáva presun do
iného sektoru aleho do inej hospodárskej ohce,

3. tzv. technické zmeny, pri ktorých sa menívý-
mera parciel aleho druh pozemku (kultúra).
Zápis zmien 1. skupiny treha vykonať ihneď po

ich ohlásení aleho zistení ručne v zozname a re-
gistre vlastníkov (držitefov) - užívatefov, na oha-
loch vložiek k evidenčným listom a na titulnej strane
evidenčných list ov. Zápis zmien 2. skupiny sa vykoná
ručně len v súpise parciel a to opravou údajov hos-
podárskej ohce, užívatefa, prípadne aj vlastníka.
Parcely, u ktorých nastali zmeny 3. skupiny, sa
vyškrtnú zo súpisu parcieI.
Ďalšie spracovanie zmien 2. a 3. skupiny spočíva

vo vyhotovovaní dodatkov, prípadne náhradných
častí stávajúceho písomného operátu stroj mi na
dierové štítky. Za tým ciefom je treha preniesť
zmeny 2. a 3. skupiny vopred do štítkového operátu.
Z kartotéky štítkov príslušného katastr. územia sa
vy,herú základné štítky zmenených parciel a do
stlpcov, v ktorých nastáva zmena, vpíše sa nový
údaj číslicami, a to v niektorom riadku, v ktorom nie
sú vyhité diery (viď ohr. 1). V záhlaví štítku zmenené
údaje sa prečiarnu. Ak je niektorá parcela rozdelená
na dve aleho viacej parciel aleho je zrušená, cez celý
štít ok sa napíše "zrušený" a pre novovzniklé parcely

sa založia l}ové štítky, do ktorých sa zapíšu do prí-
slušných stlpcov všetky údaje číslicami.
Tieto opraven~, poťažne novozaložené štítky hudú

strojno-počtovej stanici predlohou pre nadierovanie
nových Štítkov. Opravované aleho zrušené základné
štítky predstavujú pri ďalšom spracovaní parcely
starého stavu a novovydierované štítky parcely no-
vého stavu. Keďže parcely starého stavu sa musia
pri zostavovaní dodatkov odpočítať, vyhijú sa na
doterajších opravovaných a zrušených štítkoch
funkčné znaky, ktoré sposohia, že pri tabelovaní vý-
mera pofnohospodárskej a nepofnohospodárskej pody
prichádza do výsledku (totálu) s negatívnym zna-
mienkom.
Strojno-počtová stanica musí vyhotoviť tieto do-

datky, poťažne náhradné časti:
1. dodatok k súpisu parciel,
2. náhradné aleho nové čiastkové vložky k evidenč·

ným listom aleho vložky o pode nepatriacej k po-
dohospodárskym závodom,

3. náhradné aleho nové zostavenia sektorov v ka-
tastrálnom území,

4. nové úhrnné zostavenie plochy katastr. územia
podfa kultúr.
Ad 1.
Dodatok súpisu parciel sa zostaví len z parciel,

u ktorých nastali zmeny 3. skupiny. Ahy holo možno
štítky týchto parciel vytriediť označia sa osohitným
znakom, a to tak staré ako aj novovydierované
štítky. Znakom može hyť napr. ,,1" v niektorom
stípci nepoužitom k iným účelom (napr. stÍpec
41-45). Na tahelačný pás s predtlačou formulára sa
listujú parcely nového stavu. Parcely starého stavu,
ktoré holi zo súpisu parciel ručne vyškrtnuté, sa
odpočítavajú hez toho, že hy sa na tahelačný pás
písali. Ako totál ohdržíme prírastok aleho úbytok
výmery pofnohospodárskej laj nepofnohospodárskej
pody v katastrálnom území.
Ad 2.
Všetky čiastkové vložky \. evidenčným listom aleho

vložky o pode nepatriacej k podohospodárskym zá-
vodom, v ktorých aspoň u jednej parcely nastala
zmena 2. alebo 3. skupiny, nahradila sa novými ..
Štítky parcielnového stavu roztriedia sa podfa čísiel
užívatefov. Pomocou vyhfadávacích štítkov vyhla-
dajú sa z halíčka nezmenených základných štítkov
ďalšie štítky parciel, ktoré patria do zmenených
vložiek. Po zoraJení štítkov podfa kultúr a parciel
u každého užívatefa tahelujú sa nové čiastkové
vložky k evidenčným listom a vložky o pode nepa-
triacej k pOdohospodárskym závodom.
Ad 3.
Štítky parciel, ktoré sposohujú zmeny v sektoro-

vých prehfadoch o plochách kultúr, sa označia oso-
hitným znakom (obdohne ,ako štítky pre dodatok
súpisu parciel ale v inom stlpci), ahy ich holo možno
vytriediť. Sú to štítky všetkých parciel, u ktorých
nastali zmeny 3. skupiny a niektorých parciel, u kto-
rých nastali zmeny 2. skupiny. Náhradné aleho nové
úhrnné zostavenia sektorov sa vyhotovia tak, že sa
'pre každý sektor a kultúru vopred taheluje prísluŠIlÝ
súčtový štítok, potom základné štítky parciel no-
vého stavu a napokon základné štítky parciel sta-
rého stavu s negatívnou hodnotou. Totály predsta-
vujú nové úhrnné údaje jednotlivých kultúr v sek-
toroch, pre ktoré sa vydierajú na súčtovom dierovači
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nové súčtové štítky. Súčtové štítky sa mozu znova
stabelovať, čím sa obdržia pre každý sektor úhrnné
údaje jednotlivých ku1túr na jednom riadku.
Ad 4.
Nové úhrnné zostavenie plochy katastr. územia

podla ku1túr sa vyhotoví tak, že sa pre každú ku1túru
vopred tabeluje súčtový štít ok úhrnného údaja kul-
túry v katastr. území, potom základné štítky parciel
nového staVu a napokon základné štítky parciel sta-
rého stavu s negatívnymi hodnotami. Totály pred-
stavujú nové úhrnné údaje jednotlivých ku1túr
v katastr. území, pre ktoré sa vydierajú na súčtovom
dierovači nové súčtové stítky. Poznamenáva sa, že
parcely nového a starého stavu tabe10vané pri zo-
stavení nových úhrnných výkazov katastr. území sú
tie isté, ako boli tabe10vané pri dodatku k súpisu
parciel.
Po vyhotovení dodatkov a náhradných častí

strojno-počtovou stanic ou opravia sa globálne údaje
v evidenčných listoch a zmenené evidenčné listy sa
znovu uzavrú.
Z balíčka štítkov katastrálneho územia sa vyradia

štítky parcie1 starého stavu a zmenené súčtové
štítky a zaradia sa doň štítky parciel nového stavu
a nové súčtové štítky. .
Opísaným sposobom mohli by sa prevádzať zmeny

v písomnom operáte JEP iba pri menšom počte
zmien. ~k by nastalo vačšie množstvo zmien napr.
po HTUP, bolo by účelnejšie opraviť prvotný do-
klad, prípadne vyhotoviť úplne nový a písomný
operát od základu spracovať.

Nový vědecký časopis
Studia geoghysica et geodaetica 550.3+526(100)(05)
Časopis Studia geophysica et geodaetica je časopis nový,

vzniklý z popudu Komise pro geodesii a geofysiku pri I. sekci
ČSAVza součinnosti odborných institucí a vysokých škol.
Je vydáván Nakladatelstvím ČSAV jako půlročník od

l. ledna 1957 o rozsahu cca 200 stran, formát B5. Cena čísla
Kčs 20,-.
Bude otiskovat především původní vědecké práce z geofysiky

v širším slova smyslu, t. j. i z meteorologie, klimatologie a fy-
sikální hydrologie, jakož i z oboru geodesie. Dále bude uveřej-
ňovat krátká původní sdělení, zprávy i dop'isy redakci. Bude ,
referovat o vědeckých konferencích z výše jmenovaných oborů,
o význačných zahraničních návštěvách a o jubileích nebo
úmrtích zasloužilých odborníků. Příležitostně bude časopis -při-
nášet kritické recense domácích i zahraničních publikací. 0tis-
kovány budou také diskusní příspěvky k aktuálním vědeckým
otázkám, jakož i metodické, teoretické i experimentální práce
věnované otázkám konstrukcí přístrojů.
Časopis bude vycházet pouze v mezinárodním vydání. Pří-

spěvky budou otiskovány v jazycích ruském, anglickém, fran-
eouzském a německém, při čemž se zásadně nevylučuje na přání
autora publikace v jazyce českém nebo slovenském. Každá pů-
vodní práce bude opatřena résumé v některém dalším jazyce,
u prací českých nebo slovenských dvěma obsáhlými cizoja-
zyčnými résumé.
Redakční rada časopisu je složena z.následujících odborníků:

hlavní redaktor: doc. Dr Stanislav Brandejs, Meteorologický
ústav Karlovy university,

výkonný redaktor: Dr Jan Pícha, vedoucí gravimetrického od-
dělení Geofysikálního ústavu ČSAV,

členové redakční rady: akademik Josef Ryšavý, profesor geo-
desie na Českémvysokém učení technickém v Praze, předseda
Komise pro geodesii a geofysiku při ČSAV,
prof. Dr Alois Zátopek, člen koresp. ČSAV,doktor fysikálně-
matematických věd, profesor geofysiky na Karlově universitě,
prof. Dr Mikuláš Konček, člen koresp. SAV, doktor fysikálně-
matematických věd, profesor meteorologie' a· klimatologie na
KOluenskéhouniversitě v Bratislavě,

Navrhovaný sposob údržby písomného operátu
J'EP predpokladá, že všetky práce sa sústredia u okres-
ných meračských stredísk a u strojno-počtových
staníc. Narodným výborom by zostala iba úloha
hlásiť okresným meračským strediskám nastalé a
povolené zmeny. Národné výbory by sa tým značne
odbremenili a údržba JEP by sa dostala plne do rúk
odborným pracovníkom. Aby výhody mechanizácie
mohli byť čo najviac využité, spracovanie zmien
malo by byť vykonané len raz do roka k určitému
termínu napr. ku koncu roku. To ovšem predpokladá
sústredenie všetkých doteraz konaných akcií (súpis
plOch ku1túr, predpokladanie sektorových prehla-
dov o plochách ku1túr a pod.) taktiež k jednému
termínu.
Bude ovšem potrebné prakticky vyskúšať navrho-

vaný sposob údržby písomného operátu JEP pred
jeho zavedením. Správa geodézie a kartografie přeto
vykoná takéto skúšky pri definitívnej úprave pí-
somného operátu JEP po reklamačnom konaní.

[I] Ing. Dr O. Válka, VÚGTK-Ing. B. Bartík, OÚGK Praha:
Mechanisace jednotné evidence půdy stroji na děrné štítky.
Geodetický a kartografický obzor, sv. 3[45(1957), č. 7 a 8.

