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528.512.088.22
KUČERA, K.
Uri!ení nekolmosti zaměfovai!e u paralaktické lati
a jeho chyby v cílení.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 12,
s. 313-315, 1 obr., 1 tab.
Ryze úhlová metoda určení .nekolmosti zaměřoc
vače u dálkoměrné lati, která nevyžaduje vytyčovací přípravu. Použije se při ní vteřinového
theodolitu. Příklad výpočtu.
528.024.6.088.3
MARčA:K,P.
K presnosti hydrostatickej
nivelácie.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 12,
s. 315-318, 3 obr., 1 tab.
Vliv teploty na výsledky hydrostatické
nivelace.
Experimentální měření pro srovnání rozdílu převýšení při použití velmi přesné geometrické a
hydrostatické nivelace. Zhodnocení přesnosti hydrostatické nivelace, závěry získané při experimentil.lním ověřování její' přesnosti pro praktické
využití této metody i pro její další rozvoj.
528.935:413.11:347.235.11
KAPINUS, K., ŠTUSA:KOVA,H.
Pomistní názvy pozemko11ých tratí na mapách. .
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 12,
s. 319-323, 4 obr.
Vznik pozemkových tratí a jejich názvy. Zhodnocení názvosloví }osefinského a stabilního katastru
a porovnání s názvy používanými v roce 1948 a
1963. Příklad studia pomístních názvl1 na obci
Němčičky, okr. Znojmo, dl'. panství Plaveč. Názvosloví současných mapových děl velkých měřítek.
528.715.1.088.3
GRYGAR, M.
Podmínky ovlivňující pfesnost náletu a dodriení
příi!ného pfekrytu.'
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č, 12,
s. 323-327, 2 obr., 2 tab.
Vliv relativního
převýšení
terénu na velikost
příčného
překrytu.
Vliv technických
možností,
terénu, počasí a kvality posádky na velikost příčného překrytu. Závěry směřující k tomu, aby byly
vytvořeny podmínky pro soustavné sniŽovil.ní opakovaného náletu.
528:336.5
POSPIŠIL, V., FUČ1K, v.
K přestavbě cen v geodézii a kartografii.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č•. 12,
s. 328-329.
Diskusní příspěvek k současné situaci v cenách
geodetických a kartografických
prací a výrobkl1.
Dl1vody cenové přestavby k 1. lednu 1967.
528.512.088.22
KyqEPA,
K.
Onpe,!l;eJleHUe HenepneH,!I;UKYJllIpHOC'tu Busupa
napaJlJlaKTU'leCKOií peHKH H ero OlllH6KU BHSHpOBaHHlI.
reo,!l;. u Kapr. 06sop, 12, 1966, No 12, c. 313 - 315,
1 .pur., 1 Ta6.
Crroc06 pellleHHJr Sa,!l;a'lH orrpep;eJleHHlI HerreprreH,!I;HKYJlHpHOCTH BH3Hpa MJlbHOMepnoŘ peMKH, KOTOpbIM He
1'pe6yeT paS6HBO'lHOH rrop;rOTOBKH. L(JlH 3Toro crroc06a ,
rrpHMeHHeTCH CeKyH;zun,IH TeOp;OJlHT.IlpHMep BbI'lBCJleHBM.

528.024.6.088.3
MAPqAK, II.
O ro'lHOCTU rB,!I;pocTaTH'IeCKOrOHHBeJlHP0BaHUlI.
reop;. H Kapr. o6sop, 12, 1966, No 12, c. 315 -318,
3 .pHr., 1 Ta6.
BJlHHHBe TeMrrepaTypbI Ha peSYJlbTaTbI THApOCTaTH'IeCKoro HHBeJlHpOBaHHH. ::JKcrrepHMeHTaJlbHoe HSMepeHHe
AJIH cpaBHeHHH paSHOCTH rrpeBbIweHHH rrpH rrpHMeHe-.
HHH reOMeTpH'IeCKOro HHBeJJHpOBaHHHBbICOKOMTO'lHOCTH li rHApocTaTH'lecKoro HIIBeJlHp~}BaHHH. Ou;eHKa TO'l-

HOCTH THP;poCTaTH'leCKOrOHBBeJlHpoBaHHH,BbIBOJ1bt HS
3KcrrepHMeHTaJlbHOrO orrpep;eJleHHH ero TO'IHOCTH AJIlI'
rrpaKTH'leCKOro HCrrOJlbSOBaHHli3Toro crroc06a H AJIH
MJlbHeŘwero ero paSBHTHJI.

528.935: 413.11: 347.235.11
KAIlHHYC,
K., lllTYCAKOBA,
r.
MecTHltle HaSBaHHlI rrOJleH Ha KapTax.
feop;. H Kapr. o6sop, 12, 1966, No
4 .pHr.

12,

c.

319-323,

IlpoHcxo>Kp;eHHe rrOJleM H HX HaSBaHHe. Ou;eHKa HaSBaHHŘ I1oce.pHHcKoro H CTaOHJlbHOrOKaMCTpoB H cpaBHeHHe C HaSBaHHHMH rrpHMeHHeMbIMH B 1948 H 1963
rr. I1cCJleAOBaHHeMeCTHbIX Ha3BaHHM Ha rrpHMepe HaCeJleHHOrO rrYHKTa HeM'IH'lKH,
OKp. 3HOMMO, paHbwe
HMeHHe IlJlaBe'l.
HaSBaHHH COBpeMeHHbIXKapT KpyrrHbIX MaCWTa6oB.

528.715.1.088.3
rPblrAP,
M.
Y CJlOBHlI HMelOIqBe BJlHHHHe Ha TO'IHOCTbC'beMO'lHoro
rrOJleTa H C06J1IO,!I;eHHe
rrOnepe'lHOrO nepeKpltITHJI.
reOA. H KapT. o6sop, 12, 1966, No 12, c. 323-327,
2 .pHr., 2 Ta6.
BJlHJlHHe OTHOCBTeJlbHOrOrrpeBbIIlIeHHJI peJlbe.pa MecTHOCTH Ha BeJlH'lHHY rronepe'lHOrO rrepeKpbIT:liH. BJlHHHHe 'TeXHH'leCKHX BOSMO>KHOCTeM,
peJlbe.pa MeCTHOCTH,
rrorOAbI H Ka'leCTBa KOMaH,lI,bIHa BeJlH'IBHy rrorrepe'lHoro nepeKpbITHJI. BbIBOAbI Ka'calOTCHTOro, 'lT061t1 co3AaJlHCb YCJlOBHJr MH
CHtTeMaTH'leCKOrO rrOHH>KeHHH
rrOBTopHoro C1>eMO'lHorOnOJleTa.

528: 336.5
IlOCIlI1111I1JI,
B., CPYQl'IK. B.
O nepecTpoHKe ~eH B reo.u;e3HH :li KapTOrpa~HH.
reoA, H KapT. 06sop, 12, 1966, No 12, c. 328-329
BKJlaA K AHCKYCCHHo COBpeMeHHOM
COCTOHHHH
u;eH reop;eSH'lecKHX :li Kaprorpa.pH'leCKHX pa60T :li rrponYKTOB.
IlpH'IHHbI rrepecTpoHKH u;eH K I-MY HHBaplO 1967 r.

528.512.088.22
KUČERA, K.
Bestimmung der unsenkrechten Lage des Kollimators bel der Basislatte und dessen 'Fehler beim
Anzielen.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, 'Nr. 12,
Seite 313-315, 1 Abb., 1 Tab.
Reine Winkelmethode der Bestlmmung der unsenkrechten Lage des Kolllmators bei der Basislatte,
die eine Absteckungsvorbereitung
erfordert. Angewendet wird bei ihr ein Sekundentheodollt.
Rechenbeispiel.
528.024.6.088.3
MARCAK, P.
Zur Genauigkeit des hydrostatischen Nivellements.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1956, Nr. 12,
Seite 315-318, 3 Abb., 1 Tab.
Einflufi der Temperatur auf die Ergebnisse des
hydrostatischen Nivellements. Experimentale Messungen zum Vergleich des Hohenunterschiedes bei
der Anwendung des geometrischen
Prlizisionsnivellements
und. desbydrostatlschen
Nivellements, SchluBfolgei'ungen, welche bei der experimentalen Untersuchung seiner Genauigkeit filr
eine praktische Anwendung dieser Methode und
mr deren weitere Entwicklung erreicht .wurden.
528.935:413.11:347.235.11
KAPINUS, K., ŠTusAKOVA, H.
Ortsiibliche· Flurnamen· anf Karten.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1956, Nr. 12,
Seite, 319-323, 4 Abb.
Entstehung der Fluren und deren Namen. Bewertung der Terminologie des ;}osephinlschen und
stabllen Katasters und Vergletch der tm Jahre
1948 um 1963 iiblichen Flurnamen. Beispiel des
Studiums der ortsiiblichen Benennungen in der
Gemeinde Němčičky, Bez. Znojmo, friiher Herrschaft Plaveč. Terminologie ~nwlirtiger
Kartenwerk groBer Mafistiibe.
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528.715.1.088.3
GRYGAR, M.
Genauigkeit des Bildfluges und Bedingungen, welche das Einhalten der Queriiberdeckung
beeinL
lIuRen.
.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1956, Nr. 12,
Selte .322-327, 2 Abb., 2 Tab.
Elnfluť.> des relativen H5henunterschledes
des GeUindes auf dle Gr5ť.>eder Queriiberdeckung. Einfluť.>der technlschen M5gllchkeiten, des Gelandes,
der atmosph1irlschen Bedingungen und der Qual1tat des Bedienungspersonals
auf dle Gr5ť.>e der
Queriiberdeckung.
Folgerungen, welche zur Vorbereltung von Bedlngungen fiir elne systematlsche
Verminderung
der Wiederholung des' Blldfluges
filhren.
528:336.5
POSPIŠIL, V., FUCIK, V.
Zum Umhau der Preise in der Geodiisie und Kartographie.
•
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1956, Nr. 12,
Seite 328-329.
D1skusslonsbeitrag zur g·egenwartigen Lage in den
Prelsen der geodiitischen und kartogr~phlschen
Arbelten und Erzeugnisse. Begrlindung des Pre,isumbaues zum 1. Januar 1967.
528.512.088.22
KUCERA, K.
Determination of non-perpendicularity
of the dlrection finder at the parallactic staff and of its
pointing error.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, N. 12,
p. 313-315, 1 pict., 1 tab.
A purely angular method of determinatlon af nonperpendicularity
of the directlon flnder at. the
parallactic staff, which does not requlre to pre·
fare the laylng out. The use of a seconds theodollte. An example of computlon.
528.024.6.088.3
MARCAK, P.
Accuracy of hydrostatic levelling.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, N. 12,
p. 315-318, 3. pict., 1 tab.
Influence of temperature on the results of hydrostatlc levelllng. Experilnental measurements
for
the· comparlson of the high preclslon levelling
with the hydrostatic levelling. Evaluation of the
accuracy of the hydrostatic levelllng conclusions
for the practical use of thls method and Its
further development.
528.935:413.11:347.235.11
KAPINUS, K., ŠTusAKOvA, H.
Cartographic toponomy of large-scale maps.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, N. 12,
p. 319""':'323,4 plct.
Orlgin of lots and thelr names. Evaluation of
the toponomy of old cadastral systems and comparlson with names used in 1948 and 1963. Example of a st1,1dyof cartographlc toponomy ln Němčlčky, distrlct Znojmo, the former estate Plaveč.
Toponomy on contemporary large-scale maps.
528.715.1.088.3
GRYGAR,M.
Conditions affecting the flight accuracy and the
conservation of the side transversal overlap.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, N. 12,
p. 323-327, 2 plct., 2 tab.
Influence of the relative superelevation
of the
terraln on the extend of the slde transversal
overlap. Influence of technical facllities, terrain,
weather and quality of the crew on the extend
of the slde transversal
overlap. Concluslons aimlng at the creation of condltions for a syst~matic reduction of repeated flIght.

528:336.5
POSPIŠIL, V., FučlK, V.
Reconstruction of prices in geodesy and cartography.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, N. 12,
p. 328-329
A contribution to the actual situation in prlces
of the geodetic and cartographic wo,rks and products. Reasons for the reconstruction
of prices
from the 1st January 1967.
528.512.088.22
KUČERA, K.
Détermination
de la
non-perpendicuiarité
du
goniometre dans la mire parallactfque
et ses
erreurs de pointage.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, No. 12,
pages313-315,
1 Illustratlon, 1 tableau.
La méthodeproprement
angulalre de détermlnation de la non-perpendlcularlté
du goniometre
dans la mlre stadlmétrlq!1e, ne nécéssltant aucune
préparatlon de jalonnement. Emplol du théodollte
donnant la sec onde. Exemple du calcul.
528.024.6.088.3
MARČAK, P.
La précision du nivellement hydrostatique.
Geodetický a 'kartografiCký 'obzor, 12, 1966, No 12,
pages 315~318, 3 Illustratlons, 1 tableau.
Influence de la chaleur sur les résultats' du nivellement hydrostatlque.
Mesurage expérimental
pour la comparalson de la ·différence du dénlvellement 10rs de l'empol du nlvellement géométrique trěs précis et hydrostatique.
Revalorlsatlon
de la précislon du nivel!ement hydrostatiqe, conclusions obtenuesA la vérification expérimentale
de la précision pour l'empol pratique de cette
méthode ainsi que pour son développement ultérieur.
528.935:413.11:347.235.11
KAPINUS, K., ŠTusAKOVA, H.,
Noms des localités rurales sur cartes il grandes
échelles.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, No 12,
pages 319-323, 4 Illustrations.
L'origine des localités et de leurs noms. Evaluation
de la terminologie de l'ancien systeme cadastral
et cnntemp'orain et compa'faison avec ceHe, employée depuis 1948-1963. Exemple ďétudes des
noms de localités dans la commune de Němčlčky,
dlstrict de Znojmo, autrefois domaine de Plaveč.
Terminologie des cartes contemporaines A grandes
écheUe'S.
528.715.1.088.3
GRYAR, M.
Conditions affectant la préctsion du vol et la
conservation du recouvrement transversaL
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, No 12,
pages 323-327, 2 Illustratlons, 2 tableaux.
Influence du dénivellement relatif du terraln sur
l'étendue du recouvrement transversal. Influence
des posslbllités technlques, facllltés du terraln,
du temps et des qualités de l'équipe sur l'étendue
du recouvrement transversal. Concluslons menant
A la créatlon des conditions pour la réduction
systématique du vol répété.
528:336.5
POSPIŠIL, V., FučlK, V.
Reconstruction
des prix' dans la branche de
. géodésie ef cartographie.
Geodetlcý a kartografický obzor, 12, 1966, No 12,
pages 328-329.
Contributlon A la dlscusslon concernant la situatlon actuel!e des prlx des travaux géodéslques
et carto,graphlques.
Les raisQlns de lareconstructlon des prix a 'partir du 1er Janvie,r 1967.

Kučera,
laktické

K.: Určení nekolmosti zamiHovače
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Určení nekolmosti zaměřovače
u paralaktické lati
a jeho chyby v cílení

Ing. dr. Karel Kulera, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Praha

Při absolutním měření délek zvlášť přesnou aplikací
paralaktické polygonometrie ([1]) s krátkými stranami
je třeba zná.t úhel w mezi vodorovnou záměrnou přímkou zaměřovače a rovinou terňů, aby se mohla komparovaná délka LP = z lati redukovat na účinnou
délku z sin w. Na měřenou délku 1 km činí např. tato
redukce 17 mm při nekolmosti 20'. Metoda pro určení
úhlu w je pojata tak, aby měřenými veličinami byly
jen směry naměřené vteřinovým theodolitem na 4
význačné body lati.

Pro stanovení přesnosti přetvoříme (1) dosazením za
SP = z - LS na tvar
LS
cotg g; = .--

(cotg

ťXSP

cotg

-

ťXSL)

cotg

-

ťXSP

•

Z

Zavedeme-li

po derivování

--

této

z

přibližnosti g; R:l R, LS

R:l

2" a

p

= 1 + cotg2

IXSL

,

q

= 1 + cotg2

ťXSP

,

r

= cotg

IXSL

,

jsou, při délce LS = konat. a směrIúku
dvě parciální derivace

kde

ťXL,

ťXp

ťXs

_c= konst.,

P

og;
OťXL

evidentní

symboly

cotg

ťXSP -

rovnice

= - -2-'

jsou další směrníky.

Z těchto derivací a podle (3) je totální diferenciál
dw
Podle obr. 1 je T stanovisko theodolitu a zaměřovanými body jsou značky levého, středního a pravého
terče na lati se zaměřovačem na cíleným na T. Další
bod Z leží na záměrné přímce zaměřovače. Úloze
nebude vadit, jestliže střed S nebude na svislé ose lati,
protože latí nebudeme otáčet. Pro řešení zavedeme
úhel PST = g;, jakožto pomocnou veličinu. Z trojúhelníků SLT a SPT je (při TS = d)
d
-LS

=

+
.

sin (g;

ťXSL)

= - cotg

sm g;-

+
-----sin (g;

SP

-

sin

og;
---=====-

oLS

z

=

z

cotg

ťXSP

ťXSP

+

ťXSZ

~

přibudou

+q

= --2-'

OlXs

cotg

R:l -

. pR:lqR:l1+4

sin g; + cos g;

ťXSL

+-SP

cotg

ťXsp)

og;

•

I o LS

2d
ťXSL

R:l -

,
Z

I = d4 (d)2
z ' , og; I = II og; 1_-"21 +... zd )2 '
?(

OIXL

OlXs

= g; + ťXSZ'

cotg g; = R

(d)2
z '

!:L =

+

1

alXp

+4(~)2 .
z

Podle toho je zřejmé, že vzdálenost d má být co nejkratší, tj. blízká zaostřovací mezi. Položíme-li d =
== z = 2 m, bude

Je.li g; dostatečně blízké R,~e také
2

p

ťXs,

•

Pro stanovení přesnosti zavedeme do všech par·
ciálních derivací ještě další přibližnosti

ťXSP

1cotg g; = - (LS cotg

n

og;
,

ťXp)

na: jejichž základě je nejprve
ťXsp)

w

R:l

qd

ťXL -

veličin LS a

r
= - -

Hledaný úhel je podle ob~. 1

w

P d

cos g;,

-smťXSL

d

Zrušíme-li konstantnost
další parciální deriva.ce

cotg

•

ťXSL

1
2

= - (2 d ťXz ~

ťXSZ -

e cotg g; .
(3)

I o7s I = 2

1966/313
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, \ :~
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La i: Z"ús -.8.;>12 t!"?9.U7
Datum: .?II;. /.96"s.
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Zavedeme-li základní střední chyby mL8 = 2.105 m,
mel =melL
= melp = mels = 3", kde mel se týká jedné
směrové řady, a uvážíme-li ještě chybu mc v cílení
zaměřovačem, která do úlohy zasahuje, je očekávaná
střední chyba pomocného úhlu q; v sexag. vteřinách
podle zákona hromadění chyb při uplatnění všech
čtyř parciálních derivací
m<p =

V (4 (l" .10-5)2 + 9 (6,25 + 6,25 + 25) + mc

2

+ mc

= V406

2

•

Očekávaná střední chyba hledaného úhlu
(2)
mw -:..- Vm'l'2

=

+ 2.3

2

•

V212

W

+ mc2•

je podle
(5)

Při mc > 60" není již třeba rozlišovat mezi mw a mc•
Chyba metody se v takovém případě redukuje na
nevyhnutelnou chybu zaměřovače.
Z toho vyplývá technologická stránka zkoušky.
Opakování není účelné u směrových řad, nýbrž u cílení
zaměřovačem, a z hlediska jistoty výpočtu je výhodné
při opakování měnit vzdálenost d (která se ovšem
neurčuje), ne však více než zhruba o 3 mm. Body
L, S, Z, P se tedy zaměří ze stanoviska Tt v jediné
řadě s přibližnou polohou nuly limbu při směru na S,
pak se oddáli theodolit od lati asi o 3 mm do místa T2,
ztotožní se znovu záměrné přímky dalekohledu a zaměřovače, a při limbu přestaveném o 2Rj3 se změří
další řada. Tento postup se ještě opakuje pro stanovisko Ta' K aritmetickému průměru w výsledků wt,
(J)2, Wa se vypočtou opravy vaze
vzorce [podle (5)]

mc

=

V

[V;] -

k,

(6)

315

kde k je buď 440 (v šedesátinné soustavě), nebo 4200
(v setinné soustavě), se vypočte střední chyba v cílení
zaměřovačem.
Příklad výpočtu je ve formuláři (tab. 1), kde se
podle vzorců (3), (1) a (4) vypočte Wt, LlWl2 a analogií
(po záměně indexu 1 za 3) také Wa, LlWa2' Výhoda diferenčního výpočtu úhlu W2, jako aritmetického průměru ze dvou výsledků W21' W2a, záleží v tom, že shodují-li se tyto výsledky, jetím zároveň zkontrolován výpočet celý, tj. i výpočet hodnot Wt, W3' Je ovšem možno
počítat W2 podle (3) stejným způsobem jako se počítá
Wl ,a Wa. Střední chyba třikrát určeného úhlu W je
M", = V[vv]j6. Výpočet úhlu co a středních chyb je ve
formuláři proveden na desetiny cent. minut.

V článku se podává ryze úhlová metoda určení nekolmosti zaměřovače u dálkoměrné lati, která nevyžaduje vytyčovací přípravu. Použije se při ní vteřinového theodolitu. Vedle komparované délky lati je
přitom třeba znát i vzdálenost mezi střední a jednou
koncovou značkou lati, a to s poměrně lehce dosažitelnou střední chybou ±20 j-tm.

Lektoroval: prof. Ing. dr. Václav Krumphanzl, FS ČVUT
Praha

Literatura:
[1] Adámek, J.: Paralaktické měřeni vzdálenosti vYsoké přesností. KandidátBká disertačni práce, Praha 1963.

Ústav

V praxi pri sledovaní vefmi malých zvislých pohyb ov
hornin a náklonov pohod, ďalej pri sledovaní relatívnych zvislých posunov stavieb alebo pri iných výškových meraniach Sil. može stať, že presná geometrická
nivelácia naráža na nejaké prekážky. V takých prípadoch je často výhodné použiť hydrostatickú niveláciu. Táto možnosť bola autorom a jeho spolupracovník.
mi využitá v r. ,1961-64 pri meraní posunov dvoch
vysokých stavebných objektov v ČSSR.
Hydrostatická nivelácia zaznamenala v posledných rokoch značný rozvoj. Prispeli k tomu novodobé
konštrukcie meracích aparatúr a špeciálnych zariadení
k nim, ako aj výsledky štúdia zdroj ov chýb. Pred geodetmi však stále stojí naliehavá úloha vyporiadať Sil.
s meracím prostredím (vodou, príp. inou kvapalinou),
ktoré Sil. pri tejto metóde používa a ktoré v rozhodujúcej miere závisí od vplyvu vonkajších činitefov,
ako sú teplota, prúdenie a tlak vzduchu ai. Z nich je
zvlášť nebezpečný vplyv teploty.

obzor

teórie

Ing. Peter Marěák, CSc.,
meranla SAV, Bratislava

Rozdielne teploty kvapaliny v oboch prístrojoch
sposobujú, že hladiny v nich Sil. neustália vo vodorovnej rovine. Namerané prevýšenie je potom zaťažené
systematickou chybou, ktorá sa mOže meniť od prevýšenia k prevýšeniu. Je známe, že vefkosť tejto chyby
závisí nielen od rozdielu teplot, ale aj od výšky vodného stfpca a priemernej teploty kvapaliny. V Hteratúre [7], [8] možno nájsť údaje o tom, že napr. pre
vodný stfpec o výške 1,5 m pri teplotách od 10 °0 do
25 °0 sposobí rozdiel teploty 1 °0 chybu v prevýšení
od 0,13 mm do 0,38 mm.
Aby sa dosiahla eliminácia niektorých prístrojových chýb, robí sa meranie v dvoch polohách, pričom
po meraní V 1. polohe si prístroje navzájom vymenia
miesta. Tak sa dostávajú dvojice prevýšení h' a h".
Vplyv systematickej chyby z teploty móže výsledné
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prevyseme prlemer hH
IV

•

('

)

= h' -2 h" zneh odn Otl'ť a 1eb o

sa može eliminovať [3]. Z toho vyplýva, že odhad presnosti z rozdielov dvojic eH = h'
h" nemusi byť
vždy spofahlivý a stredná chyba1)

+

l([dd]
mdH=±

VN=!

nemusi vždy objektivne charakterizovať
metódy ani v prípade velkého počtu dvojic.

presnosť

Táto skutočnosť, ako aj to, že názory na presnosť
hydrostatickej nivelácie uvádzané v literatúre [2],
[5], [6], [10] se značne lišia, dalo podnet k tomu, aby
sme na ocenenie presnosti met6dy hydrostatickej nivelácie použili rozdiely prevýšení medzi vefmi presnou
geometrickou a hydrostatickou niveláciou.

stanovištiach prístrojov; nepatrné prevysenia (max.
radu cm) a vefmi presne delené (s presnosťou !-tm) závesné nivelačné latky s dvomi čiarkovanými stupnica.
mi. Merania boli vykonané prístrojmi Wild N3 (prvá
séria) a Sa1moiraghi Mod. 5190 (druhá séria). V každom smere boli vykonané 2 merania na stanovišti
s výmenou nivelačných latiek.
Hydrostatickú niveláciu (H) sme chceli overiť
v praktických (nie laborat6rnych!) podmienkach pri
maximálnom zjednodušení meracieho procesu, bez
prídavných meraní teploty a zavádzania korekcií a bez
teplotnej izolácie. Výška vodného stfpca bola cca 1,5 m
a dlžka hadice 25 m. Použitá bola súprava hydrostatických nivelačných prístrojov skonštruovaných na.
Ústave te6rie merania SAV.
2

~------/'f
I '

I
I
I

Za tým účelom boli vykonané 2 série experimentálnych
meraní, pri ktorých boli tie isté prevýšenia merané
prakticky súčasne obidvomi met6dami. Prvá séria
bola vykonaná v krytých priestoroch vežového obytného domu (rozmiestenievýškových bodovjenaobr.l),
druhá na dvore, ávšak v tieni (rozmiestenie výškových
bodov ukazuje obr. 2).

