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1979, do Sazby v únoru

Ing. Štefan Tisovčík
vývoj evidencie nehnutefností
v podmienkach
socialistickej výstavby SSR a jeho ďalšie úlohy

61

Ing. Karel Tomsa, CSc.
Výpočet prvků vnitřní
orientace
fotogrammetrických komor projektivními vztahy

65

Ing. Lubomír Trager, CSc.
K některým
náklonem

problémům

cejchování

Dokumentace výpočtů
ných ze souřadnic

výměr

Ing. Karel Letocha
pozemkfl urče74

Z MEZINÁRODNÍCH STYKů ČSVTS
IX. mezinárodní

Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
kartografická
konference ICA 77

Z ČINNOSTI ČSVTS
LITERÁRNÍ HLÍDKA

gravimetrů
67

ZE ZAHRANIČí
OZNAMY
ROZMANITOSTI

Ing. rana Chrásková
Aktualizace matric map evidence
pro převod na PET fólie

nemovitostí
71

1979,

OSOBNÉ SPRÁVY
PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH ČASOPISů

"313' '347.235.11/437.6/
T1soVČíK, š.
Vyvoj evidencie
nehnútefnoslí
v podmienkách
socialistickej
výstavby
SS!! a jeho dalšie
úlohy
GeodeHcký
a kartografický
obzor, 25, 1979, C. 3, s. 61-64,
lit. 5

528.711.11.089.6

vývoj
evidencie
D pode
v SI'wenskej
socialistickej
:e·
publlko..
Jednotná
eVldencia
pody
a evidencia
nehnutel·
nosti
v podmienkach
socialistickej
výstavby
štátu,
pre·
clo\'šctkým
JEJ prínos
'a potreba
pri plánovani
polnohDs,
podárskej
výroby a ochrane
podneho
f.ondu. Smery ďalšie·
Lo '~kvaliti1ovania.

reo.neSH'IeCKHlí: 'H KapTorpacl'H'IecKHH 06aop, 25, 1979,
No 3, CTp. 65-67, 2 pHC., 2 Ta6JI., .rnHT. 2
C nOMOIqIO npoeKTHBHolí: reoMeTpHH pemaeTCH BbI'IHCJIeHHe SJIeMeHTOBBHyrpeHHero OpHeHTHpoBaHHH ~TOrpllMMeTpH'IeCKHXKaMep 6es npe.nBapHTeJIbHoro SAJIaHHHnpH6JIHSHTeJIbHbIXSHa'leHHlí:. KpoMe TeopeTH'IecKoro IB:bIllOJIa
JIaH npHMep HSMepeHHH aapocl'oTonpH6opa.

5':8.711.11.0t9.6
TOMSA, K.
Výpočet
prvkíl
vnitřní
orientace
fotogrammetrických
komor projektivními
vztahy
GLodctický a kartografický
obzor, 2á. 1979, Č. 3, s. 65-67,
2 obr., 2 tab., lit. 2
Pomocí
pravidel
pl'ojektivni
geometrie
je řešen
vý'počet
prvků
vnitřní
orieI1tace
fotogrammetrických
komor
bez
předbězné
znalosti
přibližných
hodnot.
Mimo teoretické
udvuzeI::
je uveden
přikJad
proměření
leteckého
fotogra·
fického přistroje.

528.563;53.089.5
TRAGER, L.
K někter}'m
problémům
Geodetický
a karto8rafický
3 tab., lit. 5
Práce
pojednává
zontu
náklC'llového
hruhu
~ bubínku
metrů
náklonem.
nekt81'á schemuta

K.

BLl'lHCJIeHHe 3JIeMeHTOB BHyrpeHHero
OpHeHTHpOBamU[
cl'OTorpaMMeTpH"leCKHXKlIMep C nOMOIqIO npoeKTHBHI>IX
oTHomeHHií:

528.563.53.039.6
TPErEP,

JI.

K HeKOTOpltIMnp06JIeMaM 3TaJIOHHpoBaHHH rpaBHMerpOB
MeTOllOMHaKJIOHa
reo.neSH'IeCKHlí: li KapTorpacl'H'IecKHH 06sop, 25, 1979,
No 3, CTp. 167-71, 3 Ta6JI., JIHT. 5
B CTaTbe paCCMaTpHBaIOTCH BJIHlIHHH CMeIqeHHH RYJII>
nYHKTa rpaBH'MeTpa, CMeIqeHHlI ropHSOHTa YCTaHOBKHH
nepHo,n;H'IecKHX omH6oK Kpyra H 6apa6aHa Teo,n;OJIHTaHa
peSYJIbTaTbI 3TaJIOHHpoBaHHH. 06cYlK,n;eHHe pesYJIbTaTQB
,n;JIlIHeKOTOpbtXcxeM 3TaJIOHHpoBaHHH.
528.936-036.5/.8:347 .235.U''l37 .142/

.li.