[2] Dip!. Ing. F. Hollrigl: Fortfiihrung des Schriftoperates des
Grundkatasters durch Verwendung von Lochkartenma-
schinen. Osterreichische Zeitschrift fiir Vermessungswesen,
roč. 1956, č. 3.

[3] Ing. Vladimír Šíma: Mechanizase účetní evidence. Orbis,
Praha 1956.

prof. Dr Tibor Kolbenheye~ laureát ceny Klementa Gott-
walda, rektor Vysoké školy technické v Košicích a profesor
geofysiky tamtéž,
Dr Josef Jílek, vědecký pracovník Hydrometeorologického
ústavu v Praze,
doc. Dr Ing. Jan Kašpar, -proděkan fakulty zeměměřické
ČVUTv Praze,
Ing. Dr Karel Kučera, vědecký pracovník Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického v Pra-
ze,
Ing. Dr Ladish,lv J. Lukeš, vedoucí astronomického oddělení
v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze,
Dr Štefan Petrovič, vědecký pracovník Hydrometeorologic-
kého ústavu v Bratislavě,
Dr Josef Podzimek, vedoucí odd. meteorologie a klimatologie
GeoIysikálního ústavu ČSAVv Hradci Králové,
PhAMr Jaroslav Šubrt, vedoucí geoelektrického oddělení
Geofysikálního ústavu ČSAVv Praze
Dr Jiří Vaněk, vetlOllcí seimického oddělení Geofysikálního
ústavu ČSAVv Praze.
Kromě uvedených členů redakční rady budou s časopisem

spolupracovat na př. prof. Dr Bedřich Šalamon, býv. ředitel
Státního geofysikálního ústavu v Praze, nositel Řádu práce,
prof. Dr Emil Buchar, člen korespondent ČSAV, doktor fysi-
kálně-matematických věd, vedoucí ústavu astronomie a základů
geofysiky na ČVUTv Praze, prof. Dr Alois Gregor, doktor fysi-
kálně-matematických věd a děkan matematicko-fysikální fa-
kulty Karlovy university atd.
Práce, které jsou uveřejněny v prvním čísle se týkají

početní předpovědi počasí, fysiky mraků a záření, jakož i sráž-
kových poměrů Prahy; interpretace tíhových měření na východ-
ním Slovensku, geomagnetických problémů, určování radio-
aktivity hornin a studia seismické aktivity a magnitud blízkých
zemětřesení; konformních transformací a problémů souvisících
se stupňovým měřením a pod.
Doporučujeme tento nový vědecký časopis všem našim čte.

nářům.
Objednávky řiďte na adresu Nakladatelství Československé

akademie věd, Vodičkova 40, Praha 2-NovéMěsto. Št.
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Diskuse, kritiky a sebekritiky

V čís. 6. z r. 1956 tohoto časopisu recensoval Ing. Vladimír
Svoboda uvedenou knihu, vydanou v r. 1955 SZN jako celo-
státní vysokoškolskou učebnici, a to v části pojednávající o po-
zemkových úpravách (str. 288-344 knihy), které vytýká "určité
chyby a nedostatky". K této podle našeho soudu nevážné a ne-
věcné kritice činíme jako odborní lektoři uvedené knihy tyto
připomínky:
Učeleni hospodářsko-technických úprav pozemků, zkráceně

HTÚP, je zabezpečení správného užívání půdy a soustavné zvy-
šování její úrodnosti plným využitím všech poznatků pokrokové
zemědělské vědy a velkovýrobní zemědělské techniky. Touto
základní účelovou povahou náležejí proto pozemkové úpravy do
celkového souboru jiných půdně zlepšujících neboli melioračních
úprava musí být s ostatními melioračními zákroky (odvodňova-
cími, protierosními, závlahovými) též koordinovány pracovně,
při nejmenším alespoň v pojetí a uspořádání návrhovém. Je
proto správné a vědecky odůvodněné, že prof. K. Jůva zařadil
HTÚP do knihy, pojednávající u nás po prvé ozákladech melio-
rací v jejich komplexně chápaném souboru, a lze také vítat, že
tento názor je i u nás stále více uznáván, o čemž zejména svědčí,
že HTÚP jsou dnes zařazovány do učebního plánu nově tvořené
specialisace zemědělsko-lesnickýchmeliorací.
Prof. K. Jůva rozvedl v kapitole, vymezené oboru HTÚP plá-

novaným rozsahem knihy, metodicky jejich vědeckou i prak-
ticko-prováděcí problematiku, poukázal na nedostatky starších
způsobů pozemkových úprav i na základní přednosti pokrokově
chápaných HTÚP a naznačil též hlavní zásady, podle nichž má
být postupováno při jejich provádění. Právem citoval též zákon
č. 47/48 Sb., který byl až dovydání vI. nař. č. 47/55 Sb., uveřej-
něných po vyjití autorovy knihy, jediným právním podkladem
pro provádění HTÚP. V kolektivní spolupráci různých odbor-
níků, účastných při HTÚP, vědomě též nevyzvedal podíl ně-
které pracovní složky jako "koordinující a řídící", neboť správně
předpokládal, že provádění těchto úprav přísluší odborníkům
všestranně pro tento obor vzdělaným a prakticky vyškoleným.
Výtky, učiněné mu v tomto směru Ing. V. Svobodou, jsou proto
neodůvodněné a nesprávné a také zaměřené stavovsky, což není
k prospěchu věci.
Nepopíráme, že provádění HTÚP prodělává rychlý vývoj a

že jejich vědecká a technicko-prováděcí problematika není zatím
všestranně propracována. Toho je si vědom také prof. K. Jůva,
jak výslovně uvedl v předmluvě ke kapitole o HTUP na str. 288
knihy. ~řesto však neobsahuje jeho práce žádných omylů nebo
nesprávností, jak nepřímo. přiznává sám recensent tím, že se
omezuje pouze na několik menších, spíše diskusních připomínek,
někdy i skreslujících skutečnost (na př. výtka o šířce honu 12m,
což však autor nikde neuvedl). Je s podivem, že při tak pozorné
četbě nebyl v knize nalezen ani jeden kladný rys, neboť soudíme,
že práce prof. K. Jůvy si zasloužila věcnějšího rozboru, ne-li
přímo uznání již proto, že je jedním z prvých pokusů o vypraco-
vání vědecké metodiky HTÚP v zájmu jejich dalšího úspěšného
rozvoje a provádění.

Doc. Ing. Dr J. Cablík - Doc. Ing. Dr J. Hrůza

Stanovisko k diskusnímu příspěvku odborných lektorů knihy
"Základy meliorací". 631.6

Po prostudování příslušných částí knihy prof. K. Jůvy a
recense uveřejněné v 6. čísle Geodetického a kartografického
obzoru (r. 1956), je zřejmé že většina připomínek recensenta je
správná. Základní rozpor mezi recensí Ing. VI. Svobody a dis-
kusním příspěvkem docentů Ing. Dr J. Cablíka a Ing. Dr J.
Hrůzy spočívá v rozdílném názoru na hospodářsko-technické
úpravy pozemků a v tom směru plně souhlasím se stanoviskem
recensenta.
Především je třeba ujasnit si rozdíl mezi hospodářsko-technic-

kými úpravami pozemků a úprav<m-půdy. Autor knihy sám
uvádí na str. 29, že meliorace v nejširším pojetí jsou soustavou
opatření, která trvale zlepšují úrodnost půdy i její vhodnost pro
zemědělství a jiné kulturní potřeby (osidlování, průmysl, za-
stavování a pod.), tedy opatření, která směřují k trva1ému zlep-
šení pů~y. Naproti tomu hos'podářsko-technické úpravy po-
zemků JSou souborem opatření směřujících k zabezpečení vše-
stranného rozvoje zemědělské výroby, t. zn. nejenom k soustav-
II;ém~zvyšování úrodnosti půdy, n)'brž, a to především, k poli-
tlckemu, hospodářskému a organisačnímu rozvoji 1ZD, příp.

státního statku na základě co nejúčelnější organisace území a
ekonomicky zdůvodněných návrhů rostlinné živočišné příp.
přidružené výroby. "
Zásadně je třeba rozlišovat:

1. jednoduchý projekt HTÚP, který podléhá častým změnám
a který již jenom z tohoto důvodu nemůže být zahrnut do
celkového souboru jiných trvale půdně zlepšujících neboli
melioračních úprav;

2. souhrnný projekt HTÚP, při kterém je ku př. také nutno
provést stavebně technický průzkum, t. j. zjištění zejména
potřeb. stavebních, vodohospodářských, půdně ochranných,
komumkačních a j. a umístění jim odpovídajících společných
zařízení, jakož i průzkum přírodních a hospodářských pod-
mínek. Vyhláška ministerstva zemědělství č. 212 ze dne 23.
11. 1955 v §18 stanoví, že do souhrnného projektu pozemko-
vých úprav se zahrnou návrhy na zřízení společných zařízení,
které bude nutno v nejbližší bobě uskutečnit (společné stáje,
výběhy, komunikační zařízení, vodohospodářská a melio-
rační za~ízení). Z uvedeného vyplývá, že souhrnný projekt
HTÚP Je skutečně souhrnem opatření, zajišťujících vše-
stranný rozvoj zemědělskévýroby, v rámci nichž se v případě
potřeby vytyčují i zásady pro provádění meliorací. V praxi to
znamená, že po vypracování souhrnného projektu HTÚP
může, ale nemusí a také vždy nenásleduje provedení melio-
račních zařízení, při čemžvypracování vlastních-melioračních
projektů stejně jako projektování ostatních stavebních in-
vestic (stáje, sklady, bytovky a pod.) není záležitostí HTÚP.
Rozhodně nelze považovat souhrnný projekt HTÚP za jeden
ze způsobů meliorací jenom proto, že v některých případech
bylo po provedeném scelení pozemků provedeno též odvod-
nění, nebo zavodnění a pod., jak autor knihy uvádí v odstavci
začínajícím na poslední řádce strany 296. Těžko bychom
přesvědčovali družstevníky, že jsme jim provedli meliorace,
když jim vypracujeme souhrnný projekt HTÚP se všemi ná-
ležitostmi včetně vytyčení, ve kterém třeba dokonce ani ne-
bude obsažen žádný návrh na meliorační zařízení. Nebude-li
JZD nebo státní statek správně hospodařit, nebude jim
i správně provedená HTÚP nic platná, neboť sama o sobě
jim půdu zlepšovat nebude.
Jinak zařazení HTÚP do knihy pojednávající o základech me-

liorací jistě není ke škodě, naopak je žádoucí, aby budoucí vodo-
hospodáři byli s touto problematikou také obeznámeni, ovšem
v d,iskusním příspěvku uvedené zdůvodnění není na základě
výše uvedeného vysvětlení uspokojující.
Není mi také známo, že by byl uznáván názor, že HTÚP ná-

ležejí do souboru meliorací a jestliže jsou dnes HTÚP zařazovány.
do učebního plánu nově tvořené specialisace zemědělsko-lesnic-
kých meliorací jenom z tohoto důvodů, pak je toto zařazení
zcela pochybené.
Pokud jde o zákon č. 47/48 Sb., je nutno konstantovat, že se

při provádění HTÚP podle něj vůbec nepostupovalo, neboť poz-
byl prakticky platnost počátkem roku 1950, kdy se podle in-
struktáže a pokynů MZ začaly provádět první HTÚP. Oficiální
zrušení tohoto zákona bylo provedeno až v r. 1955 vI. nař. č.
47/55 Sb., kde se v § 20 pozemkové úpravy provedené v souladu
s účelem sledovaným tímto nařízením legalisují.