"

J

/

//
, /.
/,X

/

I

I

I
I
I

,

1//

"

k'-

1

I

~

+

3

lT
Z experimentálnych merani geometrickou
niveláciou máme k dispozicii
190 rozdielov (lG = h'
h"2) z prvej série meraní,
z opakovanýchmeraní prevýšení podla obr. 1,
106 rozdielov (lG z druhej série meraní, z opakovaných merani podfa obr. 2
68 nivelačných uzáverov qJG z druhej série meraní
(102 prevýšení, každé z nich vystupuje v dvoch uzáveroch; obr. 2).
Keď z rozdielov (lG vypočitame priemer (lG =

+

= [~] 3) aempirickú strednú chybu

11

L
možeme podla vzorca mG

=

m;G

odhadnúť strednú

jednotkovú chybu výškového rozdielu pre jedno stanovište. Jej vefkosť možeme ďalej odhadnúť z nivelačných uzáverov podla známeho vzťahu

. VI

Pre geometrickú niveláciu (v ďalšom označovanú
merania vefmi priaznivé: krátke
zámery (3-4 m, max. 8 ml; bet6nový podklad na

G) boli podmienky

1) Pretože je nutné počítať s chybou z nerovnakého
počiatku stupníc hydrostatických
prístrojov, berieme
pri výpočte
strednej
chyby redukované
rozdiely
di = ((lH)i - [(lH] : N.

mG=±,

-8qJ

[qJ2]
N

,

3) Aj pre (G) platí poznámka 1) pod čiarou o výpočte
strednej chyby z redukovaných rozdielov.
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jednotlivé
geometrickou

3

2

I

pre hydrost.

I

I

i

I

-

0,687
0,675
0,719
0,775
0,750
0,812
0,856

I
i
iI
I

I

-

0,749
0,751
0,774
0,800
0,874
0,929
0,961

+

-

13. VIII. 63
26. VIII.
2. IX.
9. IX.
16. IX.
30. IX.
21.
X.

13. VIII. 63
26. VIII.
2. IX.
9. IX.
16. IX.
30. IX.
21.
X.

i

I

I
I

!

-17,581
- 17,675
- 17,769
-17,788
-17,819
- 17,925
-18,031

-ll,650
-ll,662
-ll,631
-ll,600
- ll,538
-ll,519
-ll,425

I
I

-17,429
-17,670
- 17,681
- 17,745
- 17,768
-17,727
-18,004

(v mm)

0,044
0,056
0,025
0,062
0,044

-0,094
-0,094
- 0,019
- 0,031
- 0,106
- 0,106

I

- 0,241
-O,Oll
- 0,064
- 0,023
+ 0,041
- 0,277

I

I
I

I

- ll,734
-11,570
- ll,668
-ll,670
-ll,578
-ll,396
-ll,447

+ 0,164

-

+
+
+
+
+

počet

Vypočítané hodnoty sú nasledovné:
mG(I) = ±O,02 mm (z prvej série meraní),
mG(2) = ±0,03 mm (z druhej série meraní),

0,012
0,031
0,031
0,062
0,019
0,094

-

+
+

-

0,089"
0,002
0,092
0,181
0,051

Z týchto prvkov - rovnakým postupom ako pri
velmi presnej nivelácii - sme dostali tieto odhady
strednej jednotkovej chyby~ pre jedno prevýšenie:
mH(I) = ±O,OS mm (z rozdielov (lH z prvej série
meraní),
mH(2) = ±O,Il mm (z druhej série meraní),
(5)
mH(qJI) = ±O,OS mm (z prvej série z ~záverov

I

m.1

=

= ±O,03mm

+
+
+
+
+

0,000
0,012
0,019
0,050
O,1l2
0,131
0,225

I

0,000
0,002
0,025
0,051
0,125
0,180
0,212

0,000
- 0,241
- 0,252
- 0,316
-0,339
-0,298
- 0,575

0,000

+ 0,164
+ 0,066
+ 0,064
+ 0,156
+ 0,338
+ 0,287

V [~] .

Hodnoty určené podlilo(6) sú:

= ± O,Il mm (pre prvú sériu meraní),
(2) = ± 0,14 mm (pre druhú sériu meraní).

m.1 (I)
m.1

(7)

Za predpokladu, že výsledky vefmi presnej nivelácie majú normálne rozdelenie so strednou chybou
mG a výsledky hydrostatickej
nivelácie normálne
rozdelenie so strednou chybou /-lH, bude mať súbor rozdielov LI normálne rozdelenie N(E(LI) = O, D(LI) =
= m.12 = mG2
P,H2). Preto pre empirickú strednú
chybu hydrostatickej nivelácie mažeme písať

+

Keď za mG dosadíme do (S) prvú a druhú hodnotu
z (4) a za m.1prvú a druhú hodnotu z (7), dostaneme:

qJH),
mH(qJ2)
qJH)'

0,032
0,088
0,063
0,125
0,169

0,000
- 0,094
-0,188
- 0,207
- 0,238
- 0,344
- 0,450

-

-

Ďalej máme k dispozícii dva výberove súbory
odchýliek LI, = Ih,GI-/h,HI, (rozdielov prevýšem medzi
geometrickou a hydrostatickou niveláciou v absolút.
nych hodnotách), a to 170 z prvej a lOS z druhej série
meraní. Tieto odchýlky majú charakter skutočných
chýb. Z nich určíme stredný kvadratický rozdiel:

mG(qJ2) = ±0,025 mm (z uzáverov z druhej série).
(4)

Z experimentálnych meraní hydrostatickou
niveláciou máme k dispozícii
IlO rozdielov (lH získaných podobne ako pri geometrickej nivelácii z prvej série meraní,
lOS rozdielov (lH z druhej série meraní,
24 nivelačných uzáverov qJH (120 prevýšení) z prvej
série meraní,
.
6S nivelačných uzáverov qJH z druhej série meraní.

-

.

(v mm)

uzáver nivelačného polygónu, 8qJ uzáverov,
N - počet stanovíšť nivelačného prístroja.

+ 0,012

(v mm)

Prevýšenie medzi bodmi 12-13

kde: qJ -

0,000

- 0,002
- 0,023
- 0,026
- 0,074
-0,055
-0,032

Prevýšenie medzi bodmi 8-9

pre hydrost.

5

+ 0,012
-

I

pre geom.

4

Prevýšenie medzi bodmi 2-3
13. VIII. 63
26. VIII.
2. IX.
9. IX.
16. IX.
30. IX.
21.
X.

od začiatku merania

hydrostatickou
pre geom.

1

317

zmeny prevýšeni

určené niveláciou
Dátum

obzor

(z druhej série z uzáverov

/-lH(I) =
/-lH(2)

1966/317

± O,U

mm,

= ± O,14.ll}m.
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Hodnoty (9) a (5) by sa mali zhodovať. Z ich vzájomného porovnania však vidieť, že stredné chyby (9)
BÚ vačšie ako im odpovedaJúce hodnoty v (5). Rozdiel
posledných hodnot (9) a. (5) ukazuje, že stredná chyba
mH = ±0,03 mm nie je v daných podmienkach reálnymodhadom presnosti hydrosta,tickej nivelácie.

neho ocenenia presnosti
hydrosta,tickej
nivelácie.
Výsledky experimentálnych
meraní ukázali, že v jednotlivých prípa.doch možu byť dosiaI užívané vzorce
nespoIahlivé, takže odhad presnosti z dvojíc meraní
a,lebo aj z nive1ačných uzáverov maže byť nereálny.

Na doplnenie našich úvah uvedieme ukážku porovnania výsledkov oboch metód. V tab. 1sú zostavené výsledky merania troch prevýšení. Zámerne sme
vybrali príklady tak, aby v nich vynikla veImi dobrá
zhoda výsledkov, ale tiež abysme ukázali značné rozdiely .
Zmeny prevýšení z ta,b. 1, stlpec 5 sú vynesené graficky na obr. 3.

Lektoroval:
Praha

1963
IX,

I

VIII

26
I

2
,

9
t

prof. ing. dr. Josef Bóhm, Dr. Se., FS ČVUT,

L. Kubáéek.
Ústav teórie merania BA V. Bratislava

Výpočet pravděpodobnosti strednej polohovej
chyby pomocou tabuliek Rayleigh-Riceovej distribučnej funkcie
(Poznámka k článku
lohové chyby")

16
i

"Pravděpodobnost

střední

V [1] je podané riešenie dvojného integrálu

EE

o'0j...__ ..._.....~-------------

~-~

>-

~-

."'-~

T= ~J

23

----------

~ o.~

k exp [ -

(2,6)

(~:2 + ~:2)]

dx dy

D

= (21t m~mll)-l a Q je oblasť daná vzťahom

kde k

(Q

~

~

po-

) x2

+ y2::;;;;

m~2

+ m1l2.

Uvedený integrál možno určit okrem postupu uvedeného v [1] tiež použitím tabuliek [2], kde sú uvedené
hodnoty integrálu pravdepodobnosti
Rayleigh-Rice,
ktorý je daný vzťahom:

'!AJ -0.2

:s

e

"CI) -0.4

~>;>

00

Q(u,v)=

+ť)lIO(VQ)dQ

~ [V2

~Qexp[u

u;;::O;v;;::O
1

=

2 ••

~ exp (-z cos ť/» d~ .
o
Na str. X v[2] je uvedené vyjadrenie T z (1) pomocou funkcie Q(u, v).

10 (z)

21t

Ak:označÍme

m

2

K2=1+

=1+02

II

m~2

platí pre
Pri experimentálnom
skúmaní presnosti hydrostatickej nivelácie sme získali poznatky, ktoré možu byt
užitočné z hfadiska praktického
používania, tejto
metódy aj z hfadiska jej ďalšieho vývoja.
1. V priaznivých praktických podmienkach, v ktorých však treba rátať s určitými, ho ci nevelkými zmenami teploty, možno oča,kávať - ak pripustíme výšku
vodného strpca 1-1,5 m - presnosť hydrostatickej
nivelácie okolo 0,1 mm. V horších podmienkach, kde
sa, vyskytnú značné teplotné rozdiely, bude presnosť
oveIa, nižšia,.
2. Na, súčasné prístroje pre hydrostatickú
niveláciu
nie je z hfadiska presnosti účelné klásť ďalšie požiadavky, kým sa. nezvládne vplyv teploty.
Hra.nicu
prcmosti
neurčujú v súča.snej dobe prístroje,
ale
telJutné vplyvy.
3. Teplotné vplyvykomplikujú
aj otázku objektiv-
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Hodnoty funkcie Q pre dané o možno priamo vyinterpolovať z tabuliek [2].
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[1] Nevosá.d. Z.: Pravděpodobnost střední polohové ohyby,
Geodetioký a kartografický obzor, 1966, Č. 10.
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Pomístní názvy pozemkových tratí
na mapách

Účelem úpravy pomístního názvosloví je zjistit
nebo stanovit vhodný název pro každý přírodní
objekt a stanovit, ke které jeho části se vztahuje
[1]. Pomístní názvy jsou zpracovány ve čtyřech
etapách; podle jejich významu 'jsou rozděleny do
čtyř druhových skupin: území, vody, terénní tvary,
objekty. Prvořadý význam zaujímají pomístní názvy první skupiny a z nich opět názvy pozemkových tratí pro jejich četnost, vžitost, a nejčastější
styk obyvatel s jejich objektem, totiž většinou s polemi a loukami. Tyto názvy je možno sledovat
v nejstarších zápisech v pozemkových knihách a
ve všech katastrech, a proto si je cení historik a
právník stejně jako současný kartograf tak, jak
si to význam pomístních názvtl zasluhuje [2].

Při změněných podmínkách zemědělského hospodaření a vzhledem k radikálnímu zptlsobu provedených hospodářskotechnických
úprav pozemktl
(HTÚP) většiny obcí staré pomístní názvy úplně
nezanikly, ale také nebyly všechny za nových podmínek převzaty, poněvadž jejich organická souvislost byla mnohde hluboce narušena novou síti cest
i jinými umělými zásahy.

Pomístní názvy pozemkových tratí nevznikly nahodile, tak jako nebylo nahodilé uspořádání pozemkových tratí. V prvé řadě to byly (pokud jde o užívací poměry) pozemky dominikální, rustikální a
občiny, z hlediska hospodářského pak orné ptldy
(plužiny), zahrady, vinice, louky, pastviny a neplodné ptldy (pustiny). Rámcem celého rozdělení
byly přírodní podmínky, terénní překážky, svažitost, bonita ptldy, vzdálenost od obce.
Zvláštní postavení zaujímají pozemky rustlkálÚčelem tohoto článku je porovnání pomístních . ní, jejichž rozdělení bylo kdysi provedeno tak, aby
názvtl pozemkových tratí josefinského a stabilního
všichni rustikalisté měli ve všech rustikálních trakatastru s názvy užívanými v roce 1948 a 1963. tích své podily. [3]. Salaba [4] označuje toto uspoVzájemné porovnání názvtl nevhodných či chybně
řádání držby rustikalistů za tzv. polohovou držbu
umístěných budiž vodítkem a poučením pro roza parcelaci, dovolávaje se studia katastrtl, map
sáhlá a nákladná mapová dila, vznikající v sou(bez uvedení kterých) a indikačních skic. Nelze
časné době, jejichž názvosloví je jejich třetí hlavni
však souhlasit s názorem Salaby, že čím starší
součástí.
ves, tím více je tam poloh (podle Salaby menších).

K.N.vZ: N~mč;élcy
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Nezáviselo to na stáří vsi, ale v prvé řadě na bonitě a poloze pozemků: čím více bylo bonitně nesouvislých a kontrastních území, tím bylo pravděpodobně i více tratí. To proto, aby se bonitní rozdíly, tedy i výnosové rozdíly vyrovnávaly. Možno
tedy rustikální polní trať v zásadě definovat jako
soubor plošně stejných dílů všech rustikalistťl téže
obce v této trati, pojmenované podle určitých znakťl přiléhajícím pomístním názvem. Souhrn všech
dílťl ve všech polních tratích a příslušné obytné a
hospodářské budovy tvořily hospodářskou a právní
jednotku. Pozemky patřící k této jednotce se nazývaly statkové (behauste Bauerngriinde), na rozdíl
od pozemk1\ nestatkových (unbehauste Griinde, Oberlandsgriinde). Josefinský katastr označuje prvé jako pozemky neoddělitelné (untrenbare Ackerl, druhé jako dominikální pole činžovní (Dominicalinzsacker), nebo též přespolní (Oberlander). Toto rozdělení pozemků se zachovalo až do dnešní doby
r do provedení HTÚP). Pozemkťlm statkovým se na
Moravě říkalo, že patří k lánu, případně k jeho
poddílu, například půllánu, čtvrtce, a tvořily jakýsi fiktivní nedíl. Pozemky nestatkové byly víceméně předmětem zcizování
(darování,
prodej).
Vzájemné jejich rozlišení je patrné často na první
pohled na indikačních skicách; pozemky statkové
jsou řemenovité, pozemky nestatkové rťlzného tvaru a velikosti.
Toto uspořádání rustikálních tratí se v podstatě příliš neměnilo. Nezměnil je ani přech~d
z trojhonného hospodaření v hospodaření střídavé,
stejně jako změna feudálního řádu v řád kapitalistický. Uspořádání pťldy dominikální se místně
změnilo pouze různými směnami (zakládání ryb-

níkťl, anglických parkťl, vrácení svedených
pozemkťl rustikalistťlm). Podstatný vliv však zde měly pozemkové reformy: Raabova aboliční soustava,
traťové scelení bez působností agrárních úřadů,
komasace podle moravského scelovacího zákona
z roku 1884, pozemková reforma podle zákona
z roku 1919.

Zhodnocení názvosloví
katastru

josefinského

a stabilníhD

Všechny dřívější katastry vzniklé před katastrem
stabilním byly soupisy a popisy usedlostí a pozemků. [6]. Tato skutečnost vedla k podrobnému a
pracnému popisu údajů, které mapa poskytuje na
prvý pohled [7]. Zatímco tereziánský katastr se
spokojoval s fází bez místního šetření, bylo v josefinském katastru provedeno důkladně jak místní
šetření, tak měření, třebas toto po geodetické stránce bylo nevyhovující, avšak dostačující v určení
výměr pozemků. V tom, že byl takto určen a popsán
obvod každé obce a každé jednotlivé trati a proveden soupis všech pozemků, jak v trati za sebou
následovaly, tkví cena pomístního názvosloví josefinského katastru.
Slabou měřickou stránku josefinského katastru
odstranil katastr stabilní. Vznikly mapy, prvé toho druhu, se zakreslenými obvody pozemkových
tratí a jejich názvy. Názvosloví bylo zde pro vlastní geodetické práce vcelku bezvýznamné, a tím
si vysvětlíme, že nejslabší stránkou místního šetření bylo zjišfování názvů a jejich zápis [7].
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Při porovnání obou katastrů možno učinit tento závěr: stabilní katastr převzal názvosloví katastru josefinského buď úplně (Svojšice, Stojice,
panství Choltice, chrudimský kraj), nebo je více
či méně upravil, tj. změnil znění názvu nebo upravil jeho umístění. Tím se původní názvosloví znehodnotilo, zvláště tam, kde ve stabilním katastru
byly tratě slučovány či nevhodně roztrženy, aby se
případně získaly ucelenější, jednodušší
obrazce,
například i pro výpočet výměr skupin.
Další etapy vývoje stabilního katastru, tj. reambulace, revize a evidence, se spokojily s názvy
vyšetřenými při zakládání stabilního katastru .. Byly pouze označeny literami velké abecedy a upravovány po stránce gramatické a jazykové.
Je pravděpodobné, že se vědomě používalo někde se vyskytnuvších nesprávných názvů, neboť jejich opravy by postihly jak mapový, tak i písemný
operát (pozemnostní archy, parcelní protokol], případně, pokud se týče názvů vedených u některých
parcel, i vložky pozemkových knih. A proto se někde stalo paradoxem, že lid, který názvy pro své
pozemky vytvořil a dlouho jich používal, byl nucen
ve styku se státními orgány (notářské smlouvy,
opisy pozemnostních archů, obecní parcelní protokol], používat nevhodných názvů tak, jak jim je
ofiCiálně předkládala státní správa.

Jako příkladu bylo použito obce Němčičky, okres
Znojmo, dříve panství Plaveč. Tato malá obec o výměře 495 ha je triviálním příkladem studia pomístních názvů pozemkových tratí, uspořádání po-
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zemkové držby a rozdělení území různými pozemkovými kulturami. Pole šestnácti čtvrtláníků vytvořil pozemkový soubor každé jednotlivé tratě
a jejího názvu. Sedmnáctý rustikalista je považován za půllán a jeho pole byla mimo popsaný
soubor.
Identifikace pomístních názvů josefinského ka·
tastru byla provedena na indikační skice stabilního katastru porovnáním popisných čísel obou aperátů, uvedených v knize polohy (Lagerbuch) a na
indikační skice. Lokalizace pomístních názvů v jednotlivých mapových operátech je znázorněna na
obr. 1, 2, 3, 4.
Korespondující si názvy různých období a elaborátů jsou sestaveny v srovnávací tabulce, z níž
je vyčíslen tento uzávěr, vztažený k názvům z roku 1948:
katastr
josefinskf

<0/0)

nevhodné 'názvosloví
chybná lokalizace
chybná generalizace
změněné aneb zaniKlé názvy
správné názvosloví

o

katastr
stabiln!

<0/0)
26

5

pozemková
mapa lEN)

<0/0)

23
5
41

2
201)
23
552)

2

2

222)

292)

100 %

100%

100%

45

Poznámka
1. vyčíslení chybné generali'zace ,katastru josefinského
nelze ověřit,
2. názvy uvedené 'v Mora:vské IVlastivědě zde nebyly
pol'ovnány, poněvadž nelze určit jejich lokalizaci.
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K tomuto relativnlmu a procentuálnímu ohodnocení názvosloví je třeba podotknout, že při sestavování uzávěru byly vypuštěny jakožto dilčí po
místní názvy proto, že jsou příliš malé (Okroulka.
Liščí zmola, Vondrovka, vícekrát se vyskytující
Kopaniny), anebó proto, že vznikly v pozdější době (Nad cihelnou, Amerika, Habeš). Za správné
názvy byly považovány názvy podobné, například
Hora - Němčická hora - Nová hora. Z uvedených
obr. 1, 2, 3, 4 vyplývá, že největší soulad pomístních· názvů se jeví v časově nejodlehlejším elaborátu, tj. v joseHnskéIil katastru a v materiálu z roku 1948.
Pro úplnost vyčerpání tohoto příkladu uvádím
pom~stJlí názvy evidované ve Vlastivědě moravské, znojemský okres: Mlýnská, Nová hora, Spimberk, Velké a Malé úzké, Šibeničná, Velké a Malé
jeZírko, Hájek, Kopaniny, U sv; Klárky, Nad vápenicí, Zadní kopce, Ve žlebě, Přičník, Loučky, Na
studánce, V lukách, V dlouhých, V zabitých. Proti
stavu z roku 1948 ie tento výčet názvů neúplný,
daleko úplnější však než v kat astru stabilním. Nií·
zev 'T lukách je nepravděpodobný a. název U sv.
Klárky je dnes naprosto neznámý.
Pro dokreslení problematiky šetření pomístních
názvů se uvádějí názvy Frajské, Frédy, Achtely,
všechny v trati Nové hory, jakožto názvy souběžné,
dílčí a zaniklé.
Názvosloví
měřítek

současných

mapových

děl

velkých

Pozemkové mapy, jakožto mapy státní, shrnují pomístní názvy III. etapy, č~mž jsou vlastně jejich
nejdetailnějším grafic\.<ým zobrazením a soupisem.