XPACKOBA,
cejchování
gravimetrů
náklonem
obzor, 25, 1979, Č. 3, s. 67-71

o vlivu chodu
gravimetru,
změny
horizařízení
a periodických
chyb
dělení
teodolim 'na výsledky
cejchováni
graviDále j8 provedena
diskuse
výsledků
pro
cejchování.

528.936-U36.5/.f :347.235.11/43i· .142,
Cl-JRÁSKovA, J.
Aktualiz.lce
matric
map evidence
na PET fólie

nemovitostí

pro

převod

AKTyaJIHSaIlHJI MaTpHll Kapr Y'IeTa HellBHlKHMOCTeKllJIJI
nepeBOlla HX Ha Il3T cl'OJII>rH
reoJIeSlH'IecKHH H KapTorpacl'H'IecKHH 0630p, 25, 1979,
No 3, CTp. 71-74
IlepeBoJI KapT SeMeJIbHbIXyro,n;HH Ha Il3T ~JIl>rH npe,n;CTalBJIlIeT3Ha'lHTeJIbHOe y,JIy'lmemre
~H,n;a Kapr
}"lera
iHeJlBHlKHMOCTeH.
OCHOBHbIMBOnpocOM npH nepeBOJIe DJIlIeTCJI 06ecne'leHHe Ka'lecTBa OKOH'IaTeJIhHOrOpeSYJII>TaTa. 06aop npaKTH'IecKoro OIThITa H npHMepoB crrpH 06ecne'lHBaHHH Ka'leCTBa pa60r lB H. n. reo,n;e3HJI IlapJIYÓHI~e.
347.235.11.065/.067/4371
JIETOXA,

Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, Č. 3, s. 71-74,
Pi'8vod
pozemkovych
mdp na PET fól1e představuje
významllOIl
inovaci
mapového
fondu
evidence
nemovitostí.
Slóžejní
otdzkou
při vlastním
provedení
převodu
je zabezpebmí
kval1ty výsledného
díla. Příspěvek
představuje
souhrn
praktických
zkušeností
a příkladů
v zabezpečování
kvality
prací
v n. p. Geodézie
Pardubice.

347.235.11.065/.067/437/
LETOCHA, K.
Dokumentace
výpoi,tů
výměr
pozemků
určených
ze souřadnic
Geodetlcký
a kartografický
obzor, 25, 1979, Č. 3, s. 74-76,
1 obr., lit. 5
Číselné
zpracováni
výsledků
nového
mapování
údržby
map
8videnca
nemovitostí
umožňuje
určovat
výměny
pozemků
ze souřadnic.
Používáni
těchto
výměr
vyžaduje
při daEí údržúě
mapy i při dokumentaci
dodržovat
určitá prav:dla,
která
jsou v člimku
popsána.

"313"347.235.11/-137.6/
TlfCOBIUIK,

TOMCA,

K.

)loKYMeHTBI\HJI BItI'IHCJIeHHKIDI0Iqa.IJ;HY'IaCTKOBonpelleJIeHHhlX no KOOpllHHaTlIM
reoJIeS'li'lecKHlí: H KapTorpacl'H'IecKHH 06sop, 25, 1979,
No 3, CTp. 74-76,
1 pHC., JIHT. 5
QHCJIeHHaJI o6pa6oTKa peSYJIbTaTOB HOBOil:C'I>eMEH:H 06HOBJIeHHlI fKapT Y'leTa HeJIBlHlKHMOCTeH
nOSBOJIJleT onpeJIeJIJITb nJIOIqaJIH yqaC'I'KOB no KOOp,IJ;HHllTaM.
lfcnOJII>SOBaHHe 3TllX nJIoIqaJIelí: rpeGyeT 'B npollecce JIaJIbHeHmero
05HOBJIeHHHKaprbI 'li JIOKYMeHTaIlHllc06JIIO,n;eHHHonpe,n;eJIeHHbIX npaBHJI, OnHCaHHbIXB CTaTbe.
"313"347.235.11/437.6/
TlSOVČÍK, Š.
Enlwicklung
der Liegenschaftenevidenz
gen !les sozialistischen
Aufbaues
der
ceren Aufgaben

in den
SSR und

Bedingunihre wei-

Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, Nr. 3,
Seite 61-64, Lit. 6
Entwicklung
der Bodenevídenz
in der Slowakischen
So:llalistische
Republik.
Einheitliche
Bodenund
Liegenscnaftenevidenz
in den BedingungBll
des sDzialistischen
Aufbaues
des Staates,
in erster
Reihe ihr Beilrag
und
Notwendigkeil
bei der Planung
der landwirtschaftlichen
Produktion
und dem Schutz
des Bodenfonds.
Richtungen
der weileren
vervollkommnung.

