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Korekce gyroteodolitových měření
vysoké přesnosti z vlivu tížnicových
odchylek

Prof. Ing. Dr. Josef Vykutil,
Katedra geodézie, VUT Brno

Astronomický azimut lX* směru na bod P se vypočte
z měření gyroteodolitem ze vzorce [1]

astronomické azimuty na geodetické v triangulacích
I, řádu. Postup byl oprávněn, neboť tížnicové odchylky dosahují nejvýše několik desítek vteřin a zenitové úhly jsou zde velmi blízké 90°. Např. pro stranu
8 = 50 km,
převýšení LtH = 1 km je cotg z =
= 0,02. Korekce

kde N je čtení na vodorovném děleném kruhu při dalekoholedu zaměřeném na bod P, No rovnovážná po.
loha osy setrvačníku a Lt adiční konstanta použitého
přístroje.
Astronomické azimuty naměřené v určitém bodě
na zemském povrchu se vztahují k tížnici tohoto bodu,
geodetické azimuty k normále k referenčnímu elipsoidUj úhel mezi tížnicí a normálou je tížnicová odchylka.
Daný astronomický azimut lX* se převede na geo·
detický lX připočtením korekcí z vlivu tížnicové odchyl.
ky podle vzorce [2]
=

lX

'fJ tg q;

lX* -

+ ('fJ cos

lX -

e sin

lX)

cotg z,

k. = ('fJ cos

(2)

e,

kde
'fJ jsou meridiánová a příčná složka tížnicové
odchylky v bodě na němž byl azimut měřen, q; země.
pisná šířka tohoto bodu, z zenitový úhel záměry.
E. Grafarend
[3] označuje první korekční člen-'fJtg q;
jako redukci šířkovou, druhý korekční člen ('fJ cos lX sin lX) cotg z jako redukci z vertikálního úhlu. Při
praktických výpočtech je možno na pravé straně rovnice (2) položit v korekčním členu lX = lX*, neboť rozdíl obou azimutů je malý.
V geodetické praxi se zpravidla počítá se směrníky v používané souřadnicové soustavě. Směrník (J je
obecně dán vzorcem [4]

e

k. = ('fJ cos

(J

=

=

lX* -

lX* -''fJ

'fJ tg q;

tg q;

+ y + ~,

cotg z

(7)

e sin lX)cotg z =

lX -

=-0sin(lX-s)tgP,
kde 0

=

Ve +
2

'fJ2

je celková

(8)
tížnicová

s její geodetický azimut (tg s = ~) a

p

odchylka,

výškový úhel

záměry (P = 90° - z). Hodnota korekce tedy závisí
na velikosti tížnicové odchylky, na velikosti rozdílů
azimutů směru a tížnicové odchylky a na hodnotě
výškového úhlu. Na délce záměry není vůbec závislá !
Za jinak stejných podmínek bude maximální, bude-li
měřen azimut na bod ležící ve svislé záměrné rovině
kolmé na rovinu, ve které se odklání tížnice od normály, tj. bude-li (lX- s) = 90°. V tom případě bude

+ +~

(k.)max

=

-0

tg

p.

(9)

Podle rovnice (9) lze snadno-sestavit
tabulku
hodnot (k.)max např. pro 0 = 1" a ~vybrané výškové
úhly - tabulka 1.
Vzorec (9) je lineární. Maximální hodnoty korekčních členů k. pro libovolné 0 vypočteme proto vynásobením údaje z tabulky (pro příslušný výškový úhel)
číselnou hodnotou 0. Je-li např. 0 = 20", P = 30°,
může korekční člen k. dosáhnout hodnoty 11",6 při
libovolné délce strany, jejíž azimut se převádí. Kdyby
střední chyby naměřených azimutů byly kolem ±1"
a kdybychom zanedbávali korekce menší než 0"5,
museli bychom při 0 = 20" počítat s korekcí k. již při
výškových úhlech větších než 1° 30'.

Přesný výpočet meridiánové konvergence y a změny směru na přímou spojnici ~ nečiní potíže (v naší
triangulaci se tyto veličiny běžně počítaly na 0,01").
Půjde tedy jen o přesnost převodu astronomického
azimutu na azimut geodetický.
Pokud azimuty naměřené gyroteodolity
měly
značně velké střední chyby (řádově ±60"), zanedbá.
val se rozdíl mezi astronomickými a geodetickými
azimuty, tj. zanedbával se vliv tížnicových odchylek.
Když se přesnost gyroteodolitů zvýšila, uvažoval se
obvykle jen první (šířkový) korekční člen a geodetické
azimuty a směrníky se počítaly ze vzorců [4]
lX

lX)

byla tedy velmi malá.
Některými současnými gyroteodolity lze změřit
astronomické azimuty směrů s vysokou přesností, se
střední chybou blízkou ±1" - [5], a konstrukce přístrojů i měřické metody se dále zdokonalují. Přitom
obvykle jde o azimuty podstatně kratších stran než
jsou v trigonometrických
sítích 1. řádu, často jsou
strany velmi krátké (v polygonových pořadech, v důl·
ním měřictví aj.). V těchto případech se pochopitelně
mohou vyskytovat
i značně velké vertikální úhly
a korekční člen k. může dosáhnout hodnot, které nelze
zanedbat.
Vzorec (7) lze psát

- e

kde y je meridiánová konvergence, ť5 změna směru na
přímou spojnici. Dosadíme-li vztah (2) do (3), dosta.
neme
(J = lX* -'fJ tgq; +
+ ('fJ cos lX- sin lX)cotg z y
(4)

e sin

lX -

(5)
(6)

kde vztah (5) je známá Laplaceova
rovnice, podle níž se převáděly

I

p.
kC),llax

I

o·
0",00

I

5

I

10

0,09

I

0,18
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0,36

I

30
0,58

I

45

11,00 I

I

70

I
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I
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Z tohoto krátkého pojednání vyplývá důležitý
poznatek pro praxi: Astronomické azimuty, naměřené
přesnými, gyroteodolity, je třeba převádět na směrníky zpravidla podle vzorce (4), a to bez ohledu na
délku strany, jejíž azimut se převádí, tedy např. i při
určování směrníků stran polygonových pořadů apod.
Korekční člen kz není třeba uvažovat jen v případech,
vyjde-li podle vzorce (8) zanedbatelná hodnota v porovnání se střední chybou naměřeného azimutu nebo
při nižších požadavcích na přesnost určovaného směrníku.

[2] BÓHM, J.: Vyšší geodézie 1. Skriptum ČVUT,
Praha 1972
[3] GRAFAREND, E.: Vermessungskreisel im System
der dreidimensionalen Geodasie. Mitteilungen aus
dem Markscheidewesen, Heft 2/1974
[4] VYKUTIL, J.: Převod azimutů určených gyroteodolity na směrníky v rovinných souřadnicových
soustavách. GaKO 1972, č. 1
[5] HALMOS, F.: Possibilities of automatization
of
gyrotheodolite measurements, with special regard
to geodetical and mining survey tasks. Sborník
přednášek z odborného zasedání studijní skupiny
6 F FIG, Brno 1976
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Vplyv prostredia na torziu statívov
geodetických prístrojov

Uhlomerný merací prístroj pri meraní moze byť
postavený na staííve, na pilieri alebo na meračskej veži. Pri dlhšie trvajúcej observácii sa u všetkých typov podstavcov može prejaviť ich torziakrútenle, ako ukázali experimentálne
skúšky[6,
7] alebo odborná literatúra [1, 2, 3, 4, 5]. Krútenie
pritom može nadobudnúť roznu vefkosť a smer
.podra kvality a vlastností podstavcov, ako aj poveteronosných a iných podmienok. S podstavcom
sa samoZrejIheotáča
aj prístroj na ňom postavený
a ovplyVňuje uhlové meranle vodorovných smerov.
Úlohou článku je upozorniť na torziu statívov
geodetických prístrojov a jej vplyv na vodorovné
smery, najma pri dlhotrvajuclch observáciách, ktoré sú niekedy v praxi potrebné. V geodetickej literatúre sú len ojedinelé práce, ktoré poukazujú na
túto skutočnosť. Niektorí autor i venovali pozornosť
najma torzii meračských veží. Z praxe vieme, že
jednostranné ohrievanie štíhlych konštrukcií (napr.
televíznych veží a stožlarov) vplyvom slnečných
lúčov sposobuje zmenu ich tvaru - určité vykláňanie v smere ohrievania. Tento vplyv a zmena
prostredia
vobec nie je, ako vieme, zanedbaterná.

. S otázkou vplyvu prostredia na statívy geodetických prístrojov sa autor stretol v súvislosti s úlohou [6]. Zaoberal sa s ňou i ďalej jednak osobne,
jednak v rámci (7] ako vedúci tejto práce.
~1:.Názory na torziu meračských veží

!

Próblémomkrútenia
zaoberali už viacerí

trigonometrických
vež1 sa
autori, menej však sa zaobe-

rali otázkami vplyvu krútenia stavívov geodetických prístrojov. Príčina je v tom, že presnosť bežných meračských prác nie je vždy tak vysoká, ako
napr. pri triangulačných prácach.
Podia [5] Paschen v minulom storoči uvádza
krútenie 11 m vysokej veže od rána do večera
vefkosťou 4' ""7c40cc•
G i g a s [1] uvádza pri moderných meračských
vežiach maximálnu hodnotu krútlínia 6cc/10 min.
Počas celého dňa sa observačný stolík drevenej
veže otočí o hodnotu 5' ""9,3c vždy v smere pohybu
hodinových
ručičiek.
Otáčanie sa za čína ráno,
maximálnu hodnotu dosiahne v poludňajších
hodinách a k večeru sazmenšuje.
V nočných hodinách sa postupne vracia do povodnej polohy.
Rovnako Joo [5] uvádza, že čj I a n der
skúmal otáčenie meračských veží vo Finsku a prišiel
k podobným poznatkom ako Gigas až na to, že vykázal maximálnu zmenu otáčania 12cc/1O min.
K r a s o v s k i j [2] uvádza, že krútenie meračskej veže, ak nie je dost stabilnepostavená,
prevyšuje hodnotu 12cc/10 min. V niektorých štátoch,
napr. v USA sa používali vermi rahké veže, čo zapríčinilo ich malú odolnosť proti roznym faktorom
a podmienkam.
Doteraz najpodrobnejšiu
analýzu krútenia
meračských veží vykonal F u r s o v [3]. Ako príčinu
krútenia uvádza:
- zmeny v tvare veže napr. posobením vetra,
- napatie vo vnútri drevenej časti konštrukcievplyvom slnečného žiarenia a nerovnakého zohrievania;
- vyplyv rozdielu vlhkostimedzi drevom a vzduchom.
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ky platné
jov.

Fursov dalej uvádza, že krútenie závisí aj od
tvaru prierezu dreva (najlepší je kruhový),
kvality montovania veže,
druhu použitého dreva,
výšky meračskej veže,
druhu veže (čisto drevená alebo kombinovaPostup krútenia opisuje nasledovne: začína sa pri
východe slnka a jeho smer je pro t i smeru pohybu hodinových ručičiek. Maximálnu hodnotu dosahuje, ked je teplota vzduchu najvyššia, potom sa
otáčanie spomaluje a nakoniec prestane. V dalšom
sa za čína otáčať nazad, až kým dosiahne východiskovú hodnotu pri východe slnka. Nočné splitně
otáčanie je plynulejšie a rovnomernejšie,
ako denné otáčanie. Náhle ochladenie alebo dážd v značnej miere mažu zmeniť otáčanie veže.
Fu r s o v uvádza dosiahnuté
výsledky otáčania
veží v sibirskej oblasti, pričom celodenná hodnota
otáčania
dosahovala
hodnotu
5'-15'
[9-28:).
Rychlosť otáčania
sa menila od 2ee/min až do
30ee/10 min.
Krútenie kovových veží je nepomerne vačšie ako
drevených, jednak velkosťou ako aj zmenou, pretože kov je citlivejší na teplotné zmeny. Podla [5]
P 1e sne r uvádza maximálnu hodnotu otáčania
kovových veží v Polsku 50"/3 min a pri silnejšom
vetre observačný stolík sa maže posunúť až o 4 cm.
Me i e r [4] potvrdzuje výsledky Plesnera a uvádza, že kovové ve že nie sú vhodné na geodetické
účely.
Skúšky drevených veží vykonal aj JOó [5] v horúcich letných dňoch a prišiel k nasledovným záverom:
nové meračské
ve že vykazovali
v priemere
vačšie krútenie [okolo 7"/10 min) ako staršie
veže [3"/10 min),
smer otáčania je u veží razny, ale v priebehu
dňa sa ich smer nemení,
pri zatiahnutej oblohe je krútenie nepomerne
menšie, ako pri jasnej, slnečnej oblohe,
okolie vplýva na velkosť krútenia, okolité lesy zmiernili velkosť krútenia na 0,7"/10 min,
v dopoludňajších
hodinách je krútenie intenzívnejšie, ako v odpoludňajších hodinách,
sila vetra a jej zmeny vplývajú na krútenie,
velkosť krútenia sa mení a ihned reaguje na
oblačnosť a zatiahnutie slnka, čo aj na krátky
čas, celkový smer otáčania sa pritom nemení,
mení sa len rýchlosť otáčania.

2.1 T o r z i a s t a t í v o v v m e s t s k o m prostredí
Za účelom potvrdenia, či uvedené názory o krútení meračských veží platia aj pre statívy, sme vykonali experimentálne
skúšky bežne používaných
statIvov na streche budovy Stavebnej fakulty SVŠT
v Bratislave na Gottwaldovom námestí.

U. 3. 74
Ůas
teplota
merania
vzduchu krútenia
voe

5

8

16
18
19
21
22
23
21
20

9h
10
11
12
13
14
15
16

11
13

Velkosť pootočenia stativu č•...
21242

9h
10
11
12
13
14
15
16

Occ

- 50
-100
-150
-150
-200
-250
-200

I

21285

I

8

110270
P

Occ

- 34
- 99
-127
- 87
- 63
+ 3
+ 13

prístro-

Experimentálne skúšky krútenia statívov sme vykonali nasledovne: zvolili sme určitý počet statívov
(4-5 kusov prevážne novších) a na ne sme stavali sekundové alebo minutové teodol1ty. V horizonte
prístroja sme zvolili dobre viditelný,
vzdialený
ciet Každú hodinu sme čítali príslušnou hodnotu
na voc!Jorovnom kruhu pred a po zacielení. Za toto
obdobie sa vizúra zmenila, rozdiel čítaní reprezentoval velkosť pootočeni a statívu. Vieme, že rozdielne hodnoty v čítaní mažu byť zapričinené aj inými
prameňmi chýb ako je napr. chyba z delenia kruhu, zacielenia, čítania, zmeny polohy vertikálnej
osi a pod. Súhrnný vplyv týchto chýb však mohol
zmeniť jednotlivé čítanie len v nepatrnej
miere
[vzhladom k chybe z krútenia).
Celkový zmysel
a vefkosť krútenia statívu však pozoruhodne, vykázatelne nemeniI. Uvedená metóda sa používa na
skúšanie krútenia meračských veží, a je podrobne
popísaná v [5].