Pomístní názvy se za tím účelem přešetřují, zjišťují a projednávají, a přitom se využivá seznamů
z dřívějších etap. Zde je možno souhrnně připo~
menout a vytknout zásadní nedostatky:
a) Přešetření a zjišťování se neděje ddsledně
na místě, ale názvy se přebírají často z dosavadních katastrálních
map (tedy proti příslušným
Směrnicím) proto, že jde o obce neosidlované a
že je ddvěra ve správnost zápisu pozemkových
tratí (tzv. přebíračka).
Zde je třeba podtrhnout,
že stabilní katastr má. topografickou nomenklaturu
značně zkomolenou a dosti neúplnou [2].
b) Socializace půdy se změněnou sití cest
ovlivnila původní pomístní názvy. Někde jedna puvodní trať se ~ozděl1la na dva či více honů, jinde
však, a to častěji, jeden nový hon sloučil několik
původních tratí, za případného
jejich rozdělení.
Zemědělský odborník by vystačil s označením osevních cykld literou velké abecedy a jednotlivých honů římskou číslicí, například trať VI B. Výkonný
zemědělec by se mohl orientovat druhem pěstované plodiny. Aby tedy mapa nebyla němá, je třeba
dosavadní pomístní názvy zhodnotit,
a stanovit
jejich správné znění i lokalizaci. Například z ná-.
zvů Horní kusy, Velké úzké, Malé úzké, Černé, Široké, není správné ponechat
název Malé úzké
(vždyť byly zorány beze stopy ve velký hon), ale
stanovit pro tento soubor dřívějších tratí název
Černé s důsledným zachováním lokalizace názvu
půvoani tratě Černé, vyjadřující trvalou vlastnost
- bonitu půdy. Vlastnosti ostatních tratí pozbyly
svého významu (zvláště Velké a Malé úzké), pro
mapu by se mohly stát neúnOsné a je možno je
považovat za dílčí názvy a jako takové je evidovat
jinak, pokud by ovšem v tom smyslu. byly upra-
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veny Směrnice. Jiná alternativa by zde místo názvu
Černá byla název Přední trať, dříve i dnes užívaný, připomínající asi trojhooný
osevní postup.
V tomto případě by bylo třeba zavést názvy korespondující, dnes užívané a všeobecně známé, totiž
Střední a Zadní trať. Tím by ovšem všechny názvy
ležící od Přední tlratě na severovýchod až ke kata·
strálním hranicím se staly názvy dílčími, což by
asi nebylo žádoucí. Konečně jako třetí možnost je
užít ro,vněž dnes užívaného názvu Bártovo trní.
Tento název, v podobě U Bártového trní znal již
katastr josennský, ale pouze na místě tratě Široké
(srovnej obr. 1, 2).

význam zasluhoval. Zvláště po roce 1945 byla tato
složka úplně zanedbána. Vydáním těchto Směrnic
v roce 1952 byly sice dány :předpoklady pro odbornou a jednotnou úpravu pomístního názvosloví, bohužel neměly z různých dl1vodů dostatek odezvy.
Nakolik se to podaří u map velkých měřítek, natolik bude možno mluvit o správnosti pomístního
názvosloví na mapách.

c) V jmenném seznamu pomístního názvosloví
by měl být v rubrice původce vyšetření uváděn pramen vyšetření. Původce vyšetření uvede datum vyšetření a svůj čitelný podpIs.
d) Pomístní názvosloví je a bude vždy ovlivňováno současným zakládáním evidence nemovi·
tostí (EN) a. technickými problémy mapování.
ej Je třeba mít na zřeteli, že nový název, jakmile se objeví na mapě [8], se velmi snadno vžije,
třebaže je to i název nevhodný, odporující Směrnicím Názvoslovné komise ÚSGK.
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V úvodu Směrnic pro úpravu pomístního názvosloví
se uvádí, že třetí hlavní součást státních map, názvosloví, nebyla vyšetřována tak, jak b.y to jejich

I i t e r a t u r y:

prameny:

Josefinský
katastr
obce Němčičky, panstvl Plavec, kraj znojemský.
Státní archív v Brně - archivní
číslo D 6
Intlikačnl mapa stabilního
katastru - středisko geodézie ve Znojmě.
Pozemková mapa - Středisko
geodézie ve Znojmě
Mlstnl šetření
pomlstních
názvů sdělil míst ni rodák a předseda
MNV Vladimlr Duma.

Podmínky ovlivňující přesnost náletu
a dodržení příčného překrytu

Základní podmínky dodávky leteckých snímků obsahují normy pro výrobu leteckých měřických
snímků a jejich, přejímku. Rozpětí jejich hodnot je
stanoveno podle požadavků odběratele, avšak hranice tohoto rozpětí mohou být stanoveny jen podle
možností výrobce. Protože dosavadní přejímací
podmínky nevymezují všechny případy možných
požadavků, může dojít a někdy dochází k takové
situaci, že požadavky na výsledné hodnoty snímků
překračují meze technických možností výrobce.
Fotogrammetrie
potřebuje pro dosažení předepsané přesnosti mapy určitou nezbytnou kvalitu
leteckých snímků. Ta však musí vyhovovat i ekonomickým ukazatelům, aby použití fotogrammetrie
bylo na místě. Při sledování maximální efektivnosti
je snaha výrobce leteckých snímků, aby mezní požadavky na kvalitu leteckých snímků byly co nejširší, kdežto snaha odběratele je, aby se kvalita
snímků co nejvíce blížila ekonomicky nejvýhod·
n~jším ukazatelům pro jejich vyhodnocení. Jak
ukáži na příkladě, mnohdy je výsledný efekt vlast-

ně horší a fotogrammetr většinou ani netuší, jak
v důsledku jeho přehnaných požadavků stouply
náklady na snímkování. Například objednavatel,
veden snahou dosáhnout minimálních nákladů, stanoví některé požadavky na kvalitu snímků na hranici možností Výrobce, který přijme objednávku a
snaží se úkol splnit. Jde však o signalizovanou lokalitu, pož'adovanou kvelitu se při prvém náletu
nepodaří dodržet, je nutno nadále udržovat nákladnou signalizaci a náklady s tím spojené překročí
předpokládanou úsporu při použití vysoce kvalitních snímků. Proto je nutné, aby objednavatel znal
všechny možnosti a podmínky zhotovování leteckých snímků i některé jiné ,širší souvislosti.
Dosažitelnost informací o té .části možností
výrobce leteckých snímků, která se týká podmínek,
ovlivňujících přesnost náletu a dodržení příčného
překrytu, byla doposud minimální. Považuji proto
za účelné zmínit se v tomto článku především
o nich.
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I. Vliv relativniho převýlení
přilného překrytu

terénu

na velikost

Relativní převýšení terénu způsobuje největší část
kolísání velikosti příčného překrytu. Větší výška
terénu zmenší výšku letu a v přímé závislosti se
zmenší příčný překryt a naopak. Současně se změní i měřítko.

Dodržet proto požadované měřítko a velikost
překrytu je možné jen při snímkování rovinatého
území, což v praxi představuje relativní převýšení
terénu do 50 metrů. Pro létání v hornatém terénu
je nutno určit pro výpočet výšky sním kování nějakou průměrnou výšku terénu, tzv. s l' o v ná v a c í
l' o v inu.
Požadované měřítko a překryt budou tedy
dodrženy všude tam, kde výška terénu bude stejná
jako výška srovnávací roviny. Kde bude terén nižší, bude měřítko menší a příčný překryt větší a
kde bude výška terénu větší než výška srovnávací
roviny, bude měřítko větší a příčný překryt menší.

Měřítko snímkování M = 1:8500; f = 210; 4 nálety
na list mapy 1:10000; relativní
převýšení teré~
nu = 500 metrů. Při použití prúměrného převýšení
by byla výška srovnávací roviny 250 m nad nejnižším bodem terénu.
Výška letu je M.f = 1785 m od srovnávací roviny; nad nejnižším bodem terénu bude mít letoun výšku 2035 m a nad nejvyšším 1535 m.
Minimální měřítko bude tedy 1:9690 a maximální 1:7309.
Vzdálenost náletových
os je konstantní 1160 m. Při M = 1:7309 a rozměru snímku 18 X 18
centimetrů je šiřka terénu, zachyceného na snímku, 1315 m. Příčný překryt bude 1315 m - 1160
metrů = 155 m, tj. 11,7 % za předpokladu, že letoun letěl absolutně přesně po náletové' ose s přesnou a stálou výškou letu.
Požadovaný překryt při M = 1:8500 je 24,5 %
a při M = 9690 je 33,5 %. Velikost -příčného překrytu tedy kolísá od středu -12,8 % a +0 %.
Úbytek příčného překrytu je tedy větší než
přírůstek, a proto se srovnávací
roviny stanoví
přibližně ve výšce dvou třetin relativního převýšení, jek je vidět z tab.!.
kategorií terénu a výšek srovnávací roviny.
Pro uvedený příklad je tedy srovnávací rovina 300 m; minimální pi'íčný překryt bude 14,5%
a maximální 36 % (změnila se výška letu o 50 m);
tj. od požadovaného překrytu 24,5 % rozdíl -10%

a +11,50/0. Vhodnou výškou srovnávací roviny je
tudíž možné dosáhnout jak zvětšení minimálníbo
příčného překrytu, tak i jeho rovnoměrnějšíbo kolísání od požadované hodnoty.
Je možno provést i, další opatření k dosažení
minimálního příčného překrytu" jako Je nalétnutí
řady snímků ve velmi krátkých úsecích, se změnami výšky letu, provedení náletu v době zvláště
příznivého počasí bez turbulence
a nárazového
větru, nebo svěření úkolu nejlépe vycvičené osádce a pod. Tato op,atření je však možno provádět
jen opravdu výjimečně. V plné sezóně má prakticky každá osádka podobný úkol, čekání na zvlášt
vhodné počasí nebývá zpravidla možné pro velké
náklady na údržbu signalizace, nebo proto, že se
jedná o termínovaný úkol, případně i proto, že by
se nalétnutí nemuselo už vůbec do konce roku podařit. Rozdělení řady na několik krátkých náletů
je většinou jedinou cestou. Rostou však náklady
jak při zhotovení snímků, tak i při jejich vyhodnocování.
Zbývá ještě možnost snížit chybu osádky.
Avšak část příčného překrytu, která zbývá po odečtení nezbytné vzdálenosti sek ční čáry od okraje
snímku a zúžení zachyceného
pásu vlivem relativního převýšení, je tak malá, že při podmínkách
letu, které rozeberu v příští části, by bylo zlepšení
jen zcela nepatrné.
Při povrchním pohledu by se mohlo zdát, že je
možné dosáhnout
větší přesnosti
náletu, a tím
umožnit snímkování terénu o větším relativním
převýšení. Vznikají domněnky, že nezbytná část
příčného překrytu je stanovena náhodně pouze výrobcem snímků, že je příliš velká pro ulehčení
práce osádky, je konzervativní praxí udržována a
že není snaha o zlepšení práce osádky. Už také
proto, že technika je zastaralá, naváděcí zařízení
na letounech pouze mechanické, používané už od
pradávna.
Jde opravdu o otázku zavedení nové přesnější
techniky, zkvalitnění výcviku osádek, a tím dosažení výrazného zlepšení co do přesnosti dodržení
náletové
osy při snímkování?
Stanovit velikost
chyby osádky je možné jen po rozboru všech podmínek a vlivů, které způsobují nepřesnost vedení
letounu po náletové ose, nebo je možno vycházet
ze současně dosahované přesnosti.
Při sestavování dosavadních základních podmínek pro dodávku leteckých snímků byly brány
v úvahu obě možnosti, avšak jen pro sním kování
v měřítku menším než 1:10000 a pro sním kování
v terénu, kde relativní převýšení je malé. To proto, že při snímkmtání hornatého terénu ve větším
měřítku je část příčného překrytu; která zhývá pro
chybu osádky, tak malá, že přesahuje za současných podmínek hranici lidských možností. Předem
je však nutné ukázat, jak velká část příčného překrytu vlastně zbývá pro tzv. "chybu osádky" a také
na to, co všechno do tohoto pojmu zahrnujeme.

Kategorie terénu
(KT)
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I.
II.
III.
IV.
V.

Relativní převýšení

O- 50 ID
50- 250 m
250- 500 ID
500-1000 m
větší než 1000 ID

Výška srovnávací
roviny

Om
150m
300 m
700m
1000 m
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zaokrouhlovány a uvedeny jen pro výpočet zmen·
šení příčného překrytu.
Z připojené tabulky je tedy vidět, že část překrytu, která Pi'0 chybu osádky zbývá, je tak malá,
že mnoho oponentů by jistě upustilo od další diskuse. To však není účelem tohoto článku ..
II. Vliv technických možností, terénu, mapy, počas(
a kvality osádky na velikost příčného překrytu

reltw lÁN..,-

~---

Polovina příčného překrytu
je rozdělena na tři části:

dvou řad snímků

a) na část, která musí být bezpodmínečně dodržena, tj. vzdálenost sekční čáry od okraje snímku, což se rovná 1 cm na snímku (S sč) ;

Jestliže vliv relativního převýšení na velikost příčného překrytu lze velmi snadno početně odvodit,
tak naproti tomu skutečnosti, o kterých bude pojednáno. dále, nejsou všeobecně známé a většina
z nich je takového charakteru, že jejich velikost
není možno vypočítat.
V této části článku tedy nepůjde většinou o návod k výpočtu, ale o pojednání o všech okolnostech, které způsobují nepřesnost v dodržení náletové 'osy při snímkování.

b) na část, která kolísá podle relativního převýšení terénu (qKT), přičemž se musí počítat s maximální hodnotou tohoto kolísání;
c) na zbývající část (qos), kam se musí "vejít"
všechny ostatní skutečnosti, které přesnost dodržení náletové osy ovlivňují, jako jsou:
1. Technické možnosti:
a)
b)
c)
d)

turbulence,
vítr,
dohlednost,
série dnů vhodných

pro snímkování:

3. Kvalita osádky, její možnosti a chyby:
a) dodržení výšky letu,
b) dodržení horizontálního letu bez náklonu,
c) vedení letounu po náletové ose.
Zbývá nyní spočítat, jak velká je ona třetí
část příčného překrytu. Pro přehlednost
uvádím
výpočet v tab. 2 pro dvě měřítka. Hodnoty jsou

H

KT
M

=

srov.
rov.

1 : 8500; f

I.
II.
III.

150
300

=

4500;

I.
II.
III.

150
300

M

H

letu

O

O

=

1780
1780
1890

f =

q

M

H

min.

i I i t a let

o u n u a j e h o o v I a d a-

Jako příklad uvedu některé technické údaje letounu, s nímž může být snímkování prováděno.
Pracovní
Pracovní
Pracovní
Praktický

stabilita letounu a jeho ovladatelnost.
přesnost naváděcího zařízení,
přístrojová chyba výškoměru.
přesnost mapy.

2. Vliv počasí:
a)
b)
c)
d)

1.1. S tab
telnost

rychlost. optimální
rychlost minimální
rychlost maximální
dostup

220 km/hod.
190 km/hod.
250 km/hod.
5000 m.

Stabilita uvedeného letounu je velmi dobrá,
což je výhodné pro snímkování v-ustáleném ovzduší, kde není vzduchových vírů, vzestupných a sestupných vzdušných proudů; tedy prakticky ve
výškách nad 2000 metrů, kde nejsou opravy náklDnu a směru časté a není třeba rychlé reakce
letounu při zásahu pilota do kormidel.
Z hlediska potřeb pro snímkování lze tedy
charakterizovat uvedený letoun jako "líný" s velmi dobrou stabilitou. Snímkování z výšek nad
2000 metrů bývá proto většinou velmi přesné; stabilita letounu zpravidla kompenzuje
nepřesnost,
vznikající použitím mechanického
naváděcího zařízení a zhoršenou podrobnou srovnávací orientací
při navádění. Avšak v menších výškách, kde je
ovzduší s trvalou turbulencí a nepravidelným větrem, se tyto vlastnosti letounu jeví jako méně žá-

M
max.

q/2

min.

8gČ

qOg

Délka
na mapě
25000

210; 4 nálety na jeden list mapy 1 : 10000
24,5
24,5
28,5

%
%
%

8500
8500
9000

1730
1680
1690

8250
8000
8050

160
140
145

m
m
m

82,5 m
80 m
80,5 m

97,5m
74 m
30 m

43 m
40,5m
3p,7 m

77,5 m
60 m
64,5 m

3 mm
2,5 mm
2,5 mm

210; 8 náletů na jeden list mapy 1 : 10000

950
950
950

28,5
28,5
28,5

%
%
%

4500
4500
4500

900
850
750

4300
4050
3570
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.
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doucí. Letoun se pomalu usměrňuje do žádaného
směru a náklonu. Plochy letounu jsou značné,
turbulence a nárazový vítr mají dobrou oporu a
letoun lze při takovém letu přirovnat k lodičce na
rozbouřeném moři. Při tom síly, které si pohrávají
s letounem, jsou často daleko větší než schopnost
kormidel vlivu těchto sil zcela zabránit i při sefbevětší snaze a zkušenosti pilota. K "lenosti" letounu, tj. jeho schopnosti vrátit se na zásah pilota
do žádaného směru a náklonu, je třeba přičíst
i reakční dobu pilota, čímž se zjištěné "sklouznutí"
letounu z náletové osy ještě zvětší. Účinnost kormidel se zvětšuje s rychlostí letu, takže uvedený
nedostatek
letounu by se dal omezit zvětšenou
rychlostí. Tato možnost však v našem případě není,
protože možné zvětšení rychlosti u daného typu
letadla není výrazné a v malých výškách je naopak, z důvodu velkého smazu nebo dlouhého
cyklu fotokomory, nežádoucí. Proto je nutno létat
s rychlostí menší než je optimální pracovní rychlost, čímž se situace ještě zhoršuje.

Pro vedení po ose, náletu je letoun upraven tak,
že na pravé straně přídě letounu je výklenek, který umožňuje výhled dopředU, doprava a kolmo
k zemi. Podlahové sklo výklenku je asi ve výši
lokte sedícího letovoda, který musí být po celou
dobu snímkování vykloněn horní částí těla do výklenku v celkem nepřirozené a velmi namáhavé
poloze.
Samotné naváděcí zařízení je! instalováno pod
tímto výklenkem a je zhotoveno Iz drátu síly 10
milimetrů. Princip zařízení je ten, že dva kolmo
na sebe pevně spojené dráty (kříž) vytvářejí záměrnou rovinu, kolmou k povrchu Země ve směru
letu. Delší, vodorovný drát je vzadu uchycen
v kloubu, který umožňuje pohyb záměrné roviny
doprava nebo doleva o hodnotu snosu, při čemž je
zajištěna vzájemná kolmost svislé roviny kříže
s vodorovnou rovinou při vytáčení. Nastavením
roviny křížení do směru letu a odečtením hodnoty,
vyznačené na vodící liště, je změřen snos letounu.
Vzdálenost oka letovoda od vodorovného drátu
záměrného kříže je asi 70 cm, a tak při síle drátu
1 cm zakrývá drát, např. při výšce letu 700 m pruh
terénu široký 10 m, tedy v poměru 1:70 vzhledem
k výšce letu. Při přesném letu nejsou proto body
na ose náletu viditelné, ale letovod je uvidí na
okraji drátu až při uchýlení letounu od osy náletu o polovinu této hodnoty, což je tedy skutečná
chyba naváděcího zařízení, závislá přímo úměrně
na výšce letu. Dá se tedy chyba naváděcího zařízení jednoduše spočítat podle vzorce ~
140
Tuto nepřesnost by šlo zmenšit jen použitím
slabšího drátu, případně použitím optického naváděcího zařízení. Protože je však zařízení umístěno
vně letounu, působí na ně silný proud vzduchu a
i z konstrukčního důvodu není možno slabší drát
použít. I tak dochází k určité deformaci zařízení
za letu při jeho vytáčení do stran, čímž se porušuje svislost záměrné roviny kříže. K deformaci
může dojít i při opravách, údržbě a přípravě letounu na let. Přestože je zařízení před každým letem přeměřováno, je nutno s určitou provozní nepřesností počítat. Vcelku je však možno říci, že
stávající naváděcí
zařízení je poměrně přesné,
jednoduché, v dlouholeté praxi vyzkoušené a je

s ním dosahováno velmi dobrých výsledků. Další
zpřesnění je možné jen zavedením optického zaměřovače vhodné konstrukce.
1.3. Pří str

o j o v á c h Yb a výš k o m ě r u

Ve stati o vlivu relativního převýšení na velikost
příčného překrytu bylo počítáno s přesným dodržením výšky letu. Ta je však měřena barometrickým Výškoměrem, jehož přístrojovou chybu ve
Výškách běžně využívaných
po sním kování je
v praxi možno zaokrOUhlit na hodnotu ± 50 m.
Skutečná výška letu se tedy liší od předpokládané, což znamená, že např. v uvedeném případě při sním kování v měřítku 1:8500 se příčný
překryt změní přibližně o ± 3 %. Minimální příčný překryt nebude proto 14,5 %, ale 11,5 %. Mohli
bychom tedy doplnit tab. 2 o další hodnoty,
které zmenšují qos.
1.4. Pře s n o s tma

py

To, že některé smluvené značky nejsou vykresleny
v mapě v rozměrech odpovídajících
skutečnosti,
ztěžuje srovnávací orientaci a přesné vedení letounu po náletové ose. Např. silnice 7 m široká
je na' mapě 1:25000 zakreslena
dvěma čarami,
vzdálenými skoro 1 mm, což představuje ve skutečnosti 25 m. Je-li osa náletu zakr8s1ena na mapě
tak, že se téměř dotýká silnice, znamená to, že
osa náletu probíhá 12,5 m od středu silnice. Letovod však navádí letoun podle mapy, tj. těsně po
okraji silnice, tedy s chybou 9 m.
Dalším nedostatkem mapy bývá to, že obsah je
redukován a situace nesouhlasí úplně se skutečností. Ideální by tedy bylo použití snímků místo
mapy, kdy jednak veškerá situace je skutečně
v měřítku, a především - to co je vidět na snímku, je dobře vidět i na zemi. U mapy tomu tak
není. Při použití snímků však vznikají jiné těžkosti, zejména ekonomické, takže použití snímků
je jen výjimečné a pro většinu případů je přece
jen výhOdnější použití mapy. Snímků se zpravidla
používá tam, kde je v terénu naprostý nedostatek
orientačních
bodů (velké lány, málo zastavěná
plocha, velké komplexy lesů, rozsáhlé haldy u povrchových dolů). Polohu letounu není možné podle
mapy přesně zjistit a je určována jen odhadem
letovoda. Při velké praxi je tento odhad sice poměrně přesný, ale určitá chyba tu vždy je.
Hodně lokalit nřichází od žadatelů se zakreslenými náletovými osami na mapách. To však
bývá často provedeno nepřesně, chyby dosahují
hodnot od 1 do 3 mm a jsou někdy těžko zjistitelné. Kuriózní byl případ, kdy náletové osy byly
zakresleny dokonce přesně po sekčních čarách.
Správně se má nalétnout to, co si žadatel zakreslil. Určitě je snazší v klidu v kanceláři zakreslit
náletový směr do mapy, než s přesností 1,3-3 mm
na ma'Pě vést po této ose letoun.