III.

PaSBHTHe yqeTa HellBHlKHMoCTeií:
B YCJIOBHllXCOI\HIlJIHCTH'1eCKoií:CTpoií:KH CCP H ero llaJII>Heií:nme Salla'lH
reo.neSH'IecKHlí: H KaprorpacIm'leCKHH
No 3, CTp. 61-64,
JIHT. 6

06sop,

25, 1979,

PasBHTHe Y'IeTa SeMeJIb B CCP. E.nHmlbIH yqeT SeMeJII>H
Y'Ie-r He.n;BHlKHMOCTeHB YCJIOBHHX cOllHaJIHCTH'IecKOH
CTpolí:KHrocy.napcTBa, rnpelKlle Beero ero BKJIa.n;li Ha.n06iHOCTblB TIJIamrpOBaHHH CeJIbCKOXOSlIHcTBeHHoronpoHsBo.nCTBa H B oxpaHe
SeMeJII>HOrO~H.na.
HaiIIpaBJIeHHH
JIaJIbHeHmero ycoBepmeHCTBOBaHHH.

528.711.089.6
TOMSA, K.
Berechnung
der
togrammetrischer
gungen

Elemente
der
Mellkammern

inneren
mittels

Orientierung
projektiver

phoBedin-

Geodet ický a kartografický
obzor, 25, 1979, Nr. 3,
Seite 65-67, 2 Abb., 2 Tab., Lil. 2
Mil Hilfe von Regeln der projektiven
Geometrie
wird die
Berechnung
der Elemente
der inneren
Orientierung
pho·
togrammetrischer
MeBkammern
ohne
vorltiufige
Kenntnis
der
annahernden
Werte
ge15st.
AuBer der theoretischen
Ableitung
wird ein Beispiel
der Bemessung
der Luftbild·
kammer ausgefíihrt.

528.563:089.6
TRAGER, L.
Zn einigen Problemen
der Eichnng von Gravimetern
mittel~
Nelgung
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, Nr. 3,
Seite 6'7--71, 3 Tab., Lit. 5
In der Arbait werden
der EinfIuB des Gravimeterganges,
dia Veranderungen
des Hortzonts
d'3I' Neigungseinrichtung
und der periodischen
Fehler
der Kreisteilung
sowie
der
Trommel
des Theodolits
auf die Ergebnisse
der Eichung
von Gravimetern
mittels
Neigung
behandelt.
Weiter
wird
eine Diskussion
der Ergebnisse
fiir manche
Eichungsschemen ausgefiihrt.

528.936-036.5/.8 :347.235.11/437.142/
CHRAsKOVÁ, ).
AktuaIisierung
von Matrizen
der Karten
del' Liegenschaftenevidenz
fiir die Uberfiihrung
auf PET-Folien
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, Nr. 3,
Seite 71-74,
Die Uberfilhrung
der Bodenkarten
auf PET-Folien
steUt
eine
b€deutende
Neuerung
des Kartenfonds
der Liegenschaftenevidenz
vor. Eine wichtige
Frage
bei der eig.entHchen
()berfiihrung
ist
die SichersteUung
der
QualHtlt
des Ergebniswerkes.
Der BeHrag
steUt
eine
Zusamm~nfassung
praktischer
Erfahrungen
und Beispiele
aus der
SichersteUung
der Qualitiit
der Arbeiten
im VEB Geodtlsie
Pardubice
vor.

347.235.11.065/.067/437/
LETOCHA, K.
Dokumentation
der
ausKoordinaten
bestlmmten
Grund·
.stiickfUichen
Geodetický
a kartografický
obzo'r, 25, 1979, Nr. 3,
SeHe 74-76, 1 Abb., Lit. 5
Di.e numerische
Bearbeitung
der Ergebnisse
der neuen K'artenaufnahme
und
der
Laufendhaltung
von
Karten
der
Liegenschaftenevidenz
ermogIicht
die
Bestimmung
von
Grundstiickfliichen
aus Koordinaten.
Die Anwendung
diesel' Flachen
erfordert
bei der
weHeren
Laufendhaltung
der
Karte
sowie
bei
der
Dokumentation
in Einhalten
bestimmter
Regeln, welche in der Abhandlung
beschrieben
werden.