Doteraz uvedené názory a údaje se týkali krútenia
meračských veží a sú velmi zaujímavé v tom, že
často sa názory autorov rozchádzali, čo svedčí,
že tento problém nie je ešte doriešený,
- bude treba skúmať, pokial sú uvedené poznat-

Cas merania
krútenia

geodetických

V dalšom sa budeme zaoberať krútením statívov
používaných v bežnej geodetickej praxi. Statívy čo
do konštrukcie a podmienok vyvolávajúcich krútenie sú podobné meračským vežiam, až na to, že sú
nepomerne menšie a nohy nie sú pevné, ale ich poloha sa maže meniť.

ná).

29. 3. 74 teplota vzduchu
voe

aj pre statívy

Occ

- 42
-117
-104
-234
-227
-226
-190
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Velkosť pootočenia stativu č••••
21242

I

8

110270
P

I

8

Occ

Occ

- 10
- 30
- 50
-100
-100
-150
-150

- 74
-105
- 64
- 25
+ 14
+ 16
+ 16

I

22675 .A.
P

Qcc

97
-181
-181
-189
-141
-101
-101
-

Qcc

-40
-90
-40
-40
-20
+60
+60

Pootočenie pristroja
na pilieri

v cc

I

21285

v cc

22675 .A.
p
Occ

- 50
-150
-300
-400
-450
-500
-500

WT2
Qcc

+2
+5
+4
+3
-2
-2
+1

I

WT2
Occ

+2
+3

o

+3
+2

o

+3
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Pre úplnosť sme skúmal1 aj krútenie samotného
teodoUtu postaveného na pilieri. Meranie sme opakovali stými istými prístrojami a statívmi s odstupom zhruba 2 týždňov za teplejšieho počasia. výsledky skúšok sú uvedené v tab. 1 a 2 (kde písmenou "s" sú označené statívy s výsuvnými nohami a
písmenou "p" s pevnými nohami) a vyplývajú
z nich nsledovné púznatky:

Počas týchto skúšok sa zistílo, že i vlastný teodolit vplyvom slnečného žlarenla a rozdielu teploty
mení nastavenú
hodnotu na vodorovnom kruhu.
Prl experimentálnych
skúškach po každej hodine
sme zlsťovali aj rozdiel v čítaní na vodorovnom
kruhu teodolitu a zlstené rozdiely postupne sčítavali, ako to vyplýva z hodnat uvedených v tab. 5
a 6.

-

Tabulka

na pilieri možno pozorovať len nepatrné
noty krútenia oproti krúteniu statívov
verkosť krútenia

hod-

statívov závisí od teploty

v dopoludňajších
hodinách
možno pozorovat
intenzívnejšie krútenie statívov ako v odpoludňajš{ch hodinách,
maximálna
rýchlosť krútenia
okolo 20-25cc/l0 min,
maximálna
500cc,

vefkosť krútenia

sa

pohybovala

dosiahla

za deň

s krútením statívu sa vyskytuje ako sprievodný
zjav aj náklon hlavy statívu čiže vychýlenie alidádovej libely: statívoch 5-6 dielikov, kým na
pilieri len 1-2 dieliky libely.
Za účelom overenia správnosti
doterajších
výsledkúv a získartia vačšieho množstvaštatistického mateálu ako aj zistenia vplyvu prípadných dalších faktorov na krútenie statívov, zopakovali sme
experimentálne
skúšky aj cez dva teplé slnečné
septembriDvé dni. Namerané hodnoty krútenia statíVlOVsú v tab. 3 a 4. Pri týChtiD skúškach sme sledovali krútenie jedného statívu č. 13175 aj po
mlernom navlhčení odpovedajúcom zmoknutiu statívu v daždi. Ůalej sme sledovali krútenle statívu
.1 prístroja
v tieni počas celého dňa (13. septemhra, púzrl statív č. 8506).

12. 9. 741
Cas
teplota
merania
vzduohu krútenia
v ·0

18
22,8
22,7

13.9.74
teplota
vzduohu
v ·0

9,45h
10,30
11,30
12,30
13,45
15,00
16,00
17,30

Cas
merania
krútenia

Velkost pootočenia stativu
č...•
v cc
13175
8

Occ

25

24-

9h
10
11
12
13
14
15
16
17

8506
8

I

Occ
+260
+360
+400
+420
+450
+420
+450

-10
-20
-40
-60
-70
-80
-70

20260
8

I

Qcc
- 70
-110
----'118
-220
-260
-280
-330

Vefkosť pootočenia stativu
č...•
v cc
13175
8

navlhč.

17
19

I

Pootočeníe
prÍstroja
na pilieri

20260

I

Occ
+ 320
+ 450
+ 700
+ 870
+ 1030
+ 1100
+1120
+1140

8

8506

I

Occ
+402
+472
+574
+574
+636
+628
+6QO
+748

8

Occ
-3
+ 6
+16
+10
+12
+13
+15

Pootočenie
pristroja
na pilieri

v tieni

Occ
+ 40
+ 60
+ 80
+ 90
+110
+ 90
+ 60
+ 10

Occ
+10
+10
+25
+25
+10
+10
O
O

I)

12. 9. 74
Cas
teplota
vzduohu merania
v ·0 krútenia

18
22,8
22,7

9,45h
10,30
11,30
12,30
13,45
15,00
16,00
17,30

v cc

Velkost pootočenia teodolltu č..••
Theo 020
271548

I Theo
020 I Theo 020 I Theo 010
273178
273980
205579

8

8

Occ
-10
-20
-30
-40
-60
-80
-80

na pilleri

8

Occ

Occ
O

-10
-20
~30
-40
-55
-75
-85

Occ
3
+ 5
+13
+16
+21
+26
+28

-

-10
-20
-20
-30
-40
-40

Tabulka 6
VeZkost pootočenia teodolltu č•..•
13. 9. 74
Cas
teplota merania
vzduohu krútenia
v ·0

17
19
25

24

IOh
11
12
13
14
15
16
17

Theo
020
273980
8

navlhč.

Occ
-10
-10
-10
-20
-30
-40
-40

I

Theo 010
205579
8

Oce
O
+ 3
+ 3
+ 8
+11
+13
+13

I

Theo
020
273178
8

v tíoní

Occ
O
O
O
O
O
O
O

I

v ce

Theo 020
271548
na pilieri

Occ
O
-10
-10
-20
-40
-50
-50

Z týchto experimentálnych
meraní vykonaných
v dňoch 12. a 13 septembra 1975 okrem už uvedených záverov vyplýva ďalej, že
zmysel krútenla statívu nie je vždy rovnaký, ale
sa maže meniť z jedného dňa na druhý [pozrl
statív č. 20 260), ba niekedy aj v priebehu dňa,
krútenie statívu sa zvačší prl navlhčení statívu (dreva) (v našom prípade vlac ako 10 násobne), teda vplýva na drevo rozdiel vlhkosti medzi
drevom a okolitým vzduchom (pozrl krútenle
statívu č. 13 175 dňa 13. septembra),
ak je statív chránený
proti slnečným lúčom
alebo je umiestnený v tieni, aj vtedy nastane
mlerne krútenie, ale vefkosť krútenla je nepomerne menšia (pozrl statív Č. 8506 v tab. 3 a 4),
aj na vlastnom teodolite, pokiaf naň svletl slnko sa maže meniť čítanie na vodorovnom kruhu,
bublina alidádovej libely teodolitu postavenom
na statíve sa nepomerne vlac vychýli vplyvom
krútenla statívu, ako vplyvom nerovnomerného oteplovanla častí teodolitu slnečnýml lúčmi (pri 'postavení teodolitu na statíve to vykazovalo 5-6 dlelikov libely, kým u teodolitu postavenom na pilierllen 1-2 dleliky) a to aj vtedy, ked slnečné lúče zaslahli aj samotnú libelu,
vefkosť resp. rýchlosť krútenla statívu je zvlášť
intenzívna na začiatku merania. Neskoršie sa lntel1zlta krútenla zmlerni a rýchlosť ustáli. Toto
poukazuje na to, že pred meraním treba statívy
najprv aklimatizovat.
vo zvlášť nevýhodných,
letných
mesiacoch
v mestách na začiatku merania krútenie statívu . maže nadobudnúť
až rýchlosť 60-70ccj
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/10 min [pozri tabulku
počas jedného dňa.
2. 2. Dal š i e s k ú šky

až 10e

4) a hodnoty

Počúvadlo
4.6. 74
čas
merania
krútema

tor zie statívov

Skúšobné meranie sme zopakovali aj na Počúvadle v horských podmienkach v júni za pekného,
slnečného počasia [teplota vzduchu na poludnie
bol a okolo 30 DC). Statívy boli postavené na horskej lúke. Zo získaných výsledkov uvedených v tab.
7 a 8 vyplývajú nasledovné poznatky:
lesný terén zmierňuje vplyv krútenia statívu,
statívy ihneď reagujú na zmeny počasia, oblačnosť, zatiahnutie slnka, najmH v intenzite krútenia statívov,
drn ako pružné podložie vplývalo spočiatku na
smer a vefkosť otáčania statívov. Potom sa vyrovnalo napHtie v statívoch a začal normálny
priebeh krútenia.

Počúvadlo
5.6. 74
čas
merania
krútenia

Velkost pootočenia stat1vu č..••
14073

20260
8

1

I

P

Occ

Occ

8h
-3
9
10
+ 7
11
+18
12
+13
13
+33
14
+31
15
+55
16
+62
17,30 +60
18,30 +83

21828

P

+
-

+
+
+
-

3
19
12
22
19
37
34

1--10528
-

90

8

1
Occ

-31
-12
-46
-68
-77
-52
-43
-9
-25
-6

1

I

11179
p

Cas merania
krútenia

Occ

-

20
+ 40
+100
+ 60
+ 50
+ 20
+ 20
+ 10
+120
+200

8,2
10,2
11,2
11,9
12,0
11,0
11,5
11,3

9h
10
11
12
13
14
15
16

9,9
12,2
13,4
13,6
13,7
15,1
16,0
16,5
16,0
15,3

8h
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2,4
4,4
6,2
7,3
8,6
8,1
8,4
7,6
7,1
5,8

8h
9
10
11
12
13
1415
16
17

8

Occ

Occ
10
t-

-

- 10
+123
+121
+314
+371
+472
+561

+2
+5
+7
+7
+7
+7
+9

O>

C':i

-

O;

-

O>

C':i

.o

C'I

Occ

-.-

+

10
t0>.

C':i

C'I

..

3
+ 8
+10
+21·:·
+25
+23
+12
+20
+14·

Occ
.:

..

I

22665
p

Occ

Occ

- 77
-123
-167
-148
-154
- 80
- 99
-·130
-139

I

23101
8

-30
-40
-40
-80
-10
-30
-40
-40
-50

+ 9
+27
+49
+49
+39
+47
+79
+83
+35

A

Occ

-28
-15
+ 9
+49
+22
+43
+71
+93
+93

+18
-4
- -6
-14
+25
+58
+59
+58
+69
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I

v cc
22790
8

j
I

21242
8

000

Occ

Occ

+ 6
+11
+13
+19
+22
+22
+32
Occ

Occ

- 86
-160
-192
-226
-212
-230
-220
-278
.... -287

10
t-

8

aj keď je noha statívu rovnako natočená voči
svetovým stranám, aj vtedy vykazuje rozne krútenie čo do vefkosti a smeru [obr. 1).

21285

I

na pilieri

I

8

Velkosť pootočenia stat1vu č....
Teplota vzduehu
voe

22444

22366

I

Dalšiu serlU experimentálnych
meraní sme vykonali v dňoch 19. až 21. marca 1975 a zopakovali
v podobnej zostave v dňoch 21. až 23. apríla 1975.
Merania sme vykonali na streche budovy Stavebnej
fakulty SVŠT. Úlohou týchto skúšok bol o zistiť či
nie je nejaká súvislosť medzi smerem postavenia
nohy statívu voči svetovým stranám a vefkosťou,
smerom a intenzitou krútenia hlavy statívu. Pri
predchádzajúcich
meraniach sme totiž nevenovali
zvláštnu pozornosť smeru postaveni a noh statívu.
Výsledky skúšok sú uvedené v tab. 9 a 10 a okrem
už doteraz zistených poznatkov a faktov ukázali, že
pri zmene polohy nohy statívu sa častejšie
zmenil smer a vefkosť otáčania hlavy statlvu
ako pri doterajších skúškach,

13175
s

Occ

-10
+40
+50
+20
+20
+60
+70
+80
-20
-20

v cc

I

Occ

9h
10
11
12
13
14
15
16
17
18

v cc

2 2790

Velkosť pootočenia stat1vu č....

-

59
- 40
+ 40
+ 56
+ 93
+133
+139
+132
+156
Occ

+18
+21
+22
+25
+72
+52·
+76
+79
+72

- 47
- 40

-

9
59
--'-- 74
-130
-149
-

Occ

+ 30
+ 52
+104
+150
+ 190
+145
+163
+194
+215
Occ

-24
+ 7
-17
-57
-63
-78
-53
-57
-54

-71
-56
-79
-26
-29
-31
-31
..

Occ

+13
+13
+34
+71
+33
+ 3
-37
-48
-49

..