Počasí je skutečnost, která ovlivňuje fotogrammetrické snímkování nejvíce. A to nejenom tím,
že umožňuje nebo naopak znemožní snímkování,
a tím plnění plánu fotoleteckých prací, ale působí
nejvýrazněji na kvalitu samotného provedení fotoletu.
Za počasí vhodného pro sním kování ovlivňují
přesnost náletu především tyto jeho složky:
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2. 4. V I i v s é
tografování

ce

.Turbulence jsou vertikální vzdušné proudy, vznikající tím, že ohřátý vzduch stoupá do vyššíci:
'vrstev atmosféry, kde se ochlazuje a klesá zpět
k zemi. Stoupající ohřátý vzduch proudí ve spirále
.a dosahuje za jasného počasí výšky 2000-2500 m.
Letoun vykonává v takovém prostředí nečekané
pohyby kolem všech tří os (svislé, příčné i podélné). Největší výkyvy, a také nejméně žádoucí, jsou
pohyby kolem podélné osy, kdy se letoun neustále
naklání ze strany na stranu, čímž se uchyluje
optická osa objektivu kamery od svislice a dochází,
je-li to v době expozice, ke skutečné změně velikosti příčného překrytu. Tato skutečnost
sama
,o sobě by tolik nevadila, protože zkušený pilot
dokáže alespoň v době expozice udržet letoun téměř ve vodorovné poloze. Horší však jeto, že letoun má při naklonění snahu stáčet se v souhlasném směru a navíc jakoby sklouzávat po křídle a po
srovnání je i při stejném kurzu uchýlen od náletového směru. To se děje neustále, ze strany na
stranu, vzdušný proud obtéká letoun nepravidelně,
kOJ;Illidla jsou v neustálé činnosti a jejich účinnost se zhoršuje. V některých případech turbulence
úplně sním kování znemožní, protože není v lidských silách udržet letoun na náletové ose s požadovanou přesností.
.2. 2. V 1i v vět
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případech je pak nutno nalétávat lokalitu pouze
z jedné strany, čímž se pochopitelně zmenšuje produkce o polovinu.

turbulence,
vítr,
dohlednost,
série dnů vhodných pro fotografování.
:2.1 V I i v t u

obzor

I' u

Úplné bezvětří se vyskytuje málokdy, a to jen
v přízemní vrstvě vzduchu. Při snímkování musíme prakticky vždy počítat s větrem. Vane-li vítr
o stálé síle a směru, neztěžuje prakticky vůbec
vedení letounu. Jen ve výjimečných případech, kdy
..síla stranového větru způsobuje snos vět&í, než je
možno změřit a nastavit na naváděcím zařízení, je
vedení letounu ztíženo a někdy i úplně znemožněno. Např. při levém snosu 12° je letoun natočen
přídí proti větru, tj. doprava a letovod vůbec nevidí
území ve směru náletové osy, protože mu je zakrývá příď letounu a nemůže proto pilota navádět.
Ve výškách snímkování pro THM se však vyskytuje pravidelný vítr málokdy. Třením o zemský povrch a po průchodu pohořími mění vítr sílu
i směr velmi nepravidelně. Za větším pohořím vzniká často tzv. "dlouhá vlna", ve které kromě vertikálního vlnění vzniká i vertikální víření vzdušných
proudů. Snos se pak neustále mění, letoun uhýbá
z náletového směru a musí být neustále naváděn
zpět na náletovou osu. Připočteme-li působení turbulence, je vedení letounu značně obtížné a často
úplně znemožněné. Navíc takové počasí značně vyčerpává osádku, 'při dlouhodobém letu se otupuje
pozornost, a tím se snižuje přesnost vedení letounu.
2. 3. V 1 i v d ohl e dno s t i
Po náletové stránce nemůže dohlednost let nikdy
znemožnit, protože požadovaná dohlednost pro fotografickou kvalitu negativu je vždy větší, než je
potřebná pro vedení letounu. Dohlednost ztěžuje
navádění letounu jen v případech letu proti slunci, kdy se paprsky slunce odrážejí od drobných
kapiček vody a pevných částic v ovzduší. Světlo se
značně rozptyluje a vytváří světelnou clonu. Dohlednost proti slunci se zmenší na takovou míru,
. že značně :ztěžuje navádění letounu. V některých

I'

i e dnů

v hod n Ý c h p

I'

o f 0-

Pěkné počasí se zpravidla vyskytuje v několika
dnech za sebou. Povrch země se stále více a více
ohřívá a den ze dne se většinou ze~luje turbulence. Počasí vhodné pro snímkování musí být maximálně !Využito, a tak osádky tráví denně ve vzduchu 5-7 hodin i více, což spolu s přípravou na let
znamená, že jsou v zaměstnání 10·-12 hodin denně.
Teplé jídlo mohou dostat jen ráno a večer, a tak
zpravidla třetí den dochází k celkové únavě osádek, k poklesu výkonnosti, nervová soustava se
otupuje a zvyšují se tím nepřesnosti ve vedení letounu.
3. Kvalita osádky, její možnosti a chyby
3. 1. D o drž e n í výš k Y let u
K přístrojové chybě výškoměru přistupuje ještě
omezená schopnost pilota udržet letoun v nasazené výšce. Výsledek jeho činnosti ovlivňuje tzv.
čtení výškoměru a vycvičenost - praxe pilota.
Nejmenší hodnota, kterou lze na výškoměru odečíst, je 10 m. Pilot tedy může prakticky postřehnout změnu výšky 10 m, přičemž výškoměr reaguje na změnu výšky zpožděně. Chyba ještě roste
s dobou reakce pilota a s ,dobou reakce letounu
na pohyb kormidel. Navíc nemůže pilot sledo,vat neustále jen výškoměr, ale mus~ mimo jiné kontrolovat především kurs letu a náklon letounu. Logicky
by se tedy zdálo, že není možné dodržet nasazenou výšku letu s přesností větší než ± 20 m.
Vycvičenost a praxe pilotů je však taková, že kolísání výšky letu se většinou pohybuje pod touto
hodnotou.
(
3. 2. D o drž e n í hor

i 'Z o n tál

n í hol

etu

Zamezit příčnému naklánění
letounu, především
v době expozice, je nejtěžším úkolem pilota. Letoun
je vybaven přístroji, které sice umožňují udržovat
jej v horizontálním letu, .ale zdaleka ne s takovou
přesností, která je požadována pro sním kování.
Proto jsou pro kontrolu horizontálního letu používány při sním kování různé mecnanické pomůcky,
založené na principu srovnávání některe vodorovné
části letounu před pilotem se zemským horizontem nebo s hladinou kouřma při letu nad ní. Zde
neexistuje žádné zpoždění nebo nepřesné čtení.
Celá obtíž je "jen" v tom - udržet skutečně letoun
v horizontu s požadovanou přesností náklonu. Samozřejmě, že optická osa objektivu musí být rovnoběžná se svislou osou letounu. Pilot by však nemusel tak pečlivě kontrolovat náklon, kdyby byla
fotokomora vybavena stabilizačním zařízením optické osy. Současně dosahovaná přesnost bez stabilizačního zařízení je většinou 10, což je vyhovující.
Nákladnějším stabilizačním zařízením by se dosáhlo větší provozní přesnosti jen za cenu snížení
produktivity snímkování (dlouhé doby ustálení).
Ulehčila :by se rovněž 'Práce osádky, což by ve
svém důsledku jistě znamenalo určité zkvalitnění
její činnosti v ostatních směrech.
3. 3. Vedení

letounu

po

náletové

ose

Některé z podmínek, jež ovlivňují navádění letounu, jsou takového rázu, že osádka nemůže jejich
vliv změnit; je to například chyba výškoměru. Naproti tomu vlivu, např. počasí, může osádka čelit .
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Ve svém souhrnu všechny vlivy dovolují vést letoun
po náletové ose s určitou přesností. Otázkou je,
zda osádka při fotoletu této přesnosti dosáhne.
Letovod navádí pilota na' náletovou osu podle
zákresu v mapě, který srovnává s terénem - provádí srovnávací orientaci. K předešlým přistupují
tedy další vlivy: jednak schopnost letovoda velmi
rychle a přesně se orientovat podle mapy velkého
měřítka, za druhé pak umění měřit pomocí naváděcíhozařízení
snos a vést letoun po náletové
ose. Potíž je v tom, že terén velmi rychle ubíhá,
snos se často mění, letoun se naklání z jedné strany na druhou, mění směr a Výšku a záměrná rovina kříže není proto ani chvíli v klidu. Osobnost
letovoda tedy hraje při navádění letounu rozhodující roli. Především je to dobrý zdravotní stav, bystrost, postřeh, schopnost přesného odhadu vzdáleností, vytrvalost pracovat s maximálním vypětím
po několik hodin apod. Proto trvá také výcvik
velmi dlouhou dobu a skutečného mistrovství dosahují osádky až po několikaleté praxi.

Kdybychom chtěli mít stoprocentní jistotu, že určitá lokalita bude nalétnuta v požadované kvalitě,
museli bychom sečíst výsledné hodnoty všech vlivů, které přesnost dodržení náletové osy snižují,
s požadovaným minimálním přékrytem. Výsledkem
by byla taková velikost příčného překrytu, která
by zaručovala za všech uvažovaných podmínek letu
použl telnost snímků. Když to uděláme, zjistíme,
že výsledné hodnoty qos v tab. 2 jsou menší než
součet chyb, které nám různé vlivy zpOsobuJí.
Létáme tedy za hranicí lidských možností? To
určitě ne. Kromě vzdálenosti sek ční čáry nejsou
popsané vlivy (a tudíž ani jimi způsobené nepřesnosti) stálé a především nemají stále stejný smysl.
Protože se uplatňují během letu neustále, platí
i zde pravděpodobnost, že část chyb se ve svém
výsledku navzájem ruší. Dojde-li k pl'ípadu, že většina chyb má stejný smysl, není požadovaná kvalita náletu dodržena a lokalita nebo její část musí
být znovu nalétnuta. Opakovaný nálet je vždy nepříjemnou záležitostí, především když jde o lokalitu signalizovanou. Chyby je možno zjistit až po
zpracování filmu a vyhodnocení pozitivů. ZaUm
však už obvykle nastane špatné počasí. Signalizace
musí být nadále udržována a musí se pak znovu
letět do stejného prostoru, zatímco by se mohla
snímkovat lokalita dalŠÍ.
Za současných požadavků na přesnost náletu
a všech možností, o kterých bylo pojednáno, budou
se případy opakovanéhó sním kování stále vyskytovat. Přesto je možné v budoucnu je omezit, a to
třemi způsoby: jednak zdokonalením fotografického
naváděciho zařízení, které by umožnilo třeba i ne·
patrné zvýšení přesnosti vedení letounu po náletové
ose. Za druhé revizí dosud platných poměrů měřítek snímků a mapy, jakož i používaných typů
fotografických přístrojů s ohledem na požadovanou
přesnost mapy; a za třetí je nutno požadovat, při
znalosti všech současných možností náletu, jen
takovou výslednou kvalitu snímků, která je 'SkutAčně pro určenou kvalitu mapového díla zapotřebí.
Jak při provádění, tak i při plánování a zadávání úkolů fotogrammetrlckého snímkování, je tedy
nutno sledovat ekonomické efekty od začátku výroby snímků až k výslednému
mapovému dílu
v celé složité souvislosti.
Lektoroval:

Ing Vladimír Komárek,VÚGTK

Činnost odpovědného geodeta
a socialistická zákonnost
Při výstavbě velkých staveb je jednou ze závažných
otázek vzájemná koordinace projektťi jednotlivých objektťi, respektování stávajících objektťi nebo zachování
návaznosti na objekty vyprojektované v předcházejících
etapách. Za tuto činnost zpravidla odpovídá hlavní inženýr projektu, který provádí koordinaci. na podkladech
dodaných jednotlivými projektanty a odpovědným geodetem generálníib.o projektanta.
Projekty lze navzájem koordinovat exaktně a správně.
Horší je však koordinace projektu s· již realizovanými
.objekty, které nejsou patrné na povrchu, jako např. rozvodné inženýrské sítě a jejich zařízení, opěrné zdi nebo
základové pasy apod. Proto je velmi dťiležité dodržovat
ustanovení § 62, odst. (3) [4) Směrnice SKIV č. 9
o vztazích v přípravě staveb a o dokumentaci' staveb
ze dne 1. června 1964 (dále Směrnice SKIV), které
ukládá
dodavateli
stavebních
prací:
" ... zakresleni
všech změn a odchylek proti projektu, k nimž došl()
během provádění dodávek a prací." Aby mohlo být zjištěno, zda došlo k odch,lkám,
" ... zaměřuje dodavatel
stavebních prací po stránce geú.letické na vytyčovací
síť skutečný stav hotových objektťi a jejich částí. Pokud jsou odcib.ylky větší, než přípustné podle zvláštních
předpisťi, zakresluje je do jednoho vyhotovení prováděcího projektu".
Podle ustanovení § 71 Směrnice SKIV vydala Ústřední správa geodéziě a kartografie Směrnice pro geodetické práce v investiční
výstavbě
[dále Směrnice
1úSGK), kde jsou zmíněné práce výslovně uloženy odpovědnému geodetu dodavatele, pokud měl být pro stavbu jmenován.
Na většině velkých staveb byli odpovědní geodeti jmenováni a řádným plněním uložených povinností přispívají k hladkému prťiběhu výstavby a zabraňují škodám,
které by kromě jiného; mohly vzniknout koordinací
špatného zákresu realizované stavby s projektem. Některé investorské a dodavatelské
složky však nemaji
dostatečný kádr odborníkfi, kteří by mohli funkci odpovědného
geodeta
vykonávat.
Těm dává směrnice
ÚSGK možnost tuto funkci vykonávat prostřednictvím
resortně příslušných organizací nebo místně příslušného ústavu geodézie a kartografie.
Občas se stává, že bagatelizováním těchto otázek, nebo pozdním smluvním zajištěním odpovědných geodetíi
není tató činnost zabezpečena. Takový případ se stal
v Ostravě v r. 1965. Bytostav, n. p. nezajistil včas jmenování odpovědného
geodeta generálního
dodavatele
stavebních prací a nebyl schopen provádět kvalifikovaně geodetické práce při výstavbě Poruby-IV. obvod. Při.
přejímce dokončených prací požadoval Krajský investorský útvar v Ostravě, jako součást dodávky, zaměřeni
skutečného stavu dokončených staveb, ve smyslu uvedených směrnic, avšak Bytostav nevyhověl. Případem
se zabývala Krajská státní arbitráž v Ostravě. Rozhodnutí Krajské státní arbitráže je jedn::>značné. Arbitrážui
žádosti Krajského investorského útvaru se vyhovuje a
Bytostavu, jakožto generálnímu
dodavateli stavebních.
prací, se ukiádá do 3 měsícťi vyhotovit nákres skutečného stavu dodávky. Dále je Bytostav povinen zaplatit
arbitrážní poplatky ve výši 1500 Kčs.
Toto nejsou jediné nepříjemné dťisledky pro Bytostav.
Poněvadž se jedná o zákres podzemních kabell1, zfistává
zatím otázkou, jakým způsobem bude nyní, kdy výkop
je již zasypán, zjištěn prfiběh kabelové trasy. Namísto
včasného - jednoduchého zaměření v otevřeném výkopu, bude nyní třeba provést před geodetickým zaměřením nákladné sondy, nebo použít pro vyhledání detektoru. Tím se zvýší náklady na zaměření o cca 50 %. Kdo
je bude hradit?
Tento případ mťiže sloužit jako příklad správného postupu Krajského investorského útvaru v Ostravě a nekompromisního vyžadování státní disciplíny. Měl by být
podnětem a ukazatelem cesty, kterou se mají ubírat
orgány, které financují výstavbu v našem státě.
Ing. Miloš Vondruška, OSGK.
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Ing. Vladimlr Pospliil, Ing. Vladimlr Fullk,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Praha

V současné době vyvrchoUly práce na přestavbě cen
geodetických a kartografických
pracl. prováděné v rámci
generální přestavby velkoobchodních
cen v celém našem národním hospodái'stv1. Nové ceny buduu' platit od
1. ledna .1967. Přestože s přestavbou
cen byla seznámena celá řada pracovníků našeho re'>Ortu, zejména pak
pracovníků hospodářského vedení, považujeme za vhodné vrátit se timto článkem k uvedené problematice a
stručně objasnit důvody a hlavní zásady přestavby velkoobchodních cen a poukázat na některé problémy s přestavbou spojené.

turní skupiny výrobků v cenách podle nových zásad a
objemem podle dosud platných velkoobchodních
cen.
Vypočteným indexem se pak vynásob i dosavadní ceny
všech Výrobků, zahrnutých do této nomenklaturní skupiny. Vzhledem k tomu, že podkladový materiál pro přestavbu byl získán ze všech výrobních podniků, budou
nové velkoobchodní ceny vyjadřovat určitý společenský
průměr. Tolik stručně úvodem k obecné problematice
přestavby velkoobchodních cen.
Jaká je situace v cenách geodetických
prací a výrobků?

:v

Hlavní důvod možno vidět
zavádění nových zásad
plánování a řízení národního hospodářství, pro jejichž
úspěšnou funkci je nový typ ceny nezbytným předpokladem. Nová ekonomická soustava počítá se značnou
hospodářskou samo,statnosti podnikli. Realizací svých výrooků sl podniky musí zajistit prostředky nejen k náhradě svých nákladů, ale též k úhradě povinných odvodů
z hrubého duchodu či zisku a z větší části též k úhradě
vlastních Investic. Těmto požadavkům dosavadní typ ceny
přirozeně nevyhovoval. Velkoobchodní cena se tvořila
převážně ná základě vlastních nákladů s připočtením
poměrně nízkého - 3 až 5 % - zisku. Hlavní část nadVýrobku se realizovala formou daně z obratu při prodeji
výrobků za státní malooBchodní ceny. Investice byly
hrazeny z centrálních fondů a přidělovány podnikům bez
ohledu na to, zda se podnik podilel na jejich vytváření
či nikoli. Značným nedostatkem dosavadního typu ceny
bylo též to, že neumožňoval objektivní posouzení ekonomické efektivnosti takto rozdělovaných investic ani jiných
hospodářských záměrů a akcí, a to zejména z hlediska
prospěšnosti pro spo,lečnost. Tím se mohlo stát a skutečně též k tomu docházelo, že lokální a podnikové zájmy se dastávaly ~o příkrého rozporu se zájmy celospolečenskýml. Dávala se přednost výrobkům rentabilním, i
když ze společenského hlediska by se měly vyrábět výrobky relativně méně výhodné. Pro optimalizaci ekonomických záměrů ze širších hledisek nebyla objektivní
měřítka. Jako příklad je možno uvést nemožnost srovnání
ekonomické efektivnosti silniční a železniční dopravy,
používání různých druhů surovin, materiálů či paliv, a
s tim spojených různých technologických postupů. Tento
nedostatek má odstranit nový typ ceny, tak zvaný v ýrob n í typ.
Nové velkoobchodní
ceny budou stanoveny na základě společensky nutných nákladů s připočtenfm určitého zisku, jeho~ výše bude do značné míry závislá na
náročnosti výroby na výrobní fondy (budovy, stroje a
zařízení, zásoby, rozpracovaná výroba apod.). Převážná
část nadvýrobku, dosud realizovaného v dani z obratu,
se tak přenese do velkoobchodnf ceny. K rozdělení nadvýrobku ve formě zisku do velkoobchodnfch
cen byly
Státní plánovacf komisí vydány celostátně platné pokyny,
7.ajišťujícf jednotnost postupu. Zisková složka velkoobchodní ceny je dána 6 % z vázaných výrobních fondů
a 22 % z mezd. S ohledem na celkovou skladbu fondů
tvořícfch výpočtovou základnu připadnou k rozdělení
podle výrobních fondů celé dvě třetiny ziskU. Vzhledem
k rozšiření vnitřní náplně velkoobchodní ceny bude mít
cenová přestavba za následek zvýšení velkoobchodních
cen v celostátnim průměru o 24 %. Samotná přestavba
velkoobchodních cen se provádí .pomocí cenových Indexů,
propočtený.ch pro určité homogenní skupiny výrobků,
tzv. nomenklaturní
skupiny. Celostátně bylo těchto skupin vytvořeno přes 20000. Cenový: index se vypočte jako
poměr mezi celkovým objemem výroby dané nomenkla-

a kartografických

Obecně platný postup pro přestavbu SVC byl s menšimi
odchylkami uplatněn I v resortu geodézie a kartografle
Předmětem přestavby jsou ceny geodetických a karto-'
grafických prací a ceny kartografické
polvgrafle. Pro
účely přepočtu cen byly uvedené práce a výrobky rozděleny celkem do 26 nomenklaturnich
skupin. Z toho 13
nomenklaturních
skupin pro geodetické práce, 5 pro
práce prováděné za úplatu středisky geodézie a 8 pro
práce a. Výrobky reprodukčních oddílů a kartografických
a reprodukčních
ústavů. Dá se říci, že nomenklaturní
skupiny se v podstatě kryjí s dosavadními hlavního druhy
prací a globály, připadně výrobniml fázemi u kartografické polygrafle. Výjimku tvoří fotogrammetrlcké
práce,
kam jsou zařazeny práce na fotogrammetrlckých
str 0jfch bez ohledu na to, pro jaký l1čel jsou vykonávány.
Obdobným způsobem je pak ještě vytvořena skupina
prací oceňovaných sazbami pro indivlduálni kalkulaci.
Pro každou z uvedených nomenklaturních
skupin
bylo třeba vypočítat cenový Index, kterým se převedly
ceny jednotlivých prací a výrobků na novou úroveň.
K tomu účelu bylo třeba provést v podstatě dva poměrně
pracné propočty:
a) vyjádřit celoroční objem prací všecb. nomenklaturnich
skupin podle dosavadních ceníků;
b) vyjádřit tento objem prací v cenách podle nových
zásad.
U prací kartografické
polygrafle
se požadovaný
objem prací v jednotlivých nomenklaturních
skupinách
získal prostým sečtením vykalkulovaných
hodnot příslušných 'zakázek podle platného ceníku. U geodetických
prací byl postup poněkud složltějši. Kromě platného ce-.
níku, vydaného v roce 1961, byl k dispozici též návrh
nového. ceníku, zpracovaný na základě podkladů z let
1964 a 1965. U tohoto návrhu ceníku se dá předpokládat
větší vnitřní vyváženost jednotlivých cen, zatímco platný
cenik z roku 1961 již částečně zastaral. Bylo proto rozhodnuto použit připravovaného návrhu. Požadovaný objem prací v navržených cenách bylo možno získat jen
novou kalkulací jednotlivých
zakázek. Vyšší pracnost
toho tu postupu však bude vyvážena kvalltnějšimi
výsledky. Aby uvedený přepočet odpovídal koncepci nového
ceniku, bylo třeba ve všech pl'ipadech vyloučit z objemfi
základní materiál.
Nová cenová úroveň odpovídá průměrným vlastním
nákladfirn s přlpočtenim zisku podle jednotných zásad.
Bylo proto nutno rozdělit celoroční náklady ústavů [včetně nákladů vedlejších činností) do jednotliVých nomenklaturních skupin, a to v druhovém členěni.[mzdy, matellál, odpisy, cestovné a ostatni). Někter;é náklady, jako
materiál a odpisy, byly ještě uprave~y určitými koeficienty na úroveň, která odpovídá tržnim cenám přištího
roku po provedení generální přestavby cen. Do vlastil1ch
nákladfi' byl též určitým způsobem zahrnut podil nákladů resortniho řídicího orgánu· a aplikovaného výzkumu.
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K takto zlskaným vlastnlm nákladům
zisk v této průměrné vý!U:
10 % z mezd jako přlspěvek
6 % odvod ze zůstatkové
středkCl,
6 % úrok z oběžných
12 %

byl přičten

na národní
hodnoty

hrubý

Poznámka k výpočtu stranových rovnic
při vyrovnání místních trigonometrických

sítí

pojištění,

základnlch

pro-

prostředkil. a

z mezd jako čistý zisk.

Kromě mezd, které byly vyčísleny ve vlastních nákladech, bylo ,pro tento účel nutno zjistit objem základních
a oběžných fondCl, vázaných jednotlivými nomenklaturnlmi skupinami. Částka zlskaná jako součet vlastnlch nákladil.a hrubého zisku v jednotlivých nomenklaturnlch skupi"lách je vlastně objemem pracl v cenách, které budou
platit od 1. ledna 1967. Tato částka musl organizaclm
stač' t jak v úhradě vlastnlch nákladil. a povinných odv JdO, tak i k přídělům do vlastních fondů.
Cenový index pro určitou nomenklaturní skupinu do'itaneme tak, že porovnáme vlastnI náklady + hrubý zisk
(tzv. výrobní náklady) s objemem odpovídajících prací
vyjádřeným
podle
ceníku
použitého
k přecenění.
V přIpadě, že výrobnl náklady budou vyššl než objem
podle dosavadních
cen, bude násobící koeficient, čili
cen o v Ý in d e x, větší než 1 a ceny se zvýší. V opačném přIpadě dojde k jejich snIžení.
Použitá metodika přepočtu cen povede k vyrovnání
rentability
pouze mezi jednotlivými
nomenklaturnlmi
skupinami. Pokud existuje nevyváženost jednotlivých cen
uvnitř nomenklaturní
skupiny v ceníku použitém pro
přepočet, bude přenesena v plném roz'iahu též do nových
ceníkil.. To je dáno skutečností, že pro každou 'skupinu
prací existuje vždy jen jeden cenový index. Zvláštností
proti ostatním resortil.m, kde byly zpracovány pouze
cenové indexy je to, že od 1. ledna 1967 budou resortem
ÚSGK vydány již nové kompletnl cenIky.
Nové ceny budou odp'ovldat společensky pril.měrným
podmlnkám v odvětví" geodézie a kartografie. Podklady
pro jejich tvorbu dodaly nejen všechny resortnl ústavy,
ale i vybrané mimoresortnl organiza.ce, které mají samostatné geodetické útvary. Vzhledem k tomu, že jde o ceny
odpovídajlcl
pril.měrným nákladil.m, mil.že být ťiroveň
některých z nich pro některé ťistavy nepříznivá.
Pril.měrný cenový index činí u geodetických a kartografický::h prací 0,898 a u pracl kartografické polygrafie
1.117. Zde snad mClžebýt zarážejIcí srovnání zejména
geodetických a kartografických
prací s celostátnlm pril.měrem (cenový index 1,24). Není se však čeho obávat.
I po částečném snIžení zajistí nové ceny dostatek prostředků, s nimiž se počítá při uplatnění nové soustavy
plánování a řízenI v geodézH a kartogrufH. Pril.měrná
rentabilita
při dosavadních
cenách byla totiž značně
vyšší, než s jakou počítá nová soustava. U geodetických
prací dosahovala téměř 20 %.
V současné době se provedené úpravy cen nijak nepříznivě neprojeví. Jinak však tomu mil.že být v budoucnu. Jde o to, zda existuje dostatek potenciálních zdrojů
pro zajištěnI ril.stu pril.měrných výdělkil. v podmínkách,
kdy si ústavy budou muset prostředky na mzdové úpravy
v plném rozsahu vyprodukovat lepšlm hospodařentm, čili
rClstem společenské produktivity práce. Dá se předpokládat, že při aplikaci nových cen vyvstane ještě řada dal5Ich problémů. Cenotvorné práce není možné považovat
uzavřenIm letošnl generálnl přestavby cen za skončené.
Ceny jako nejdil.lež1tějšl ekonomická páka budou předmětem pozornosti i nadále.