"313"317.235.11/437.6/
TISOvčíK, Š.
Development
of Rcal Estate
Rcgistratlon
in Condilions
of
Socialist
Development
of the SSR and Hs Further
Tasks
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 3,
pp. 61-64, reL 6
Deveiopment
oi land registration
in the Slovak
Socialist
Republik.
Unified registration
of land and of rHal estates
in conditions
of socialist
development
of the state,
first
uf aU ,ts meaning
and need for planning
of agricuItural
productlon
2nd protectiool
of agricultural
land. Directions
of iurther
development.

TOMSA,K.
Computalion
of Innl'r
Orientation
metric
Cameras
Using Projectlon
Geodetický
a kartografický
obzor,
pp. 65-67, 2 fig., 2 tab., 2 ref.

Elements
of Ph oto gramRelalions
25, 1979 No. 3,
j

Using the rules
of projection
geometry
the computation
Df lIlner orientation
elements
Df photogrammetric
cameras
lS
solvert,
withaut
preUminary
knowledge
of approximate
valu8s. Besirtes theoretical
derivation
an examplen of checking an air borne
photographic
instrument
is presented.

528.563:089.6
TRAGER, L.
Problems

347.235.11.065/.067/437/
LETOCHA, K.
Documentation
of Area Calculatlons
Determlned
from Co·
-Ordinates
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 3,
pp. 74-76, 1 fig., 5 ref.
~um9rical
processing
of new mapping
resuIts
and up-dating
of I~nd
reglstration
maps
enables
to determine
areos
af plots from co-ordinates.
Use of these areas
reqUlres in further
up-dating
of map s and also in documentation
to obsel've
certain
rules
described
in the article.
"313"347.235.111437.6/
TlSOvClK, Š.
Evolution
du l'eglstre
d'immenbles
dans
les condltlons
émanant
de ľédificalion
soclaliste
de la République
Sociilli~te Slovaqne
et ses tílches
antérieures
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 3,
pHges 61-6'1, bibliographies
6
Evoh,tion
du registre
du sol dans
la République
Soc1aliste Slovaque.
Registre
unique
du sol et registre
d'immeubles
dans les conditions
de I'édification
socialiste
de
l'Etat,
surtout
son appc'-t
ct nécessité
pOlil" la planification
de la production
agricole
et la protection
des
fonds
fonciers.
Directions
ďamélioration
antérieure.
528.711.089.6
TOMSA, K.
Calcul
des données
ďorientatlon
Interne
des chambres
photogrammétriljues
par correspondance
projeclive
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 3,
pages
65-67,
2 illustr.,
2 tabl.,
2 bibliogr.
A l'aid"
de rE'gles de la géométrie
projective
on est en
trHin
da résoudre
le calcul
des
données
ďorientation
mterne
. des chambres
photogrammétriques
sans
connaissances
préalab!es
des valeurs
approximatives.
En dehors
de la dérivation
théorique,
on présente
un exemple
de
mesurage
ďun apparell
photographique
aérien.
528.563:089.6
TRAGER, L.
De quelqucs
problémes
relatlfs
ji I'étalonnage
des gravimetres par il1clil1alson
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 3,
pages ~7-71, 3 tabl" 5 bibUogr.
Larticle
traíte
de l'mfluence
du fonctionnement
du gravim€tre,
des
changements
ďhorizon
de
I'appareillage
dOillclinaison
et de:; erreurs
périodiqnes
de ]:a division
du limbe "t du tambour
du théodolite,
sur les résultats
effectifs
de ľótalonnage
des gravimětres
par inclinaison.
Discussi8n
au sujet
de certains
schémas
ďétalonnage.
5<8.936-036.5/.8: 347.235.11/437.142/
CHRÁSKovA, ).
Actualis"tion
des matrices
de
tral1sposltion
sur feuiIles
PET

528.711.089.6

i~lt Some

528.936-036.5/. B: 347.235.11/137.142/
CHRAsKOVA, ).
Up'Dallng
nf L~nd Registration
Map Matrices
for Transfer
onto PET Sheets
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 3,
pp. 71-·74,
TJ ansfer
Dr land registration
maps onto PET sheets
prese!1ts an important
innovation
in .lano registration
map
series.
Fundamentul
prohlem
of the
actual
tranfer
is
to asure
the qualHy
of the resulting
map. The article
summarises
experience
and
examples
of assuring
the
quality
in the national
enterprise
Geodesy
Pardubice.

of

Geodetický
a kartografický
pp. 67-71, 3 tab., 5 ref.