Ing. F. Šteiner, Agroprojekt Praha

Příspěvek ke stabilisaci pomocných bodů pří topografickém
mapování v měřítku 1 : 10 000 (1 : 5000)

526.98 : 526.32
Pro každé mapové dílo je třeba zajistit předem~číselný geo-

detický základ. Vedle bodů československé jednotné trigono-
metrické sítě jsou to zhušťovací body, polygonové body trvale
osazené a vyhovující svojí přesností mapovým dílům všech
měřítek.
Na II. vědecké konferenci zeměměřické fakulty v Praze bylo

v jednom diskusním projevu hovořeno o vyhotovování map
v měřítku 1 : 2000 v polních tratích. Bylo by na místě uvažovat
o vhodném využití zhušťovacích bodů (Směrnice pro mapování
v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 5000). .
Při mapování v měřítku 1 : 10000 a 1 : 5000 se zhušťovací

body voli především· na předmětech s trvalou signalisací. Dále
se za zhušťovací body voli vhodné, trvale osazené měřické body,
které nebyly pojaty do jednotné trigonometrické sítě nebo do
polygonových sítí na ni připojovaných. Zhuštění jednotné
trigonometrické sítě podle ustanovení části V. A. ,,~měIDic
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(§ 45 - účel pomocných hodů) postačí zpravidla jen pro mapo-
vání metodou číselné tacheometrie. V ostatních případech se
znúněná síť doplní dalšími hody, které se nazývají pomoc-
nými hody. Na rozdíl od zhušťovacích hodů, které jsou'vždy
označeny a vyhovují svojí polohopisnou přesností i "'šem mapo-
vým dílům větších měřítek, pomocné hody se nestahilisují
a mohou hýt určeny s přesností postačující jen pro mapové dílo
právě vyhotovované. Tyto úlevy umožňují, ahy dané hody hyly
doplněny na potřehnou núru rychleji a snad i hospodárněji
zejména v lesích a všude tam, kde hy k přesnějšímu určení
hylo třeha hudovat nákladné signalisační stavhy.
Pomocné hody se určují číselně a to protínáním, polygono-

vými pořady s délkami stran měřenými tacheometricky, pás-
mem neho paralakticky a ty možno měřit huď na vodorovnou
neho svislou lať. Na příklad pro nový logaritmický tacheo-
metrický klín Lt}kateil, jehož popis hyl uveden v Geodetickém
ohzoru sv. 3/45 (1957)č. 2, je uvedena střední chyha vzdáleností
při hěžných pozorovacích podmínkách při jednom pozorováni
asi ± 3 až 4 cm na 100 m. Uvádí se zde 3metrová lať dřevěná
pro použití klínu v polygonisaci až 600 m dlouhých stran. Při
použití svislé latě je možný dosah až 400 m. Doporučuje se
využít této metody zvláště při měřických pracích v rozsáhlém
území, poněvadž theodolitový pořad vyžaduje s hlediska theorie
chyh strany pokud možno nejdelší. Při použití dlouhých stran
zvyšujeme hospodárnost měření. Toto mně přivádí k tomu, ahy
polygonové sítě hyly i při topografickém mapování stahiliso-
vány.
Byly-li hy měřeny s předem uvažovanou přesností alespoň

hlavní pořady, posloužilo hy nám v hudoucnu jejich využití,
za předpokladu, že hy hyly řádně stahilisovány žulo"ýmikac
meny. ,
Výhodu stahilisace hychom poznali:

a) při vyhotovování map v měř. 1: 2000, kde hychom měli
vyhudovaný alespoň geodetický základ,
h) usnadnila hy se údržha (reamhulace). vyhotovovaných I

map v měř. 1 : 10000 a I : 5000,
c) takto vyhudované pořady hy pomohly i při evidenci půdy

a při zaměřování změn,
d) při mapování sousedních sekcí v měř. I : 10 000 a 1 : 5000

hylo hy snadné připojení na stávající základ sousedního mapo-
vého listu.
Zvýšené výdaje hy spočívaly ve stahilisaci a přesnějším za-

měření hlavních pořadů. Tento náklad hy však vyvážil další
opakované měření, které hy se mělo provádět. Technickým pro-
jektem hylo hy stanoveno, který pořad hy se nestahilisovaI.
Tato stahilisace hy se projevila zvlášť příznivě při měřických

pracích v lesích. Ing. Dr Bajtalon

Poznámka redakce:
Stahilisace pomocných hodů žulovými kameny, jak navrhuje

autor, je prohlematická z několika důvodů, které vedly Ústřední
správu geodesie a kartografie k tomu, že od stahilisace těchto
hodů upustila. Jsou tu důvody včasnéhó splnění daného
úkolu vyhudovat na celém území státu celostátní topogra-
fické mapové dílo v měřítku I : 10 000 a v hospodářsky důle-
žitých ohlastech i v měřítku 1 : 5000; pro toto mapování stačí
pomocné hody určovat s přesností, která vyhovuje danému
úkolu; není třeha přesnost určování pomocných hodů přehánět;
zkušenosti ukazují, že za daných podnúnek velkých převrat-
ných změn v úpravě pozemků hývají stahilisace hodů masově
porušovány a ničeny. To vše hylo Ústřední správou uváženo
a nelze tvrdit, že hy hylo hývalo rozhodnuto nesprávně při
tvoření § 49 Směrnic pro mapování v měřítkách 1: 10000
a I : 5000.

Vyhodnoceni socialistické soutěž_e o putovni
Rudou ~ndartu ÚSGK a UV SMH

za 2. čtvrtleti 1957

Pracovníci resortu ÚSGK se řadí po hok pracujícím v ČSR
v rozvinutí socialistického soutěžení na počest 40. výročí Velké
říjnové socialistické revoluce. Vyhlašováním socialistických zá-
vazků vyjadřují své úsilí o urychlení tempa na výstavhě socia-
lismu a manifestují současně nerozhornou jednotu pracujících.
Na výzvu Oblastního ústavu geodesie a kartografie v Praze

z března t. r. uzavřely ve 2. čtvrtletí t. r. v~echnyoblastní ústavy
v českých krajích, KRÚ v Praze a GTU v Praze celoústavní
závazky na počest 40. výročí Velké říjnové socialistickérevoluce.
Ze slovenských ústavů uzavřel celoústavní závazek Ohlastní
ústav geodesie a kartografie v Bratislavě a KRÚ v Modre-Har-
mónii. V závazcích je vyjádřeno pevné odhodlání splnit a pře-
kročit úkoly plánu na r. 1957, zejména splnit a překročit státní
p'lán v zakládání JEP jako jednoho z hlavnjch úkolů resortu
ÚSGK a. tak pomoci ke splnění usnesení UV KSČ z února
letošního roku o dosažení vyšší efektivnosti v zemědělskévýrohě.
P;:acovníci ústavů geodesie a kartografie plnili ve 2. čtvrt-

letí úspěšně své závazky. Z celkové hodnoty socialistických zá-
vazků k 40.·výroČíVelkého října Kčs 5 439 215hylo již k 30. čer-
vnu splněno Kčs 2252 547, t. j. 41,41 %. Z tohoto úspěchu
můžeme usuzovat na to, že závazky jsou reálné a že hudou do
konce roku nejen splněny, ale v některých případech i pře-
kročeny.
Socialistické soutěžení svými úspěchy se jistě významnou

měrou podílelo na splnění plánu ve 2. čtvrtletí 1957 v resortu
ÚSGK na 105,3 %.
Na základě rozhoru ukazatelů stanovených pro socialistické

soutěžení v ústavech geodesie a kartografie o putovní Rudou
standartu vyhodnotila Ústřední správa geodesie a kartografie
a Ústřední výhor svazu zaměstnanců v místním hospodářství
nejlepší 3 ústavy v socialistickém soutěžení ve 2. čtvrtletí takto:
Čestné uznání I. stupně s propůjčením Rudé standarty oh-

držel OÚGK v Bratislavě:
Čestná uznání II. stupně ohdržely OÚGK v Českých Budějo-

vicích·a OÚGK v. Liberci.
Putovní Rudá standarta a čestná uznání byly vítězným

ústavům předány na slavnostních členských schůzích.

Ing. Josef Bina

luhilejni oslavy 250 let technického školstvi
a mezinárodni vědecká konference ČUVT v Praze

r. 1957
526: 061.3(100)
526: 378.9(437)

Jubilejní oslavy provázela řada akcí: zasazení pamětních de-
sek (20. V.) do nejstarší budovy techniky v Husově třídě č. 5,
otevření výstavy ,,250 let technického školství v Praze" (25.V.),
·studentská slavnost a karneval (25. V.) a sjezd absolventů
(25.-26. V.). Při sjezdu absolventů byla organisována společná
večeře, schůze ve Sjezdovém paláci a návštěva fakult. Na země-
měřické fakultě přijal absolventy děkan J. Bohm a informoval
je o dnešním stavu fakulty a studia. V družné besedě podali
absolventi cenné náměty ke zlepšení výuky; besedy se zúčastnil
též absolvent prof. M. Jankovič, děkan university v Zagrebu
v Jugoslavii. Poté si absolventi se zájmem prohlédli sbírky a la-
boratoře fakulty.
Vlastní juhilejní oslavy počaly slavnostním aktem ve Vladi-