Při vytyčování staveb a měření deformací se často užívá místních trigonometrických sítí. Ve starší literatuře
je uváděn většinou logaritmický výpočet vzhledem
k výhodě logaritmů všeobecně a možnosti použít 10·
garitmické diference speciálně pro toto vyrovnání.
Dnes logaritmy nepoužíváme, a proto je vhodnější
postup s kotangentami, např. podle postupu, který po·
užil autor článku při vytyčování mostů.
Odchylková rovnice se použije ve tvaru
sin fPl.sin fPs.sin fP,.· sin fP7-

sin fP2' sin fP,. sin fP8' sin fPs = U,

kde fPjsou měřené úhly ve čtyřúhelníku s oběma úhlopříčnami. Přetvořená podmínková rovnice se odvodí
obvyklým způsobem. Součinitelé
Oi

au

= -~- = cotg fPi.A,
U

fPi

kde A .-:-.sin fPl.sin fPs.sin fP,.. sin fP7.-:-.

= sin fP2' sin fP,. sin fP8.sin fPs
Vyjádří-li se odchylka U v jednotkách šestého desetinného místa a opravy v ve vteřinách, bude přetvořená
podmínková rovnice po dělení koeficientem 108 a A
a po násobení koeficientem (2 pro převod obloukové
míry na vteřiny mít tvar
cotg fPl. VI

+ cotgfPs·Vs-

-

.,.

cotg fP2. V2

+

+

(2
U108.A'
- O

Pro sítě se stra.nami do 1 km, měřenými na mili·
metry a úhly měřenými na vteřiny (setinné i šedesátin·
né), se použije sinus na 6 míst, kotangenta a hodnota
Ana 3 místa.
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Ing. Jin Turllk.
Ústav geodézle a kartografle,

Preiov

Zákon 11/1964 a vyhláška ÚSGK 23/1964 prerušili
právnych návazností. Bolo by však užitočné a z ponatrvalo vyše storočnú. tradíciu evidencie vlastníchfadu účelnosti v nemalej miere zrevidovať aj ka
kych vzťahov pozemkovými knihami. vývojové zmepacHy SG a upravit sposob prevádzania identifikány, ktorými prešla naša spoločnost najmti- po oslocie v pofných tratiach s držbou jednotlivohospodabodení prudko sa odrazili v spoločenskej
nadriacich rolnikov pri požiadavkách pre účely pozostavbe. Doterajšie normy vlastníckeho práva už nestalostného konania. Ak v obciach so socialistickou
zohfadňovali tie vefké premeny, ktoré sa v období
držbou postačuje k evidovaniu socialistických vztabúrlivého vývOja uskutočnili a stali sa pomaly brzhov pozemkov v polných tratiach všeobecná fordou v ďalšom vývojovom procese. Takýto zložitý
mulácia, potom požiadavky na spomínané pripady
vývojový, poces prekonali aj právne normy, dnes
by bol o možné zapísat a previesť vhodnou formuuž novým občianskym zákonníkom stabilizovaného
láciou a v majetkoprávnej listine označovat predvlastníckého
práva. Namiesto úzko ponímaného
met evidencie pozemkoknižnými číslami. V prípade
súkrornného
vlastníctva
charakterove
výrazného
dalšej návaznosti možeme sa kedykolvek vrátit
a na osobitné pripady pri ďalšom konani identifipro zriadenie predošlej spoločnosti prenikajú nové
práv ne inštitúty.
káciu vyhotovit.
ZdorazAovaný význam osobného vlastníctva rozĎaiším činitelom, ktorý bude podstatne vplýhodne zatlačuje súkromné celkom do úzadia. Vy- vat na priebeh druhej etapy, bude neujasnellosť
tvorené práva osobného a trvalého užívania prizložitých spoluvlm,tníckych
podielov v pozemnochádzajú ako nové doposiaf nepoznané práv ne knižných záoisniciach. Očakávaná zákonná úprava
vzťahy. Je potrebné
zdoraznit,
že ich funkcia
má síceumožniť a vhodným právne účinným SPDv právnej návti-znosti sa približila svojim význasobom prisposobiť vlastnícke
vzťahy skutočným
mom k vlastnickému vzťahu, jeho sice ne na hradržitelom. Odstráni tak preberanie pasivnych zápisov z pozemnoknižných
zápisníc, s ktorými sa
dzuje, ale tlmi ako celkom nový kvalitativny krok
na ceste k ďalšiemu prenikaniu
socialistického
teraz v skúšaných obciach, dosť často stretávame
prejavu do sféry vlastnického práva. Preto spomia nútení sme 1cb preberať aj ked nezohladňujú
skutočnost.
nané nO,rmy osobného a trvalého uživania je nutne vidieť predovšetkým v návti-znosti na vlastnícke
Castým zjavoJ;ll v podmienkach
existujúcich
právo zriadené v prospech čs. štátu. Táto zásadná
pozemnoknižných zápisníc je opakovanie tej istej
a základnA podmienka pri zriadovani osobného a
parcely v rDznych pozemnoknižných zápisniciach.
trvalého uživania bude jednoznačne prisplevat ku
a to s odlišnými spoluvlastníkmi ako aj podielmi.
kvalitativnej zmene v prospech vlastnictva čs. štáPrevod na spoločJ;lého menovatela spoluvlastníkov
tu - teda k postupnému zospolečenšteniu výrobvšetkých
zápisnic predmetnej
nehnutelnosti
je
ných prostriedkov. Tento krok na ceste ďalšieho
tu azda najvhodnejším riešením, ako sa zbaviť ponášho vývOja b1,1dema~ ďalekosiahly vplyv nl;1.podobne vyskytujÚcich sa prípadov. V období prvej
stupné potlačóvanie tendencii lpenia 'na vlastnícetapy musia byť také prípady riešené štátnym notve, ktoré boli tak charakteristické
povah~ najmti- társtvom. V druhej etape úloha pripadá v celom
nášho vidieckeho človeka.
rozsahu jej zakladatelom.
Z toho pohladu je potrebné ešte vysoko hodNie menej zaujímavé problémy budú sa vyskynotit tú skutočnost, že nositefmi evidencie týchto
tovať aj VD vlastníctve pozemkov v prospech čs.
nových vlastnickych a užívacích vztahov stali sa
štátu, ktoré holi zlúčené do honov JRD a na nich
orgány geodézie. V praktickom uskuto~ňovani skrýsú nezriadené, resp. zriadené rozne správy. Už teva sa politicko-výchovná práca na pretvárani a výrajšie skúsenosti sig~{llizujú, že pojde o nedotiahchove samotného človeka. Prem význam zakladama
nuté a práv ne neuzavreté vzťahy zo strany ONV,
EN zavi:l.zUjekaždého pracovnika, aby na predmetresp. MNV. Takáto situácilli vynucovala by si zanú náplň evidencie právnych vzťahov pozeral s cekladať viacero listov vlastníctva - tolko, kolko
lým dosahom osobnej zodpovednosti. Natíska sa
roznych správ je zriadených na pozemky zlúčené
otázka: ako sú pripravené strediská geodézie plniť
do toho istého honu JRD. Bude účelné využiť obúlohu, ktorá bude z pohladu dejinnej skutočnosti
dobie druhej etapy a súčinnosť národných výboprvou socialistickou evidenciou právnych vzťahov.
rov usmerniť, aby takúto nejednotnosť odstránili.
Význam zákona 22/64 jepotrebné
vidieť nielen
Iste bol o by podcenenim danej skutočnosti,
v praktickom
zakladaní
evidencie vlastníckych
keby sme sa domnievali, že celú problematiku máme teoreticky a hlavne prakticky obsiahnutú. Do- vzťahov, ale predovšetkým v riešení a kOllkretizo,
vaní týchto vzťahav čo najjednoduchšiou
formou
terajšie skúsenosti neumožnili ešte nahliadnuť do
tak, aby vyjadrovali reálnosť vo vlastníckej prímnohých zložitých problém ov, najma v podmienkach slovenských nezjednotených
operátov a ich
slušnosti.
právnych návti-zností. Aké sú a aké ich možno ešte
V. návaznosti na predchádzajúce
zdá sa, že
očakávať?
sposob evidencie vlastníckych vzťahov k pozemkom zlúčených do iných parciel po stránke vyPredovšetkým je tu obtiažnosť identifikácie ako
jadrenia nie je najvďačnejší. Vyjadrovať vlastnícčlánku dOležitého v technologickom
postupe zatvo k časti pozemku EN, keď sa jedná o spolukladania EN. Vyplýva zo zákonného ustanovenia
a orgány geodézie sú povinné prevádzať do dosledvlastníctvo čs. štátu s inými vlastníkmi, ktoré možu byť vo viacerých častiach tej istej parcely EN
kov. Odsúvať do obdobia lwmplexného zakladania
a ktamu ešte v roznych podieloch vyjadrené. Ide
EN znamená zlahčovať si. :terajšiu situáciu a pFio vlastníctvo čs. štátu, ktoré by bol o nutné aj na
tom vystavovať sa riziku znemožnovania ďalšich
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listoch vlastníctva konkretizovať a vyhnúť sa neurčitým pojmom. Budujeme novú evidenciu, ktorej charakteristickým
rysom by mala byť konkrétna adresnost nielen vo vzťahu k vlastníkovi, ale
aj ve vzťahu k predmetu evidovaného vlastníctva.
Napokon jedným z podstatných dovodov zakladania EN je aj to, že pozemková kniha bola vedená
na nevyhovujúcom mapovom podklade, zastaralom,
nezodpovedajúcom
skutočným vlastníckym pomsrom.
A tak chtiac nechtiac stretávame sa s ďalším
nárokom na presnosť či hodnovernost zOBrazovaných predmetov zakladanej evidencie. Tá má byť
vyjadrená parcelou, tvarom, rozmerom a vzájomnými vzťahmi jednotlivých lomových bodov zobrazených v mapOVDIIlpodklade a v shode so skutočnosťou. Aký je však stav v mnohých územiach východoslovenského a tiež Stredoslovenského
krajaTechnicky nevyhovujúci mapový podklad, najma
v miestnych tratiach nebude splňovať spomínanú
požiadavku na vyjadrovaciu schopnosť. Evidované
vlastnícke vzťahy k nehnutelnostiam
nebudú mať
v mapovom podklade
hodnoverný
zobmzovací
vzťah aj výmerove budú nespofahlivým
podkladom. Bude problematické používat také technicky
nedostatočné
podklady k účelem výpisov, resp.
používat ich na ctokazovanie pri súdnych znalectvách. Tento stav nemožno podceilOvať llajma
z pohIadu komplexného
zakladania
EN. Nájsť
vhodnú technológiu, časove nenáročnú a kapacite
ústavov vyhovujúcu na obnovenie miestnych tratí
v územiach s nedostatočným mapovým podkladom,
bol o by jedine vítaným liekom, ako v takýchto
prípadoch založiť druhú etapu na spolahlivom mapovom podklade.
Skúsenosti získané 1 u nás v tomto smere presvedčujú, že daný problém je možné riešiť bez
vyčkávania. V pofných (a aj v miestnych] tratiach
núka sa rozhodne využitie leteckého snímku, s ktorým možno pri obnove operativne počítať. Nástin
týchto možností nie je akiste vyčerpaný a dáva
široké možnosti jeho rozvíjaniu, kombinácii, ktoré
sa tak neúprosne vtláčajú do tématiky technického rozvoja.
V rámci komplexného
zakladania EN stretávame sa a budeme sa stretať s otázkou preberania zástavných tiarch, vyjadrených v predošlých
menových sústavách a uzavretých medzi súkromnými osobami. lch hodnota vyjadrená prepočtovým koeficientom na terajšiu platovú sústavu je
minimálna, vo vačšine príliadoch sa prejaví len
ako symbol evidencie bez náležitého, dnes už neúčinného hodnotového vyjadrenia. Zaťažovať novozakladanú
evidenciu podobnými pasívnymi zápismi núti k úvahe. Aj v danom prípade bolo by
užitočné v rámci pripravovaného
zákonného op atrenia so spomínanou problematikou
sa zaoberat
a vhodným právne opodstatneným opatrením zbaviť novozakladanú EN velmi mnohých ekonomicky
neúčinných skutočnosti - vzdialených formálnych
zápisov.
Do započatia
druhej etapy zakladania
EN
ostáva nám už len. niekofko mesiacov. Nadhodená
problematika nie je vyčerpaná. K riešeniu spomínaných prípadov vyžaduje v tomto prípravnom období zodpovednosť a zvýšená operatívnost. Pojde
predovšetkým o to, ako budeme schopní sústrediť
záujem širokej účasti geodetov i právnikov pri
riešení danej náplne, aby sme vybudovali ekonomicky výhodnú, právne účinnú a spoIahlivú evidenciu vlastníckych
vzťahov k nehnuteInostiam.
A tento cieI sleduje predovšetkým i predmet mojho pojednania.

1. Stane-Ii se jedním ze spoluvlastníků čs. stát, zapisuje
se také v části D-LV pnznámka "Ostatní pozemky
v užívání soc. organizace"?
Je-li čs. stát jedním' ze spoluvlastníků (ostatní spoluvlastníci jsou obeané), zapíší se všechny pozemky parcelními čísly EN (popřípadě jako části parcelních čísel)
do části B-LV. Část B je vyplněna proto, že jde o ná·
rodní majetek, který je evidován do všech podrobností,
i když je stát jen spoluvlastníkem.
2. Obsahuje-li LV v poznámce zápis "Ostatní pozemky
v užívání soc. organizace" a jde o pozemky v různých kaf~ územíqh téže obce, vypllňují se v části
B-LV všechny názvy katastrálního území?
V části B-LV se zapisují pouze názvy kat. (ízem!
s příslušnými parcelními čísly nemovitostí. V části D-LV
se připisují v poznámce "Ostatní pozemky v užívání
soc. organizace" také názvy kat. území, v nichž tyto
pozemky jsou, a to i tehdy, když v obci je tč. jen jediné kat. území, a současně se uvádí i číslo listir,y, kterým se poznámka zřídila, např. "Ostatní pozemky v kat.
území Roudná a Janov v užívání soc. organizace. č. R I 175/66-26/66".
3. Jak postupovat při používání starých tiskopisů "Geometrický (polohopisný) plán", který máv předtisku
starého stavu uvedeno "vlastník" ,,(držitel)"?
V důsledku využívání zásob zastaralých tiskopisů
geometrického plánu - Geodézie 275 - s předtiskem
"držitel" je při používání starých tiskopisů nutno provést patřičnou úpravu předtisku "nového stavu" ve "výkazu výměr" na "vlastník (nabyvatel)", podle pokynů
OSGK skup. VIlI. č_ 10, odst. 4.
U stavebních pozemků, které přecházejí do vlastníctví státu, uvede se v novém stavu geometrického plánu,
v rubrice vlastník (nabyvatel) čs. stát - a příslušný
podnik, nebo státní socialistická organizace, která spravuje pozemky. U pozemků (parcel), které přejdou do
užívání (trvalého nebo osobního), zapíše se - pokud
jejich uživatel je již znám - i jméno uživatele (srovnej ust. odst. 4.5 Směrnice EN, část B).
4. Jak se prov&dí identifikace pozemků z přídělii, které nejsou v pozemkové knize nebo přídělové listině
blíže specifikovány?
Identifikace u pozemků z přídělu se může provést,
jen jsou-li přidělené pozemky označeny parcelními čísly, tedy až dojde k tzv. náplni přídělu. Náplň přídělu
provádí příslušný ONV.
5. Seřazují se pfi komplexním zakl&d&ní EN čísla parcel
v LV jednotlivých organizací aritmeticky, pokud je
jich zapsán značný počet?
V LV socialistických organizací se značným počtem
parcel se při komplexním zakládání EN seřadí čísla parcel aritmeticky
(nejdříve stavební, pak pozemková),
s výjimkou těch, které byly na LV napsány v I. etapě.
8. Musí se pfi komplexním zakl'dání EN vyžadovat potvrzení o zániku zaknihovaných peněžních dluhů, které jsou starší 10 let a jsou promlčeny?
Pracovníci orgánů geodézie nemají pravomoc k posouzení toho, zda peněžité pohledávky, které byly knihovně zajištěné, jsou promlčeny nebo váznou po právu.
Jedině v řízení o dědictví, v řízení o registraci smluv a
při výkonu rozhodnutí muže státní notáfství podle
§ § 87 a 88 jednacího řádu vyšetřit a neuvést závady,
o nichž je zřejmo, že jsou promlčeny nebo jinak za·
nikly. Proto se musí přenést zapsáním do EN všechny
závady, na které vlastníci nemovitostí nepředloží listi·
ny, z jejichž obsahu je patrno, že peněžní dluhy zanikly.
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7. Jak provést identifikaci
parcel v obcích, kde bylo
asi do r. 1950 provedeno scelení pozemků podle starých scelovacích předpisů a kde nový stav po scelení nebyl zapsán v pozemkových knihách?
Identifikace se provádí normálním způsobem,.!J. poróvnávají se parcely v pozemkové knize s odpovídajícími parcelami. v evidenci nemovitostí při plném využití scelovac1ch elaborátů, zejména pokud jde o přidělené náhradní
pozemky. Ustanovení
§ 6 odst. 2
vyhlášky č. 23/1964 Sb. i v těchto případech je nutno
ilodržovat.
8. Jak postupovat, když výjimečně státní notářství k žá7
dosti občanů požadují u SG provedení identifikace,
která se vyhotovuje za úplatu?
Státní notářství
zašle středisku
geodézie dvojmo
vyplněný tiskopis "Identifikace
parcel" podepsaný občanem (žadatelem) s vyplněnou částí týlmjících se údajů
pozemkové knihy s poznámkou "zasiat zpět státnímu
notářství". Vyhotovenou identifikaci vrátí SG státnímu
notářství a složenku zašle občanovi k provedení úhrady. Identifikaci nelze zasílat státnímu notářství na dobírku, nebot toto nemá rozpočtované prostředky na její
zálohování.
Upozornění.
Střediska gendézle mají přednostně
provádět Identifikaci parcel, jde-li o projednání
dědictví nebo výkon
rozhodnutí
prodejem nemovitostí (viz bod 13 odst. 2
společných instrukcí min. spravedlnosti
a ÚSGK z 11.
6. 1965).
9. Provádí se na Slovensku identifikace
zemědělských
pozemků v obcích, ve kterých existuje soukromé
vlastnictví - hospodaření?
Identifikace pozemků ležících v pol\lích tratích (extravllánu), pokud vyžaduje jednání v obci a je časově
náročné, se neprovádí. V těchto případech SG v Identifikaci u parcelních čísel pozemků uvede, že až do II.
etapy platí dosavadní údaje z pozemkových knih. Je
samozřejmé, že případný současný požadavek na identifikaci pozemků ležících v místní trati (Intravilánu)
'Se provede do všech podrobností. Obdrží-li SG listinu
obsahující údaje intravilánu a extravilánu obce, zapíše
ji do výkazu změn. Intravilán se vyznačí v části B-LV
normálním způsobem a extravilán v části D-LV poznámkou:
pozemky v soukromém
vlastnictví, číslem
listiny a položkou výkazu změn, např. "Pozemky v soukr.
vlast. v kat. území...
č. D 456/66--27/66". Půjde-li
o právní listinu obsahující výlučně jen extravllán, postupuje se obdobně.
10. Zapisují se domovní správy (popi'ípadě organizace
bytového hospodářství) jako samostatný právní subjekt na LV nebo se píší na LV národního výboru?
Nejprve citujeme ustanovení
vyhlášky vedoucího
Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství
č.
80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů:

(1) Organizaci

bytového hospodářství zřizuje místní národní výbor pro správu bytového majetku v obvodu
své působnosti, jestliže tento majetek zahrnuje alespoň 200 bytů a nebytových jednotek.

{2) V obvodu místního národního výboru lze zřídit jen
jednu organizaci bytového hospodářství.
Pro správu méně než 3000 jednotek zřídí místní národní
výbor domovní správu, pro správu většího počtu
jednotek zřídí podnik bytového hospodářství.
(3) Zahrnuje-li bytový majetek méně než 200 jednotek,
obstarává místní národní výbor jeho správu přímo (§ 11).
(4) V odůvodněných případech může místní národní výbor se souhlasem okresního nál"odního výboru zi'ídit domovní správu i pro správu bytového majetku
zahrnujícího
méně než 200 jednotek, anebo svěřit
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správu tohoto bytovéhO majetku organizaci bytového hospodářství jinému místnímu národnímu výboru, a to po dohodě s tímto národním výborem.
V § 3 citovaného předpisu se v první větě výslovně
konstatuje, že organizace bytového hospodářství
jsou
státními hospodářskými
organizacemi. Domovní správy
(popřípadě organizace bytového hospodářství) json státními hospodářskými
organizacemi také podle § 38 a
násl. hosp. zákoníku č. 109/1964 Sb. a většinou jsou
zapsány do podnikových rejstříků (dopis min. finanCÍ
z 11. 3. 1966 č. 314-8953/66.). Z těchto důvodů se domovní správy, popřípadě organizace bytového hospodářství (výjimečně podle ustanovení odst. 3 to bude
MNV) zapisují na samostatný list vlastnictví.

u p o z o r n ě n í:
Při zápisu Městských národních
užívá zkratky MěstNV.

výborů na LV se po-

11. Jak zapisovat

v II. etapě lesní pozemky býv. členů
JZD, kteří vstoupili do státních statků, ale své lesní pozemky čs. státu nedarovali?

Rozhodující je, zda lesní pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví občanů, at již družstevníků
nebo
pracovníků státních statků, užívají občané nebo socialistické organizace. Za předpokladu, že jsou v užívání
socialistické organizace (na roveň je postaveno náhr.
užívání), pak se zapisují do části D-LV poznámkou.
Užívá-li je vlastník, pak se zapisují parcelními čísly
do části B-LV.
12. Jak zapisovat poznámku fideikomisárnÍ
popi'ípadě jiné podobné poznámky?

substituce,

Účinnost poznámky fideikomisární substituce (svěřenec1kého náhradnictví)
není třeba brát na vědomí, nebot všechna omezení vyplývající ze svěřeneckého náhradnictví zanikla dnem 31. března 1964 (§ 503 odst. 2 obč.
zák.), a proto se nebudou do LV vyznačovat. Jiné podobné poznámky se nebudou většinou již vyskytovat.
Pokud by byly uvedeny, zapisují se do D-LV

jen tyto:

a) poznámka národní správy, poznámka konfiskace,
známka zahájení vyvlastňovacího řízení,

po-

b 1 zvláštností jsou: poznámka výkupu podle zákona č.
46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě, která měla
účinek přechodu vlastnictví k vykoupené půdě na
čs. stát, a proto se zapisuje jako vlastník čs. stát
- ONV ..• , a poznámka restituce podle zákona č.
128/46, která měla ten účinek, že později nabytá
práva budou bezúčinná, ale starost o konečné rozhodnutí k restltuovaným nemovitostem náleží tomu,
kdo usnesením o restituční poznámce nabyl práv.
13. Jak postupovat u zástavních práv, které byly zapsány jak ve vložce hlavní, tak ve vložce vedlejší
pozemkové knihy?
U simultánně
váznoucích zástavních práv je při
šetření nutné hledět na spojitost s hlavní vložkou (popřípadě ověřit dotazem, půjde-li o hlavní vložku, která
bude v sídle jiného SG), a to proto, že rozhodující je
zápis ve vložce hlavní. Bude-li v ní proveden výmaz,
má účinek pro vedlejší vložku, i když v ní proveden
není. V praxi např. došlo sice k výmazu zástavního práva vložky hlavní, ale k výmazu ve vedlejší vložce nedošlo, bud pro opomenutí, nebo že knihovní návrh nebyl tak upraven a nepřihlížel k vedlejším vložkám. lIudou-li simultánní zástavní práva výjimečně ještě existovat, zapíše se závada příslušným čd. (třeba i vložky
vedlejší), ale žádné jiné souvislosti se v LV nevyznačují.