Calibration
obzor,

of

Gravity

25, 1979, No.

Meters

by

3,

The article
deals with influence
of gravity meter function,
change of tilting
equipment
horizon
and periodic
error ln
the division
of the circle and cf the drum of theodoUte
on results
oi calibration
of gravity
meters
by tiIt. ResuIts
of sóme calibr,ation
schemes
are discussed.

cartes

cadastrales

poltr

Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 3,
pages 71--74,
[,a transposition
des cartes
carlastr-ales
sur feuilles
PET
rcprésente
une
innovation
importante
du ťonds
cartohraplliques
cadastral.
Pour la réalisation
de la transposilion la qU8slion fcndamBnt-ale
est la garantie
de la qua·
lité de l'oeuvre
finale.
L',article
représente
un ensemble
ďexpériences
pratiques
et ďexemples
traitant
la garantie des travaux
effectués
par l'entreprise
Geodézie' Par·
dubice.
347.235.11.065/.067/437/
LETOCHA, K.
Documentaliull
du calcul
émanant
du levé cadastral
déterminé des coordonnées.
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 3,
pages 74-76, 1 illustr.,
5 bibliogr.
L'élaboraticn
digitale
de, résultats
émonailt
ďun
nouveau _lev_é et de llentretien
dros cartes
cadastrales,
per,met de déterminer
les contenances
ďimmeubles
suivant
If!scoordonnées.
L'f!mploi de ces contenances
exige l'observati on de cert'alnes·
regles,
décrites
dans
cet article,
en vue de l'entretien
des carles "insi que la documenta·
tion.

Geodetický a kartografický
roCnfk 25/67, Císlo 3/1979

Kapitalistické zriadenie malo v našich krajoch pre
svoju potrebu, najma z hfadiska daňového, podrobnú a dokladnúevidenciu
pody, zakladanú a vledenú
pozemkovým katastrom. Pozemkový kataster zhrňoval v sebe činnosť, poznatky a skúsenosti viac desiatok generácií a leho operát, najma mapový, aj
dnes z vačšiny územia SSR predstavuje jediný povodný operát velkej mierky a je často využívaný.
Tvoria ho katastrálne mapy prevažne siahovej dížkovej sústavy mierok 1:2880 a 1:1440 a ďalších a len
malé časti úze mi a sú zobrazené v metrickej sústave mierok 1:1000, 1:2000 a ďalších. Mapy metrickej sústavy mali niektoré intravilány miest a potom územia, kde sa pozemkový kataster zakladal
podla katastrálneho
zákona č. 177/1927 Zb. z. n.
(tzv. povodné, allebo nové mapovanie).
Mapové dielo, ako základ akejkolviek evidencie
o pode, pozemkoch a nehnutelnostiach,
predstavuje
velké množstvo živej práce robotníkov, technikov
a inžinierov a nemožno ho vytvoriť odrazu. Prirovnať ho možno k našim mestám, obciam a sídliskách
s ich budovami, ulicami, dopravou, atď., na ktorých
výstavbe a prestavbe sa zúčastňujú celé generácie.
Nástup socializmu so svojim plánovitým riadením
polnohospodárstva
a rozsiahlou výstavbou znamenal podstatne širšie využívanie tohoto roznorodého, avšak jediného mapového dedičstva. Systém
pOZJemkovéhokatastru však nebol schopný zvládnuť
prudší vývoj začatý éšte poremkovou reformou a
vonkoncem nie už vývoj pri socializácii polnohospodárstva.Bolo
nevyhnutné zjednt;ltiť zememeračskú službu a jej činnosť sústrediť na úlohy soci alistickej výstavby.
a jednotná
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vývoj evidencie nehnutefností
v podmienkach socialistickej výstavby
SSR a jeho ďalšie úlohy