slavském sále dne 27. V. za účasti presidenta repuhliky, vlády,
zástupců ÚV KSČ, představitelů stran a organisací Národní
fronty, diplomatického shoru, zahraničních hostů a zástupců
vysokých škol, vědeckých a jiných institucí. Zahraniční akade-
mičtí funkcionáři -nastoupili v historických talárech; vědecká
rada ČVUTrovněž v talárech, jaké nosil ve 14.století jejichpřed-
chůdce - mistr svatovítské hutě Petr Parléř. V zahajovacím
proslovu uvedl rektor ČVUT, akademik J eždík, historii školy,
její úzké spojení s praxí a styky se zahraničními vědci. Poté pre-
sident repuhliky' Antonín Zápotocký ve svém projevu vy-
zdvihl význam CVUT pro vývoj ČSR na jeden z nejprůmyslo-
vějších států Evropy a zdůraznil, že socialismushuduje na vědě
sloužící výhradně prospěchu lidstva, zatím co stalé společenské
řády ji zneužívají k vykořisťování pracujících a k ničení. Je
proto důležitá výchova nové technické inteligence spjaté přá-
telským poměrem a spoluprací s dělníky. Po tomto projevu mi-
nistr školství a kultury Kahuda oznámil za houřlivých ovací,
že na návrh vlády propůjčil president repuhliky Českému vy-
sokému učení technickému Řád Iepuhliky a vy:tvedl ohětavou
práci učitelů vysokého učenÍ.
Té~ž dne odpoledne v Karolinu hyli vyznámenáni vy~ika-

jící zahraniční vědci D. I. Blochincev (SSSR) a M. Roš (Svý-
cary) udělením čestného doktorátu technických věd. Večer se
konala recepce u minstra školství a kultury, které se rovněž zú-
častnil president repuhliky, členové vlády a ÚV KSČ, učitelé
ČVUT, zahraniční i domácí hosté.
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Dne 28. května byla dopoledne zahájena mezinárodní vě-
decká konference ČVUT ve Sjezdovém paláci. V úvodním pro-
jevu promluvil ministr Kahuda o společenskémvýznamu vědy.
Po pozdravných projevech zástupců zahraničních vědeckých
institucí a vysokých škol promluvil čestný doktor ČVUT Blo-
chincev na thema "Atomová energie s hlediska fysiky" a za
nepřítomného onemocnělého prof. R oše pronesl jeho přednášku
"Výzkum, zkušenosti, normy a předpisy" v českém výtahu
prof. Hacar. Projev rektora ČVUT Ježdíka "Význam vyso-
kých škol v ČSR pro rozvoj techniky" se pro pokročilost času
nekonal s tím, že bude rozdán písemně.
téhož dne večer se pro domácí i zahraniční účastníky oslav

konalo v Národním divadle slavnostní představení Smetanovy
Libuše.
V následujících dvou dnech 29.-30. května pokrat:ovala me-

zinárodní vědecká konference ČVUTv sedmi sekcích, mezi nimi
i v sekci geodetické. Poslední den večer byla společná večeře
účastníků v Národním klubu. Ve dnech 31. května a 1. června
byly organisovány odborné exkurse. Pro geodety byl uspořádán
zájezd na Slapskou přehradu, Ondřejovskou hvězdárnu a geo-
magnetickou stanici v Průhonicích kromě induviduálních ná-
vštěv různých ústavů a pracovišť podle přání jednotlivých za-
hraničních hostí.
Mezin4rodní vědecká konference Ceského vysokého učení tech.

nického v Praze. Sekcegeodetická 29.-30. V.1957
Konference se konala v přednáškové síni ČSAV na Národní

třídě za účasti asi 140 geodetů, z toho 55 hostů ze zahraničí.
Předneseno a prodiskutováno bylo celkem 14 přednášek; z toho
10 od zahraničních vědců. Z domácích účastníků byli zde učitelé
vysokých škol v Praze, Brně, Bratislavě, Zvoleni, Košicích, zá-
stupci složek ÚSGK, MNO, ČSAV a příslušníci různých země-
měrických pracovišť. Zahraniční účastníci přišli z osmi různých
zemí:

Bulharsko (9)
Dimov Ljuben, prof. Ing., Minno-geologskiinstitut, Sofia
Christov Vladimir, akad. prof. Dr, Inženerno-stroitelen insti-

tut, Sofia
Kralev Georgij, Ing., Státní plánovací komise, Sofia
Monev Petko, prof., děkan, Ing., ISI, Sofia
Ogoj ski Borislav, Ing., min. těžkého průmyslu, Sofia
Peevski Vasil, prof. Ing., ISI a vedoucí odboru tech. škol na

min. školství, Sofia
Rajkov Asen, prof. Ing., ISI Sofia
Stoj čev Dimitr, prof. Ing., ISI, Sofia
Taševa Libuše, asist. Ing., ISI, Sofia

Francie (1)
Levallois J. J., prof. Ing., IGN, sekretář Mezinár. geodetické

asociace a redaktor Bulletin géodésique PaIis
Jugoslavie (3)

J ankovič Mato, prof. a děkan, Architektonsko-Gradjevinsko-
-Geodetski Fakultet, Zagreb

Prosen Dragutin, prof. Dr, Gradjevinski fakultet, Beograd
Rudl Franjo, Ing., Geodetski zavod, Ljubljana

Maďarsko (2)
Hazay Antal, prof. Dr, Technická universita, Sopron
Tárczy-Hornoch Antal, akad. prof. Dr, T U, Sopron

Německá demokratická republika (28)
Technische Hochshule, Dresden:

Buchholtz Alwill, prof. Dr
Peschel Horst, prof. Dr, proliektor
Sandig Hans, prof. Dr
Zill Walter, prof. Dr
a 16 asistentů dipl. inž.::

Bahnert Gerhard Samen Siegfried
Deumlich Fritz Schone Joachim
Kraft Lothar Stange Lothar
Meinig Manfred Steinert Klaus
Oberliiuter Martin Thurn Heinz
PaulHans T-opplerJoachim
Reissmann Giinter,Dr-Ing. Voss Giinther
Rische Horst Werner Hans
Bergakademie Freiberg: Meis ser Otto prof. Dr, rektor
Geodiitisches Institut Potsdam:

Arnold Kurt, Dr
Reichenede-r Karl, prof. Dr
Weise Klaus, Dipl.-Ing.
Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen Berlín:

Bernatzky Klaus, Dipl.-Ing.
Kretzschmar Heinz, Dipl.-Ing.
Zappe Alfred, Dipl.-Ing.
časopis Vermessungstechnik:

, Koitzsch Richard, Dipl.-Ing., redaktor

Polsko (8)
Gajkowski Jósef, Mgr. Ing., asistent, AGH Kraków
Kamela Czeslaw, prof. Dr, Politechnika Warszawska, War-

szawa
Kapturkiewicz Janusz, Mgr. Ing., asistent, AGH, Kraków
Klopocinski Waclaw, Mgr. Ing., Hydro-energoprojekt, War-

szawa
Kowalczyk Zygmunt, prof. Dr, rektor AGH, Kraków
Rabczuk Ignacy, Mgr. Ing., oblastní měř. ústav, Kraków
Sczerba Adam, Mgr. Ing., Glówny urzlld geodezji i kartogra-

fii,Warszawa
Skapski Zbygniew, prof. AGH, Kraków

Rakousko (1)
Mader Karl, akad. prof. Dr, Technische Hochschule, Wien

Sovětský svaz (3)
Doroševič Michail Vasiljevič, prof., Běloruskij polytech. in-

stitut, Minsk
Izotov Alexander Alexandrovič, prof., CNIIGAiK, Moskva
Volkov Nikolaj Michailovič, prof., děkan MIIGAiK, Moskva.
Konferenci zahájil děkan zeměměřické fakulty v Praze prof.

Bohm, který uvítal přítomné a jmenovitě zahraniční hosty.
Dále přečetl jména pozvaných zahraničních vědeckých pracov-
níků, kteří zaslali omluvné dopisy s přáním zdaru konferenci:'
Ackerl (Wien), Andersen (Kobnhavn), Cassinis (Milano), Čuček
(Ljubljana), Durnev (Moskva), Gráff-Hunter (Hassocs), Gross-
mann (Hannover), Hausbrandt (Warszawa), Kneissl (Miinchen),
Kobold (Ziirich), Ledersteger (Wien), Marussi (Trieste), Mila-
szovsky (Miskolcz), Neubert (Freiberg), Odlanicki (Kraków),
Oprescu (Bucuresti), Regoczy (Budapest), Tardi (Paris), Tymow-
ski (Warszawa). Zvláštní blahopřejné telegramy odeslali doc.
Krynskillt:a Glówny urzlld geodezji i kartografii (Warszawa) a
prof. Odlanicki za Geodetický komitét PAN (Warszawa).
V dalším úvodním projevu navázal děkan na jubilejní

oslavy a připomenul, že geodesie je nejstarší technickou disci-
plinou a geodet je průkopníkem každé větší technické stavby.
S rozvojem techniky je nutno rozvíjet i geodesii, které přicházejí
stále nové úkoly. Ze všech technických disciplin vyžaduje
geodesie nejvíce mezinárodní spolupráce, zejména ve svých
vrcholných vědeckých disciplinách, kde stue.uje tvar a velikost
Země a sloužíke sledování dynamických změn na povrchu naší
planety. Tato konference má přispět k výměně zkušeností
a společnému řešení problémů, přesahujících hranice jednot-
livých spřátelených zemí. Chceme pracovat v takovém úseku
vědy, který spojuje národy a utvrzuje mír. Věří, že konference
přispěje k utužení přátelských styků.
Následovaly pozdravné projevy zástupců jednotlivých zemí,

tvořících předsednictvo konference:
Akad. Christoy přednesl pozdrav Bulharské akademie věd

a projevil radost nad uspořádáním konference ve "Zlaté" Praze
s možností vědeckých diskusí. Čtení článku se nikdy nevyrovná
živému slovu a osobnímu styku.
Prof. Levallois jako delegát Mezinárodní geodetické aso-

ciace tlumočil pozdrav prof. Tardiho a jeho lítost, že pro nemoc
nemohl přijet. Do Prahy přijel nikoliv z povinnosti, ale s velkou
radostí, že pozná další geodety z Československa, které zná do-
sud jen z literatury. Je názoru, že důležitým úkolem konference
je také vytvořit mezi vědci pouta přátelství i přes rozdílné ná-
zory politické. Věda má být budována ve spojení všech vědců
ve vzájemné úctě.
Prof. J ankovič prohlásil, že nejen jako zástupce fakulty, ale

i jako náš absolvent má radost z úspěchů zeměměřické fakulty
a přeje mnoho dalšího zdaru.
Prof. T ár cz y zdraví čs.geodety jménem maďarskýchgeodetů,

kteří vzpomínají na staré čs.-maďarské vztahy a ctí památku
Marka a Horského, kteří se velmi zasloužili o rozvoj maďarské
geodesie.
Prof. Peschel připomíná těsné sousedství Prahy a Dresden

a má radost z rozvíjejících se styků. Mnoho společných geode-
tických prací spojuje obě země a touha po obapolném styku se
projevila i ve velkém počtu návštěvníků konference z NDR,
z toho hodně mladých pracovníků. Děkuje jménem všech za
srdečné přijetí.
Prof. Kowalczyk blahopřeje k jubileu 250 let i vyspělosti