Bude-li založen LV, který obsahuje jen zápis země dělskýcn a lesních pozemků zkráceně v části D-LV, pak
se na tento LV vyznačí práva zástav ní, popřípadě závady, pokud nebude listinou prokázán opak.
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14. Jak se prokále vlastnictvf obňani li nové stavbě
vzblledem k ustllllOVení § 4 odst. Z zák. I. 2Z/1964
Sb., podle kterého lze provést zápisy na zAkladě
rozhodnutí o udělení pophného nebo evideni!ního
i!ísla a geometrického plánu"/ Z těchto podkladU není ni!kdy patrné vlastnické právo k stavb~.
Rozhodnutí národních výborů o udělení čísla popisného nebo evidenčního se provádějí podle podkladii,
které obyčejně okresní národní výbor jako stavební
úřad prvního stupně sděluje místním národním výboriim {povolení k trvalému užívání budovy, stavební povolení, dokumentace předepsaná podle §' 24 vyhlášky
č. 144/1959 Sb., kterou se provádí zákon o stavebním
řádu apod. a která znějí na vlastníky budov}. V rozhodnutí národních výborii o udělení čísla popisného nebo
evidenčního mají být uvedena jména vlastníkfi stavby,
která mohou být, zejména V· některých starých případech, odlišná od vlastnických vztahů Je pozemku.
15. Jak správně zapisovat názvy lesních organizací, kdy!
lesní závody, stavební závody a závody lesních meliorací jsou výkonnými orgány těchto státnícb lesů?
Podle platného výnosu dřívějšího MZLVH ze dne
15. července 1960 čj. 23-180-01/60 byly zřízeny ke dni
1. srpna 196(} z dřívějších kra}ských správ lesů hospodářské organizace "Státní lesy' v kraji:
"Státní

lesy v Praze",

"Státní lesy v Ceských Budějovicícb",
Západočeském

"Státní lesy v Plzni",

Severočeském

"Státní

Mezinárodnf $ymposium
výpočtech v Bruselu

O

geodetických

Národnl komitét geodetický a geofyzikální Belgické
akademie věd uspořádal pod záštitou Mezinárodní gel)detické asociace v Bruselu ve dnech 6.-11. června 1966
I;1ruhé mezinárodní symposium (} geodetických výpočtech. Symposia, které tematicky navazovalo na prvnf
symposium z roku 1959 {Krakov}, se zúčastnilo 77 delegátťi z 20 států. Za CSSR se symposia zúčastnil jeden.
delegát SAV a jeden delegát resortu OSGK.
Jednání symposia bylo rozděleno
kých celkťi s tímto zaměřením:
1. Obooné problémy,

symbolika

do pěti tematice"

a algoritmy.

2. Matematická statistika, operační výzkum a jiné ml)-'
derní teorie s ohledem na aplikace v numerické li:80dézii.
3. Numerické problémy, které nespadají
cího počtu.
4. Vyrovnávací

do vyrovnáva-

počet.

5. Užití samočinných

počítačťi.

Součástí symposia bylo několik exkurzi. Účastníci'
svmposia měli možnost navštÍvit výpočetní středisko<
IBM na Bruselském národním letišti, vybavené samočinným počítačem IBM 360, Belgickou královskou observatoř v Uccle, Vojenský geografický ústav [Abbaye de la,
.Cambre} a staveniště vodního díla v Ronquirěs.

lesy v TepUcíeh",

"Státní lesy v Hradci Králové",
Celkem bylo předloženo 46 referátů, jejichž podrobnft
seznamy spolu s jejich texty jsou uloženy v knihovnách
VÚGTK- Praha 1, Politických vězňl1 12 a ÚTM SAV Bratislava - Patr6nka. Uvedeme základní údaje (} těch"
které byly přednese~y v průběhu jednání.

"Státní lesy v Brně",
"Státní lesy v Krnově",
"Státní

lesy v Brat1s1avě",*}

"Státní lesy v Topolčiankách",
Středoslovenském

"Státní

lesy v Zmně",

HIRVONEN [Finsko}: Autor se zabývá obecnými principy, které je třeba zachovávat při návrzích soustav
symboliky, platných pro různé obory geodézie.

"Státní lesy v Banské Bystrici",
Východoslovenském

"Státní

lesy v Košicích".

*) Dříve Státní lesy v IPezinoku
změna provedena podle sdělení ve Věstníku MZLH částka 27 a 28 roč. XIII.
Proto se na listy vlastnictví
zace, např.:
"Cs. stát -

zapisují

lesní organi-

AA-1A = A,
kterA plat!: pro obecné

[i singulární}

matice.

Státní lesy v Košicích".

V ostatních písemných oparátech musí být však ze
sumarizačních dtlvodů nemovitosti státních lesů evidovány podle lesních závodů a proto se pod zápis vlastníka zapíše jako uživatel "Lesní Závod", který má mít pozemek ve své podnikové evidenci pozemkii. Jednotlivé
parcely se zapisují do evidenčních listů těch lesních
závodů, které je užívají.
V tiskopisech - seznam uživatelů a vlastníků rejstřík uživatelů a vlastníků - se zapíše "Čs. stát. Státní lesy v
" s připojením názvu lesního
závodu v závorce.
16.' Jak správně
ganizací?

BJi:RHAMMAR[Švédsko): Referát obsahuje některé aplikace autorovy zobecněné maticové algebry v analytické geometrii. Teorie zobecněné maticové algebry
byla publikována již dříve (1958). Je založena na
způsobu zavedení Inversní matice rovnicí

zapisovat

do EN názvy spojovacích

or·

Podle oznámení Ústřední správy spojů ze dne 19.
dubna 1966 j. zn. 7874/66 - V/I byl sdělen všem spojovým organizacím zpiisob zápisu do EN, který má znít,
např.:
;,Cs. stát Západočeská
krajská" správa
spojl1
Plzeň".Nemiiže
se používat zpiisobu někde užívaného,
např. Čs. stát - správa spoju - Západočeská krajská
správa spojů Plzeň.

MORITZ {NSR}: Autor' se zabývá otázkami aproximacefunkčních vztahu jedné a dvou nezávisle proměnných,
které jsou definovány středními funkčními hodnotami
v ekvidistantnfch
intervalech. Studuje zejména užití
polynomii a metodu "sin xl x" se zřetelem k aplikaci
v dynamické geodézii.
BAETSLE [Belgie): Autor zkoumá některé
gické otázky metody nejmenších čtvercii.

terminolo-

HAUSBRANDT [Po,lsko): Referát přináší metodu řešem
soustavy n rovnic o n neznámých, z nichž první (n-l)
rovnice jsou lineární a poslední je obecná rovnice
druhého stupně. Metoda je popsána krakovjanovou
symbolikou a ilustrována řešením několika numerických příkladů.
2. Matematická statistika, operai!ní výzkum a jiné moderní teorie s ohledem na aplikace v numerické geodézii
BAARDA !Holandsko): Autor přednesl referát, zabývající
Se aplikacemi matematické
statistiky v geodézii a
obecněji statistickými
koncepcemi ve vyrovnávacím
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počtu.
Naznačil
rovněž lllavní problémy
spojené
s teorií chyb, vyplývajících např. ze zjednodušení
matematického modelu zkoumané úlohy, z aproximací
užívaných při jejím řešení apod.
KUBAčEK (ČSSR): Referát zkoUmá statistickou významnost rozdílu výsledkii dvojího měření. Obecné úvahy
ilustruje příkladem na posouzení významnosti rozidUu mezi souřadnicemi tngonometrického
bodu urče·
nými protínáním ze dvou riizných konfigurací určují-cích směrii.
ALBERDA (Holandsko): Na jednoduchém příkladě z geodetické praxe jsou vyloženy základní pojmy teorie
rozhodování (operační výzkum) a je podána ukázka
volby vhodných strategií. Zdiirazňuje se význam, jaký
má teorie rozhodování pro zobecnění pohledu na některé statistické metody užívané v geodézii, jako je
testování- hypothes a odhad parametrii a naznačují se
možnosti jejího užití k řešení problémii ekonomického
a organizačního charakteru.
3. Numerické
vacího počtu

problémy,

které

nespadají

do vyrovná-

.sODANO [USA): Pro určení délky a azimutu spojnice
dvou vzdálených pozemních bodii (do 400 km) byla
vypracována metoda, založená na současném elektronickém měření šikmých vzdáleností koncových bodii
.spojnice od stanice umístěné v letadle a na optickém
měření směru na letadlo z jednoho pozemního bodu.
Referát popisuje principy užité matematické redukce.
V poslední době byl v USA vyvinut přístroj k přesnému elektronickému
měření směrii, který umožní
mě,ření i za nepříznivého počasí.
''WEIGHTMAN (Velká Británie): Referát se zabývá otázkou převodu zeměpisných souřadnic z elipsoidu na
eHpsoid. Princip metody využívá náhrady většího počtu translací a rotací jediI1.ým šroubovým pohybem.
Jsou odvozeny diferenciální
vzorce pro přímé vyjádření změn zeměpisných souřadnic a připojeny pomocné tabulky.
.DE KRUlF (Holandsko): Referát přináší algoritmy pro
řešení I. a II. hlavní geodetické úlohy na libovolné
vzdálenosti a na libovolném rotačním ellpsoidu, vhodné pro samočinný počítač. Řešení I. úlohy je založeno
na numerické integraci soustavy diferenciálních rovnic geodetické křivky metodou Runge-Kutta, pro řešení II. úlohy je užito speciálního iteračního postupu.
Oba algoritmy jsou popsány v jazyce ALGOL60.
'WHITTEN (USA): Předmětem referátu je nástin metody,
vypracované pro kvantitativní vyjádření horizontálních
a vertikálních pohybii zemské kiiry v seismické oblasti
San Andreaského zlomu v západní části USA. Metoda
Je založena na vyrovnání zprostředkujících pozorování,
kde výrazy pro změny zeměpisných souřadnic obsahují
.polynomy proměnných (x, y) šestého stJlpně, aproximující systematický
posun podél zlomu. Případné
náhlé pohyby, např. v diiSledku zemětřesení, aproximují další polynomy třetího stupně. V současné době
se pracuje
na programu
pro samočinný
počítač.
Přel!pokládá se, že užití metody v dalších oblastech
přispěje v budoucnu k řešení problému předvídání
.zemětřesení.

WOLF (NSR): Referát se zabývá obecnými principy
platnými pro vyrovnání rozsáhlých geodetických sítí
se, zřetelem na liiouborné vyrovnání evropské trigonometrické sítě. Zdiirazňuje se zejména princip rovnováhy matematického
a stochastického
modelu úlohy
a uvádějí se kritéria pro její posouzení. Udávají se
diivody, které vedou k potřebě rozsáhlých vyrovnání,
spočívající např. ve vytvoření základu pro hodnocení
nových metod (orbitální trlangulace)
a příp. i pro
společné vyrovnání moderních triangulací
s klasickými.

BJERHAMMAR(Švédsko): Referát shrnuje rezoluce symposia o souborném vyrovnání evropské trigonometrické sítě (Stockholm 1964). Pro vlastní vyrovnání
doporučuje autor užít speciální iterační metodu, která
nevyžaduje sestavení normálních rovnic a je prostá
chyb z nejistoty linearizace rovnic oprav. Přílohu
referátu tvoří přehled předběžných trojúhelníkových
uzávěrii a jejich některých statistických charakteristik
v trigonometrických sítích následujících státii: Švédsko,
Finsko, Norsko, Holandsko, Rakousko, Itálie, Portugalsko, Řecko, NSR.
DOBACZEWSKA(Polsko): Referát přináší popis riizných
metod, kterých bylo užito k vyrovnání sítě družicové
triangulace tvořené body: Poznaň, Riga, Užhorod, Bukurešť, Zvenigorod a Nikolajev. Měřický materiál byl
získán na jaře 1963 pozorováním
družice Echo l.
Práce obsahuje zhodnocení metod včetně numerických výsledkii, tj. vyrovnaných souřadnic družicových
stanic a jejich středních chyb.
GAZDZICKI (Polsko): Autor předkládá nový algoritmus
vyrovnání metodou nejmenších čtvercii, nazvaný algoritmus K, který je vhodný pro samočinné počítače .
Při jeho užití k vyrovnání zprostředkujících
nebo
podmínkových pozorování není nutno sestavovat normální rovnice. Ukazuje se, že hledané opravy měřených veličin, příriistky neměřených neznámých, hodnoty funkcí vyrovnaných
veličin stejně jako přesnostní charakteristiky
je možno v podstatě získat
jistými trasformacemi
matice linearizovaných
rovnic
oprav (podmínkových rovnic) a linearlzovaných vyrovnávaných funkci.
KRARUP (Dánsko): Referát charakterizuje
podmíněnost
matic Toddovým číslem podmíněnosti
a užívá jej
k charakteristice
vlivu zaokrouhlovacích chyb při řešení soustavy normálních rovnic (zprostředkující
pozorování) a k charakteristice
fyzikální (geometrické) určenosti vyrovnávací úlohy. K řešení soustav
normálních rovnic doporučuje autor užívat Choleskyho metody ve Wilkinsonově modifikaci, která je
vhodná i pro soustavy špatně podmíněné.
MOCHOV (SSSR): Autor zkoumá otázku ztráty přesnosti při řešení soustavy normálních rovnic Gaussovou eliminací a metodou Choleskyho. Referát obsahuje kvantitativní charakteristiky
vlivu chyb v koeficientech soustavy, chyb v pravých stranách i zaokrouhlovacích chyb na přesnost řešení. Ukazuje se,
že jsou-li nediagonální
prvky redukovaných
matic
v absolutní hodnotě menší než diagonální prvky těchto matic, nemá rozměr soustavy vliv na ztrátu přesnosti.
SCHRADER (NSR): Autor se zabývá studiem šíření chyb
ve schématickém zdvojeném prostorovém trojúhelníkovém řetězci, v němž byly měřeny pouze délky. JSou
uvedeny střední chyby délek spojnic vrcholii ,řetězce
s jeho počátečním bodem v závislosti na různé volbě
vah měřených délek a na délce stran řetězce. Je konstatován exponenciální riist chyby s délkou spojnic.
V budoucnu bude do teoretických úvah zahrnut i vliv
měřených vodorovných a vertikálních směrů .
KORONOWSKI (polsko): Předmětem referátu je studium
úhlově zaměřeného pravoúhelníkového
řetězce s diac
gonálami. Jsou odvozeny obecné vzorce pro určení
středních chyb vyrovnaných souřadnic vrcholii řetězce. Na jejich základě je stanoven optimální tvar
pravoúhelníkii, který vede k minimálním polchovým
chybám. Optimální tvar pravoúhelníkii závisí na jejich
celkovému počtu.
LINKWITZ (NSR): Na některých speciálních případech
je' ukázáno užití charakteristických
čísel a vektorii
ve vyrovnávacím počtu. Podrobně jsou studovány čtyři
úlohy: vyrovnávací přímka, vyrovnávací rovina, elipsa
chyb a elipso Id chyb.
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5. Ulití samoi!inných poi!ítai!ů
DUFOUR (Francie): Autor popisuje teoretické základy
a funkci obecného programu pro výpočet a vyrovnání
trigonometrických
sítí nižších řádfi na samočinném
počítači. Mezi hlavní funkce programu patří automatický výpočet přibližných souřadnic hledaných bodfi,
vyloučení hrubých chyb, sestavení rovnic oprav a
souborné vyrovnání iterační metodou.
KRIJGER (Holandsko): Předmětem referátu je popis speciálního systému automatického
programování, určeného pro výpočty v rovině. Systém je založen na
Baardově "polygonové teorii v komplexní rovině" a
umožňuje jednoduché programování řady úloh, jako
je např. transformace
souřadnic, protínání (bez vyrovnání) aj. Jazyk systému je dialektem jazyka ALGOL60. Rovněž vlastní systém je popsán v jazyce
ALGOL60 a je připojen k referátu.
SMITH (Velká Británie): Referát přináší přímou metodu
pro vyrovnání sítě trojúhelníkových
řetězcfi podle
zprostředkujících
pozorování. Metoda je vhodná zejména v případě menšího počtu dlouhých l'etězcfi
spojených kratšími příčnými řetězci a je použitelná
na počítačích s poměrně malou kapacitou paměti
(4000-8000 slov).
GAZDZICKI (Polsko): Referát podává přehled nejdfiležitějších programfi pro samočinné
počítače, které
byly sestaveny a úspěšně provozně použity v PLR.
Jsou charakterizovány
tři rfizné varianty programfi
pro vyrovnání trigonometrických
sítí, program pro
vyrovnání polygonových sítí a program pro vyrovnání nivelačních příp. gravimetrických
sítí.
CHARAMZA (ČSSR): Předmětem referátu je popis základních vlastností systému automatického programování MNČ-1, určeného k řešení úloh z oboru vyrovnání metodou nejmenších čtvercfi. Základem systému
MNČ-1 je systém EllIott-ALGOL s jazykem blízkým
referenční variantě jazyka ALGOL60. Při jeho užití je
programování
zjednodušeno
natolik, že v podstatě
stačí pouze definovat vstupní veličiny a zapsat rovnice obecně nelineární, které popisují danou úlohu.

Účastníci
otázky:

symposia

doporučují

a) standardizace
terminologie
termínfi a veličin;

studovat

následující

a symboliky

vybraných

b) problémy spojené s formulací matematického
modelu s ohledem na jeho funkční i stochastické
aspekty;
c) sledování moderních
tice, aplikovatelných

tendencí v matematické
'v geodézi1;

statis-

d) řešení velkých soustav rovnic se zvláštním zřetelem
na numerickou
stabilitu a vliv zaokrouhlovacích
chyb;
e) spektrální
analýza včetně problému charakteristických hodnot se zřetelem na množství možných aplikací v geodézii;
f) vytvoření komltétu v rámci speciální studijní skupiny 1.21 IAG, který byl nalezl systém výměny informací o elektronickém
zpracování dat a o programech pro samočinné počítače.
F. Charamza,

L. Kubáček

se konalo v Bělehradě ve dnech 7. - 10. záři 1966.
Pořadatelem byl Svaz geodetskih inženjera i geometara
Jugoslavie. Jednání se zúčastnilo 73 delegátfi ze 17
členských zemí (Itálie 16, Jugoslávie 9, NSR 8, Polsk()
7, Velká Británie 6, Maďarsko 5, Belgie 4, Kanada 3,
Francie 2, Bulharsko 2, Rakousko 2, Švýcarsko 2, USA
2, ČSSR 2, Dánsko 1, Holandsko 1, Švédsko 1) a 3,
pozorovatelé z NDR. Československou vědeckotechnickou společnost zastupovali soudruzi ing. Kouba a ing.
Čálek. Mimo vlastního jednání zúčastnili se delegáti
několika odborných exkurzí a shlédli výstavu instalovanou na téma "Geodetska delatnost u Jugoslaviji".
Na zasedání byla projednána činnost komisi FIG za
dobu od XI. kongresu v Římě v r. 1965 a zejména příprava
XII. kongresu, mezinárodní vztahy FIG, finanČIlí uzávěrka
za rok 1965, finanční plán na léta 1966 a 1967, příprava
zasedání stálého výboru v roce 1967.
XII. kongres FIG připravuje Royal Institution of Chartered Surveyors (Královská společnost uprávněných zeměměřičfi) ve dnech 2.-12. září 1968 v Londýně. Pro.
první a poslední den je plánováno zasedání Stálého výboru a Plenární zasedání (v Royal Festival HalI). Odborná jednání se uskuteční ve dnech 3.- 11. září v Church
House ve Westminsteru, a to ve třech skupinách.
První den kongresu bude přednesen hlavní referát
"Příspěvek zeměměřičfi k vývoji lidstva" a tři doplňkové referáty "Budoucnost zeměměřického povolání", "vývoj zdrojů ve světě" a "Krise života ve městech". Tyto.
úvodní referáty budou základem pro odborné referáty
Vi komisích,
které budou zasedat ve třech skupinách.
Skupina A (komise 1-3) bude projednávat budoucf
rozsah a činnost zeměměřického povolání (národní i mezinárodní), požadavky na výchovu a na mezinárodní výměnu studentů, vědeckotechnické informace, včetně slovníků, bibliografie a publikační činnosti.
Skupina B (komise 4-6) se bude zabývat vědeckým
vývojem v geodézii, topografil, katastru, inženýrské geodézii, geodézii ve vodohospodářství,
dúlním měřiclvhn
a aplikací moderních techmk ,k účinnému využívání pro
rozvoj zemi.
Skupina C (komise 7-9) bude diskutovat problémy
v plánování" při rozvoji městských oblastí a využití geodézie a kartografie k zlepšení životního prostředí v sídlištích.
Přípravný výbor XII. kongresu (předseda R. T. L. Rogers, mistopředseda
Robert Steel) vyzývá zeměměřiče
všech světadílů k předložení referátfi, jejichž rozmnožení
v angličtině, francouzštině nebo v němčině (s resumé
ve všech 3 jazycích) zajistí výbor sám, ještě před zahájením Kongresu. Výbor doporučuje, aby delegáti měli při'llraveny informativní referáty o úrovni a stavu v jednotlivých zemích těch zeměměřických
disciplín, které
budou v komisích projednávány. Přehled, o stavu v jednotlivých zemích má býti vydán tiskem péčí Education
Trust Královské společnosti oprávněných zeměměřičfi.
Při zpracování této publikace se očekává spolupráce zeměměřičfi ze všech zemí.
Přípravný výbor navrhl vypsat cenu 600 šfr. pro nejlepší referát, vypracovaný mladým zeměměřičem na jedno z 5 doporučených témat. Návrh byl schválen a zastupci členských zemí požádáni o zveřejnění informace
o XII. kongresu: i o podmínkách soutěže. Podmínky ~utěže byly otištěny v č. 11/66.
Z dvoustranných
jednání, která vedla československá
delegace s delegacemi jiných zemí, vyplývá mozllost
,plného uplatnění ČSSR ve všech 3 skupinách. Měl by
to být především jeden z hlavních referátů skupiny C na
téma "Geodet při výstavbě a rekonstrukci velkých měst",
dále referáty ve skupině B na téma "Automatizace v geodéziI" (elektrooptické
dálkoměry, výpočty na samočinných počHačích a mechanizace dopravního projektování)
a "Stavební a prumyslová geodézie v ČSSR" a konečně
jI'eferáty ve skupině A na téma "Výchova zeměměřiču
v ČSSR" a "Vědeckotechnické informace v ČSSR".
Příští zasedání stálého výboru FIG bude uspořádáno
v ,Ottavě v Kanadě v srpnu 1967, v době Mezinárodní
světové výstavy EXPO 67 v Montrealu. Časově je navázáno na Mezinárodní symposium o fotomapách a ortofQtoplánech, které pořádá pracovní skupina IV-3 Meziná-
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rodni fotogrammetrické
společnosti a Kanadský ústav
pro vyměřování, a na zasedání Panamerického institutu
pro geografii a historii.
Zajímavou součástí zasedání Stálého výboru byla výstava Geodetska delatnost u Jugoslaviji, exkurze do Zavodu za fotogrametriju, exkurze do Zavoda za geodetske
poslove grada Beograda a exkurze na staveniště televizní věže na vrchu Avala u Bělehradu. Výstavu uvedl prof.
Ing. Živkovič přehledem organizace geodetické služby
a odborného školství v Jugoslávii. Ukázala v 19 celcích
přehled hlavních _prací geodézie a kartografie v zemi.
Dokumentovala mimo jiné dobrou úl'oveň triangulační sítě
a sítě nivelace vysoké přesnosti, zajímavé využití tellurometru MRA 2 pro určení polohy trigonometrických
bodů na vzdálených ostrovech ze základen na pevnině,
účelné metody rozvinutí triangulačních a nivelačních sítí
pro městské oblasti, praktické použití blokové aerotriangulace, zjištění posunů půdy ve Skoplji metodou nivelace, komasační práce, výrobu plastických map, provádění geodetických výpočtů na počítač! Zuse 22, mechanické vyhotovováni katastrálních
operátů v hlavnim
městě, geodetické práce pro projekt přehrady, pro rekonstrukci amfiteatru v Pule, vyhotovení základní mapy
Jugoslávie - topografické mapy 1:5000. Mapa je trojbarevná a je vyhotovena v kopcovitém území metodou
stereofotogrammetrickou,
v rovinném území na podkladě fotoplánu doplněného nivelací; [nepoužívá se rytí
výškoplsu ani polohopisu). Podrobnější popis všech exponátů a prací je uveden vi příručce Geodetska delatnost
u Jugoslaviji [154 stran), která bude uložena v knihovně VÚGTK, spolu s ostatními dovezenými odbornými
publikacemi.
Znašeho hlediska bylo nejzajímavější fotogrammetrlcké mapování ve velkých měřítkách, kterému byla věnována i několikahodinová exkurze do Zavodu za fotogrametriju. Na praktických ukázkách měst Skopl je a Vrbas, které byly zmapovány v měřítku 1:1000, dDkazovali autoři, že přesnost je pro urbanistické účely plně
vyhovující, při spotřebě pouze třetiny času a nákladů
proti geodetickým
metodám. Ve Skoplji s plochou
12844 ha zastaveného území bylo použito normální komory [210, formát 18X18 cm), měř. snímků 1:6500.
Podle sdělení autorů bylo 46 mapových listů [70 stereodvojic) zpracováno
za 6 měsfců
od přednáletové
signalizace vlícovacích bodů až po vykreslení orginálu
na sicoprint. Dalším pro nás velmi zajímavým úsekem
činnosti bylo geodetické zajištění stavby betonové televizní věže na vrchu Avala. Věž vysoká 135 m (s tělesem antény 203 m) spočívá na třech úzkých nohách,
zakotvených v zemi ve vrcholech rovnostranného
trojúhelníka o délce strany 25 m. Velmi dobré výsledky
polohového i výškového ustavení věže prokazují správnost volené metody.
Exkurze do Zavoda za geodetske poslove grada Beograda byla pro naši delegaci zajímavá ze dvou důvodů:
jedním je koplexnost prací, druhým praktické zakládání inventarizace
podzemnich
síti. Ústav, který
je
zařízením hlavního města a koná veškeré geodetické
práce (nebo je zadává a autentifikuje)
pro Velký Bělehrad, udržuje také pozemkový katastr (mechanickým
způsobem - podobným našemu), zakládá a vede katastr podzemních vedení a vyhotovuje mapy únosnosti
půdy pro účely výstavby, geologické, -geotechnické
a
hydrologické mapy Bělehradu a okolí. Kromě zeměměřických inženýrů a techniků zaměstnává I geology a
stavební inženýry. Organizace ústavu, pracovní náplň
a zejména zkušenosti Zavoda na tomto úseku by si zasloužily hlubšího studia.
Pro Odbornou komisi geodézie a kartografie
při
Ústřední radě ČSVTS vyplynuly ze zasedání stálého výboru v Bělehradě tyto úkoly:
připravit referáty, dokumentaci a exponáty pro XII.
kongres FIG,
publikovat podmínky soutěže mladých zeměměřičů
k XII. kongresu v odborném tisku,
doporučit projednání otázek fotogrammetrie ve velkých měřítkách,
prostudování
otázek inventarizace
podzemních sítí a organizace komplexní geodetické
služby města Bělehradu.
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Konference o měření posuvů a deformací
pozemních staveb v Ostravě
Ve dnech 11. až ,13. října 1966 se konala v Ostravě
konference o měřeni posuvů a deformaci pozemních
staveb, kterou pod záštitou Krajské rady ČSVTS uspořádaly společně Komise pro geodézi! a kartografi!, sekce stavebnictví a sekce hornictvi.
Jednání konference se zúčastnilo 343 pracovníkfi
všech tří profesí a význam řešeni dané problematiky byl
podtržen i účastí významných hostů ze zahraničí, z nichž
9 bylo z Polské lidové republiky, 4 z Německé demokratické republiky, 1 z Maďarské lidové republiky a
1 z Rumunské lidové republiky.
Z konference byla také zaslána zdravice s. Ing. Jar.
Průšovi, nositeli Řádu práce a předsedovi ÚSGK k jeho
60. narozeninám a potleskem všech přítomných bylo
přijato jeho poděkování a přání plného úspěchu v jednání konference.
V úvodních projevech při zahájení bylo zdůrazněno,
že je velkou vymožeností ČSVTS, že umožňuje takovou
mezloborovou a nadresortni vzájemnou výměnu poznatků a zkušenosti. Bylo konstatováno, že daná tematika
je vzhledem k velkému rozvoji ve stavebnictví v současné době velmi aktuální jak u nás, tak i v zahraničí,
a že je třeba, aby si odbornici všech tři profesí vzájemně ujasnili řadu problémů, týkajících se příčin posuvů a deformací, požadavků projekčních a stavebních
složek na sledování posuvů a deformací pozemních staveb, možností a přesnosti měření a sledování těchto
změn a vlivu důlních prací na horizontální a vertikální
změny zemského povrchu a staveb na něm se nacházejících. Je nutno společně se dohodnout na takových
opatřeních,
která by zajistila optimální výsledky jak
pro zajištění bezpečnosti staveb, tak pro ověřování stanovených teoretických
předpokladů
a aby dokumentace výsledků umožnila jejich využití pro zkvalitnění
projektů a dosažení co nejvyšší efektivnosti u. dalších
staveb. Společná diskuse problémů mezi odbormky různých profesí má bezesporu velký klad v tom, že problémy možno řešit za vzájemného pochopení speciálníc~
podmínek a požadavků komplexně. Diskuse však mUSl
zůstat v mezích srozumitelnosti
pro odborníky všech
profesí.
Z hlavních referátů jmenujeme aspoň některé. Jsou
to přednášky:
prof. Ing. dr. A. Mys I i v c e, Dr. se, člena korespondenta ČSAV a ředitele Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV o sedání a deformaci staveb,
prof. Ing. dr. K. Nes e t a z Vysoké školy báňské
v Ostravě o vlivech z poddolování, zejména z hlediska
stability povrchových objektů,
Ing. V. M us i I a, hlavního specialisty pro zakládání
z KPÚ Ostrava o požadavcích na sledování a měření
posuvů a deformaci pozemních staveb,
Ing. M. Her d y, CSc., VúGTK v Praze o přehledu
'ioučasné techniky měření -posuvů a deformací pozem·
ních staveb,
Ing. dr. V. S ta ň k a z Inženýrských a průmyslových staveb v Praze o přesnosti měření posuvů a deformací staveb geodetickými metodami.
Tyto přednášky pak byly vhodně doplněny dalšími,
které přednesli Ing. Peter Marčák, CSc. z Ústavu teórle
meranla SAV v Bratislavě, Ing. J. Petráš, CSc. ze SVŠT
v Bratislavě, doc. Ing. Jiří Matouš, CSc. z VŠB v Ostravě, Ing. A. Malíř z VŠB v Ostravě, Ing. Jan Pavlíček
z OŘ OKD v :Ostravě a Ing. B. ŽHavý z VVUÚ v OstravěRadvanicích.
11 hlavních přednášek bylo doplněno 7 přednáškami
za'hranlčních hostů, ve kterých byli přítomní seznámeni
s některými problémy řešenými v zahraničí a s dosaženými výsledky. K hlavním referátům pak bylo předneseno dalších 18 diskusních příspěvků.
Třídenní jednání, které pozorně sledovali všichni
přítomní, probíhalo v přátelském ovzduší a ve snaze
po vzájemném porozumění a zlepšení současného stavu.
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V závěrečném usnesení bylo konstatováno,
že referáty prokázaly, že neznalost průběhu sedání stavebních objektů zpfisobuje hospodářské škody, které mnohonásobně převyšují náklady na měření posuvů a že
státní norma ČSN, 73 1805: Měření posuvů staveb, nesplnila své poslání a tllké již plně neodpovídá dnešním
nárokům a rozvoji. techniky. Proto se účastníci konference usnesli doporučit Ústřední radě ČSVTS:
1. aby