2. SociaIizácia pofnohospodárstva
dencia pody

obzor

evi-

Jednou z prvých prác v roku 1954 zjednotenej zememeračskej služby do rezortu geodézie a kartografie bolo zho"dnotenie stavu rezortu a jeho možností na podporu socialistického
polnohospodárstva a pre j1ehoplánovité riadenie. Výsledkom týchto prác bol návrh na založenie j e dno tne jev ide n c i e pod Y (JEP). Po neúspechoch tzv. š t í tk o ve j a k c i e z rokov 1952-1953, k!eď stav nebol vyšetrovaný v prírode, bol a úloha zavedenia
poriadku .do evidencie pozemkov konkretizovaná
uznesením vlády zo dňa 31. 1. 1954 a uznesením
vlády zo dňa 25. 1. 1956 č. 192, ktoré uložilo orgánom r,ezortu geodézie a kartografie:
a) do konca roku 1958:
- vyhotoviť základné technické podklady JEP

na podklade využitia operátu pozemkového
katastra,
spolu so základnými technickými podkladmi
v obciach založiť pri miestnych národných
výboroch (MNV) nové elaboráty JEP,
b) každoročne priedkladať Ministerstvu polnohospodárstva a výkupu, Štátnemu plánovaciemu
úradu a Štátnemu štatistickému úradu sektorové prehlady o plochách kultúr podla hospodárskych obvodov okresov a kraj ov,
c) sústavne udržovať v súlade so skutočným stavom základné technické podklady JEP,
d) zabezpečovať po technickej stránke odborné
vedenie evidencie pody u národných výborov.
Následne na uvedené, bolů potl1ebné v krátkej dobe spracovať a vydať množstvo nových technických
predpisov, vyhotoviť kópie existujúcich katastrálnych máp (výše 50000 mapových listov), prijat do
rezortu nových pracovníkov, školiť a inštruovat ich
na práce miestneho vyšetrovania v obci a rokovania v stálej polnohospodárskej
komisii MNV. Popri
dobrej odbornej a politickej zdatnosti vyžadovala
sa tu osobná angažovanosť a vedieť sa vyjadrlt a
formulovať stanovisko v spleti možných riešeni a
požiadaviek. Velmi často súčasne s týmito prácami
sa vykonávala aj hospodársko-technická
úprava pozemkov (HTÚP).
Trleba konštatovať, Ž'El táto ťažká práca osobitne
sformovala pracovníkov rezortu, najma mladých,
a vtedy novOprijatých,
nastupujúcich
zo škol.
Vzhladom k iným zamestnaniam získali tito dobrú znalosť a prehlad v politike polnohospodárstva
a národných výborov a prevažná časť ich aj natrvalo ostala v službách rezortu, alebo pracujú
v aparáte nál10dných výborov. V,ela z týchto pracovníkov rezotu aj dnes aktívne pracuje v roznych
komisiách národných výborov (výstavby, poInohospodárstva) ako aj volených funkciách napr. ako
poslanci.
Výsledky miestneho vyšetrovania v obci, schválené a podpismi potvrd,ené všetkými členmi stálej
po~nohospodárskej komisie MNV, boli podkladom
na spracovanie nového mapového a písomného operátu JEP. Nový operát zohfadňoval v mapovej časU
zoskupenie drobných políčok do velkých lánov polnohospodárskej példy, ďalej náhradné pozemky súkromne hospodáriacich rolníkov, ako aj záhumienkyčlenov JRD. V písomnej časU uvádzali sa výmery, druh pozemkov a užívatelia pozemkov. Pri tvorba nového mapového operátu využili sa nové reprodukčné techniky a technológie, ktoré umožňovali
rychle spracovanie, avšak nezaručovali až tak veIkú presnosť v zobrazení pozemkov a vo výmerách
jednotlivých