čs. geodesie. Společná dlouhá hranice a společné zájmy obou
zemí nechť vedou též k bohaté spolupráci geodetů.
P~of.Mader konstatuje, že Rakousko a ČSR nejsou jen spo-

jeny kulturními vztahy, ale i pokrevními svazky. Na př. jeho
paní je českého původu. Vzpomíná řady vynikajících geodetů
českého původu (Orel, Sterneck, Doležal a j.). kteří tl úspěchem
pracovali ve Vídni a přispěli k rozvoji rakouské geodesie a kar-
tografie.
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Prof. hotov tlumočí pozdrav sovětských geodetů a karto-
grafů čs. soudruhům, se kterými jsou spojeIŮmnoha společnými
zájmy. Vítá přítomnost delegací i z ostatních zemí a má radost
z konference, která přispěje ke vzájemné výměně vědeckých
poznatků.
Po pozdravných projevech následovaly dvě přednášk.y a dis-

kuse podle programu. Dopolední zasedání řídil akademik
Tárczy.
1. Akad. prof. Dr Vlad. Christov, Sofia: Str~nger Beweisfi1r

die DarsteUung symmetrischer Winkelbeobachtungen als iiquiva-
lente unabhiingige Richtungswerte. (Přesný důkaz o přeměně sy-
metricky pozorovaných úhlů v ekvivalentní nezávislé hodnoty
směrů). Autor dochází k důkazu nezávislosti tím, že nalézá nu-
lovou hodnotu koeficientu korelace mezi hodnotami vyrovna-
ných směrů v případě symetricky pozorovaných úhlů (na př.
při Schreiherově metodě) a za předpokladu normálního rozdě-
lení chyb v pozorovaných úhlech. Tato cesta pro podání důkazu
je nová a nebyla dosud v literatuře použita.
Diskuse k přednášce byla velmi živá. Prof. Bohm uznal for-

mální správnost odvození za daných předpokladů, ale upozornil,
ževjednotlivých případech stanic každá větší chybavda-
ném směru a dané kombinaci nezbytně ovlivní určitou částí
i jiné směry, takžetyto ve skutečnosti nevcházejí do vyrovnané
sítě jako hodnoty nezávislé. Nazávislé jsou vždy pouze chyby
v pozorovaných hodnotách směru, pokud je uvažujeme iso-
lovaně. Isolovaný směr však nemá v geodetické l\íti smyslu
a musíme vždy uvažovat osnovu směrníků, t. j. úhlů, kde ne-
závislost hodnot směrrúků ve skutečných případech IŮkdyne-
existuje.
Prof. Chri st ov k tomu odpověděl, že uvažuje průměr ze všech

možných hodnot, jaké lze naměřit a jejich normální rozdělení
a IŮkolivjednotlivé naměřené hodnoty.
Prof. hotov považuje Christovův důkaz za velmi důležitý,

protože nebyl samozřejmý z dosud uváděných dvou podminek
Schreiberovy metody: nezávislosti a stejných vah měřených
úhlů.
Prof. Kamela podotkl, že Schreiberova metoda přes matema-

tickou dokonalost má své vady a také není tak ekonomická, jako
měření v plných skupinách. Je třeba hledat metodu lepší.
Dr Kučera (Praha) upozorIŮI,že v tištěné publikaci "Měření

směrů základní trig. sítě a jeho kriteria" podal jednotící teorii
měření rozložené osnovy směrů, vedoucí ke stejným vahám,
kde Schreiherova metoda a úplná skupina jsou krajními případy.
Doc. K RŠpar (Praha) precisoval problém nezávislosti vy-

rovnaných směrů tak, že vyrovnané směry mohou být pova-
llovány za nezávislé pro další vyrovnání, jesliže budou splněny
předpoklady normálního rozdělení a stejné střední chyby v po-
zorovaných úhlech.
Prof. T árczy uzavřel diskusi poukazem, že problém je již

řešen od r. 1837, tedy více než 100 let a důkazy již podali i jiní
autoři. Prof. Christov však k tomu použil originálního postupu.
Prof. Bohm má pravdu při uvážení jednotlivých případů, kde
součiny se IŮkdyneanulují.
2. Prof. Dr Josef B ohm (Praha): Problém největší dopustné

chyby. Autor provedl průzkum statistických teorií a metod, zda
by nepřispěly k lepšímu osvětlení problému a zlepšení dosavad-
ních pravidel pro vylučování podezřelých pozorování. Dosavadní
klasické metody jen mechaIŮcky aplikují Gaussovu křivku. Je
třeba rozlišovat pojem největší možné a nejvýše dopustné chyby.
Podle statistické teorie náhodného výběru je třeba uvažovat
i náhodnost hodnoty aritmetického průměru a náhodnost empi-
rické hodnoty střední chyby odhadnuté z malého souboru ve-
doucí ke Studentovu rozdělení parametru t. Výsledky statistic-
kých teorií a metody však nelze mechanicky aplikovat na geo-
desii, kde často platí jiné podmínky i požadavky.
Zásadně je rozlišit případ skutečných chyb, kde není důvodů

pro rozšiřování dopustných mezí s rostoucí velikostí souboru
chyb od souboru oprav. V každé skupině je třeba opět odlišit
případ známé přesnosti měření od případu odhadu střední chyby
z malého souboru. V případě oprav lze s úspěchem použít testo-
vání významnosti chyb na základě Mc-Keyova nebo Pearson-
Chandrova rozdělení pravděpodobnosti maximální opravy. V zá-
věru zdůrazňuje, že nelze při řešení mechanicky aplikovat a ge-
neralisovat matematické poučky, ale řešit problém jako inženýři
při dokonalé znalosti metody a podmínek měření a s bohatými
zkušenostmi.
Prof. Christov (Sofia) vítá zavedení nových metod ve vy-

rovnávacím počtu a projevil souhlas s opatrným výběrem sta-
tistických metod pro geodetické měření a s rozlišením obou
pojmů maximální chyby. Doporučuje, aby se v geodesii přesně
rozlišovala apriorní a empirická hodnota střední chyby, na co
již sám také poukazoval.
Prof. Levallois (Paris) oceňuje referát ~ nalézá praktická

pravidla za velmi přijatelná. Malé soubory pozorování vznikají
na jednotlivých stanicích. Statistické rozbory, provedené ve
Francii, ukazují, že chyby při geodetických měřeních se neřídí
Gaussovým zákonem. Způsobují to především atmosférické
vlivy. Statistické funkce rozdělení (Student, Fisher) však jsou
založeny na normálním rozdělení. V této chvíli se aplikace prof.
Bohma zdá být nejlepším řešením, dokud se nevytvoří speciální
rozdělení pravděpodobností chyb v geodetických měřeních,které
musí vyplynoutze studií výsledků pozorování.
Prof. T árczy uzavírá disknsi tím, že prof. Christov na loňské

konferenci v Budapešti vybízel k použití statistických metod ve
vyrovnávacím počtu, což nyní protoBohm provedl. Ocenilvyso-
ko podaný příspěvek a plně souhlasí s názorem, že teprve my-
slící a zkušený inženýr musí prozkoumat, jak dalece platí v pří-
rodě matematické předpoklady a rozhodnout, které matema-
tické poučky a jak lze uplatnit. Projevil naději, že brzy vyjde
učebnice vyrovnávacího počtu, kterou prof. Bohm připravuje.
29. V. odpoledne (předsedá prof. Kamela).
3. Akad. prof. DrTárczy - Hornoch Antal: ,,-Ubereinige

Untersuchungen des geodiitischen Forschungslaboratoriums der
Ung. Akademie der Wissenschaften (O některých pracích Geode-
tické výzkum'1.élaboratoře Maď. akademie věd). Uvedená labo-
ratoř byla zřízena v r. 1955 a řešila různé problémy: korekce při
měření invarovými dráty, vyrovnání kontinentálních sítí po-
mocí odvozených velkých trojúhelníků (se zavedením i odvo-
zených délek stran do vyrovnání), nejúspornější rozdělení výšek
trig. věží v daném území, transformace souřadIŮczBesselovaelip-
soidu a zestereografického nebo šikmého válcového zobrazení na
elipsoid Krasovského a Gaussovy souřadIŮce (prof. Hazay),
jakož i tranformace souřadnic mezi dvěma pásy, výpočet délky
poledníkového oblouku počítacím strojem, tabelování koefici-
entů k výpočtu Ganssových souřadnic a studie střední elipsy
chyb.
V oblasti přístrojů byl konstruován nový podstavec pro pa-

sážník, nová libelová váha ke zkoušení libel, automatický dělicí
stroj a nový universální theodolit. Matematicky byly soustavně
propočteny různé kombinace hranolů.
Přednáška byla doprovázena promítáním obrázků; sdělované

výsledky výzkumu vzbudily velký zájem.
Přednášku ocenilprof. Bohm auvedl, ženěkteré výsledky byly

již publikovány v "Acta techIŮca". Byly u nás sledovány s vel-
kým zájmem. Také v ČSR bylo navrženo několik originálních
způsobů transformací Gaussových souřadnic do sousedníhopásu.
Hazayovy studie byly podnětem pro jedno z těchto řešení, které
podal mladý český 'pracovník Cimbálník. Bude žádoucí včasné
publikování i dalších výsledků laboratoře v Soproni.
4. Prof. Dr Horst Peschel, Dresdén, "Modeme Technik in"

der Geodiisie (Moderní techIŮka v geodesii). Z celého zemského
povrchu je geodeticky zev,rubnězpracována jen 1/40 plochy. Je
třeba zhospodárIŮtměřické metody, konstruovat nové přístroje
a vytvořit nové pracovní postupy nahrazující dosavadní namá-
havou práci zeměměřičů. Nová techIŮka musí proniknout do
geodesie. Dnešní dosažitelné 'prostředky jsou: motorisace mě-
řické služby v terénu, řízení měření krátkovlnnými vysílačkami,
automatické urovnávání nivelačních strojů, radioelektrické
měření vzdáleností, fotoregistrace odečítání. Vyhodnocovací
práce lze urychlit elektronickými počítacími stroji a je třeba
dále zdokonalit vyhodnocovací přístroje fotogrametrické.
Tento pokrok je třeba již připravovat přizpůsobením výuky

na vysoké škole a zaměřením výzkumu. Nezbytná je zde mezi-
národní spolupráce, kterou lze uskutečIŮt v rámci Mezinárodní
geodetické asociace, k níž dnes náleží prakticky všechny národy
s intensivní vědeckou činností v oboru geodesie. Cílemvšeho vý-
zkumIŮctvímnsí být především automatisace, mechanisace avů-
bec zhospodárnění pracovních postupů.
Během přednášky byly promítány velmi zdařilé diapositivy

nejnovějších zahraničních přístrojů. Přednášku zhodnotil prof.
B oh m jako velmi zdařilou, s napětím sledovanou a dokonale
vyčerpávající dané thema. Nescházely projevy lítosti, že promí-
tané přístlOje nejsou většinou dosud vysokým školám i praxi
k disposici.
5. Ing. Dr Karel Kučera (Praha): "Nový zábleskový helio-

trop". Přednášející předvedl novou konstrukci automatického
heliotropu z r. 1957, která zlepšila dřívější typ z r. 1946. Otáčení
heliotropu se děje větrem, záblesky jsou stejně intensivní téměř
po celém horizontu, žádné místo není trvale bez záblesku. Tyto
vlastnosti byly získány matematickým propočtením zrcadlové
křivky a jejím rozložením na tři části. Exempláře staršího typu
jsou nyní nasazeny pro triangulaci v Albánii. Zlepšený model
a 4 dřívější typy byly zapůjčeny polské expedici na Špicberky
(v rámci "Mezinárodního geofysikálního roku 1957-58"), druhý
exemplář bude dán k disposici geodetické služběNDR. Podrobné
matematické odvození bude publikováno.
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Prof. Kuska (Bratislava) zhodnotil Kučerovu konstrukci a
zájem ciziny o jeho automatické heliotropy jako úspěch česko-
slovenské geodesie.