Occ

- 17
- 99
-152
-196
-301
-397
-511
-521
-624
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VeJkost pootočenia statívu č....
Teplota vzduchu
v 'e

Čas merania
krútenia

11,5
13,2

13,3

8h
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

13,1
15,9
17,2
18,6
18,8
18,6
17,1
17,0

9h
10
11
12
13
16
17
18

14,4
13,3
15,3
15,1

9h
10
11
12
13
14
15
16
17

13,3
13,2
14,2
14,0
15,0

17,6
16,0
15,0
14,1

I

I

na pilieri
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{)CC
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t-
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23101

Occ
-71
-120
-161
-253
-309
-334
-397
-433
-510
-549
Oeo
-20
-46
-66
-76
-76
-84
-62
Oeo
-22
-25
-18
-14
O
-4
-12
-6

I

v cc
22790

I

8

000
O
+18
-76
-93
-83
-57
-66
-21
-67
-85
Oco
3
136
76
73
73
78
100
Ooc
+ 21
+ 83
+192
+231
+315
+423
+478
+507

21242
8

Ooc
+22
+20
+16
+26
+31
+20
+54
+56
+82
+70
Oco
- 16
- 55
-101
-119
-119
-134
-100
000
+140
+297
+463
+502
+497
+434
+454
+449

Z uvedeného vyplýva, že nie je rozdielny zmysel
krútenia statívu výsledkom len nerovnakého otáčanla a práce (torzie J jednotliVých noh statívu, ale
aj iných ešte nezistených faktorov.
Ďalšiu trojicu
experimentálnych
meraní sme
vykonali v jesennom období v mesiaci októbri
a novembri. Sekundové teodolity boli postavené na
statívoch (drevených a na jednom kovovomJ. výsledky experimentálnych
meraní sú uvedené v tab.
11 a 12. a vyplývajú z nich nasledovné závery:
najintenzívnejšie
krútenie
dosahoval
kovový
statív K-029 firmy MOM. Jeho maximálna rýchlosť krútenia dosiahla 16-28cc/10 min, kým pre
ostatné statívy len 8-10°°/10 min, čo je značný
rozdiel (pri rovnakých
podmienkach
v zimnom obdobíJ.
aklimatizácia prístroja v chladnom období je
doležitá, pretože podfa zistených údajov trvá
1-2 hodiny a už vykázatelne
vplýva aj na
krútenie statívov [porovnaj údaje v tab. 12J,
celková vefkosť krútenia
statívov je v tejto
trojici meraní podstatne
menšia, pretože aj
teplota vzduchu bola nižšia a pohybovala sa
okolo 5-10 oe.
3. Celkové zhrnutie
skúšok

výsledkov

experimentálnych

Experimentálne
skúšky vykonané za účelom analyzovanla krútenia statívov ukázali, že
uvedené poznatky o krútení meračských veží
možno aplikovat na statívy bežných geodetických prístrojov; zaujímavé pritom je, že aj keď
statívy sú menšie ako veže, vefkosť krútenia je
skoro rovnaká,
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Vefkosi pootočenia stativu č•.••
Teplota vzduchu
voe

Oas merania
krútenia

110270
p

8,0
10,3
14,2
16,2
17,1
16,1
17,0
14,9
13,1
6,7
6,6
6,7
6,8
7,6
7,5
7,9
8,1
9,0
8,8
8,9
9,0

Teplota
Oas
vzduchu merania
voe
krútenia

7,6
7,5
7,9
8,1
,9,0
8,8
8,9
9,0

9h
10 10
11 I:12 O>
....•
...<
13 ....•
14
15 ~
16,30

9h
10
lC
I:11
O>
....•
12
13
o
....•
14
00
15
tN
16
17
9h
lC
I:10
O>
....•
11
...<
12
....•
13
<:r.i
14
....•
15
9h
10
10'
I:11
O>
....•
12
...<
13
....•
14
15
~
16,30

110265

Occ
-68
-52
-52
-74
-74
-85
-78
-60
Oee
+ 8
-9
-44
-47
-53
-72
Oee
+20
-2
-30
-52
-62
-72
-98

Oee

Oee
+ 3
+12
+25
+30
+38
+50
Oee
+ 11
+ 33
+ 57
+ 72
+84
+102
+144

+4ee
+2
O
+1
O
O
+3
O

+20ee
+ 9
+ 3

o

O
O)
-2
- _. 1----

statívy ťažko možno rozdeliť do skupín pod fa
vefkosti krútenia, pretože sa intenzita krútenia
maže meniť z jedného dňa na druhý, nie je teda u jedného statívusfabilná,
nemožno konštatovať,
že krútenie
dosahuje
maximálnu hodnotu, keď je teplota vzduchu
najvyššia a potom sa spomafuje,
určitú závislosť možno konštatovať medzi teplotou a vefkosťou krútenia, a to priamo úmernú.
S rastúcou teplotou sa zvačšuje krútenie, dosledkom toho v zimnom období vefkosť krútenia nadobúda menších hodnot ako v letnom období.
maximálna rýchlosť krútenia
sa pohybovala
okolo 60-70cc/10 min,
krútenie nadobúda vačších hodnot v dopoludňajších hodinách, ako v odpoludňajších
hodinách,
značný vplyv na krútenie statívov má aj vlhkosť statívu, s vlhkym statívom nedoporučujeme
meranie,
skrútením
'statívu sa vyskytuje ako spriBvOdny zjav' aj náklon hlavy statívu,'
'
ak je statív éhranený' pred priamym vplyvóril
slnečných lúčov (je v tieni) potom hodnoty krútenia sú nepomerne menšie, ako' li stadvóch,
ktol'é ožaruje sluko, '
', ,

8

I

22792
8

Oee
-40
-11
-7
-3
+15
+ 8
-44
-53
Oee
-11
-25
-30
-26
-27
-27
Oee
-7
+ 9
+17
O
- 7
- 8
1
-

I

K·029
p'kovový

Oee
- 75
- 32
+ 43
+201
+280
+202
+ 97
+ 97
Oee
+ 29
+ 99
+141
+ 161
+192
+224
Dce
- 54
- 82
~1l8
-176
-219
-213
-230

vefkosť krútenia statívu sa najintenzívnejšie
prejavuje na začiatku merania, ked ešte sa
aklimatizuje prístroj aj statív a okrem toho sa
vyrovnává napatie v statíve,
intenzita krútenia statívu citlivo reaguje na
zmenu oblačnosti. Aj krátkodobé
zatiahnutie
oblohy alebo slnka sa prejaví. Celkový smer
otáčania sa obyčajne nemení, iba rýchlost krútenia .
kovové statívy vykazujú nepomerne vačšie krútenie ako drevené,
lesnaté prostredie
zmierňuje vplyv krútenia
statívov,
nie je možné konštatovať vykázatefný rozdiel
v krútení medzi skladacími (výsuvnými) statívmi a celými, pevnými statívmi, to isté sa týlm
aj novších alebo starších statívov,
vychýlenie bubliny alidádovej libely teodolitu
postavenom na statíve je z vačšej časti zavinené vplyvom krútenia a náklonu hlavy statívu a
len v menšej miere nerovnomerným ohriatím libely alebo teodolitu,
'
vplyv slnečného žiarenia sa prejaví tak na teodolite postavenom na pilieri, ako aj na statíve.
Tento vplyv je však menší ako je vplyv krútenia
statívu.

Zmena koincidenele jednotlivých teodolltov

+ 10ee
+22
O
O
O
+ 2
1
O

22796

Oee
O
+26
+70
+67
+62
+66
+55
+58
Oee
-19
-54
-78
..,--92
-96
-90

-49
-54
-45
-67
-72
-79
-76
-94

Theo 010AITheo 010AITheo Q1QAITheo010A
23457
23464
23461
23462

_24ee
-15
+ 6
+ 2
O
O
+ 1
+ 3

I

p

I

vee

"

Pri meraní jedného uhla, napr. pri polygónovom
tahu, nemá význam uvažovať vplyv chyby ztotzie
statívu.Tak
isto pri menej' presnýchprácach,'ako
jeuapt. tachymetria.
"
'.
'V{lllovať p02;grnosť torzii~tatiy.6v je 4k,tuM,n~,p};':i
,nilili,{torýchúlohácll v geodetickej prax.i., kec!vyžádujeme' pomernevysOkú presnosťá teoctDlitje'iJti·
stavený na statíve dlhšiu dobú. Tak istó ptI po).'oyl1áva.ní výsledkov merania. smerov (Í1hlov) teodolitohl. s inými meraniami napr. fotogrametrickýrni
álebo fyzikálnymi 'zachycujúchni stavkdal1énm'niO·
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meranie vykonať vo dvoch polohách ďalekohfadu,
merať smery v rovnakom tempe, DOvnakiOu rýchlosťou,
statívy pred meraním primeranú dobu aklimatizovať na von_p!:!.e!!:,er
kajšiu teplotu,
teodolit a najma statív chrániť
pred priamymi slnečnými lúčmi, pretože citlivejšie reaguje
na ohrievanie slnečnými lúčami statív ako teodolit,
- pri presnejších prácach stavať
teodolit na pilier a nie na statív
v prípade, že bublina alidádovej libely sa počas merania vychýli, medzi jednotlivými skupinami vždy ju dosledne urovnať.
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mentu. Taká bola situácia pri meraní deformácií
stožiarov počas zaťažovacích skúšok [6]. Vplyv
chyby z krútenia statívu sa síce vylúči z merania
úhlov v dvoch polohách, ale sa súčasne redukuje
k času zodpovedajúcemu
priemeru celkového času
potrebného na zameranie jednej skupiny (obr. 2).
Druhá skupina sa redukuje k priemeru celkového
času potrebného
na zameranie
druhej skupiny
a pod. Ako vieme z praktických meraní počas experimentálnych
skúšok, statívy sa neotáčajú vždy
rovnomerne, ale velmi citlivo reagujú na zmeny
vonkajších podmienok, čo potom može ovplyvňovať
presnosť merania.
Výsledky opísaného experimentu
potvrdzují, že
pri určitých podmlenkach povetrnostných torzlach
statívov meračských
prístrojov
može ovplyvniť
presnosť merania. Na vylúčenie, alebo zníženie tohoto vplyvu je treba:
periodická údržba povrchového náteru statívov,
ochrana
pred nepriaznivými
povetrnostnými
vplyvmi,
zamedziť skladovanie statívov vo vlhkom prostredí,
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Digitálny model terénu z hl'adiska
morfometrickej analýzy

Lektoroval:
Ing. Ján Vanko,
VÚGK Bratislava

Dr. JOJ:ef Krcho, CSc.,
Katedra fYJ:.geografie UK, Bratislava

s meraním realizovať úplnú alebo čiastočnú morfometrickú analýzu reliéfu.
CieIomnašej práce je teraz ukázať možnosť priaZememeračskíinžinieri sa v praxi častokrát stretávllojú
meho súčasneho postupu realizovania morfometrickej
u objednávateIa prác S nasledovnou požiadavkou:
Situačne a výškopisne podrobne zamerať a ma· analýzy reliéfu z priamo meraných údajov v teréne,
povo spracovať dané územie, so súčasným podrobným bez potreby predbežného zhotovenia vrstevnicového
spnicovaním a mapovým vyjadrením jeho sklonitost. pola, z ktorého sa až po jeho zhotovení metrickým
ných pomerov v smere spádových kriviek, expozič. spósobom a výpočtom získajú potrebné morfometrické
ných pomerov (t. j. orientácie reliéfu voči svetovým parametre reliéfu. To znamená, že z tých istých údastranám), prípadne ďalšíchpožadovaných parametrov jov možno súčasne realizovať mapové podklady s ob8ate1i~iu.J'átopožiadavka v podstate ~;namenásúčasne Mm situácie a výškopísu ako i ~apové podklady po1. Úvod, zhodnotenie situácie a náěrt problému
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na jednej strane predpokladáme prípad A, z ktorého
nás po získaní primárneho bodového pofa a spracovaní
primárnej trojuholníkovej siete bude zaujímať získanie sekundárnych sietí a z nich sekundárnych izočiaro·
vých polí, na druhej strane predpokladáme podfa toho
istého obrázku prípad B, podfa ktorého z existujúceho
vyhovujúceho vrstevnicového pofa meraním a výpočtom získame sekundárne izočiarové polia morfometrickej analýzy reliéfu. Problém zároveň pre vzájomné
porovnanie výsledkov dokumentujeme na príklade
sekundárnych izočiarových polí sklonu reliéfu YN v smere spádnic a orientácie reliéfu voči svetovým stranám,
získaných jedným i druhým sposobom. V zmysle
obr. 1.1 ešte poznamenajme, že z nameraných bodov
diskrétneho bodového pofa výšok možno súčasne taktiež získať i informácie o úplnej časovej a uhlovej dynamike oslnenia reliéfu a taktiež informácie o zatie~
není reliéfu pred televíznym signálom atd.
Pre roz'liahlosť problému si v terajšej práci všim·
neme jeho teoreticko-metodologický
aspekt s potrebnými
stručnými
praktickými výsledkami.

žadovaných parametrov morfometrickej analýzy reliéfu. Z hfadiska zamerania našej práce ciefom bude
získať spomenuté morfometrické ukazovatele, kdežto
získanie ostatných podkladov bude bočným výsledkom. Vychádzame pritom z výsledkov prác [5, 6, 7, 8],
v zmysle ktorých je možno matematickými postupmi
dešifrovať všetky informácie o morfometrickej analýze
reliéfu zakódované v diskrétnom bodovam poli výšok.
Postup možno v úplnej miere automatizovať a celé
riešenie tvorí tak komplexný digitálny model reliéfu.
Teraz navodený problém je iba úzkym výsekom
širšej problematiky exaktného kvantitatívneho spracovania reliéfu, ktorá je stručne v podobe schémy vyjadrená na obr. 1.1. Schéma na obr. 1.1. je stručným
grafickým vyjadrením komplexného digitálneho modelu reliéfu. Znej vyplýva i postavenie a zmysel teraz
ricšenej problematiky.
Poznamenajme ešte, že pre úplnosť pohfadu a vzájomné porovnanie v dnešnej práci v zmysle obr. 1.1
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2. Primárne diskrétne bodové pole
výšok a primárna trojuholniková
sieť
V dnešnej práci predpokladáme, že
v zmysle prác [2, 3, 7, 8] máme na
základe nameraných údaj ov reprezentatívne primárne diskrétne bodové pole skalárov výšok a z neho
zostrojenú primárnu trojuhoIrúkovú
sieť (obr. 2.1). Programy na plnoautomatizované zostrojenie primárnych trojuholníkových sietí sú na
základe práce [8] vypracované na
Štátnom projektovom ústave DOPRA VOPROJEKT v Bratislave.
Každý bod bodového pofa má
svoje poradové číslo a k nemu priradenú výšku. Bodové pole na obr.
2.1 je výsekom z viičšieho bodového
pofa, na ktorom bol celý navodený
teoretický postup konkrétne overovaný. Zásady pre rozloženie bodov
diskrétneho bodového pofa z hfa.
diska teórie dvojdimenzionálnych
polí boli rozpracované v prácach [1,
2, 3, 4], v ktorých bol tento problém
súčasne i na obrázkoch graficky
vyjadrený. Na obr. 2.1 je súčasne
podla vypočítaných bodov na ramenách siete priamočiaro vykreslené
i vrstevnicové pole v intervale
L1z = 2,5 m (pozri časť A obr.
1.1). Toto isté vrstevnicové pole so
zakriveným priebehom vrstevníc je
vykreslené na obr. 3.2, ktoré je súčasne východiskovým pofom pre
prípad B obr. LI.
V tejto práci sa budeme za·
oberať problémom získania sekundárnych bodových polí ako podkladu pre priamu morfometrickú
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Body primárneho pola a ramená primárnej
lrojuholnikovej siele