parciel. Pri vyhotovovaní pisomnej
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časti, ako aj pri spracovaní prehladov o plochách
kultúr a evidenčných listov, výhodne sa využila
mechanizácia výpočtových stroj ov. Táto výhoda bola osobitne oceňovaná pri obnove písomného operátu. Treba si uvedomiť, že v tej dobe pofnohospodárske podniky, najma družstevný a súkromý sektor, nemali ešte ustálený podny fond. Skoro každý
rok postihla
polnohospodársky
podnik nejaká
úprava pozemkov s návrhom zmien v druhoch pozemkov a písomný operát po troch rokoch bolů
potrebné obnoviť a vymeniť.
Úlohu založenia JEP na Slovensku sťažovalo, že
skoro na jednej tretine územia nebolo vyhovujúceho katastrálneho
operátu, alebo tento bol vojnovými udalosťami a prechodom frontu druhej svetovej vojny zničený. Z týchto území na podklade
leteckých snímkov sa fotogrametricky
vyhotovili
náhradné mapy v mierke 1:5000, a tieto sa stali
podkladom pre založenie operátu JEP. Okrem toho,
aby sa mohol dodrž ať vládou stanovený termín na
vyhotovenie základných technických podkladov JEP
a sektorových prehladov, záujem miestneho vyšetrovania sa sústredil predovšetkým na polnohospodársku pOdu užívanú jednotlivými polnohospodárskymi podnikmi a dočasne sa zo zakladania vylúčili
zastavané obvody velkých miest. V tom období nebolo hospodárne prepisovať velké množstvo parciel
nepolnohospodárkej
pody v intravilánoch velkých
JIliest, ktoré nepatrili polnohospodárskym
podni~om. Tieto územia sa spracovali neskol' a obyčajne
pri úlohe spresňovania mapového operátu sposobom
preberania aktualizovaného obsahu z katastrálnych
máp do máp súvislého zobrazenia.
Treba konštatovať, že tak ako rezort geodézie
a kartografie včas zabezpečil velmi ťažkú a politicky významnú úlohu založenia JEP, tak isto zodpovedne pristúpil k úlohe udržiavania
jej obsahu
v súlade so skutočným stavom, ako aj poskytovaniu technickej pomoci národným výborom pre odborné vedenie JEP. Potrebné bolo vykonávať školenie a inštruktáže predsedov, tajomníkov a ostatných pracovníkov národných výborov zodpovedných za evidenciu. Obsahom školení bola manipulácia s dodaným operátom JEP, ako ho využívať v praxi a ako ohlasovať vzniklé zmeny orgánom geodézie v okresoch. Založený operát JEP podstatne zjednodušil práce HTÚP, ktorých potreba bola naďal1ej
politicky velmi naliehavá. Súkromné hospodárenie
na polnohospodárskej
pOde prestávalo byť príťažlivé, rolníci postupne vstupovali do JRD, alebo zanechávali podu a prechádzali pracovať do priemyslu, stavebníctva, dopravy, atď. Opustenú podu bol o
potrebné čo najskor prevziať do spoločného hospodárenia a obrobiť ju. Prleto bolo potrebné rokovať
so všetkými ešte súkromne hospodáriacimi rolníkmi a navrhnúť nové zoskupenie pozemkov súkromného sektoru a začleniť výmery opustených
pozemkov do ucelených honov JRD. Práce HTÚP
spadali síce do posobnosti organizácií rezortu po 1nohospodárstva,
a tieto ich aj zabezpečovali, početnosťou však boli tak velké a politicky naliehavé,
že každoročne bola potrebná výpomoc pracovníkov
rezortu geodézie a kartografie.
Založením operátu JEP, spoluprácou s orgánmi
národ~ých výborov pri udržiavaní súladu so sku-