Prof. Tárczy-Hornoch projevil přání získat jeden exem-
plář pro Geodetickou laboratoř v Soproni.

Dr Kučera odpovídá, že další exempláře budou postupně vy.
ráběny a patrně ještě zlepšeny.

Prof. Tárczy-Hornoch poznamenává, že Kučerův helio-
trop z r. 1946uvedl ve svých skriptech z vyšší geodesie.

Prof. Kamela uzavírá diskusi za celé odpoledne, oceňuje
práci prof. Tárczyho s vybudováním výzkumné laboratoře na
půdě Akademie a vybízí k následování i v jiných zemích.

6. Prof. Ing. Nicolai Oprescu (Bucuresti): ,•.Ober einige An-
wendungen der Photogrammetrie in Rumiinien" (Některá použití
fotogrametrie v Rumunsku). Jmenovaný se osobně nedostavil na
konferenci a zaslal jen výtah přednášky, pojednávající o pou-
žití fotogrametrie při výzkumu v oboru stavebnictví (deformace
modelů, měření elasticity a pod.). Obsah přednášky přednesl
prof. Buchholtz. '

7. Prof. Dr Alwill Buchholtz (Dresden): "Ober einige beim
Lehrstuhl fur Photogrammetrie der TH Dresden ausgefuhrte Ver-
suche mit sowjetischen Verfahren und Geriiten" (O některých vý-
zkumech sovětských metod a přístrojů provedených na katedře
fotogrametrie vys. školy tech. v Drážďanech). Zkoušky se týkaly
snímkové triangulace v měř. 1:8000 až 1:9000 a zjištěny byly
střední chyby ± 2 až ± 3m. Tak zv."T-triangulace" se ukázala
výhodnější než fotopolygonometrie. Nejhospodárnější zůstává
ovšem grafická radiální triangulace. Při zkoušce určování výšek
vlícovacích bodů metodou neskresleného modelu se ukázala
střední chyba v určení výšky ± 0,56m.

Určování výšek jednotlivých bodů topografickým stereome-
trem Drobyševa dalo střední chyby ± 1,2 až ± 1,6 m. Další po-
kusy se týkaly překreslování po vrstvách optickým projektorem.
Přezkoušeny byly délky osmi úseček, s koncovými body v růz-
ných vrstvách. Při prvním pokusu (dvě vrstvy s největší pří-
pustnou chybou v poloze ± 0,8 mm, tedy ± 4m v měř. 1:5 000)
se ukázaly skutečné chyby v délkách až 8m. Při druhém pokusu
(3 vrstvy, ± 0,4 mm) činily chyby nejvýše 4m. Uve«;1enéstřední
chyby charakterisují použitelnost uvedených metod a přístrojů.

Prof. Klobouček (Praha) uvedl, že některé z uvedených so-
větských metod byly zkoušeny i v Praze s podobnými výsledky.
Nebyla však zkoušena dosud nová "T-triangulace" a proto sdě-
lené výsledky jsou pro nás obzvláště cenné. V Praze je prof.
Buchholtz vážen jako osvědčený přítel čs. geodetů, který již
před 25 lety začal publikovat v našich časopisech některé své
práce z oboru fotogrametrie.

8. Prof. Dr Alexander Alexandrovič Izotov (Moskva):
"Obščie formuly ukloněnij otvěsa i azimuta Laplasa" (Obecné
vzorce pro tížnicovou odchylku a Laplaceův azimut). Podán byl
výsledek odvození obecného vzorce pro složky relativní tížni-
cové odchylky a Laplaceův azimut pro případ, kdy osa refe-
renčního elipsoidu není rovnoběžná s osou rotace Země. Před-
pokládá se vyloučení vlivu kolísání pólu zavedením příslušných
oprav. Nerovnoběžnost obou os je pak způsobena hlavně chy-
bami v astronomickém určení souřadnic a azimutu ve výchozím
bodě, kde je elipsoid orientován. Vzorce platí pro libovolný bod
na poVrchu Země, kde známe astronomické i geodetické souřad-
nice a astronomický i geodetický azimut. Odklon obou os se pro-
jevuje v absolutním členu azimutální podmínkové rovnice v ře-
tězci, v soustavě tížnicových odchylek, ve výškách geoidu, a
v rovnicích stupňového měření při určení rozměrů zemského
elipsoidu plošnou metodou.

Ke zmenšení nežádoucího vlivu nerovnoběžnosti os je třeba
co nejpřesněji měřit astronomické souřadnice a azimut v základ-
ním bodě.

Prof. Reicheneder (Potsdam) se dotazuje, proč je nutno
předpokládat nerovnoběžnost obou os. Prof. Izotov vysvětluje,
že nenavrhuje jinak orientovat referenční elipsoidv zemskémtě-
lese, než obvykle (s rovnoběžnými osami). I při tomto předpo-
kladu však vzniká skutečný odklon os vlivem uvedených chyb.

Prof. Peschel se táže, zda uvedené rovnice byly již prakticky
použity. Prof. Izotov odpovídá záporně; rovnice bylyodvo-
zeny pro tuto konferenci ke zdůraznění, že v teorii o tvaru Země
je třeba uvažovat skutečnou vzájemnou nerovnoběžnost obou
os.

Prof. Kuska uznává správnost vývodů prof. Izotova. Ježto
neznáme geoid na celém povrchu Země, nedosáhneme nikdy ta-
kového přimknutí referenčního elipsoidu, aby obě osybyly přesně
rovnoběžny. Předpoklad rovnoběžnosti volíme také z praktic-·
kých důvodů.

Prof. Buchar vidí v přednášce prof. Izotova správnou po-
bídku snažit se o zvýšení přesnosti astronomických měření ve

výchozím bodě. To se týká i všech Laplaceových rovnic. Je ještě
nejasné, jaký vliv budou mít chyby v astronomických souřadni·
cích půběžných bodů a je třeba uvážit, jak se uplatňuje neznámé
kolísání pólu na přesnost údajů ve výchozím bodě.

Ing. Pick (Praha) uvádí, žepodobný problém bylřešen v Geo-
fysikálním ústavě Čs.akademie věd. Úloha byla postavena jinak:
uvažuje se referenční elipsoid chybně orientovaný vzhledem
k zemskému tělesu a odvozují se rovnice k jeho správné orien-
taci s přesností dostatečnou pro praxi: 0,1 mm pro vzdálenost
obou ploch a 0,0001" pro hodnoty tížnicových odchylek.

Prof. Christov navrhuje, aby se šikmá poloha obou těles
uvažovala při vyrovnání, l. j. hledaly se také tři neznámé opravy
měřených veličin ve výchozím bodě. Ke správné poloze zem-
ského elipsoidu nestačí jen rovnoběžnost obou os, ale je po-
třebný i posun.

Pror. Izotov souhrnně odpovídá: v rovnicích stupňových
měření je pět neznámých za předpokladu rovnoběžnosti es.
Nejsou-ji rovnoběžny, přibudou dvě neznámé. pro odvození
trojosého elipsoidu pak další dvě neznámé - celkem devět
neznárných. Takový počet neznámých je pro řešení rovnic
nevýhodný. Proto je třeba měřit co nejpřesněji astronomické
souřadnice ve výchozím bodě, aby aspoň dvě neznámé od-
padly. Vliv mčřických chyb v průběžných bodech se projeví
v tížnicových odchylkách.

9. Prof. Dr Emil Buchar, Praha, člen - kor. Čs. akademie
věd: "Měření hvězdných poloh velkým cirkumzenitálem." Před·
nášející podal zprávu okonstrukci nového cirkumzenitálu, který
se liší od dřívějšího Nušl·-Fričova cirkumzenitálu předevšímvět-
šími rozměry a zmenšením konstantní zenitové vzdálenosti na
20°. Velký objektiv 160/2100mm umožní pozorování hvězd ještě
8. velikosti. Doplněn je neosobním mikrometrem s otáčivým
hranolem.

Přístroj umožní náležité využití metody stejných výšek a určo-
vání rektascense a deklinace hvězd. V dalším podal přednášející
základní rovnice metody stejných výšek a funkcí jednotlivých
částí přístroje. Zkušební měření dala střední chyby v zeměpis-
ných souřadnicích ± O,U" a ± 0,OU8 a velmi dobrý souhlas
v poloze hvězd. Přístroj bude nasazen při měření souřadnic na
observatoři ČVUT v rámci Mezinárodního geofysikálního roku.

Prof. Kraj čí (Bratislava) nalézá přednosti přístroje proti
přístroji Danjonovu zejména v menší zenitové vzdálenosti po-
zorovaných hvězd, což zmenší vliv refrakčních anomalií. Nedo-
statkem je citlivost k teplotním změnám, kterými se mohou
měnit konstanty přístroje. Doufá, že autor při zlepšování kon-
strukce bude pamatovat i na ochranu proti vlivu teplotních
změn. Doporučuje dále zavést fotoglafickou registraci.