Vrcbelevé 'DIy lSin,ulirne

Terénne hrany (súčasne ramená primárnej
siele s primárnymi bodmi)

sedlově body (sinlulárne
perl výlDk)

izolovlné pozilivne body ska/árneho

pora výšok I
dnjlé

body skllárnebo

lOS
~

Ramená primárnej lrojuholnikovej siele
v údolniciach s primárnymi bodmi

analýzu reliéfu (prípad A, obr. 1.1). Získané výsledky
stručně porovnáme s výsledkami podra varianty Bobr.
LI. Podrobným rozborom s matematickým odvodením hustoty primárneho bodového pora sa budeme
zaoberať v samostatnej práci.
3. Stručný náčrt teórie primárnych a sekundárnych
•• izočiarových polí pre praktické potreby ich priamej
konštrukcie z diskrétneho pofa

pozitívnych, negatívnych i v okoliach dvojných singulámych bodov primámeho pora.
Z hradiska nášho ciera uvedieme teraz len najzákladnejšie principy všeobecnej teórie, potrebné pri
tvorbe síetí, pričom na podrobnejší rozbor vlastností
a dókazy sa odvolávame na práce [7, 10].
V duchu te6rie dvojdimenzionálnych polí pova·
žujeme v zmysle prác [7, 10] reprezentatívne výškové
diskrétne bodové pole nameraných bodov uvažovaných v kartéziánskej súradnicovej sústave (O, i, j, k)
za súčasť spojitého skalárneho pora udaného rovnicou
vo všeobecnom tvare
z

=

z(x, y),

ktorého izočiary výšok (vrstevnice)
všeobecnou rovnicou
z(x, y)

1977/36
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(3.1)

sú udané buď
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(3.3)

je jednotkový vektor ležiaci vo vektori grad z a rovna·
ko orientovaný ako grad z. My teraz hudeme v zmysle
práce [7] uvažovať vektor

Veličina C v rovnici (3.2) je premenný výškový parameter v intervale (Cd, Ch)' pričom Cd je dolná medza
výškového parametra a Ch je horná medza výškového
parametra C. V zmysle prác [7, 10] možno rovnicu
(3.1) po derivovaní upraviť na tvar skalárneho súčinu
dvoch vektol'Ov

orientovaný na stranu spádu. Graficky je možno vyjadriť súvis medzi smerom vektorov v skalárnej báze
a vektorom normály N(N"" Ny, N.) na topografickej
ploche ako aj jednotkovým vektorom

~z(x,
ox

YL dx +. oz(x,

}!L dy =

O.

oy

oz gra d z.n ° ,
a;=
oz(x, y)
ox'

d
graz=
je gradient

výšok

k spa'd"mOl na stranu

n°

,

+

orientovaný

oz(x, y) .
oy
J

(3.4)

Podrobný rozbor problému s grafickou dokumentáciou ako i dókazy sú v práci [7]. Z hradiska potrieb
nášho ciera teraz iba uveďme, že vzhradom na Inol = 1,
IW! = 1 sú súradnice vektora (3.5) a (3.7) zároveň aj
jeho smerovými kosínusmi, t. j.

v smere dotyčnice

oz > O a
a;

oz(x, y)

V( oz~~

ídx, + dy.,
=-,
-J
dn
dn

y)

r

ox
+ ( OZ(;~ y)

r

>t:

~
i

J

~
:.
I
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oz(x, y)

N0 _
'V

-

dy _

dn-

V(

oz~; y)

r

oy

+ ( oZ(;~ y)

r

v ktorých uhol AN vyjadruje smer vektora -grad
= g v rovine (x, y), pre ktorý platí, že
-

gra d z
I

-

V(

oz(x, y)
ox .

)2+ (

oz(x, y)
oy

)2 -

z =

tg YN

1

(3.9)

kde uhol YN je uhol sklonu v smere spádových kriviek.
Vrstevnicové pole (3.3) má v zmysle prác [6, 7,
10] svoje trajektoriové pole (spádnicové pole) udané
všeobecnou rovnic ou v dif. tvare
oz(x, y) dx _
oy

oz(x, y) dy
ox

= O,

ktoré má s vrstevnicovým poTom o rovnici (3.3) spoločné singulárne izolované body pozitívne, negatívne
a dvojné body poTa,avšak obe polia majú v nich navzájom odlišné vlastnosti. Tieto odlišné vlastnosti plynú
tiež z grafického vyjadrenia na obr. 3.1 s vrstevnicami

v intervale L1z = 2,5 m a k nim zostrojenými ortogonálnymi trajektáriami (spádnicami), na ktorých je
súčasne v zmysle vzťahu (3.9) vyjadrená nameraná
hodnota sklonu YN v smere spádnic. Z obr. 3.1 názorne
plynie, že každá singularita má svoj vlastný systém
spádnic, ktorý je spolu s vrstevnicami každej príslušnej singularity podkladom pre nameranie bodov a ich
zápis vo forme vstupnej matice A (prípad Bobr. l.1).
Podrobne pozri práce [5, 6, 7].
Priebeh izoklín izoklínového poTa ako sekundárneho izočiarového pora je udaný rovnicou (3.9). lzoklíny sú pritom v zmysle rovnice (3.9) definované ako
izočiary spájajúce v skalárnej báze množinu bodov
s rovnakou hodnotou spádu YN v smere spádnic. lch
priebeh je z tej istej oblasti vyjadrený na obr. 3.2.
Podrobné odvodenie vlastností je v práci [7].
Priebeh izočiar rovnakej orientácie reliéfu AN voči
svetovým stranám (izočiar rovnakej expozície reliéfu)
ako sekundárneho izočiarového pora k vrstevnicovému
primárnemu poTu je v skalárnej báze určený všeobecnou rovnicou v dif. tvare
oz(x, y) D
ox

<
1977/38

+

oz(x, y)
oy

= O,
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lzoliary rovnakej orientácie reliéfu (expozície reliéfu) voli svetovým stranám podfa kvadrantov O.,1!.1lJ.,fV
fQ

_0'-

_80'-

juh-v!Íchod

1l.Q

...----'J1;::: východ .•seve~

1lI.O

;..--17\!

D=~=dy

1
dy

lV.Q. ,,-<{Jff---

llÍpati-)lIh

_ ' ,l3')f - - -

neho pora znázornené na obr. 2.1 sú udané v súradniciach x, y; z a teda každý trojuholník primárnej siete
je udaný trojicou bodov

= tgAN

dx
vyjadrený v uhlovej hoqnote AN sa mení v íntervale
(0°, 360°). Priebeh ízočiar určenýrovnicou
(3.11) je
vyjadrený na obr. 3.3 a to z tej istej oblasti ako boli
vrstevnice a ízok1íny. Hodnota sklonu YN a oríentácíe
AN voči svetovým stranám je priamym podkladom
pre výpočet ďalších údaj ov o reliéfe. Podrobne je
tento problem rozobraný v [5, 6, 7].
Z nášho hfadiska je dóležitý priebeh izočiar sekundárnych izočíarových polí, v našom konkrétnom prípade ízoklínového pora (obr. 3.2) a izočiarovéhopora
orientácie reliéfu AN (obr. 3.3) v t ..zv. kvadratických
okoliach singulárnych ízolovaných bodov pozitívnych
a singulárnych dvojných bodov pora (podrobne pozri
prácu [7]). Priebeh v týchto okolíach má priamy
dosledok na vlastnosti sekundárnych trojuholníkových
sietí.

4. Pravidlá pre priamy praktický výpoěet morfomet·
rických ukazovatefov .z primárneho bodového llofa
'.a výpoěet bodov sekundárnych sieti
V zmysle prác [2,3,4,8]

_~-1SD'---sev,r-2Apad
, A60'- - _.

OJ:

že body primárneho diskrét-

Pi(X. i'.Yi~ Zi) }
Pi(Xi, Yi, zi)
Pk(Xk> Yk; Zk) •
Nech je trojicou bodQv (4.1) udaný r-tý trojuholník siete. V zmysle práce [8] je tento trojuholník jednoznačne udaný i pomocou poradových čísiel i, j, k
tejto trojice bodov v tvare

čo má význam jednak z hfadiska plnoautomatizova.
ného výpočtu a jednak z hradiskanášho
terajšieho
sledovaného problému. Pr()blém konštrukcie í samot.
ného automatizovaného
spracovania sekundárnych
sietí si všimneme v ďalšej práci.
Body sekundárneho· bodového pora budú 16Žať
v trojuholníkoch prim~rneho diskrétneho bodového
pora.
Každý r-tý trojuholník primárnej trQjuholníkovej síete obsahuje na základe bodov (4.1) informácie
o sklone reliéfu YN udaného vzťahom (3.9ko orientácii
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reliéfu udanej "9"zťahom(3.12), ako i ďalšie informácie
o reliéfe. Tieto informácie tvoria zložky vektora

kde r = 1, 2, 3, .... Vektor Q, priradíme r·tému sekundárnemu bodu S, v r-tom trojuholnfku. Preto
každý trojuholník primárneho pofa bude obsahovať
jeden nový bod S sekundárneho bodového pofa. Polohu nového bodu S, v fubovofnom r-tom trojuholníku
siete zvolíme tak, aby ležal v jeho ťažisku T, = S"
takže jeho poloha bude na základe (4.1) určená súradnicami
Yi

(Ys), =

+ Yi3 + Yk

Y-Yi,

LI Xii'
LlXik,

LlYii>

Z-Zi
LlZii
LlZik

LlYik,

LlXik

=
=

Xi -

Xi;

LlYii

Xk -

Xi;

LlYik

=
=

(1

Yi;

LlZii

Yk -

Yi;

Llzik

=
=

zi -

Zi

Zk -

Zi

= PiP; = LlXii i + LlYii i + Llzii k
Vik = PiP-;' = LlXik i + LlYik i + LlZik k.

Vii

(4.6)

Uveďme teraz vo všeobecnom tvare praktický
postup pre výpočet zložiek "IN, a AN vektora Q, z nameraných bodov (4.1).
Vektorovým súčinom vektorov (4.6) je určený
vektor normály N k rovine (1 (4.5) v tvare

N

=

Vii X Vik

=

i

LlXii,

k

LlYii, LlZii

Ll Xik, LI Yik, LI Zik

= D"i

+

DI/i

+

=

sin"lN'

Vektor n je v rovine (x, y) orientovaný na stranu klesajúceho skalára výšky z a je kolmý na vrstevnice
v r-tom trojuholníku. Jednotkový vektor NB v rovine
(x, y), ležiaci vo vektori n je určený vzťahom

= O,

Yi -

;

1/

- YD: + D~+ D:

v ktorej teda leží trojuholník (4.2) i bod S, (4.4), ku
ktorému je priradený vektor Q, (4.3). V rovnici (4.5)
veličiny
LlXii

D2

'"+

D2

lnl-

Trojicou bodov (4.1) je súčasne určená rovina
o rovnici v tvare
X-Xi,

pričom jeho súradnice sú vzhfadom na IN°j = 1 zároveň aj jeho smerovými kosínusmi, t. j. N~ = cos IXN,
NZ = cos {lN, N~ = cos "IN' Priemet jednotkového
vektora N° do roviny (x, y) označme ako vektor n, pre
ktorého absolutnu hodnotu platí, že

D.k,

(4.7)

pričom vzhfadom na INBI = 1 sú jeho súradnice zároveň aj jeho smerovými kosínusmi, pre ktoré vzhfadom
na AN platí, že

D"

V D; + D:

= cos A N;

Veličina AN tvorí druhú zložku vektora Q, (4.3). Prvá
zložka "IN vektora Q, je obsiahnutá už v súradnici N~
jednotkového vektora (4.10). Vzhfadom na ňu a vzhfadom na (4.11) dostaneme

tg

"IN

YD: D'+ D:

=

(4.14)

•

Tým sme dostali predpoklad uviesť vzťahy (4.13)
a (4.14) pre veličiny AN, "IN v bode S, r-tého trojuholníka trojuholníkovej siete do súvisu BO vzťahmi (3.5)
až (3.9) izočiarového sekundárneho pofa.
V zmysle podmienok je totiž primárne diskrétne
bodové pole reprezentatívnym pofom skalárneho spojitého pofa výšok určeného rovnicou (3.1). Vzťah (4.14)
však súčasne určuje priemernú hodnotu Igrad
(3.9) v oblasti r-tého trojuholnfka vymedzeného v skalárnej báze jej reprezentatívnymi bodmi (4.1), ktorú
priradíme bodu S,. Pretože je však diskrétne bodové
pole výšok reprezentatívnym pofom primárneho ska.
lárneho pofa výšok, sú hodnoty určené vzťahmi (4.13)
a (4.14) dostatočne blízke hodnotám (3.7) až (3.9). Tak
možeme pre hodnotu (4.14) vzhfadom na Igrad (3.9)
napísať, že v bode S,[(xs),; (Ys),; (zs),)

zlp,

D"

= \LlYii>

Llzii
LlYik, LlZik

D.

1;

DI/

= -\

LlXii, LlZii
LlXik, LlZik

= \LIXii,

LlYii \
LlXik, LlYik

I;
(4.8)

Poradie vektorov Vii> Vik vo vektorovom súčine (4.7)
volíme vždy tak, aby D. > O.

zl

V D; + D:

Pretože v súčine (4.7) spravidla INI =F 1, určíme
k vektoru N jeho jednotkový vektor normály

= N~ i + N~ i

+ N~ k

D.

(OZ(xs,

YS))2

OX,

+ ( oz(xs, Ys))2.
oy,

(4.9)

(4.15)

ako priamy podklad pre výpočet veličín "IN' AN•
Jednotkový vektor normály N° (4.9) je vzhfadom na
vektor N (4.7) určený v tvare

Vektor (grad zs)p, v bode S, fubovofného r-tého trojuholnfka v skalárnej báze mOžeme potom vyjadriť
v tvare

N°
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~)
( Dz

= ( az(xs, Ys) ) ;

ax

r

r

~)
( Dz

Celá uvedená problematika je prirodzene daleko
širšia. Vzhradom na jej rozsah nemóžeme sa zaoberať
dókazmi, ale pre praktickú názornosť problému ju
graficky dokumentujeme na obrázkoch podra logického poradia. Podrobný matematický dókaz vzhradom na jeho pomernú rozsiahlosť i zameranie terajšej
práce uvedieme v inej práci.

= ( az(xs. Ys)) .

ay

r

r

(4.17)
Vzťahy (4.17) teda zároveň udávajú pravidlo pre výpočet numerických hodnot parciálnych derivácií spojitého skalárneho pora výšok v bodoch S., ktoré sú
vzhradom na podmienku reprezentatívnosti
blízke
teoretickým hodnotám.
Jednotkový vektor NR (4.12) je analógiou jednotkového vektora (3.5), takže

=

(dYdns)

.
r

(4.18)
Tým sme dostali do súvisu vzťah (4.13) so vzťahom
(3.8) v každom bode Sr (r = 1, 2, 3, ... ).