u příslušných
orgánů uplatnila požadavek na
revizi a doplnění ČSN 73 1805: Měření posuvů staveb,
zejména
aj aby závaznost povinnosti měření byla přesně vyvymezena a pro poddolovaná území byla přímo
předepsána,

b J aby provádění těchto prací bylo mezi zúčastněnými
kategoriemi odborníků organizačně zajištěno,
c J aby norma obsahovala
ustanovení
o povinnosti
sledovat posuny staveb v závislosti na složení základové pfidy,
d J aby veškeré výsledky měření posuvů, sedání a
deformací staveb s příslušnými údaji o založení
a konstrukci staveb se soustřeďovaly u odborné
organizace s celostátní působností;
2, aby ve všech zainteresovaných
oborech byl zajišťován a vzájemně koordinován výzkum posuvů a deformací staveb;
3. požadovat na ministerstvu
hornictví zajistit upřesňování parametrů
určujících
vlivy poddolování na
povrchu na základě naměřených hodnot, skutečných
geologických poměrů a důlní činnosti.
Pro zahraniční účastníky byla po ukončení konference uspořádána exkurze na staveniště výškového dl>mu o 22 podlažích přímo ve středu Ostravy a zájezd
do Olomouce, kde byli přijati zástupci MěNV a diskutovali s nimi o problémech výstavby. Potom si prohlédli
stavitelské památky města včetně rekonstrukce jedněch
z největších varhan v Evropě. Na ukončení izájezdu pak
navštívili hrad Bouzov.

Z činnosti Komise pro geodézii a kartografii
Y kraji ,Yýchodočeském
Ve spolupráci
s Kartografickým
a reprodukčním
tl:stavem v Praze a jeho závodní pobočkou ČSVTS, Krajskou radou ČSVTS, Ústavem geodézie a kartografie
v Pardubicích a jeho závodní pobočkou CSVTS a Krajským muzeem v Hradci Králové byla uspořádána v době
od 9. dubna do 15. května 1966 výstava "Člověk. a
mapa". O tom, že výstava splnila své poslání a cíl svědčí
nejen bohatá účast (výstavu zhlédlo 4 473 osob, z toho
67 cizincfi J, ale i poděkování, které se dostalo od Krajského pedagogického ústavu, Pedagogické fakulty v Hradci Králové, odboru i§kolství a kultury rady Východočeského KNV i ze sdělení zástupců mnoha prfimyslových
podnikfi.

rozvíjející uplatnění zeměměřických pracovníků v mnoha
úsecích hospodářského
života. Byly vystaveny Výsledky
geodetických prací pro bytovou a průmyslovou výstavbu,
pro vodní hospodářství a dopravu, ukázky plánů pro
dokumentaci
podzemních a nadzemních vedení,technické účelové mapy, geodetické práce v průmyslu, podklady pro rekonstrukce
památkových
objektů i fotogrammetrické
aplikace v inženýrské geodézi1. Úsek inženýrské geodézie byl doplněn reprezentačním panelem,
připraveným
Ústavem geodézie a kartografle
v Brně
pro XI. kongres Mezinárodní federaee. zeměměřičfi v Římě. Vkusné prospekty se stručným popisem prací inženýrské geodézie i výklad, o který se postarali členové ČSVTS, kteří pracovali jako informátoři,
splnil
své poslání.
V rámci
nášekl:

výstavy

bylo

uspořádáno

Prom. historik Petr C af o u rek:
z tvorby Atlasu čs. dějin.
Prom. geograf

Některé

p~ed-

zkušenosti

Ivan B e n e š: "Mapy a turistika".

Dr.

Ivo Č á s 1a v k a: "Dnešní
a film Mapy a lidé.

Ing.

Jan
vání.

~á meč

Dr. Jan C h vát

několik

n í k:

kartografická

Technickohospodářské

tvorba"
mapo-

a 1: Jak vznikají mapy a atlasy.

Prom. historik Petr C a f o u rek:
využití ve školách.

Atlas čs. dějin a jeho

. Tyto přednášky navštívilo 440 osob, především z řad
učitelů zeměpisu škol II. cyklu, učitelů dějepisu středních a odborných škol a okresních metodiků dějepisu.
Další akcí byla výstava přístrojů firmy MOM z Budapešti (27. června 1966 J, které se zúčastnilo přes 100
pracovníků a 11 hostí.
ZP ČSVTS při Ústavu geodézie a kartografie uspořádala dne 2. června 1966 besedu o inženýrské geodézii
s přednáškou Ing. Slavomíra G a b r h e 1a: Vytyčovací
práce; dne 17. června .1966 přednášku Ing. Miroslava
Her d y, CSc.: Vytyčovací práce při stavbě mostu na
Zdákově.
Ve dnech 14. až 20. dubna 1966 se zúčastnili soudruzi ing. Jan Zámečník a ing. Jarmil Stolc Mezinárodní konference
o geodetických
přístrojích
v Budapešti. V dubnu letošního roku navštívilo 10 členů odborné skupiny pro fotogrammetrli
Zeissovy závody v Jeně
(NDRJ. Závodní pobočka ČSVTS uspořádala zájezd na
Mezinárodní
výstavu reprografických
zařízení, která
byla uspořádána v Praze dne 14. června 19611. Někteří
členové ZP navštívili v pražském. Parku kultury a oddechu v Bruselském pavilónu Mezinárodní výstavu samočinných počítačfi INCOMEX 66. Mimoto ve dnech
8.-11. února 1966 byl uspořádán kurs reprodukce map
velkých měřítek, které uspořádalo
Oborové středisko
pro vzdělání pracujících. Odborná skupina pro kartl>grafii připravila referát a exkurzi.
Tak jako každoročně
i letos jsme se zúčastnili
4. burzy technických zlepšení v Brně. Mapa evidence
nemovitostí - odvozená, jejímž autorem je s. Ing. Karel
Čípa, ředitel ústavu, byla odměněna I. cenou.
.

Kartografickým
a reprodukčním
ústavem v Praze
a jeho závodní pobočkou ČSVTS velmi dobře připravená
Mimoto se zúčastnila delegace Mezinárodního fotoa bohatě informující část výstavy byla zaměřena na ' grammetrického symposia o problémech fotogrammetricvývoj kartografické tvorby. Předvedla nejen ukázky map
kého mapování ve velkých měřítkách v Praze a konference
a pomůcek pro školy, ale map všeho druhu pro potřebu
o měření posuvů a deformací pozemních staveb v Ostrahospodářského
života a výstavby. Účastníky zaujímala
vě. O těchto akcích jsou členové ČSVTS informováni
především díla, kterými naše kartografie úspěšně souve Zpravodaji technického
rozvoje, který je vydáván
těží na zahraničním
trhu. Středem zájmu byl "Atlas
ve spolupráci Ústavu geodézie a kartografie v Pardučeskoslovenských
dějin" i vystavované plastické mapy,
bicích a jeho závodní pobočky ČSVTS. Mimo tento čana jejichž výrobu se soustředil Kattografický a reprosopis se zasílají pravidelně příspěvky do časopisu "Směr
dukční ústav v Bratislavě.
vědy a techniky",
který vydává KRČSVTS v Hradci
V druhé části výstavy nazvané "Inženýrská
gel>Králové.
dézle", byla snaha Ústavu geodézie a kartografie a jeho
závodní pobočky CSVTS upozornit na stále více se
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2. října 1966, v den stého výročí úmrtí V. Merklase,
kartografa a rytce, byla mu na budově ÚGK v Opavě
odhalena pamětní deska, pořízená péčí Československé
společnos.ti zeměpisné; Československé vědeckotechnické spoletnostl a Ústavem geodézie a kartografie v Opavě.
Michal Václav Merklas se narodil 29 září 1809
v Praze a po úspěšném absolvování gymnasia, filoso>fického studia a právnické fakulty na Universitě Karlově přijal zaměstnání
v advokátní kanceláři. Avšak
nepříznivé poměry a neláska k původnímu povolání
způsobily, že Merklas :;:áhy zanechal právnickou praxi
a věnoval se svým zálibám, kreslení a rytectvL Po
zdokonalení
vrozeného nadání na pražské uměleck~
škole počai provozovat oblíbené zaměstnání,
a tak
značnou část svého života prožil jako rytec, kartograf,
tiskař a nakladatel. Během doby dosáhl pěkných výsledků a vytvořil i významnější práce, k nimž náleží
především mapy prvních českých atlasů a ilustrace
významného ~labikáře K. Vinařického z roku 1839.
Vlivem malého obchodního taientu a smyslu pro
praktický život vyvstal pro něho v padesátých letech
minulého století neutěšený finanční stav. Tíživá hmotná situace, počátek jeho literární činnesti a konečně
jeho znalosti z geografie a historie přivedly Merklase
v roce 1851 ke složení zkoušek učitelské způsobilosti
pro gymnasia. Po vykonání zkoušek, ještě téhož roku,
byl ustanoven gymnasiálním profesorem v Levoči na
Slovensku, kde učil 10 let. Po pádu bachovského absoiutismu a politických
změnách v létech šedesátých
byli ze Slovenská odvoláni čeští učitelé a mezi nimi
i Merklas. Po přechodném působeni v Praze, byl počátkem roku 1864 přeložen na německé gymnasium v Opa·
vě, kde kromě své učitelské a literární činnosti byl nápomocen i buditelským snahám prof. Vaška. Následkem
cholerové epidemie, která se po prohrané prusko-rakous-.
ké válce rozšířila i po Opavě, zemřel Merklas 2. října
1866. 3. října byl pohřben na starém opavském hřitově,
který byl však v roce 1893 zrušen, takže se nám nedochoval jeho hrob.
Merklasova llterární činnost byla značná éi tematicky rozsáhlá. ZeměpIsný charakter majf pouze jeho první
dva spisy: Vh':stivěda a Geografie Království českého.
Byl rovněž jedním z překladatelů prvního českého zeměpisu z originálu italského profesora zeměpisu Adriana
Balbiho. Ostatní jeho literární tvorba byia zaměřena na
historii, umění a popularizační témata.
NejVětší význam Merklasovy tv'orby však spočívá
v jeho kartografické činnosti. Během 16 roků své rytecké
činnosti sestavil a vyryl do mědi pět českých atlasů.
Atlasové mapy jsou většinou kopiemi současných geografických map německých, nicméně jejich cennou složkou
je první české názvosloví. Prvním atlasem, který počal
Merklas rýt, bylo vydání Českého atlasu, který měl vyjít
nákladem České Matice, jako doplněk Balbiho zeměpisu ..
S vydáním bylo započato v roce 1835, to však vázlo od
samého počátku a v l'O{;e1849 bylo zastaveno. Mezitím
začal Merklas vlastním nákladem vydávat Malý zeměpisný atlas, první český kapesní atlas o 27 mapách. Třetím jeho atlasem byl český historický Atlas starého sVětd
(1850). Z chystaného Atlasu k přírodnímu zeměpisu po
vzoru Berghausova doplňku k malému atlasu Stielerovu,
vyšly jen tři mapy. Nákladem Matice byl vydán i pátý
Merklasův atlas - Příruční atlas všech částí světa, který Vznikl jako mapový doplněk malé geografické encyklopedie. Merklas ryl i jiné mapy - mezi nimi i ~lovanský zeměvid P. J. Šafaříka a první u nás. zavedl výrobu
českých glábů, když v roce 1848 začal s miniaturním
glóbem o průměru 21/2 palCE, tj. asi 6,35 cm.
Společenský význam Merklasův byl tedy značný a
hlavně mnohostranný a svou buditelskou činností pod-

pořil též i národní snažení .ve Slezsku. V místech, kde
nyní stojí nová budova Ústavu geodézie a kartografi"!
v Opavě, bylo do roku 1945 německé gymnasium, na
kterém učil Merklas. Shodou okolností je v těchto místech situován ústav, který svou pracovní náplní úzce
souvisí s Merklasovou činností. Z toho důvodu byla i na
této budově umístě!la pamětní deska.
Vzpomínková slavnost, spojená i s otevřením výstavky starých map Slezska a Merklasovy kartografické produkce,se konala za slunné podzimní neděle. Před slavnostnímzahájením
byly uspořádány schůzky účastníků
tohoto aktu, a to jednak členů Československé vědeckotechnické spole'čnosti - geodetické sekce, jednak členů
Československé společnosti zeměpisné. Krátce před desátou hodinou se konala v budově ÚGK tisková konference
organizátorů této slavnost! s redaktory Československé
televize, ČTK a Severomoravského tisku.
V 10 hodin 30 minut před budovou ústavu \lzahalené
pamětní desky zahájil vzpomínkovou slavllOlSt ředitel
Ústavu geodézie a kartografie ing. Otto Veselý, nositel
vyznamenání Za vynikající práci. Po přivítání hostů a
krátkém úvodu předal slovo univ. prof. dr. Karlu Kuchařovi, vedoucímu katedry kartogI'afie a fyzické geografie
na Universitě Karlově, který přednesl slavnOlStní projev.
Ve svém obsáhlém projevu pojednal prof. Kuchař nejen
o osobě Merklasově, ale též o stavu české kartografie na
počátku devatenáctého století a návaznosti dalších kartografických prací na tyto skromné začátky.
Po slavnostním projevu odhalil pamětní desku předseda Ústřední správy geodézie a kartografie ing. Jaroslav
Průša, nositel Řádu práce, a předal ji do ošetřování
opavskému ÚGK. Ve svém projevu zmínil se předseda
ÚSGK o současnosti a dalších úkolech československé
kartografie.
Poté pozdravili účastníky siavnosti za komisi pro
geodézli a kartografii ČSVTS ing. J. Kouba, za závodní
pobočku ČSVTS při ,OGK v Opavě ing. K. Jireček a za
pobočku ČSZ pro Severomoravský kraj dr. L:.Idislav Zapletal, CSc.
Slavnosti se zúčastnilo více než 150 hostů, mezi nimi
zástupci Ústřední správy geodézie a kartografie, Geografického ústavu ČSAV, obou moravských universit, pedagogcické fakulty v Ostravě, úGK v Brně a další zástupci
z různých institucí a škol Severomoravského kraje. výstavku Mapy Slezska v budově Slezského muzea zahájil
v poledních hodinách prof. Kuchař, který podal krátký
výklad k jednotliVým mapám Slezska. S vystavenými
Merklasovými mapami seznámil účastníky výstavy dr.
L. Mucha. Výstava Slezských map byla poměrně chudá
a mohla tvořit okrajový rámec k Merklasovým pracím
a ne jak tomu bylo naopak.
Věnování pamětní desky Václavu Merklasovi vzniklo
z popudu členů opavské pobočky Čs. společ!losti zeměpisné a ZP ČSVTS při ÚGK v Opavě. Stejnou měrou se
na této akci podílel i Ústav geodézie a kartografie v Opavě, který umožnil provedení desky. Pamětní deska je
vyhotovena v patinovaném bl'onzu o rozměrech 53 X27 cm
a autorem uměleckého návrhu v sádře je akademický
sochař Julius Pelikán z Olomouce. Text desky je tohoto
znění: Zde žil Václav Merklas,/18'09-1866/kartograf
a
rytec/zavedl první Výrobu českých!globů a vydal první
český/kapesní zeměpisný atlas./Ústavem geodézie a kartografie v Opavě byla k této příležitosti vydána vkusná
pOZvánka s faksimilem Merklasovy mapy Moravy a
Slezska z roku 1846 i příležitostný tisk s Merklasovým
životopisem. Vzornou organizaci, důstojný prftběh slavnosti a přátelský duch v setkání kartografů a geografů
ČSSR zajistily s pečlivostí jim vlastní, všechny tři uvedené opavské instituce.
Dik společnému snažení ČSZ, ČSVTS a ÚGK byla
splacena nepatrná část úsilí na úseku geografie a kartografie českému kartografu a rytci Václ-avtl Merklasovi.
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10. prosince se dožil v plné duševní a fyzické svěžesti
sedmdesáti let význačný geodet Ing. dr. Ja:n C í s a ř.
Narodil se v jižních Čechách v Boru u Třeboně. Po absolvování st. reálky prodělal válečnou vojenskou službu
v letech 1915-1918. V roce 1920 ukončil zeměměřické
studium na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Po ukončení vysokoškolských studií praco~al krátkou
dobu u několika civilních zeměměřičů. Koncem mku
1921 nastoupil
u Inspektorátu
katastrálního
měřenI
v Tren.číně, odkud přešel v roce 1931 ke Katastrálnímu
měřickému úř,adu v Bratislavě jako přednosta oddělení
pI'lO nové měření. V této funkci úspěšně řídil zejména
mapo~ací práce v měřítku 1:1000 na území Bratislavy
a Petržalky. V roce 1934 dosáhl doktorátu technických
věd na Českém vysokém učení technickém v Praze.
V roce 1935 byl povolán na Generální finanční ředitel·
ství v Bratislavě jako dohlédací měřický úředník země·
měřického oddělení. P,o jednoletém působení byl povolán do zeměměřického
odboru ministerstva
financí
v Praze, kde piisobil dOl konce roku 1953. Pro soustře·
dění zeměměřické služby přešel do Ústřední správy geo·
dézie a kartografie, kde pracoval lila úseku nové tech
niky a od roku 1956 do roku 1960 pracoval v Ústavu
geodézie a kartografie v Praze.
Bohaté životní zkušenosti, vysoká odbornost a pedagogické schopnosti umožnily dr. Císařovi, aby v roce
1960 převzal místo učitele na Střední průmyslové škole
zeměměřické v Praze, kde působii do roku 1965 a kde
je dosud externím učitelem.
Z krátkého životopisu vyplývá, že dr. Císař zasvětil
celý dosavadní život lintenzívní .a houžev:naté práci pro
geodézii. Od výkonného měřiče stal se postupně org,ani·
zátorem výzmamných geodetických a mapO'vacích prací
na Slovensku i v českých zemích, z nichž je třeba zvlášť
vyzvednout mapování území Velké Prahy v měřítku
1:1000.
Dr. Císař uplatňoval své zkušenosti a vysokou odbornost pří řešení a provádění geodetických prací a tyto
své zkušenosti a znalosti nezištně předával svým spolupracovníkům. Byl velmi náročný na práci svých spolupracovníků, ale sám byl v2dy příkladem svou pracovitostí a jemu vlasl'ní houževrnatostí při překonávání překážek. Dr. Císař má také bohatou činnost publikační.
Kromě řady odborných článků, zpracoval spolu s prof.
Ing. dr. Pavlem P,otužákem, DrSc. významnou publikaci
"Podrobné mapování", do které ulO'Žilmnoho svých z'kušeností. Dále přeložil z různých jazyků řadu instrukcí
a odborných publikací pro potřeby resortu.
Blahopřejeme jubilantovi u příležitosti jeho sedmdeosátin a přejeme mu hodině zdraví a úspěchů v další jeho
práci pro geodézii.