Prof. Izotov zdůrazňuje, že vývoj geodetické astronomie se
musí ubírat cestou zvyšování přesnosti astronomických měření,
zlepšováním přístrojů a metod. Práce prof. Buchara tomu od-
povídá; jeho přístroj dá výsledky zbavené osobních a jiných
chyb. Vě;í, že tvůrčí práce prof. Buchara přinese pěkné výsledky
a přeje mu potřebného zdraví a úspěch.,

10. Prof. Ing. J. J.Levallois (Paris): "La nouvelle compen-
sation des réseaux européens de nivellement effectuée en cotes géo-
potentielles" (Nové vyrovnání evropských nivelačních sítí v hod·
notách geopotenciálních). V úvodě uvedl přednášející rovnice
pro různé hodnoty nadmořské výšky, podle toho, jaké zvolíme
tíhové redukce. K odstranění těchto různých variant zavedla
Mezinárodní geodetická asociace t. zv. geopotenciální hodnoty

1 B
W = fg dh = l:'T(gA + gB). AhA

(součet součinů naměřených výškových rozdílů a střední tíhové
hodnoty v měřeném úseku v postupimské soustavě). Hodnoty
g se mohou získat z normálních redukovaných hodnot, odečíst
z mapy isoanomál nebo určit přímým měřením; poslední způsob
dá nejpřesnější hodnoty. Geopotenciální hodnoty nejsou tedy
nadmořské výšky, ale výšky dynamické vyjádřené v jednotkách
práce. Mají sloužit k vyrovnání evropské nivelační sítě a budou
mít jen vědecký účel k určení rozdílu středních hladin moří a ke
sledování tektonických pohybů zemské kůry - coz konečně
může mít i velký význam hospodářský. Každá země si pro praxi
může ponechat svou soustavu i definici nadmořských výšek ne-
závísle na geopotenciálních hodnotách mezinálodní sítě, vztažené
na nulový bod Amsterodam.

V dalším bylo uvedeno ustavení evropské nívelační ko-
mise a resoluce z její konference ve Florencň (1955) o vytvoření
a vyrovnání evropské sítě. Zatím jsou organisována tři výpo-
četní střediska (Paris, Delft, Miinchen) a síť omezena jen na
země, které se přihlásily. Demokratické rapubliky mohou také
přistoupit a jejich účast v jakékoliv míře bude velmi vítána.
Zřídí-li rovněž své výpočetní středisko, obdrží od MGIvšechny
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potřebné údaje. Zatím údaje soustřeďuje Dr Simonsen v Kodani,
kde v červnu bylo zasedání komise. Vyrovnané geopotenciální
hodnoty budou publikovány od Asociace.

Prof. Ryšavý (Praha) označil myšlenku společného vyrov-
nání evropských nivelačních sítí v geopotenciálních hodnotách
za aktuální a vhodnou k rozřešení otázky stejné nebo různé
úrovně středních hladin moří í'ke sledování vertikálních tekto-
nických změn kůry zemské. Je mu však podivné, že ve florent-
ských resolucích se připouští i méně přesné údaje gravimetrické,
když dnes máme dokonalé přístroje ke snadnému získání přímo
naměřených, tíhových hodnot s přesností několika decimiligalů.
Obává se, že síť evropská bude proto nehomogenní. Dnešní po-
litická situace není bohužel příznivá k uskutečnění krásné myš-
lenky vyrovnání evropské sítě a klade otázku, zda by nebylo
vhodnější počkat ještě několik let a zatím získávat přesnější
údaje.

Prof. Buchar vznesl dotazy: zda lze od Asociace obdržet
mapu isoanomál v dosavadní oblasti evropské sítě, jaká je žá-
doucí přesnost gravimetrických údajů a zda by Asociaci stačil
z našeho území jeden pořad ve směIU severojižním a jeden ve
směru příčném, při čemž by se sdělily jen rozdíly geopotenciál-
ních hodnot v pohraničních bodech.

Prof. Levallois vysvětlil, že tolerance v použití gravime-
trických hodnot má umožnit připojení sítí i těm zemím, které
neprovedly soustavná gravimetrická měření na nivelačních po-
řadech. Přesnost gravimetrických údajů není dosud precisována;
stačí však, aby byla v souladu s přesností naměřených výškových
rozdílů. Každý příspěvek kterékoliv země bude vítán. Jakékoliv
dodatečné připojení dalších sítí k vyrovnanému již bloku bude
kdykoliv možné, protože vyrovnání seprovede způsobem Pranis-
Praněviče, při čemž se pořad normálních rovnic upraví již se
zřetelem k pozdějším možným připojením.

Prof. Bohm po překladu diskuse shrnul hlavní zásady a účel
geopotenciálních hodnot. Připomenul znovu, že nejde zde o nad-

,mořské výšky; přechod k přesným orthometrickým výškám není
snadný.

II. Prof. Dr M. Kneissl (Miinchen): "Die Scho:ffung einheit-
licher europiiischer Vermessungsgrundlagen"(Vytvoření jednot-
ných evropských geodetických základů). .

Za nepřítomnfho autora přednesl přednášku prof. Peschel.
Jejím úvodem je stručná histoIÍe snah o vybudování jednotných
evropských geodetických sítí, od Gausse až po nejnovější práce
Mezinárodní geodetické asociace.

Stav jednotné evropské sítě trigonometrické není uspokojivý.
Vyrovnání čtyř bloků ukázalo četné nedostatky ve kvalitě, ne-
dostatečném spo}enía různorodosti dílčích sítí; také se ukázala
problematika politická. Na konferenci v Římě 1954 a na schůzi
komise v Mnichově 1956 se vypracoval postup pro evrópskou
síť sloužící vědeckým účelům. Bude třeba zlepšit spojení sítí, roz-
vrhnout účelně Laplaceovy body, přezkoušet délky geodetických
základen jednotným etalonem a provést redukce na jednotnou
referenční plochu.

Vytvoření jednotné nivelační sítě bylo podrobně projednáno
v přednášce prof. Levallois.

Při vytvoření jednotné gravimetrické sítě se sleduje získání
rovnocenných gravimetrických údajů rovnoměrně rozdělených
po celém povrchu Země. Zřízeny byly dvě mezinárodní srovná-
vací gravimetrické základny: v Sev. Americe a v Evropě (Ham-
merfest - Roma) a .zvoleny byly body světové tíhové sítě. vý-
značné práce pro vyrovnání evropské sítě podali Morelli, Hirvo-
nen a Coron.

Vytvoření jednotných evropských geodetických základů roz-
množí evropské kulturní hodnoty, sloužící vědě i praxi. Musíme
proto usilovat při vzájemné důvěře o spolupráci všech národů,
jaká je organisována v Mezinárodní geodetické asociaci.

V rámci diskuse poznamenal prof. Peschel, že žádoucí spojení
evropských geodetických základů naráží na potíže vyplývající
z politicky neurovnaných poměrů. Dokud bude trvat politické
napětí, nebude lze ,rozvinout v žádoucí míře mezinárodní spolu-
práci ani na poli geodesie.'

Prof. Tárczy-Hornoch poznamenal k celkovému dosavad-
nímu půběhu konference: pozoruje, že tytéž geodetické veličiny
jsou různými autory různě označovány, což znesnadňuje rychlou
orientaci, přehled a pohotovost k diskusi. To platí všeobecně
i pro studium literatury. Přimlouvá se proto za jednotné označo-
vání. To měla v úkolu i Mezinárodní geodetická asociace, která
jej však nedokončila a měla by v normalisování geodetických
označení pokračovat.

Prof. Levallois vysvětluje, že každá země navrhuje jiné
označení, zpravidla přizpůsobené výrazu ve svém jazyce. Uznává
nutnost jednotného mezinárodního označení i povinnost Aso-
ciace v tom směru dokončit započaté práce.

12. Akad. Prof. Dr Karl Mader (Wien).;"Korrektion des Ni-
vellements und Berechnung der Geoidhohen in den Hohen Tauern"
(Nivelační korekce a určení výšek geoidu ve Vys. Taurech).

V úvodě vysvětlil přednášející pojem dynamické a orthome-
trické korekce. Dále uvedl různé klasické způsoby výpočtů ko-
rekcí (podle Helmerta, s použitím topografické redukce a podle
Niethammera), které hned aplikoval na nivelační polygon ve
Vys. Taurech. Tento polygon s obvodem 237 km byl přesně za-
nivelován a na každém stabilisovaném bodě byly změřeny tí-
hové hodnoty. Je veden po Glocknerstlasse a dosahuje výšky
až 2500 m. Naměřený uzávěr činí 6,5 mm, dynamický uzávěr
12,5 mm a největší orthometrická oprava 281-350 mm podle
volby způsobu výpočtu. Parciální zvýšení geoidu činí 4,8 až
6,9 m. K určení topografického vlivu byl na mapě okolo každého
bodu použit rastr s prstenci až do 30 km a rozdělený na 16 sek-
torů.

Přednáška byla zakončena promítnutím zdařilých diapositivů
terénu v okolí užívaného polygonu.

Prof. Peschel se dotazuje na způsob zjišťování vlivu okolních
horských masivů k určení topografické redukce. Prof. Mader
vysvětluje postup s uvažováním válců. Vliv masivů vzdáleněj-
ších 30 km se ukázal zanedbatelným.

13. Dr Kurt Arnold (Potsdam): "Zur Bestimffíung der Geoi-
dundulationen aus Freiluftanomalien" (Určení zvlnění geoidu
z anomalií na volném vzduchu). Přednášející podal teorii od-
vození výšek geoidu z tíhových anomalií, získaných z redukcí
na volném vzduchu. Uvedl podrobně potřebné vzorce. Inte-
grály, vztažené na zemský povrch, transformuje na střední
zeměkouli. Zavádí dva "ko - geoidy", což jsou plochy odvo-
zené pomocí anomalií na volném vzduchu postupnou aproxi-
mací. K jejich Ulčení je třeba hypothesy o hustotě kůry zem-
ské. Gravimetrické tížnicové odchylky se musí doplnit redukcí
ze zakřivení tížnice, mají-li se vztahovat na geoid.

Prof. Levallois prohlásil, že výsledky a princip podaného
řešení se v jádře shoduje s Moloděnského teorií quasi-geoidu a
normálních výšek. Na požádání Dr Arnolda tuto teorii podrobně
vysvětlil.

Prof. !zotov poděkoval profesoru Levallois za přesný výklad
studií sovětských geodetů. Jejich pramen leží v okolnosti, žekla-
sické teorie vyšší geodesie byly příliš složité a vedly často do
slepé uličky při řešení problému redukcí, důležitých pro přesnou
nivelaci, pro redukci astronomických údajů nli Wadinu moře
a pro studium tvaru Země. Neznalost rozložení hmoty nad
geoidem znemožňovala získat přesné výsledky. To vedlo k za-
vedení nových metod, prostých jakýchkoliv hypothes. Zavedení
tvaru reálné Země do řešení úlohu velmi zjednodušilo.

Rozdíly potenciálů se nehodí pro praxi, která potřebuje výšky.
Protože orthometrickou výšku nelze přesně určit pouze z na-
měřených hodnot, zavedli sovětštígeodeti normální výšky ne-
závislé na jakýchkoliv hypothesách. Rozdíl orthometrických a
normálních výšek činí v rovinách několik centimetrů, v horských
oblastech maximálně dva metry. Z normálních výšek je snadný
přechod k výškám dynamickým nebo geopotenciálním hQdno-
tám.

Dále je prof. !zotov překvapen tím, že Dr Arnold nezná teorii
normálních výšek ani jiné práce Moloděnského, ačkoliv měli
čest uvítat Dr Arnolda v Moskvě. Domnívá se, že různost jazyků
ztěžovala vzájemnou domluvu.