Z hradiska zamerania našej práce uvedieme teraz
najzákladnejšie princípy vytvorenia sekundárnych
sietí ako predpokladu pre výpočet izočiar sekundárnych izočiarových polí. Ako sme už uviedli, vlastnou
tvorbou sekundárnych sietí s rozborom podmienok
a podrobným stanovením pravidiel pre ich tvorbu sa
budeme zaoberať v samostatnej práci.
Základnou vlastnosťou bodov Sr určených súradnicami (4.4) je, že vždy tvoria vrcholy nejakého
q-uholníka, ktorého ťažiskom je v každom prípade
nejaký i-ty bod Pí primárneho diskrétneho pora výšok.
Počet vrcholov q spomenutého q-uholníka sa rovná
počtu ramien trojuholníkov primárnej siete vychádzajúcich z i-teho bodu Pí primárneho diskrétneho bodoveho pora, ako "ťažiska" q-uholníka. Tento počet sa

/I

Primárne a sekundárne

diskrétne bodové pole s primárnvu

~

ram,.ná

primárnej

~

ramená

sekundarne)

tvor/a(e

základnli

ramtná

stku"(~átnl'j

/'

/"",

a sekundárnou

rrojuholníkol'e)

trojuholníkowu

sieiou(sklonu

reliéfu

I'H)

~9 body póvodnt/w

sie:,.

primárnehopolá
slii'Q,.••••ako Stl1rmd4rne
9.12'" body s poradovým Nslom a priradenou hodnocou ,kit",,,
v smere spadn/c

síell'

OSnov II
o

nové bod" sekundám ••ho bodového pola s prirad ••nou
hodnorou sklonu" smen: spadni(

13,15· vypoNta~ou

síele
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~

ramená prímárne; siete

~

",

---

.-A-

ramená sekundárne; trojuholníkove;
síece tvoriace utkladnú osnovu

,

•.... mmetlll seltundárnej síete

1~l? body po vodného primárneho

pora s poradovým číslom.sličasne

259,B· ako sekundáme body s priradenou hodnotou orientácie (expozicíe): Jiitu.
lOB.!)"

nové body sekundárneho
arienl4cie

pbhybuje priemerne od 4 do 8, pncom najčastejšiu
hodnotu tvoria čísla 5, 6, 7 (obr. 4.1) a (obr. 4.2). Pre
všetky regulárne body Pí (práca [8]) primárneho diskrétneho poTa výšok platí, že tvoria "ťažiská" q-uholníkov, pričom obvodové ramená q-uholníkov presekávajú ramená trojuholníkovej primárnej siete vychádzajúce z týchto bodov. Toto pravidlo neplatí pre všetky
údolnicové body a chrbátnicové body (obr. 4.1)
a (obr. 4.2).
Obvodové ramená q-uholníkov tvoria základnú
osnovu ramien sekundárnej siete. Keď vrchol každého i-teho q-uholníka spojíme s jeho "ťažiskom" Pí,
dostávame v každom q-uholníku q sekundárnych trojuholníkov. Ramená týchto trojuholníkov, ktoré sú
na (obr. 4.1) a (obr. 4.2) vykreslené prerušovanými
čiarami, tvoria spolu s obvodovými ramenami q-uholníkov tzv. úplnú osnovu sekundárnej
siete. Pre
úplnosť grafického vyjadrenía vzájomného súvisu je
na obrázkoch vykreslená i primárna trojuholníková
sieť. Na týchto obrázkoch sú taktiež graficky vyjadrené trojuholníky sekundárnej siete i pre údolnice a chrbátnice, pričom ramená trojuholníkov tvoriace údol-

bodového pola s vypoCítanou hodnotou

(expozície) reliéfu.

nicu sú súčasne rozhraním singularít [1, 2, 7, 8]. Tvorbou sekundárnej siete na rozhraní singularít ako i bodov na chrbátniciach sa však nebudeme teraz pre
šírku problému zaoberať, ale ju rozoberieme v ďalšej
samostatnej práci.
Z doteraz uvedeného plynie, že každý bod Poj, povodného primárneho diskrétneho poTa tvoriaci ťažisko
i-teho q-uholníka sa súčasne stáva .bodom sekundárneho bodového poTa, pričom pOvodná k nemu priradená hodnota skalára výšky z stráca so zmenou jeho
funkcie význam a povodnemu primárnemu bodu Pí
sa v jeho novej funkcii na miesto hodnoty skalára
výšky -z- priradí príslušná hodnota skalárov jednotlivých sekundárnych polí, t. j. v našom prípade
hodnoty skalára (YN)í, (ANk
Teraz bez podrobnejšieho odovodnenia uveďme,
že tieto hodnoty budú priemernými hodnotami z hodnot YN, AN na vrcholoch príslušneho q-uholníka, takže
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(AN)

.• =

(AN)sr

-----

+ (AN)sa -+ .. ,----+ (AN)se
q

q
(4.19)

Vzťahy (4.19) teda udávajú v každom i-tom bode Pi
povodnej primárnej siete hodnoty (YN)i, (AN)i ako
výslednicu sklonu YN a orientácie AN všetkých q trojuholnikov primárnej trojuholnikovej siete majúcich
spoločný vrchol v bode Pi. Vo vzťahoch (4.19) indexy
Sr, Sa, ... , Se označujú body S v r-tom, a-tom, ... ,
e-tom trojuholmlm primárnej trojuholníkovej siete
s prísluŠllou hodnotou YN' AN·
'
Avšak na hodnote (YN)i a (AN)i sa súčasne podieIajú i plochy Pr primárnych trojuholníkov príslušného
q-uholníka, ktoré majú úlohu váhy. Preto presnejšie

Pr

=

{-I

Vil

X

Vik

I V
= {-

+ D~+ D:

D~

Pri vzaJomnom porovnaní obr. 4.1 a obr. 4.2
vidíme, že bodové sekundárne polia sú navzájom identické, avšak trojuholníkové sekundárne siete sa navzájom od seba líšia vo vrcholových bodoch (singulárnych
izolovaných bodoch pozitívnych) a v sedlových bo·
doch (singulárnych dvojných bodoch poIa). Tieto odlišnosti vyplývajú z navzájom roznych vlastností
týchto polí v t. zv. kvadratických okoliach singulár.
nyc~ izolovaných bódov pozitívnych a singulárnych
dvojných bodov poIa [7J. Podrobnejšie sa týmto pro·
blémom v súvislosti s pravidlami pre tvorbu sekundárnych sietí budeme zaoberať v samostatnej práci.
Izočiary sekundárneho poIa sklonov reliéfu v smere ~pádnic (izoklíny) a izočiary orientácie reliéfu (expozíme) zostrojíme lineámou interpoláciou zo sekundárnej trojuholnikovej siete. Poloha bodov X;, y; na ramenách sekundá:nej siete v pre zvolenú hodnotu (y'~i)i
v smere spádmc bude urcená vzťahmi

•

-.6-.

Sklon reliéfu v smere spádnic. lzokltny zosrrojené za sekimdárneho diskrétneho bodoviho pol'a., '-
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l'Zočiary rovnakej orientácie reliéfu (exp'ozície reliéfu)
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Na obr. 4.3 je podfa vzťahov (4.20) vypočítané sekundárne izočiarové pole sklonov reliéfu so zvolenou hodnotou LlYN = 1°, prípadne LlYN = 0,5°. Body (4.20)
na izočiarach sú spojené priamočiaro, aby z priebehu
izočiar vynikla priestorová štruktúra sekundárnej
siete. Na obr.t4.4 je podfa vzťahov (4.21) vypočítané
sekundárne izočiarové pole orientácie (expozície) reliéfu so zvolenou hodnotou LlAN = 10°. Body na izočiarach sú opať' pre názornosť spojené priamočiaro,
aby z prie behu izočiar vynikla - priestorová štruktúra
sekundárnej trojuholníkovej siete. Výsledky na obr.
4.3 a obr. 4.4 možno porovnať s výsledkami na obr.
3.2aob:r.3.3.
ktoré navzájom predstavujú variant A
a variant Bobr. 1.1. Priebeh izočiar tioboch variant
je generálne zhodný, odchýlky sú spósobené hustotou
bodového pota a dalšími faktormi. Zásadne platí, že
čím je hustota bodov primárneho diskrétneho bodového pota viičšia, tým je priestorová odchylka izočia,r

navzájom menšia. Problém je však v plnej šírke zložitejší a rozoberieme ho v samostatnej práci.
Ku koncu práce však móžeme poznamenať, že
primárne diskrétne bodové pole sme z metodických
dóvodov "zriedili", aby mohol na obr. 4.1 a obr. 4.2
prehfadne lepšie vyniknúť vzájomný vzťah primárnych a sekundárnych sietí a na obr. 4.3 a obr. 4.4 zase
priestorová štruktúra sekundárnych sietí v priestorovom priebehu izočiar izočiarových sekundárnych polí.
Z teoretických dóvodov sme však toto bodové diskrét.
ne pole na začiatku práce považovali v zmysle teoretických podmienok za reprezentatívne pole spojitého
skalárneho pofa výšok. Poznamenajme, že spomenutá
úprava bola vykonaná z metodických dóvodov a nemá
vplyv na teoretickú podstatu riešeného problému,
keďže boli pri nej rešpektované zákonitosti dvojdimenzionálnych spojitých polí.

V práci sme chceli ukázať princíp priameho výpočtu
a zostrojenia izočiar sekundárnych izočiarových polí
morfometrickej analýzy reliéfu z nameraného primárrieho diskrétneho bodového pofa výšok, a možnosti
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jeho využitia v praxi. Súčasne sme chceli ukázať, že
tieto práce popri prácach výpočtu a zostrojenia vrstev·
nicového primárneho pora tvoria iba časť problematiky tzv. komplexného digitálneho modelu krajinného
reliéfu stručne vyjadreného v schéme na obr. 1.1.
Komplexne chápaný digitálny model reliéfu je
dóležitý vo všetkých tých oblasti ach riadenia, výskumu, plánovania, projekcie a všetkých odvetví národného hospodárstva, ktoré pracujú s priestorom. Pretože digitálny model uvažoyaný v takomto zmysle
umožňuje získať najróznejšie informácie o reliéfe
z jediných základných údaj ov, bolo by účelné, aby bol
zabudovaný do ISU.
Na záver ešte raz poznamenajme, že v tejto práci
sme riešili z teoretickometodologického hradiska iba
časť problému. Niektoré iné časti sme nešili v publikovaných citovaných prácach, zatiar čo ostatnými pro·
blémami, tak ako vyplývajú z obr. 1.1, sa budeme zaoberať v samostatných prácach.
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Vitězslav Šmid.
Český úl'ad geodetický a kartografický

XIV. sjezd KSČ stanovil jako generální
linii
v páté pětiletce zajistit vyšší uspokojování hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva na základě
trvalého rozvoje a zvyšování efektivnosti společenské výroby. Uložil dále zvyšovat efektivnost reprodukčního procesu, zejména při prohlubování
vnitropodnikového
chozrasčotu
a zvýšení
celkové
úr'Ovně vnitropodnikového
řízení.
Rozhodnější postup při prosazování efektivnosti
a hospodárnosti ve výrobní i v nevýrobní sféře a
budoucí potřeby vyplývající z prohlubování a zdokonalování plánovitého
řízení národního
hospodářství vyžadují také prohloubení a zaktivizování
účetnictví od šesté pětiletky
tak, že účetnictví
musí být dobrým nástrojem kontroly a lepšího
hospodaření,
nikoliv jen prostým registrujícím,
evidenčním místem. Údajů, které má účetnictví
spolu s kalkulací a rozpočetnictvím
k dispozici,
nutno plQužítke kritice ned,ostatků a tak přímo působit k tomu, aby hospodaření IOrganizací šlo nál'ločnější cestou intenzifikace. Účetnictví, kalkulace a
rozpiOčetnictví mají predevšímpodpořit
a posílit

odpovědnost za vynakládání prostředkú za výkony
v nejnižších hospodářských útvarech. v podnicích,
vést ke zvyšování zájmu všech pracujících v podnicích na lepším hospodaření a tím k prosazování
hospodárnosti
reprodukčního
procesu na všech
úsecích činností.
V rámci plnění těchto úkolú byla již v roce 1972
vypracována kOncepce zdokonalování účetnictví a
kalkulace, která v návaznosti na kvalitativně dokonalejší metody řízení obsahuje zásady pro prohloubení a zaktivizování účetnictví od šesté pětiletky.
Postupná realizace zásad zdokonalení účetnictví
a kalkulace vychází z plnění usnesení vlády ČSSR
Č. 20 ze dne 24. ledna 1973, o zdokonalení a racionalizaci informačních soustav a o perspektivách
jejich integrace, kterým vláda vzala na vědomí
jednak zásady pro zdokonalování, racionalizaci a
integraci informačních soustav a jednak schVálila
postup při realizaci těchto zásad. V oblastisociálně ekonomických informací bylo mimo jiné ulože·
no vypracovat pro období od roku 19'76 novou
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účtovou osnovu včetně směrnic a případných úprav
směrnic pro vnitropodnikové
účetnictví, kalkulaci
a rozpočetnictví s účelnou diferenciací pro některé
druhy organizací.
Pro zajištění úkolů, jež souvisí s úpravami a prohloubením funkcí účetnictví pro období od šesté
pětiletky bylo vydáno usnesení vlády ČSSR č. 151
z 19. května 1975, kterým se realizují úpravy účetnictví v zásadě s účinností od 1. ledna 1977 a v organizacích, které vytvořily pro ně včas nezbytné
předpoklady a v ústředně řízených rozpočtových
organizacích s účinností od 1. ledna 1976.
V resortu Českého úřadu geodetického a kartografického se ve smyslu těchto opatření řídí novou účtovou osnovou pro rozpočtové organizace a
směrnicemi k ní všechny krajské, geodetické a
kartografické
správy a vlastní účtárna úřadu již
od 1. ledna 1976. Hospodářské organizace resortu
ČÚGK zavedou nové úpravy účetnictví od 1. ledna 1977.
K návrhu nových úprav, nikoliv přestavbě nebo
reformě účetnictví bylo přistoupeno po provedení
důkladné analýzy stávajícího účetnictví i celého
vývoje informačních systémů za poslední tři desetiletL Po zvážení všech kladů a nedostatků bylo
rozhodnuto opustit absolutni uniformitu dosavadní
jednotné účtové osnovy a vydat odvětvové varianty
účtových osnov při současném zachování jednotného systému informací v oblasti účetnictví. Za tím
účelem vydalo federální ministerstvo financí účtovou osnovu pro hospodářské organizace (s platností též pm příspěvkové organizace pokud vedou
podvojné účetnictví), která je řešena jako jednotícl: základna pro další tři varianty účtových osnov,
a to účtové osnovy pro rozpočtové organizace, pro
peněžní a pojišťovací ústavy a pro společenské a
ostatní organizace. V každé z variant účtových
oonov jsou promítnuty závažné strukturální změny
vzhledem k charakteru specifické činnosti a funkCi
těchto organizací. V další části tohoto pojednání
se proto budu zabývat pouze zdokonalením účetnictví v hospodářských organizacích.
Rozhodujícím článkem prováděných úprav účetnictví v organizacích je zdokonalení evidence o nákladech a výnosech. Ve své podstatě mají úpravy
přispět ke zvýšení pozornosti na otázky měření a
kontroly množství vynaložené zvěcnělé a živé práce i finančnl:ch nákladů a dávat k dispozici kvalitní
podklady pro vyvíjení účinného tlaku na hospodárnost reprodukčního procesu. Za tím účelem se
prohlubuje
zachycování
nákladů
v účetnictví
v těchto směrech:
systém ně se zavádí účelové členění nákladů
podle jednotlivých odvětvových činností, jejich
složek a výkonů v kalkulačním členění při respektování odpovědnostního hlediska;
do systému účetnictví se začleňuje povinné a
systémové srovnáváni skutečně vzniklých nákladů s náklady v předem stanovené výši na
základě předběžných kalkulací nebo rozpočtů,
což kromě prohLoubení kontrolní funkce účetnictví umožňuje soustavné zjišťování vnitI'lOplOlitických cnozrasootních výsledků hospodaření;
evidence nákladů vrcholí vyúčtovánim úplných
vlastních nákladů na realizaci a předání výkonů.
Účtovánim o předem stanovených nákladech se
nutně zapojuje do soustavy účetnictví
předběžná kalkulace a rozpočetnictví. Proto je nezbytně
,nutné, é:!'by.se ú,prayypromít1y, i v os!atních, ná-