Dne 19. prosince 1966 se dožívá šedesáti let významný
pracovník geodetické služby Ing. Miloslav S t e j s k a 1.
Narodil se v Úsobí u Havlíčkova Bl"odu jako syn hospodářského správce. Po dokončení reálky v Kutně Hoře
a po vystudování zeměměřického inženýrství na ČVUT
v Praze vstoupil v roce 1928 do státní měřické služby
u katastrálního měř. úřadu v Tišnově. Působil pak kratší
dobu u kat. měř. úřadu v Novém Jičíně a ve Strážnici,
dále v Reprodukčním ústavu min. financí. V r. 1932 byl
přelO'žen k Triangulační kanceláři min. fina,ncí. Jako vý
borný triangulátor i jako vedoucí pr,acovník v Zeměměřickém
úřadu
(vedoucí triangulačního
oddělení)
a pnzději 'v SZKÚ (přednosta odboru geodetických základů J získával bohaté odborné zkušenosti v triangulačních pracích, ale i celkový širší pohled ma problémy českloslovenské geodézie. Tyto odborné i životní
zkušenosti uplatňoval pak v Geodetickém a topografickém ústavu, jehož ředitelem byl po celou dobu jeho
dvanáctileté existence (1954 -1965J. V této době se podstatnou měrou podílel na úspěších, kterých GTÚ dosáhl
při budování geodetických základů ČSSR a při topografickém mapování. Usiloval neustále 01 pronikavější využíváni vědy a nové techniky v geodézii. Na tomto úseku
má vel'ké zásluhy o 'Vybudování Geodetické observatoře

Pecný, o založení a budování gravimetrické sítě, o aplikaci progresívních fotogrammetrických metod při speciálních
geodetických
pracích
a v IIUlposlední řadě
. i o využívání samočinných počítačů a výchovu pl"ogramátorů. Podporoval vždy snahy o nové pracovní metody,
zlepšovatelské hnuti i socialis~é
soutěžení. Kromě
toho byl vždy aktivně činný v odborářské i str:anické
práci v ústavu i ve svém bydlišti. V současné době vy·
konává funkci poslance ONV v Praze 3. V nově zřízeněm
Kattgeofondu je vedoucím triangulačního útvaru. Šedesáti let se dožívá v plné fyzické i duševní svěžesti. Do
dalšlch let mu přejeme, aby si v dobrém zdraví ještě
dlouho udržel svoji příslovečnou píli.

Dne 23. prosince t. r. se dožívá padesáti let Josef
B a ť k a, nositel Řádu práce, ředitel Kartografického
a reprodukčního ústavu v Praze, který téměř třicet let
pracuje úspěšně v oboru kartografie.
Po skončení vojenské základní služby, od roku 1938,
pracoval jako kartografický kreslič ve Vojenském zeměpisném ústavu. V roce 1946, jako příslušník Zeměměřického úřadu, se zúčastnil delimitačních prací na
společné 'hranici ČSR-SSSR, po návratu pracoval jako
svědomitý a pilný kartograf na různých úkolech, při
kterých projevil iniciativu a dO'bré organizační 'schopnosti, a proto v roce 1949 byl pověřen funkcí vedoucího kartografického
provozu. Po reorganizaci byl ve
Státním zeměměřickém a kartografickém
ústavu ustanoven vedoucím kartografického
odboru. Svých odborných znal osU, osobní píle a organizačních schopnost!
plně využil při kartografickém zpracování map Malého
politického atlasu světa. Jako schopný organizátor se
stal v roce 1954 ředitelem Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze 7, který organizačně dobudoval na
komplexní kartografický
ústav, v němž během 12 let
bylo vydáno přes 200 nových kartografických
děl pro
školy a veřejnost. Při řízenI ústavu přistupuje k ,řešení
všech otázek se znalostí výrobnl a ekonomické problematiky, což mu umožňuje vést kolektiv pracovníků tak,
že ústav úspěšně plní plánované úkoly, jejichž rozsah
se proti roku 1954 zdvojnásobil. Pod jeho vedením v posledních pěti letech byla v ústavu zpracována dvě velká
kartografická díla, z nichž Atlas československých dějin,
vydaný v roce 1965, byl vyznamenán Státní cenou Klementa Gottwalda a Atlas ČSSR byl právě dokončen a
bude vydán v tomto měsíci.
Kromě toho je soudruh Baťka aktivním veřejným pracovníkem, který svědomitě plní všechny svěřené politické funkce. Pro svoji obětavost, iniciativu a dosažené
pracovní výsledky v oboru kartografie byl k 1. květnu
1966 vyznamenán Řádem práce. Pln životní energie a
pracovního elánu dožívá se jubilant padesáti let. Přejeme mu dO' příštích let pevné zdraví, osobní spokojenost a další úspěchy v jeho činnosti politické i hospodářské.

Významné ocenění práce geodeta
Ing. dr. Václava Staňka
22. října 1966 se dOžil v plném zdraví a svěžesti šedesáti let Ing. dr. Václav S ta n ě k, hlavní geodet Inženýrsko-průmyslových staveb - stavební správa 02. Při
uvedení do provozu některých objektů na druhé největší stavbě v ČSSR - Kombinátu pro zpracování hnědého uhlí ve V,řesové - byli v říjnu t. r. zasloužilí pracovníci generálního dodavatele IPS Praha vyznamenáni
odznaky nejlepších pracovníků ministerstva stavebnictví
a generálního ředitele Stavebních závodů Praha. Mezi
vyznamenanými byl také Ing. dr. Václav Staněk, který
pracuje na stavbě tohoto kombinátu jako hlavní geodet.
K významnému ocenění práce Ing. dr. Staňka a k ži·
votnímu jubileu upřímně blahopřejeme.
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TopBgrafické mapování. Učební text vysokých škol, 178
stran, 3 přílohy, 151 vyobrazení. SNTL Praha 1965, cena
Kčs 11,70.

Učebni text je obsahově doplňkem celostátní učebnice
pro vysoké školy "Podrobné mapování" '0d P. Potužáka
aJ.
Císaře, vydané před prázdninami
1966, která je
zaměřená na mapování pouze ve velkých měřítkách,
především na právě zahájené nejpodrobnější technickohospodářské
mapování. Bylo by bývalo jistě účelnější
probrat obojí mapování v jediné učebnici, jak na to
také upozorňovalo zejména SNTL při přípravách vydání
publikace "Topografie"
od F. Boguszaka a J. Šlitra.
Návrh se z ruzných důvodů nepodařilo ldskutečnit, a
proto oba autoři recenzované
publikace mají velkou
zásluhu, že tak pohotově připravili opět celostátní doplňující učebnici, byť i jen ve skriptech. Při příštím
vydávání některé z uvedených učebnic se jistě Spojí
přibuzný a spolu úzce související obsah obou v jedinou
učebnici, po doplnění zkušenostmi z výuky a změnami,
které se jistě v počátcích technickohospodářského
mapování budOU častěji vyskytovat. Tak je v nejbližší
budoucnosti
zajištěno
v tomto oboru dílo opravdu
ucelené.
Učební text se v podstatě zabývá vfklady o terénu a
způsobech jeho znázorňování
a výkladem obsahu instrukcí pro topografické a fotogrammetrické
mapování
z let 1957 a 1959, který je jádrem učebnice. Zmiňuje
se kromě toho i o .vývoji topografického
mapování na
území dnešního našeho státu a závěrem uvádí několik
příkladů z využívání topografických
map.
V 1. části autoři zdůrazňují převahu výškopisného
měření v topografickém
mapování nad polohopisným,
výhody přejím~ní polohopisu z map větších měřitek,
které všude u nás existují, jejich doplňování na nejnovější stav a úpravu obou spojených složek pro poslání topografické
mapy. Oprávněně předpokládají,
že
v budoucnu se u nás již nebudou vyhotovo vat topografické mapy přímým měřením, protože všude postačí doplněná a upravená
odvozenina technickohospodářské
mapy. Upozorňují na nutnost dokonalého prostudování
mapovaného území, ještě před zahájením polních mapovacích prací, zejména z hlediska geologického a geomorfologického, protože při vystihování terénních tvarů
měřením se topograf může spoléhat jen na vjem, který
se mu důkladným pozorováním. terénu vštípil v paměť.
V 2. části se autoři jen stručně zmiňují o geologii,
geomorfologii a morfografii území a pro hlubší studium
uvádějI nejdů1ežitějšI
literaturu.
Vysvětlují působení
vnitřních i vnějších sil na utváření fyzického povrchu
zemského a vliv složení hornin na vytváření terénních·
tvarů, členi krajinu na různé typy a přikročují k nejdůležitější
přípravě výškopisného
měření, k rozboru
terénu. Clení terén na přirozené tvary vypuklé a vhloubené a řadí je podle jejich 'polohy na vyvýšeniny nebo
v údolí. Zmiňují se také o zvláštních změnách terénních tvarů svahovými pohyby. Vypouštějí tvary umělé,
zřejmě za předpokladu, že jde jen o zvláštní typy ploch
vypuklých nebo vhloubených a ostatně vznik tvarů přirozeným nebo umělým způsobem je pro všeóbecné posouzení jejich průběhu nerozhodný. Jednotlivé dílčí plochy vysvětlují velmi stručně, ale jasně a výstižně, jak
to pro vysokoškolského posluchače právě postačí. VoU
nový stručnější termín pro č á l' Y t e r é n n í k o str y
- kosterní
čáry
a na obvyklý termín morfolog i e terénních
tvarů ještě nastavují pojem jejich
mor f o g l' a f i e. Stručný text doprovázejí četné doplňující a velmi výstižné obrázky. Na konci kapitoly pak
uváděii užitečné poznámky z hlediska měřického a
mapového.
3. až 5. kapitola učebnice jsou jádrem
a shrnují obsah dvou instrukcí OSGK,
topografické
mapování z roku 1957 a
fotogrammetrické
mapování z roku 1959.

všech výkladů
Instrukce pro
Instrukce pro
Po zhuštěného

textu je hned na počátku kapitoly vhodně a zdařile
včleněn obsah kHče značek, barev a pIsma pro topografické mapy a velJIli pečlivě a podrobně vysvětlen.
V jednobarevném
černém tisku jsou barvy označeny
pIsmeny - k (karmín], o (oranžová], u (ultramarinJ,
ž (žlutá], a š (šedá], vždy ve dvou skupinklich,' " levé
pro mapový originál, v pravé pro otisk mapy. Nato' následuje výklad o základech našich topografických map,
podrobné vysvětlenI kancelářských
příprav před mapováním, postupu při zhušťovánI a doplňování polohopisného bodového pole i Výšek venku a výpočtů s tím
spojených.
V 'podrobném měření jsou probrána měření stolovou
a číselnou tac~metrií
a vyhotovování polních náčrtů
i mapových originálů s přílohami a výklady uzavírá
pojednání o vyhotovovánI měřiékýéh snímků, volbě a
určovánI vlícovacích bodů, klasitlkacisnImků
a vyhodnocování při metodě univerzální a kombinované.
V 6. kapitole jsou uvedlmy zásady zamýšlené
topografických
map.

údržby

7. kapitola obsahuje vývoj mapování na dnešním území CSSR, počínaje nejstaršími
mapami vyhotovenými
jednotlivci a dále si všImá zejména různých období
topografického mapování, zprvu vojenského a závěrem
i civilního, z nichž obojí probírá poměrně dost podrobně.
V 8. kapitole nazvané vývoj znázorňování terénního
reliéfu je vlastně vysvětlení a rozbor způsobu výškového
znázorňování šrafami, kótami a vrstevnicemi, které přecházetf i do dnešníh\J. topografického mapování.
9. kapitola uzavírá zdařilá skripta výkladem několika
příkladů z využívánI topografických
map v praxi.
Veškerá látka z mapovánI, která má dopinit obsah
učebnice "Podrobné mapovánI" je vyčerpána do podrobností plně vyhovujících potřebám posluchačů. Odborník z praxe by mohl postrádat zmínku o určování
bodů mapového podkladu elektrooptickými
dálkoměry,
které úspěšně pronikají také do topografického mapování. Pobře se tam osvědčily zejména při ekonomickém
určování vlIcovacích bodů.
K uspořádání kapitol by se dalo namítnout, že by
mohly následovat za sebou podle chronologického vzniku prací, jež se v nich popisují. Žádoucí by to bylo
hlavně u kapitoly 8 o způsobech znázorňování výškoplsu, která by měla předcházet výkladům o topografických mapách. Jak z předmluvy vyplývá, jsou kapitoly
seřazeny do skupin podle toho, jak je napsali jednotliví
autoři, vždy jako uzavřený celek. Je to ostatně jen malý
formální nedostatek, protože se bez potíží může začít
dříve s výkladem a studiem kapitol s vyššími pořadovými čísly, kde to bude vhodnější.
Celý. učební text je napsán jasnou a zřetelnou formou,
ve výkladu se zrcadlI bohaté pedagogické zkušenosti a
pečlivá práce od začátku až do konce, tak typická
i v samotném
mapování, kde je první podmínkou
úspěchu. Nejen posluchači vysokých škol, ale i odborníci v praxi mohou v učebním textu s uspokojením
uvítat da1šl obohacení naší geodetické literatury, a to
právě tam, kde do nedávna byly největší mezery.
Cfsá,.

Výzkumný dstav geodetický, topografický a kartografický v Praze, Praha 1, Pol. vězňů 1~, vydá počátkem roku
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Přehled

právnfch

a technických

pro inlenýrskogeodetické

předpisi

8

norem

práce.

V Přehledu budou uvedeny zejména ťidaje o povinnostech při iilŽenýrskogeodettckých
prac(ch a výrobní
a vytyč ovací tolerance. Přehled bude každoročně doplňován. Rozsah asi 60 str., cena asi 30 Kčs. Objednávky
je možno zaslat na adresu ťistavu do 15. ledna 1967.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ
Geodezija i kartografija,

ě. 7/1988

K o šel', L. S.: Fotografování vydavatelských
Itl map v ultrafialových paprscích, str. 60-65

1 Ys ju k, V.N.: Rentabilita kartografické
možnosti jejího ZVYŠOVání,
str. 3-9

výroby a

RatY.l1skij,
M. V. a Cernij,
A. N.: Některé přístrojové chyby u rádiových dálkoměrů, str. 9-15
B e lé v i t i n, A. G.: Určení rozdílu dvou vzdáleností,
str. 15-20
M a l' k u Z e, Ju. 1.: Oceňo'vání přesnosti 'prvků vyrovnaných polygonome'trickýcll sítí, str. 20-26
B u t k e v i Č. A. V.: Výpočet souřadnic
ných" protínání, str. 27-30
~
Poznámky k dvěma instrukcím,

originá-

Jež e k, J. a K 1i m e s, M. [CSSR): Elektrofotografie
a elektrostatický tisk, str. 65-69
Konzultace a odpovědi na otázky, str. 69-71
R e Š e tni k o v, N. V., Š o l' o c h o v, V. K. a N i k i ti n,
A. F.: Fyzická příprava budoucích geodetů, str. 7h---73

Yermessungstechnik,

Č.

7/1986

"kolubinovaZ i m mel' m a n n, J.: 20 let Technické komory let technického pokroku, str. 241-242

str. 30-38

20

Smirnov,
A. Ja., Jevlaševa,
N. A., Mal'cElv,
lu. Y. a S 1u c k a j a, S. G.: Spektrozonální telefotometr,
str. 38""':43

D l' e s s 1e 1', K.: Fotogrammetrické
práce pro zhotovování map během německé šp1cberské expedice v letech
1964-1965, str. 243-246

K nor o z o v, S. V. a F o min, Ju. M.: Určení fotogrammetrické distorse u topografických
aerofotogratických
přístroju za hranicemi, sÍl'. 44-51

s z a n g o 1i e s, K.: Stereotrigomat - nový universálni
systém přístrojťi pro fotogrammerrické vyhodnocování,
str. 247-251

A mr o min,
P. D.: VYUŽitimateriálů z lesního hospodářství při mapování v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 25 OOU,
str. 51-53

A d 1u n g, A.: K přesnosti rádi()lvých metod měření
vzdálenosti se zřetelem na rťizné atmosférické poměry,
str. 251-257

S a 1i š č e v, K. A. a Ma jel' g o j z, 1. M.: K vydání
Atlasu československých dějin, str. 53-55

Mel' kel, J.: Příspěvek k určení nejpravděpodobnějšího směru poIedníku při měření azimutu gyrotheodolity,
str. 257-259

K i r i 11 o v, A. M.: Skolní atlasy Anglie a USA, str.
55--61
'
V a s m u t, A. S.: Automatizace
grafických informací, str. 61-66
K šedesátinám

procesu

Michala Dmitrijeviče

čtení karto-

Konšina, str. 66

až ·68

R e i c h e n e der,
až 262

K.: Nový tihový vzorec?,

Z s c h i pp a n g, H.: Praktické
přístrojů, str. 263-265

str. 259

použití provawvacích

S t a n ě k, V. B.: Zpťisob určení posuvu ,observačních
bodťi při měření deformací, str. 266~271

Geodezija i kartografija,

ě. 8/1988

KO

n š i n, M. D.: Současný stav a perspektivy ve, zdokonalování číselného způsobu fotogrammetrického zhušťování, str. 3-6
Úkoly časopisu "Geodezija i kartografija" vyplývající
Z rezoluci XXll1. sjezdu KSSS, str. 6-9
.K a š i n, 1. A.: Komplex 'rekognoskačně
prací v triangulaci, str. 10-16

K o i t z s c h, R.: Geodetické
veletrhu v r. 1966, str. 271-274

přístroje

na

Lipském

F ing e 1', H. a Q u e i s sn er, E. F.: Metody zhotovování glóbťi [1. část), str. 278-280

stavitelských

G u t k in, V. 1.: Vrtulník při rekog,noskaci a stavbě
signálu Iv!pÍSČitých oblastech, str. 16-19
V i n o k u r o v, R. Je.: Zkušenosti se stabilizací
vrtáním, str. 20-22

bodů

Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický

Z i min, Y. M.: Velmi přesný optický untversálnítheodolit, str. 22-32

Studijnfbo inženýra pro obor kartografie. PředpoklaK.onstantinov,
A. 1., 1azarev,
G. Je. Iél Med- • dy: vysokoškolské vzdělání reměměřického směru, 5 až
10 let praxe v oboru kartografie, z toho 3-5 rokťi ve výv e d ev, S. 1.: Zkoušky optických theodolitů T2, str. 32
zkumu nebo vývoji. Požaduje se znalost ale5poň 2 světoaž 35
vých jazykťi a publikační schopnosti.
L u k o šev i čj u s, V. Ju.: Volba metody vyrovnání a
organizace výpočtů na samočinných počítačích, str. 36
Inženýra pro obor kartografie: Předpoklady: vysokoaž 39
školské vzdělání zeměměřického směru s kartografickou
specializací, 5-10 let praxe v oboru kartografie, z toho
Kuz'mina,
N.P. a Brjuchanova,
L.1.:Zkušenosti
3-5 let ve výzkumu nebo vývoji, znalost 2 světových
s vyhotovením plánů v měřítku 1: 2 000 s intervalem
lazykt"1,organizační 'schopnosti.
vrstveUic 0,5 m stereotopografickou
metodou, str. 39-42
Inženýra pro obor kartografické polygrafie. PředpoG e b g a r t, Ja. 1.: Kontrola fotoplántl pří pte,kreslování
klady: vysokoškolské vzděláni zeměměřického
směru
v pásech, str. 42-45
s kartografickou
specializací, 5-10 let praxe v oboru
V i 1'n e,r, D. G. a K l' U 1j a k, K. M.: Výsledky fotokartografie a reprodukce map. z ·toho 3-5 let ve výzkugrammetrického zhušťování číselným způsobem, str. 45
mu, .ývojl nebo technické redakci, znalost 2 světových
až 47
jazykt"1,organizační schopnosti.
L e b e ďev; V. N.: Shromažďování a stanovení zeměpisných názvů v neosídlených oblastech, str. 47-49
Ke 1'>ne

1',

Ju. G.: Atlas Antarktidy,

str. 50-53

G ul j u k, G. 1., Ke 1'n e 1', Ju. G.a S v i l' i n a, A. V.:
Ze zkušenOlStf s tvorbou Atlasu AntarktidY. str. 53-56
ŠlI ov, A.Y.: Způsob kontroly
vých strojťi, str. 57-60

a sel.'1zováni ofseto-

Pracovní a platové podmínky podle pracovního a platového řádu pro zaměstnance výzkumných ústavfi ústřednich úřadt"1ve skupině A.
Přihlášky do konkursu doložené životopisem tISdoklady. o jazykových znalostech a o publikační činnosti se
přijímají do 31. ledna 1967 v osobnim Oddělení VÚGTK,
tř. Politických vězňťi, Praha 1 - Nové Město, tel.' 229451-53
nebo 221757 linka 007.

Vlem, kdo prováděj' zeměměfickou praxi
Je uri!ena novinka SNTL- Nakladatatelstv' technické literatury

MAPOVÁNí
Kniha vyčerpává všechny osvědčené postupy pro získání dokonalé mapy jako spolehlivé pi'edstavy a nevyčerpatelné
zásobárny přesných technických
Informací o skutečném povrchu zemském. Pojednává o nejdfiležltějších
mapovacích
pracích, probírá všeobecné základy a náležitosti map, výškopis, základy
dřívějšího
mapování
na území ČSSR, bodová pole, podrobné
mapování,
měřické
práce v poli, údržbu polohopisu,
měření polohopisu
a výškopisu,
konstrukční práce, výpočet výměr a některé dalšl speciálnější
mapovací práce_
Učebnice pro žáky 3. a 4. ročníku sUedních
průmyslových
škol zeměměřlckých,
dobrá přc
hledová pomllcka pro posluchače
vysokých škol a pro všechny pracovnlky
v zeměměřícké
praxi.
496 stran, 431 obrázků, váz. 24 Kč,

Praktický
popis měřických
a návod k měření situace,
měření deformací
údolních

přístrojů a pomůcek, řešení vytyčovac!ch
úloh s četným! příklady
k výškovým měřením a tachymetril.
Zvláštní statl jsou věnovány
přehrad,
měření podzemních
prostor a fotogrammetrii.
460 stran, 414 obrázku, Váz. 27 Kčs

Uvádí základy optického zobrazování
a fotografie,
pak následují
jednotlivé fotogrammetrické
metody, jako pozemní, letecká, prfiseková,
pozemní stereofotogramrnetrie,
snímkovii triangulace a zpfisoby vyhodnocování
získaných podkladů.
124 stran, 177 obrázků, brož. 8,40 Kčs

vlechny uvedené knilky dostanete ve Stfedlsku technické literatury v Praze I,
Spálená SI a v ostatnich odborných knlhkupectv'ch

Geodetické
"",. ,
merlcl
přístroje:
• teodolity
• tacheometry
• nivelační přístroje
• vybavení měřicích
•
•
•
•

planimetry
dvojité vytyčovací
měřická pásma
pantografy atd.

stolů
hranoly

Vývozce:
Maďarský podnik zahraničního obchodu
pro výrobky přístrojového
průmyslu
adresa:

Budapešť

62,

poštovní schránka 202, Maďarsko
telegramy:

INSTRUMENT

BUDAPEST

Geodetické přístroje

z Jeny

Jednoduché i pi'esné nivelační práce lze provádět
strojem Ni 030 s děleným kruhem nebo bez něho.

nivelačním pi'f-

Sti'ednr kllometrová chyba dvojité nivelace ± 3 mm. Pi'i použití předsádkového mikrometru

s planparalelnr deskou klesne sti'ednr kllo-

metrová chyba dvojité nivelace na ± 0.8 mm pi'i čtení na invarových
latích.
Obzvlášť vhodný pro poi'adové nivelace na zemi a v podzemr. vyty·
čovad práce v rovinném terénu.

VEB Carl Zeiss JE NA
Světoznámá

pi'esnost

a jakost

Dotazy i'iďte na:
VEB Carl Zelss JENA. zastoupeni pro ČSSR. Praha 6 - Bubeneč.
ul. Dr. Z. Wintra č. 10.