Doc. Ing. Dr Jan Kašpar (Praha): "Řešení geodetických úloh
na rotační ploše zobrazením na kouli." Pfednášející napřed podal
odvození parametrických rovnic vyjadřujících průběh obrazu
křivky při libovolném zobrazení plochy na plochu včetně směro-
vých a délkových deformací. Výsledky aplikoval na konformní zo-
brazení rotační plochy na kouli. Základní rovnoběžka se přitom
klade do počátečního bodu křivky, což podstatně zjednodušuje
rovnice pro výpočet deformací. Pro praktické použití určil vzta-
hy pro Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu na kouli. Pomocí
nich lze řešit geodetické úlohy s chybou menší 0,001" v azimu-
tech a 2 mm v souřadnicích do vzdáleností až 900 km.

Závěrem bylo s uspokojením konstatováno, že se v geodetické
sekci vědecké konference ČVUT zúčastnili vedoucí geodeti růz-
ných zemí a že proběhla ve velmi přátelském ovzduší. Z před-
nášek a diskusí vyplynula tato doporučení:

I. K prohloubení a vzestupu geodetické vědy je třeba široké
mezinárodní mírové spolupráce všech zemí světa.

2. Konference doporučuje dále rozvinout již započatou vzá-
jemnou výměnu literární dokumentace.

3. Konference bere s radostí na vědomost, že - podle dopo-
ručení budapeštské konference z r. 1956 - byly sestaveny ta-
bulky k výpočtu Gaussových souřadnic pro elipsoid Krasovského
v šířkách 400 -550 a že mají jestě letos vyjít tiskem.

4. Protože jednotná terminologie a symbolika postatně uleh-
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cUJemezinárodní styky, doporučuje konference, aby Meziná-
rodní geodetická asociace tento úkol znovu řešila a pokud možno
brzy úspěšně dokončila.
5. Protože pokračují práce v novém určení absolutní tíže

v Potsdamu, podporuje konference budapeštské doporučení za-
chovat Potsdam jako základní bod.
6. Konference doporučuje vydání přednášek a diskusí z této

konference některou čs. vědeckou institucí.
7. Bylo by žádoucí, kdyby některá vědecká instituce zde pří-

tomných zemí uspořádala geodetickou konferenci v příštím roce.
8. Konference děkuje srdečně vysoké škole technické a země-

měřické fakultě za vzornou organisaci konference.
Po schválení doporučení, ujal se slova prof. Tárczy, který za

všechny zahraniční účastníky poděkoval vysoké škole, fakultě
a děkanovi za srdečné přijetí a za organisování konference. Blaho-
přál k úspěchům čs. geodesie a kartografie a shledal s radostí, že
po vynikajících bývalých geodetech a vedle prof. Ryšavého a
Fialy vyrůstá celá nová generace čs. geodetů mezinárodního vý-
znamu.
Prof. Bohm poděkoval za uznání a podotkl, že na organisaci

konferen~e pracoval celý kolektiv učitelů a zaměstnanců. Ukon-
čil konferenci s přáním zdraví, úspěchů a brzkého vzájemného
shledání. :,.

Závěrečná poznámka. autora: Konference se konala v ovzduší
vzájemného přátelství a důvěry. Jejím cílem bylo ujasnit spo-
lečné problémy, vymě'nit zkušenosti a především navázat osobní
styky mezi vědeckými pracovníky, vedoucí k vÝJ;I1ěněliteratury
a k další spolupráci. Diskuse a výměna zkušeností začínaly již
s oslavami, pokračovaly v přestávkách, na společné večeři, při
exkursích atd. až do okamžiků loučení. Po této stránce jistě
konference splnila svůj úkol.
Referáty a diskuse delegátů ukázaly zde tolik společných pro-

blémů a takovou potřebu navázání styků a výměny zkušeností,
že se projevila nutnost častějšího uspořádání takových setkání.
Referáty budou uveřejněny ve Sborníku ČVUT.

II. fakultní vědecká konference na zeměměříeké fakultě l:VUT
v Praze
V rámci oslav 250letého výročí založení vysokého technického

školství v Praze konala se ve dnech 22. a 23. února 1957 druhá
fakultní vědecká konference na zeměměřické fakultě ČVUT
v Praze. Veliká účast na konferenci z řad zeměměřických inže-
nýrů z praxe a účast celé řady hostů z příbuzných vědních oborů
dokazují neustálý růst okruhu vědecko-technických pracovníků,
kteří mají živý zájem o rozvoj a zvyšování úrovně českosloven-
ské geodesiea kartografie.
Na konferenci byly předneseny referáty v tomto pořadí:
1. Prof. Dr Emil Buchar, dopisující člen ČSAV:Měření poloh
hvězd velkým cirkumzenitálem;

27 Prof, Ing. Kabeláč: Určení zeměpisné šířky z průchodů
hvězd I. vertikálem;

3. Ing. Miroslav Vencovský: Příspěvek k měření zeměpis-
ných sířek;

4. Ing. Stanislav Holub: Určení tížnicových odchylek na 4
Laplaceových bodecl:).;

5. Doc. Ing. Dr Jan Kašpar: Použití zobrazení elipsoidu na
kouli pro řešení geodetických úloh při větších vzdálenostech;

6. Ing. Vladislav Hojovec: Konformní převod elipsoidu na
jiný elipsoid při požadavku nejmenšího délkového skreslení
(uveřejněno v Geodetickém a kartografickém obzoru, sv.
3{45 (1957), č. 4, str. 67-71);

7. Dr Josef Šmahel: Přibližné konformní zobrazení rotačního
elipsoidu v tečné rovině;

8. Prof. Ing. Dr Josef Boh m : Problém největší dopustné chyby
a vylučování pozorování;

9. Ing. Milan Martinek: Aplikace statistické metody v karto-
grafii;

10. Ing. Dr František Cach: Měřeníposunů nábřežní zdi v Praze
I (měřením paralaktických úhlů posunů);

11. Ing. Dr Miroslav Hauf: Tacheometrie s Areggerovým klí-
nem a svislou latí;

12. Ing. Miloslav J iřinec: Rekonstrukce železničního oblouku
měřením vzepětí;

13. Ing. Ivan Podhorský:] Měření paralaktických úhlů meto-
dou násobení;

14. Prof. Ing. Dr Pavel Potužák: Studie nejvhodnějších for-
mátůmap; v

15. Prof. Dr Adolf Stafl: Funkce právní normy v zeměměřic-
tvi;

16. Prof. Ing. Dr Josef Klobouček: Současný stav fotogra-
metrie v ČSR a směry jejího dalšího ekonomického rQzvoje;

17. Dr Čeněk Harvalík: Některé otázky kresby a její genera-
lisace na mapách;

18. Ing. Vladimír Svoboda: Význam pozemkových úprav pro
utváření krajiny.

Z přednesených referátů bylo patrno, jak rozsáhlá vědecká
činnost je rozvíjena na katedrách zeměměřické fakulty ČVUT
v Praze a jakého stupně rozvoje dosáhla geodesie a kartografie
na tomto nejstarším vysokém technickém učilišti v Evropě.
K předneseným referátům byly vedeny :velmiživé a plodné dis-
kuse i kritiky, které ukázaly i na některé nedostatky, z nichž
si musí zeměměřická fakulta vzít poučení a snažit se je odstra-
ňovat. Z diskusí vyplynula zejména potřeba většího a prohlou-
benějšího spojení pracovníků fakulty s pracovníky v praxi. Pra-
covníkům fakulty by mělo být umožněno v době prázdnin, při
dozoru na diplomní práce a pod. těsnější zapojení a začlenění
do praktické činnosti různých geodetických a kartografických
pracovišť, kde by jednak získáváli nezbytně nutnou praxi jako
první předpoklad úspěšné pedagogické činnosti a jednak sbírali
náměty ke své vědecko-technické činnosti, jejíž výsledky by pak
pomáhaly praxi. Další potřeba je zajistit pedagogickým pracov-
níkům výměnu s pedagogickými pracovníky alespoň nejbližších
našich sousedů, NDR, Polska a Maďarska a umožnit tak do-
konalé poznání cizích jazyků.
Konference ukázala, že zeměměřická fakulta má předpoklady

k tomu, aby vychovávala nové zdatné zeměměřickéinženýry, na
něž čekají v praxi veliké úkoly při výstavbě i při upevňování
obranyschopnosti naší vlasti.
Zeměměřická veřejnost očekáv,á, že referáty z druhé fakultní

vědecké konference budou publikovány ve Sborníku zeměmě-
řické fakulty ČVUT v Praze, po případě v Geodetickém a kar-
tografickém obzoru, jako tomu bylo v případě první fakultní vě-
decké konference, a že takto zveřejněné a zpřístupněné výsledky
vědecké činnosti pedagogických pracovníků školy budou sloužit
k dalšímu rozvoji naší vědy, výzkumu i tecbnické praxe~

Ing. Štorkán, USGK

Z ústřední správy geodesie a kartografie
Pověfení zeměměřickými úkony podle § 3 zákona Č. 61/1951 Sb.,
jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory.

I.

Ústřední správa geodesiea katrografie pověřila podle § 3 záko-
na č. 61/1951 Sb.:
1. Československéstátní silnice Ústí n. Lab., národní podnik se

sídlemv Teplicích
a) vyhotovováním geometrických (polohopisných) plánů pro

účely pozemkového katastru a veřejných knih,
b) obnovováním a vytyčováním hranic podle katastrální mapy

a vytyčováním podle plánů všeho druhu,
c) zeměměřickými pracemi vykonávanými pro opatření nebo

doplnění měřických podkladů pro technické projekty a plány.
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti národního pod-

niku Československéstátní silnice v Ústí nad Labem a pro území
kraje Úst~ckého.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za po-

věřený podnik je Ing. Bohuslav Hájek.
2. Park kultury a oddechu, kulturně osvětové zařízení měst-

ského národního výboru v Hrně
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Parku kultury

a oddechu, kulturně osvětového zařízení městského národního
výboru v Brně a pro území kraje Brněnského.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za po-

věřený podnik je Ing. Antonín Hrabovský.
II.

Ústřední správa geodesie a kartografie přiznala oprávnění ově-
řovat výsledky zeměměřických prací
Ing. Karlu Smudkovi za Státní projektový ústav pro výstavbu

měst a vesnic v Českých Budějovicích a pro území kraje Česko-
budějovickéHo.
Ing. Dr Jiřímu Brouskovi za Státní projektový ústav pro speci-

ální stavby v Praze a pro celé státní území.
III.

Zrušuje se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací
přiznané .
Ing. Vladislavu Jelínkoviza Státní ústav pro projektování zá-

vodů lehkého průmyslu, Gottwaldov.
Předseda:

Ing. Průša v. r.
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