strojích vnitropodnikového
řízení, zejména v plánování, rozpočtování
a normování. Za zásadní
změnu je nutno považovat především tu skutečnost, že údaje v předem stanovené výši nákladů
se budou zachycovat přímo na účtech hlavní knihy.
Zmíněný zásah do účetnictví si vynucuje řádné
vedení a využívání rozpočetnictví a kalkulace.
V 90uvisllosti s otázkou zjišťování nákladů v předem stanovené výši bych chtěl připomelllout, že
u nevýrobních činlllostí předpoikládají platné směrnice s účtováním nákladů ve výši rozpočt1ovaných
částek při využití norem a nrormativiL Zároveň
směrnice stanovují, že pro potřeby smvnávání se
skutečnými náklady se náklady podle rozpočtů
zpravidla diferencovaně přepočítávají podle jejich
povahy v závislosti na dosaženém objemu výkonů
nebo vykonávané činnosti. Takto upravená výše
předem stanovených nákladů pak vytváří výnosy
ve vnitropodnikovém procesu.
Ze sledování nákladů v předepsaném
členění
dále vyplývá, že je nutno zřídit hospodářské
středisko pro každou odvětvovou činnost, až na
výjimky, kdy odvětvové činnosti, které
nejsou
hlavní činností organizace, se provádějí v nepatrném rozsahu. Není však možné, aby v jednom hospodářském středisku byly obsaženy např. činnosti
obchodní a nevýrobní. Strukturu hospodářských
středisek je dále třeba upravit se zřetelem k potřebě sledovat hlavní činnost, ostatní činnosti,
činnosti společné a správu a ve vztahu k technologickému procesu i k ekonomickým podmínkám.
Úpravou účetnictví na úseku evidence nákladů
a výnosů v úzké návaznosti na rozpočetnictví a
kalkulaci se sleduje záměr, aby:
se účetnictví stalo účinnějším nástrojem podnikového a vnitropodnikového řízení, poskytovalo
podklady pro rozbory hospodaření a pro sestavování příslušných částí plánů organizace, pro
běžné sledování a následnou kontrolu jejich
plněni;
poskytovalo základní podklady pro tvorbu a
kontrolu cen, pro nad podnikové řízení a pro
zjišťování nákladů a výnosů podle národ oh ospodářských odvětví a výrobních oborů podle
jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikaci.
Stojí za zminku v této souvislosti poznamenat,
že vnitropodnikové řízení není ani samQstatným
útvarem, ani není možno pod tímto označením
zjednodušeně rozumět např. operativní plánování
a řízení výroby nebo plynulý přísun materiálu,
vytížení přístrojů apod. S těmito nepochybně důležitými problémy řízení hmotného rázu musí jít
ruku v ruce druhá stránka, hodnotová. Obě tyto
stránky mají být nerozlučně propojeny, jedna má
aktivně, ovlivňovat druhou, pro níž tvoří současně
zdroj iniciativy i zpětnou vazbu. Správně fungující
účetnictví,
rozpočetnictví
a kalkulace
vytvářejí
soustavu informací, která musí mít rozhodující vliv
na vnitropodnikové operativní plánování a řízení
výroby, ale nejen to; jsou to právě hodnotové
aspekty vnitropodnikového
řízeni, které dávají
odpověď na otázku, jak vůbec efektivní je zvolený
systém operativního
řízení výroby, jak přispívá
k dosahování vyšších, strategických cílů podniku,
obsažených v jeho podnikovém plánu, výrobní koncepci atd.
Další kvalitativní změna úprav účetnictví spočívá v tlOm, že přímo v účtové osnově jsou vytvoře~y p'ředpoklady pro zjišťování P?drobnější struk-
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tury hospodářského
výsledku podle jednotlivých
odvětvových činností a jeho základních složek, tj:
část hospodářského
výsledku vzniklého jako
rozdíl mezi výnosy za realizované a předané
výkony a na ně připadajícími vlastními náklady v předem stanovené výši;
část hospodářského
výsledku
vyplývajícího
z úrovně hospodárnosti v reprodukčním procesu, představovaného
úsporami nebo překročením předem stanovených nákladů v jednotlivých
vnitropodnikových útvarech;
zbývající část hospodářského výsledku vzniklého z ostatních výnosů a nákladů převážně mimořádné povahy, která není ovlivněna Výsledky
jednotlivých činností.
Kromě účetního zjišťování hospodářského
výsledku se bude hospodářský výsledek zjišťovat jako dosud za organizaci brutto způsobem ve výsledovce porovnáním celkových nákladů a výnosů
organizace, korigovaných o vypočítané změny stavu zásob nedokončené výroby a výrobků a o změny stavu časového rozlišení.
Třetí výraznou změnou je zavedení jednookruhového principu organizace účetnictví. Syntetické
účty všech deseti účtových tříd jsou postaveny na
stejnou úroveň, takže jednotlivé fáze procesu reprodukce budou zachycovány na účtech navazujících na sebe v jedné souvislé řadě, čímž se zároveň
odstraní dosavadní rozdílné zaměření dvou částí
účetnictví, tj. základního a vnitropodnikového. Tato úprava umožní lepší kontrolu nákladů, oslabení
neopodstatněné
volnosti a určité nezávaznosti
dnešního vnitropodnikového
účetnictví a naopak
zvýraznění významu evidence nákladů. Odpadá tím
také dublované účtování o nedokončené výrobě a
časovém rozlišení. Přechodem k jednookruhové
organizaci účetnictví se zároveň respektují požadavky, které klade soudobý vývoj využívání prostředků mechanizace a automatizace při zpracování dat.
Novými úpravami účetnictví se též sleduje rozšíření pohledu na přerozdělovací procesy v oblasti
finančních vztahů organizací k jejich nadřízenému
orgánu, ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům
a k rozpočtu národního výboru a vytvořit tak
předpoklady k účinnějšímu řízení a analýze těchto
procesů. Toto prohloubené
sledování zúčtovacích
vztahů vyplývajících z odvodů a přídělů organizací
však v podmínkách našeho resortu bude ve srovnání s ostatními
odvětvovými
orgány značně
zúženo.
Nové principy účetnictVÍ se samozřejmě promítají i do konstrukce vlastní účtové osnovy, a to
nejen do pořadí účtových tříd, ale především ve
vytvoření většího prostoru pro zachycování nákladů, které se stává osou nové účtové osnovy a jsou
mu přiděleny čtyři účtové třídy. Po formální stránce jsou účtové třídy a účty v účtové osnově pro
hospodářské organizace i nadále uspořádány podle
dekadického
principu. Zatímco do nové účtové
osnovy byly převzaty některé účuové třídy v podstatě s obsahovou náplní dosavadní jednotné účtové osnovy (třídy O, 1, 2, 3,), u ostatních účtových
tříd dochází k podstatným kvalitativním změnám.
Podobně lze charakterizovat
i změny v obsahové
náplni některých účtových skupin a jednotliVých
syntetických účtů. Tyto změny jsou však již pouze
odrazem do způsobu a techniky zachycování zaváděných nových progresivních
prvků do účetnictví.
Všechny provedené úpravy účtování o nákla-

dech, výnosech a hospodářském Výsledku a v dalších úsecích účetnictví se promítají i do účetních
výkazů. Při tom byla ponechána jednotná základní struktura státních účetních výkazů pro hospodářské organizace, rozšířená zejména o sledování
odvodů a dotací, vztahÍl mezi podniky a nadřízenými orgány a na úseku sledování plnění investiční výstavby. Při konstrukci účetních výkazů byla
ve větší míře uplatněna zásada homogenity ukazatelů v jednotlivých výkazech za účelem získávání přehlednějších,
komplexnějších
a analytičtějších údajů.
Není zanedbatelná ani ta skutečnost, že novým
uspořádáním účtové osnovy pro hospodářské organizace se více přibližujeme pojetí účtových osnov
v ostatních SOCialistických státech, což má v podstatné míře v budoucnu usnadnit práce na postupné integraci účtových osnov členských státi'! RVHP.
Pro zachycování reprodukčního
procesu stanovilo federální ministerstvo financí v zásadě dva
způsoby: základní s příslušnými
variantami
a
upravený. Volba zavedení jednoho z daných způsobů evidence prvotních i druhotných nákladů a
výnosů je ovlivněna charakterem prováděných činností a některými dalšími podmínkami. Základní
způsob evidence musí zavést všechny organizace
odvětví hmotné povahy. Z ostatních organizací to
jsou ty, které mají ve slnyslu nařízení vlády ČSSR
č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací
povinnost kalkulovat, u nichž existuje závislost
objemu nákladů na objemu výkonů a u nichž se
účtuje o výrobcích a nedokončené výrobě. Naproti tomu zavedení upraveného způsobu evidence
nákladů a výnosů se předpokládá u těch organizací, které nemají povinnost kalkulovat (odvětví
spojů, vnitřního obchodu, bytového hospodářství,
peněžnictví a pojišťovnictví), kde nelze k výkonům přiřazovat náklady a v případech, kdy výsledkem činnosti organizace nejsou výrobky a nesleduje se nedokončená výroba.
Pro organizace resortu ČÚGK s výjimkou výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického,
který jako příspěvková organizace se bude řídit účtovou osnovou a směrnicemi
k účtové osnově pro společenské a ostatní organizace, přichází tedy v úvahu zavedení základnílw
2lpůSlobuevidence nákladů a výnosů.
V zájmu konkrétnějšího
objasnění principů nových úprav účetnictví se připojuje zkrácené sche·
ma účtování reprodukčního procesu podle základního způoobu. Pro zjedl1Jodušení je vynechána oblast
základních prostředků a investic (účtová třída O),
finančních vztahll vyplývajících z OdVlOdi'!,přídělů a redistribuce (účtová třída 8) a z tvorby a použití flondfl a hospodářského výsledku (úč1lová třída 9) je vyjmut a 'PIOužit'PIOuzeúčet hospodářského výsledku. I operace vlastního reprodukčního
procesu jsou zreduklOvány na minimum.
Ke schematickému
vyjádření
zachycování
reprodukčního procesu podle nových úprav účetnictví se podávají tyto vysvětlivky:
Jak již bylo vpředu zdůrazněno, je z hlediska
podrobného sledování průběhu a výsledků reprodukčního procesu v organizaci nejdůležitějším úsekem evidence nákladll a výnosl!. Od ní se zejména
požaduje, aby při sledování reprodukčního procesu uvnitř
podniku
dochvilně zjišťovala
vývoj
hospodárnosti
a využívání hospodářských
prostředků systémníIJ;l srovnáváním skutečně vynaložených nákladů s předem stanovenými náklady.
Sleduje se tím jako hlavní cíl, aby poskytovala
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všem stupňům řízení informace, potřebné k usměrňování ekonomické stránky průběhu reprodukčního
procesu za plnélro využiti údajů rozp,očetnictví,
popř. předběžných kalkulací.
Pro zachycování a členění nákladů a výnosů jsou
v účtové osnově pro hospodářské organizace určeny účtové třídy 3, 4, 5, 6 a 7.
V účtové třídě 3 se účtují veškeré skutečné
prvotní náklady organizace,
časově nerozlišené,
členěné podle stanovených
nákladových
druhů.
Nezachycují se v ní náklady investiční povahy a
druhotné náklady. V novém pojetí ztrácí účtová
třída 3 charakter
účtové třídy tvořící součást
hospodářského výsledku, a proto se zůstatky jejích
účtů nepřevádějí na účet hospodářského výsledku.
V důsledku zavedení jednookruhového
systému
účetnictví a s přihlédnutím ke zvolenému způsobu
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Legenda k celkovému schematu účtování reprodukčního
procesu podle nové účtové osnovyUvedené příklady účtování nejsou nikterak vyčerpávající. Mají naznačit jen zásadní souvztažnosti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Faktury za materiál
Faktury za režijní výkony a služby
Mzdy
Služby nemateriální povahy (např. cestovné)
Spotřeba materiálu
Převod prvotních nákladfi na činnosti
Převod ostatních prvotních nákladfi
Převod prvotních nákladfi na vrub účtfi časového rozlišení nákladfi (čerpání rezerv, tvorba nákladfi příštích období)
9. Casově rozlišené náklady příslušného období (tvorba rezerv, rozúčtování nákladfi příštích období)
10. Zúčtování nedokončené výroby v předem stanovených
nákladech
11. Zúčtování předaných vnitropodnikových výkonů
v plánovaných hodnotách
12. Zúčtování dokončených výkonfi v předem stanovených nákladech
13. Faktury za dokončené a realizované výkony (práce
a služby)
14. Ostatní výnosy. které nejsou součástí objemu výkonfi

15. Zúčtování rozdílu mezi souhrnem zůstatků účtů
účtové skupiny 50 až 58 a účtové skupiny 40 až 47
a účtů 480 až 482 (úspora nebo překročení nákladů)
16. Převod zfistatkfi účtfi účtové třídy 6
17. Převod zfistatkfi účtfi účtové skupiny 70 až 78
18. Převod I1hrnu mimořádných nákladfi
19. Převod úhrnu ostatních výnosů

zachycování nákladů na činnosti, se prvotní náklady převádějí z účtové třídy 3 prostřednictvím
účtu 391 - Převod prvotních nákladů, na účty
účtové třídy 4 v účelové členění,
kde základním hlediskem je členění nákladů podle odvětvových činností, jejich složek, položek oborového
kalkulačního vzorce a v rámci toho podle okruhů
odpovědnosti, tj. podle hospodářských
středisek.
Náklady, které nejsou součástí nákladů na jednotlivé činnosti a které nelze zahrnovat do výsledných kalkulací, se zachycují odděleně na účtech
účtové skupiny 49 - Ostatní náklady. ČaSlOvěrozlišované náklady se zúčtují prostřednictvím účtové
skupiny 27 - Časové fIOzlišení nákladů a výnosů.
V účtové třídě 4 se zúčtují i druhotné náklady se
souvztažnými zápisy na příslušných účtech ve třídě 5. nebo na účtu nedokončené výroby jako převody mezi účty činností a středisek (předání vnitropodnikových výkonů). Z uvedeného vyplývá, že
hospodářská
střediska
by se měla co nejvíce
krýt s obory podle jednotné klasifikace odvětví, výrobků a výkonů.
V účtové třídě 5 je třeba zajistit zachycování
předem stanovených nákladů při dodržování zásady zachování obsahové a metodické shody s náklady účtovanými ve skutečné výši na odpovídajících
účtech v účtové třídě 4. V souvislosti s tím bude
důležité dbát na to, aby situace v porovnání
nákladů nebyla složitá a aby byly voleny nástroje,
které nejlépe charakterizují moŽIlJOstipol'lovnávání
nákladů. Kategorie předem stanovených nákladů
již byla vysvětlena v úvodní části. Souvztažné zápisy těchto účetních operací se zachycují na účtu
nedokončené výroby v účtové třídě 1 - Zásoby.
Rozdíly zjištěné porovnáním odpovídajících
syntetických Účtů 4. a 5. třídy představující úsporu či
překročení předem stanovených nákladů určitých
činností, k nimž dochází v průběhu procesu hospodářské činnosti v jednotlivých
vnitropodnikových útvarech.
Účty účtové třídy 6 jsou určeny především pro
vyúčtování plánovaných úplných vlastních nákladů
realizovaných výkonů. Převažující část souvztažných zápisů je opět spojena s účtem nedokončené
výroby nebo výrobků. Tyto náklady spojené s realizací a předáním výkonů se v rámci účtů účtové
třídy 6 člení podle odvětvových činností a jejich
složek a podle druhu výstupu z reprodukčního
procesu (realizované výkony, předané výkony).
V sedmé účtové třídě se budou sledovat veškeré
skutečně dosažené výnosy spojené s realizací a
předáním výkonů podle odvětvových činností, jakož i položky je upravující v okamžiku jejich vzniku, tj. časově nerozlišované. Opět je zde pamatováno ve skupině účtů 79 na oddělené zachycování
ostatních výnosů, které se nezahrnují do výnosů
jednotlivých
činností a nejsou součástí objemu
výkonů.
Z uvedeného vyplývá, že rozpočty bude nutno
sestavit nejen za nákladovou oblast, ale i pro
6. a 7. třídu, aby rozpočetní kontrola byla možná
nejen po stránce nákladů, ale i plnění tržeb a jiných výnosů a z toho vyplývajícího hospodářského
výsledku z realizace.
Lze shrnout, že třídy čtvrtá a pátá tvoří samostatnou dvojici pro sledování výrobních nákladů
podle činností a oborů a hospodářských středisek
v členění položek kalkulačního vzorce, kdežto třídy šestá a sedmá tvoří druhou samostatnou dvojici
pro sledování výnosfl a nákladů k nim. Obě dvoji-
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ce nemají pl'lmou návaznost než tu, že je shodné
členění podle činností a oborů. Hospodářská střediska ani položky kalkulačního
vzorce ve druhé
dvojici nepřicházejí prakticky v úvahu.
Přehled také prokazuje, že kromě statistického
způsobu zjišťování hospodářského výsledku ve výsledovce, se jeho zjišťování v nové organizaci
účetnictví stává součástí i účetního systému. Přitom nová úprava dovoluje poznávat na syntetickém účtu hospodářského výsledku strukturu hospodářského výsledku podle jeho tří základních
složek.
Pro realizaci úkolů, vyplývajících ze zavedení
úprav účetnictví pro období od šesté pětiletky ve
smyslu usnesení vlády ČSSR č. 151/1975 a záznamu
z jednání vlády ČSR, konaného dne 4. června 1975
již byla v resortu ČÚGK provedena během roku
1975 a 1976 řada opatření.
Při rozpracování základních materiálů na podmínky podniků resortu se ukázalo, že zavedení nových úprav účetnictví nelze řešit izolovaně pouze
v oblasti účetnictví, ale že tyto kvalitativní změny vyžadují souběžně a postupně řešit i zásady
vnitropodnikového
řízení, vnitropódnikového
plánování, technickohospodářského
normování a rozpočtování nákladů. Také zavedení jednookruhového systému účetnictví a povýšení dosavadního vnitropodnikového
účetnictví na úroveň účetnictví
základního do jednoho uzavřeného celku přispělo
k proniknutí některých prvků z oblasti vnitropodnikového řízení až do účtového rozvrhu organizací, a to do účtových tříd pro zachycování nákladů
a výnosů, takže již samotná tvorba účtového rozvrhu se stala závislou i na řešení některých otázek
vnitropodnikového řízení.
Proto pro další podrobnější rozpracování zásad
úprav účetnictví na podmínky organizací resortu
ČÚGK bylo třeba širší spolupráce pracovníků ze
všech oblastí řízení a zejména se projevila potřeba zapojit do této činnosti i pracovníky vybraných
podřízených organizací pro účelné propojení teoretického řešení s možností praktického uplatnění
a provedení úprav.
O tuto spolupráci
byl proto požádán ředitel
národního podniku Geodézie v Plzni s. Ing. Kasl,
pod jehož vedením byla vytvořena z vybraných
pracovníků podniku Geodézie, n. p., Plzeň, České
Budějovice a Pardubice, nad podniková komplexní
racionalizační brigáda, která přijala úkol řešit pomocí vytvořených tří pracovních
skupin otázky
zdokonalení vnitropodnikového řízení v podnicích
Geodézie. Členy této komplexní racionalizační brigády byli též pracovníci ČÚGK. Byl tak vytVJOřen
kolektiv pracovníků ochotných poskytnout pomoc
a své znalosti při současném zabezpečování běžné
agendy na svých úsecích, pro vyřešení úkolů spojených s realizaCí uvedeného vládního usnesení.
Třetí pracovní skupina této KRB, zabývající se
řešením vhodného systému evidence nákladů a výnosů, vypracovala na základě směrů daných ČÚGK
návrh aplikace zásad úprav účetnictví v podnicích
resortu ČÚGK. Zásady vycházejí ze všeobecně platných podmínek, uvedených ve směrnicích federálního ministerstva financí k účtové osnově pro hospodářské organizace č. XV/9750/1975. RespektUjí
princip odpovědnosti za vynakládané
prostředky,
kterým se vkládá přímo do systému povinnost
členit náklady podle jednotlivých okruhů odpovědnosti. Přitom hospodářská střediska předstaVUjí základní
analytickou
evidenci k účtům pro zachycování probíhajícího procesu reprodu~ce v jed-

notlivých podnicích. Zachycují se na nich skutečné vlastní náklady na příslušnou činnost při
dodržení zásady, že hospodářské středisko obsahuje vždy pouze jedno odvětví (pododvětví) a jejich zúčtování v předem stanovené výši. Jde tedy
výhradně o sledování nákladů spojených s určitou
činností a jejich zúčtování.
Plně zůstává zachován princip porovnávání skutečných nákladů s předem stanovenými náklady,
přičemž rozdíl představuje úsporu nebo překročení nákladů na skutečně probíhající činnost v jednotlivých hospodářských střediscích. Proto budou
na jednotlivá hospodářská střediska zúčtovávány
jen ty náklady, u nichž je možno uplatňovat odpovědnost za zvyšování či snižování zdrojů. V našich
podmínkách to jsou náklady provozní, tj. přímé
náklady a náklady provozní režie. Náklady hospodářského střediska "správa" budou rozvrhovány
v rozpočtované výši až k realizovaným a předaným
výkonům. Toto opatření se promítá i do nového
způsobu oceňování nedokončené výroby, která bude vyčíslována
na úrovni
pouze provozních
nákladů.
Jako základny pro vyčíslení předem stanovených
nákladů má být použito operativních,
případně
plánových kalkulací a u nevýrobních činností se
počítá s účtováním nákladů ve Výši rozpočtovaných částek. Proto v přechodném období do vytvoření vnitropodnikových
cen výkonů na bázi
vlastních nákladů uvažuje se pro vyčíslení předem
stanovených nákladů využít měsíčních rozpočtů
hospodářských
středisek, rekalkulovaných
podle
skutečného plnění výkonů.
Jak již bylo zpředu poznamenáno, stanovilo federální ministerstvo financí pro zachycování reprodukčního procesu v zásadě dva způsoby s příslušnými variantami.
V hospodářských
organizacích
resortu ČÚGKbude zavedena varianta A základního
způsobu evidence nákladů a výnosů s účtováním
obratu nedokončené výroby.
Tyto základní principy, promítnuté třetí pracovní skupinou KRB do aplikace úprav účetnictví v našem resortu, rozšířené o účtový rozvrh, tvoří základní
podkladový
materiál
pro
podrobnější
rozpracování postupu a způsobu zachycování nákladů a výnosů v jednotlivých organizacích
resortu.
Závěrem je třeba konstatovat, že v podnicích,
které mají na dobré úrovni systém vnitropodnikového řízení, neměly by nové úpravy účetnictví
vyvolávat velké obtíže. Naopak v organizacích, kde
dosud není plně rozvinuto rozpočetnictví a předběžná kalkulace, lze očekávat obtížnější situaci.
S plnou vážností je třeba si uvědomit, že schválené úpravy účetnictví jdou nad rámec vlastní soustavy účetnictví. K plnění této nové funkce účetnictví musí proto přispět i ostatní nástroje ekonomického řízení, zejména podnikové a vnitropodnikové plánování, soustava norem, normativů
a předběžných kalkulací, dobře fungující rozpočetnictví a hmotná zainteresovanost,
jak vyplývá
z rozpracování usnesení vlády ČC;SRč. 151 ze dne
19. května 1975 a k němu připojených Hlavních
směrů ve vytváření nředpoklanů
zabezpeču jících
prohloubení funkcí 1Íčetnictví. Úspěšné zvlárlnutí
těchtolíkolů vyžaduip. nutně bezorostřední a úzkou
spolunráci oracovníků plánovacích, finančních. cenl1vých. r07;oočtových s líčetními prflcovníkv. ktf!rnu musí koordinrlVat na podnicích ekonomický
ná!TIěstek a zvláště pak vyžaduje zvýšenou zainte-
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resovanost na řešení těchto otázek všech vedoucích pracovníků na podnicích.
Problematika
úprav účetnictví
byla nastíněna
jen v hrubých rysech. Účetní pracovníci již mají
k disposici i podrobnější materiály, kterých může
být plně využito pro přípravné práce při aplikaci
zásad úprav účetnictví na pOdmínky podniků resortu. Smyslem článku bylo seznámit s těmito závažnými otázkami širší okruh pracovníků a prosa-

dit VYSSl zaJem o evidenci vůbec u techniků
i ostatních pracovníků
pracujících
na ekonomickém úseku, neboť s úpravami účetnictví přijdou
do styku pracovníci na všech pracovištích.

Lektoroval:
Ing. Josef Baudyi,

ČÚGK

Pro technické předpisy vydávané oběma ústfedními orgány geodézie a kartJografie se rozhodlo užívat následujících druhů předpisů:
a)
b)
c1
d)
1. Úvod

V posledních letech 5. pětiletého plánu se začaly uplatňovat kvalitativní změny v provádění geodetických a kartografických
prací, které byly vyvolány zaváděním nové techniky do geodetické praxe. Při realizaci inovací nastal problém jak je promítnout do platných technických předpisů a do stávajícího ceníku geodetických a kartografických
prací.
Technické předpisy byly postupně vývojem překonány a mnohé z nich již ztratily své opodstatnění,
protože upravují práce, které se již neprovádějí a
naopak mnohé nové -geodetické a kartografické výkony, vyvolané
bouřlivým
rozvojem národního
hospodářství, nejsou celostátně
plátným technickým předpisem
upraveny.
Vydávání technických
předpisů se neprovádělo koordinovaně, a proto do·
oházelo i k tomu, že určité výkony byly upraveny
různými pfedpisy, a to v odlišném pojetí.
Proto bylo v souvislosti s tvorbou nového ceníku
rozhodnuto provést prověrku stávajících
technických pfedpisů z hlediska jejich další využitelnosti
a na jejím podkladě vypracovat zásady nového systémového uspořádání technických pfedpisů.
2. Principy přestavby technických předpisů
K vytvoření pfedpokladů pro zdokonalení nzení
a racionalizaci výrobního procesu, včetně zkvalitnění výsledků činnosti, je nutné, aby navrhovaný
systém techniokých předpistl navawval na Jednotnou klasifikaci výkonů oboru 984 (dále jen JKV
984) a Jednotnou klasifikaci
prtlmyslových
oborů a výrobků oboru 735 (dále jen JKPOV 735) a na
uspofádání výkonů v novelizovaném ceníku velkoobchodních cen oboru 984 - geodetické a kartografické výkony (VC-2D/ID3J. Další podmínkou je,
aby technické předpisy umožňovaly důsledné využitf automatizace a dalších inovací v geodetických
a kartografických
pracích.

směrnice úřadu
instrukce úřadu
metodický návod
technologický postup

Tyto předpisy budou upravovat v mezích zákonů,
vyhlášek a dalších obecně závazných právních
předpisů a v souladu s ČSN po formální, obsahové
i kvalitativní stránce výsledky opakujících se geodetických a kartografických
výkonů nebo výrobků
kartografické polygrafie.
Směrnice úřadU je obecně závazný technický
předpis, který upravuje výsledky činnosti všech orgánů a organizací provádějících geodetické a kartografické práce. Upravuje zpravidla celou skupinu nebo podskupinu výkonů nebo výrobků vymezenou v JKV 984 nebo JKPOV 735. Je vydávána
v jednotném znění oběma centrálními úřady geodézie a karoografie s účinností v ČSR, resp. v SSR.
Instrukce úřadu je vydávána pro orgány a organizace resortů ČÚGK a SÚGK, případně v dohodě
s jiným ústředním orgánem i pro jeho podfízené
orgány a organizace. Instrukci vydávají oba centrální orgány ve shodném znění. Upravuje zpravidla
obdobné okruhy výkonů jako směrnice v těch případech, kdy není třeba celoodvětvové úpravy.
Metodický návod je závazný pro orgány a organizace resortů ČÚGK a SÚGK, pro ostatní orgány
a organizace provádějící geodetické a kartografické práce je pouze doporučený. Obsahuje především
výčet dílčích pracovních postupů resp. etap, jejich
optimální sled a hlavní zásady organizace práce
při využití dostupné úrovně techniky a způsob
kontroly kvalitativních
podmínek výsledků výkonů nebo výrobků. Rozvádí ustanovení
příslušné
směrnice nebo instrukce a poukazuje na použitelné
technologické postupy, kterými lze dosáhnout stanovených výsledků. U rozsáhlejších prací specifikuje jednotlivé pracovní etapy, jejichž výsledky jsou
upraveny příslušnými směrnicemi nebo instrukcemi.
Technologický postup obsahuje podrobný popis
pracovního postupu pro omezený, ucelený okruh
výkonů. Pracovní postup se skládá z výrobních fází a jejich variant. Vnitřní členění technologického postupu na kapitoly a odstavce bude tomuto
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složení pracovního postupu odpovídat. Uvádí také
dosažitelnou přesnost použité metody a způsob jejího ověření.
3. Realizace přestavby technických předpisů
Realizací přestavby byly pověřeny výrobní organizace resortů ČÚGK a SÚGK. Gesci za zpraoování
předpisů podle jednotlivých skupin výkonů podle
JKV 984 a JKPOV735 převzaly tyto organizace:
JKV
skupina výkonů
JKPOV
výkony na sítích geo9841
detických
a polích
bodových
výkony měření podrobného na mapách
velkých měřítek
22 výkony měření podrobného na mapách
středních měřítek
23 výkony měření podrobného na mapách
tématických
24 výkony měření podrobného na plánech
geometrických
29 výkony měření po·
drobného ostatní
výkony geodézie inženýrské
výkony při evidenci
nemovitostí
9846

výkony kartografické

9848

výkony při využlvání
systémů
informačních v geodézii a
kartografii
735 24 výrobky kartografické polygrafie

gestor
Geodetický ústav,
n. p., Praha

Schválený plán tvorby technických předpisů na
r. 1977 předpokládá v celé ČSSR zpracování 84
technických předpisů. Práce na 46 technických
předpisech byly zahájeny již v r. 1976 a zbývajících 38 bude v r. 1977 rozpracováno.

Geodézie, n. p.,
Opava a Bratislava
Geodézie, n. p.,
Bratislava

Úroveň zatím zpracovaných návrhů technických
předpisů neodpovídá dilležitJosti řešeného problému. Zhlediska řízení a kvality výroby je totiž přestavba technických předpisů fundamentálním úkolem 6. pětiletého plánu.

Geodézie, n. p.,
Brno
Geodézie, n. p.,
České Budějovice
Geodézie, n. p.,
Brno
Geodézie, n. p.,
Praha
Geodézie, n. p.,
České Budějovice
a Žilina
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
Geodézie, n. p.,
České Budějovice
a Geodetický ústav,
n. p., Praha
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Metodickým řízením
přestavby
technických
předpisů je pověřen Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický
Praha a Výzkumný
ústav geodézie a kartografie Bratislava. Výzkumné
ústavy ve vzájemné spolupráci
a v součinnosti
s gestory sestavují každoročně harmonogram technických předpisů, které se budou v příštím roce novelizovat. Při sestavování harmonogramu se přihlíží
k tomu, aby se nejdříve zpracovávaly směrnice
a instrukce úřadů, případně ucelené okruhy předpisů vycházející z dané směrnice nebo instrukce.
Během zpracovávání jednotlivých předpisů bude
prováděna kontrola dílčích pracovních výsledků
ve fázích zpracování:
a) osnovy předpisu
b) návrhu předpisu
c) předpisu připraveného pro připomínkové řízení

d) předpisu upraveného
zení

ví geodézie a kartografie a Pokyny k tvorbě technických předpisů. Oba materiály byly vydány, po
schválení představiteli
obou centrálních
úřadů
geodézie a kartografie, jako jejich společné opatření k soustavnému a jednotnému zabezpečování
novelizace a tvorby technických předpisů. Na jejich
podkladě byl stanoven harmonogram tvorby konkrétních technických předpisů v r. 1976 a gestoři
zajišťují jejich zpracování. Byly již navrženy a
posouzeny osnovy technických předpisů a podle
nich se vypracovává návrh znění textové části a
obsah příloh. V závěru r. 1976 bylo rozpracováno
v působnosti gestorů ČÚGK 25 technických předpisů.

podle připomínkového

ří-

Zkušenosti roku 1976 ukazují, že zvládnutí úkolu
úplné přestavby systému technických
předpisů.
v odvětví geodézie a kartografie je po organizační i metodické stránce velmi obtížné. Široký
okruh zpracovatelů,
dislokovaných
na různých
pracovištích téměř všech hospodářských
organizací resortů ČÚGK a SÚGK, získává prvé zkušenosti v činnosti, která je svým charakterem velmi
vzdálena od jejich běžné pracovní náplně i když
s ní úzce souvisí. Pro plynulé plnění úloolů bude
nezbytně nutné vytVlořit v dalších letech příznivější, zejména kádrové. p10dminky ve všeoh zpraoovatelských organizacích a věnovat mu trvalou
po:rornost a podporu ze strany ústředních i územních orgánů geodézie a kartografie obou republik.
Ing.

Karel Maxmilián,
VUGTK v Praze
Ing. František Vítek,
ČUGK

ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY
A SOCIALlSTICK~HO SOUTĚŽENí

Aktiv Brigád socialistické práce
a Komplexních racionalizačních brigád

4. Současný stav novelizace technických pfedpisů
V r. 1976 byly ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze vypracovány v rámci výzkumného úkolu 6,3 Zásady
jednotného systému technických předpisli v odvět-

V období oslav 59. VYI'očíVelké říjnové soctalistické
revoluce uspořá.da1a Geodézie, n. p., Brno s krajskfm,
výborem Odborového svazu pracovníkl1 státních mgánl1,
peněžnictví a zahraničního obchodUj v Brně 2. společný
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aktiv brigád soaialisHcké práce a komplexních racionalizačních brigád z Geodézií Jihomoravského a Východočeského kraje. Aktivu se t,aké zúčastnila delegace BSP
a KRB z Geodézie, n. p. Opava, vedená předsedou PV
ROH s. Šltěpánem.
V úvodním slově ředi:tel podniku s. Ing. Stanislav JaIImš hovořil :Q úkolech roku 1977, nakte:ré
je třeba pozornoslt BSP zaměři,t. Zdůraznil předeVším požadavek
Immplexního přístupu ke všem závažným otázkám zahrnujíc'ím techniku i sociální aspekty, vysokou efektivnost
výroby ,~ maX!imální už'itkovou hodnotu našich výrobků
u užiVlatelů. Tyto vysoké mlroky je možno vyřešit především akJtivním přístupem brigád socialistické
práoo a
pokud Ire interdisciplinárním
řešením p'roblémů v komp'lexnfch raci'onalizačních
brigádách. V současné době
je u Geodé:zie, n. p., Brno zapojeno do hnutí BSP 29 kolektivů BSPa 4 kolektivy o ten1to Utul sout'ěží. Celkem
371 pracovníků je nositelem odznaku 1. Sltupně - bronzový a 59 pracovníků je nosrtelem odznaku II. stupně sti'íbrný. Na úkolBCh se podílí 5 komplexních racionaHzačních brigád a 13 prac'Ovníků je z,apoj1eno ve dvou
resortních KRB zaměřených na zpracování výkonových
norem.
K odborovým oltázkám a ,práci BSP hovořil s. Ja,roslav
Prudík, předseda KVOS Jihomo1ravs'kého kr:aje. Projev
k činnosti BSP a KRB v n. p. Geodézie P,ardubice měl ředitel n. p. s. Ing. Novotný, předseda PV ROH s. Ing. LOffelman Sl8známil přítomné s podllikovým závazkem, reagujícím na mladoboleslavskou
inic!i,a1tivu. Oficiální část
uzavřel p'ředseda KVOS Východočeského kraje: s. Jaromír
Hladík.
Aktiv BSP a KRB byl netradiční tím, že následující diskuse byla vedena panel10vým způsobem. nč.astníci aktivu
byli rozděleni podle svých zájmů a odborností do tří skupin:
1) mapování velkých měřítek a inženýrská geodézie,
2) ~Widence nemovitostí a výpočetní :technika,
3) kartografie, polygrafie a mikrofilm.
Účastníci d!iskuoo první skupiny se shodli v tom, že
další zefek,tivnění tvorby a zkrácení
výrobního
cyklu
THM j mapových podkl,adů ve velkých měřftkách je možno docílit v nejbližším období:
- zdokonalením přípravy výroby.
dokonalým využíváním stávající techniky,
včetně
autoparku
a jejím dalším rozšiřováním v oblasti
elektronických
dálkoměrů,
stolních
,a kapesních
kalkulaček a pod.,
vyšší operativnos'tí při rozhodování ve využití malé,
střední a těžké výpočetní te:chniky,
zlepšo'váním stavu a počtu
drobných
měřických
pomůcek pro polní a kanceláiřské práce,
širším využíváním existujících zlepšovacích
návrhů a dalším r8zvojem zlepšovatelského
hnutí,
revizí dosavadních předpisů
pro měřické· práce
s cílem unifikova,t
adjustační
práce: pomocných
operátů,
zřízením dočasných komisí pro místní šetf-ení, po'stavených na I10veň O'sMtních komisí NV, které by
pracovaly v období
komplexního
zakládání EN,
technicko-hospodářského
mapování a reklamačního
řízení.
Ve skupině evidence nemoVlÍĎostíbyla v diskusi řešena
tři aktuální témata celospolečenského
dosahu:
1 J vyšetřování
a odstraňování
nepovolených
změn
'kultur,
2) založení podnikové evidenCie půdy do konce roku
1977,
3) dodání zemědělských hospodářských map do konce
roku 1978.
Z diskuse vypIynulo, že je n:ezbY'tné, aby vedoucí Středii'sek geodéz,ie a BSP a vŠ1ichni p,racovníci Geodézie přistupoval!i k ochraně zemědělského půdního fondu aktivně a iniOia1tivně"rejmén:a pokud se týká spolupráce s poHIl:'ickýmia správními orgány na okrese, s vědomím nedílné odpovědnosti geodetů za tuto ž'ivotně důležitou
oblast. V oolas,ti podnikové evidlence půdy budou souIpisy parcel předány všem zemědělským závodům v termínu do konce roku 1976, evidenční mapy podnikové
~V'idenoo půdy do konce roku 1977. V zájmu kvality t,ěch-

to map ,a jejich souladu s písemným -operátem je zaměi\eno v současnosti pracovní i mimopracovní
úsilí na
aktruaHz,aci trskových podkladů pozemlmvých map evidence nemovitostí.
Také dodání
zemědělských
hospodářských
map do
ko:nce roku 1978 bude úkol nesmirně r02)sáhlý. Geodézie,
n. p., Pardubice jej řeší částečně tím, ž:e .aktualizuje dosavadní zemědělské hospodářské mapy. Výchozí podmínkou zvládnutí je okamžHé navázání velmi úzké spolupráce SB zemědělskými organizacemi v okresech.
Záv:ěry z diskuse třetí skupiny jsou zakotveny v následujících bodech:
1) refekt'ivnění
kartografických
prací lze dosáhnout
šiirším využíváním reprogirafie a mikrofilmu, mikrofilmu lze využít výhodně jako meziprocesu např.
při tvorbě SMO-5, živoU!lidskou práci nelze ovšem
v současnos,ti z kartografické
práce odstranit,
2) styk s Vl8řejností musí bÝ't na úrovni socialistického
podniku, je třeba uspokojov,a't potřeby obyvat:elstva
i zla cenu zvýšených nákladů a spotřeby času,
3) otázka norem v Ireprodukčních
pracech je velice
'složitá, k jejímu řešení se navrhuje usMV'it nadpodnikovou KRB, pracovníci reprodukce by měli míti
jasný výhled do příštích let jak po stránce technické, tak po stránce výdělku,
4) předpokládá
se využití
mikrofilmového
systému
Pentakta
především pro dokumentace
a VTEI,
mikroIHm musí mít ale aktivní charakter,
5) k řešení závažných problémů oboru je třeba zaujímait interdisoi.plinární
přístup, především v komplexních r:acionalizačních brigádách.
Na závěireičném - .opět plenárním zasedání ak<tivl\lvystoupil řediteI t,echnického odboru ČÚGK s. Ing. Kilberger. Zhodnotil aktivní přístup účastníků k šÍiroce formulované problematice
geodetické služby a ocenil pokus
o novou formu organizace aktivu. V závěru svéh.o hodno("ení seenámil úČiastníky s úkoly resortu geodé,zie v této
pětiletce, jak vyplynuly z projevu předsedy ČÚGK na
aktivu předsedů ZV a PV ROH, konaného dne 12. října
1. r. v Praze.
Božena Blah.llnkouá,
Geod~zie, n. p., Brno
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Z literatury
SNTL
pro vás vybíráme:
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Grupy

U

a svazy
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Kniha je koncipována jednak jako úvod do teorie grup a svazů, jednak jako přehled metod a výsledků těchto teorií. Z tohoto důvodu je rozdělena do dvou částí: v první se zavádějí
základní pojmy a ilustrují se řadou příkladů; v druhé části
je látka rozpraC'Ována hlouběji. Do knihy jsou též zařazeny
aplikace a teorie grup a svazů v krystalografii, elektrotechnice, logice appd.
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Posluchačům vysokých škol technického i univerzitního směru, absolventům a učitelům středních škol, inženýrům, odborným pracovníkům přírodovědeckého
zaměření a matematikťtm.

Teorie her a optimální
rozhodování

I

-J
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Podává přehled teorie zabývající se problémy spojenými s definicí a nalezením optimálního rozhodnutí v různých typech
rozhodovacích situací (zejména konfliktních) a ilustruje tuto
látku na příkladech praktických aplikací.

Z
V)

PosluchaČům a absolventům vysokých škol technických, ekonomických, zemědělských, vojenských a některých fakult univerzit, pracovníkům skupin operačního vý'zkumu ve výpočetních střediscích a v oblasti řízení a správy.
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a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické
113 02 Praha 1, Spálená 51
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