točným stavom, ako aj poskytovanou výpomocou
pri prácach HTÚP rezort geodézie a kartografie
významne prispel k hospodárskemu a politickému
upevneniu družstevného a štátneho sektoru v polnohospodárstve. Výsledky novej evidencie pOdy vo
forme sektorových prehfadov o plochách kultúr
a správami o zmenách v podnom fonde sa stali podkladom pre rozpis výroby na pofnohospodárske
podniky a určenie výšok povinných dodávok polnohospodárskych
produktov pre štát, stali sa nepostrádateťnými podkladmi pre riadenie a plánovanie polnohospodárstva,
vyhodnocovanie
plánov
osevu, vedenie štatistiky v polnohospodárstve
ako
aj pre posúdenie využívania existujúcej polnohospodárskej pOdy. Odborná a politická práca ako výrobných praoovníkov rezortu, tak aj jeho vedenia,
bola štátnymi orgánmi vysoko oceňovaná. Výsledky práce našich technikov získavali vo všeobecnosti
doveru tak, že založená JEP bol a uznaná za schopnú prijímať ďalšie úlohy a poskytovať údaje pre
širšie společenské využívanie.

Rast celospoločenského
využívania evidencie pody
začína vydaním zákona o evid:encii nehnutelností
č. 2211964 Zb., a vykonávacej vyhlášky č. 23/1964
Zb. Dátumom ich účinnosti boli vydané významné
právne normy celospoločenského charakteru, s ktorými navzájom súvisia (Občiansky zákonník, Zákon
o štá tnom notárstve, Hospodársky zákonník). Zákon
označuje založený spresnený a udržiavaný operát
JEP ako e v i den c i u ne hnu tel n o stí
(EN)
a ukladá okresným orgánom rezortu g,eodézie a
kartografie viesť v rámci tohoto operátu evidenciu
právnych vzťahov k nehnutelnostiam
(vlastníctvo,
užívací;e práva, správy národného majetku a obmedzenia prevodu). Odvtedyůkresné
orgány l1ezortu
vykonávajú evid'enciu právnych vzťahov na podklade prijatých platných listín na listoch vlastníctva.
Po troch rokoch účinnosti zákona začalo sa aj
s komplexným zakladaním právnych vzťahov EN
na území jednotlivých obcí. Tento výkon prebiehal
za súčinnosti MNV a občanov, ktorí platnými listinami preukazovali vlastníctvo k nehnutelnostiam.
Evidované údaje právnych vzťahov na listoch vlastníctva, ako aj ďalšie údaje EN stali sa podkladom
pre spisovanie listín o prevodoch nehnutelností
(kúpa-:-predaj, darovanie), ako aj pre rozhodovanie štátnych orgánov (dedenie, vyvlastňovanie, rozhodnutia súdov). V dosledku toho okresné orgány
rezortu stali sa v,erejnosťou velmi navštevovanými
pracoviskami. Vyhotovujú sa tu výpisy z EN, identifikáci:e pozemnoknižných parciel na stav EN, kópie z pozemkových máp a geometrické plány. Rozsah týchto prác stále rastie so zviičšujúcim sa počtom zapísaných právnych vzťahov vEN. Štátne
orgány, ako aj socialistické organizácie, velmi oceňujú, že z EN sa rýchle získajú požadované informácie, najmii o vlastnílwch a tiež ďalšie údaje o nehnutelnostiach, ako sú parcelné čísla, druh pozemkov a výmery. V prípadoch, keď vlastnícky vzťah
nie je v EN založený, zisťovanie vlastníkov j'e podsta tne zložitejšie. Z pozemnoknižných vložiek získa-
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jú sa mená vlastníkov, avšak už nie ich bydlisko
a adresy. Okrem mena (vlastné a priezvisko) pozemková kniha neviedla žiaden identifikačný znak
vlastníka. A prípady zhodných mien ako v mestách,
tak aj na dedinách sa často vyskytujú. Pri tomto
treba ešte spomenúť, že ako pOZJemková kniha, tak
aj terajšie listy vlastníctva EN nepreukazujú úplne
vlastníctvo a príslušné orgány, organizácie ako aj
občania sú povinní úplnosť preukázať ešte listinami. Táto listinná preukázatelnosť
obyčajne u právne usporiadaných
nehnutefností
nie je osobitne
zložitá. Pr1 prácachkomplexného
zakladania právnych vzťahov sa prichádzalo na to, že v obciach je
vela prípadov, kde občania nemajú usporiadané
právne vzťahy a často nemožu preukázať vlastníctvo ani po dIa záznamov pozemkovej knihy, ani nejakou inou platnou listinou. Osobitnú problematiku
tvoria v takýchto prípadoch dedičske rozhodnutia,
ktoré, aj kecf sú právoplatné, v obsahu označujú
nehnutelnosti
nie podfa skutočného stavu vedeného v EN a tieto vzťahy sa nemožu do tejto evidencie zaznamenať. Rastúci rozsah prác v oblasti EN,
ako aj uvedená
zložitá problematika
evidencie
právnycli vzťahov, bude vyžadovať účinné opatrenia ako v rámci rezortu geodézie a kartografie,
tak aj medzirezortne.
Dalšou významnou oblasťou využívania operlítu
EN a jej údajov sa stala ochrana polnohospodárskeho podneho fondu. Evidencia pOdy zaznamenávala a v ročných správach informovala o velkých
úbytkoch ornej a pofnohospodárskej
pOdy, jednak
pre výstavbu hospodárskych
a výrobných objektov
TRD,a potom aj výstavbou tovární a priemysell1ých
p,odnikov v rámci industrializáde
Slovenska. Orná
a polnohospodárska
pOda, ako základ výroby produktov výživy, stala sa predmetom pozornosti spoločnosti a bolo potrebhé robiť účinné opatrenia na
intenzívne
polnohospodárske
využívanie všetkej
pody a v maximálnej miere obmedziť zaberanie
ornej pOdy pre iné trvalé účely. Zákon o ochrane
polnohospodárskeho
pOdneho fondu č. 53/1966 Zb.
priial do systému ochrany ako závi!.zný podklad EN.
Dočasné a trvalé zaberanie polnohospodárskej
podv mohli byť vykonané len na podklade rozhodnutia
príslušných orgánov národných výborov. alebo Ministerstva polnohospodárstva,
a to v lokalitách a
v l'ozsahu podla geometrických plánov a závi!.zných
údajov EN. Okresné a kraiské orgány geodézie každoročne vypracovávali
rozbor o stave v podnom
fonde, zistených neoovolených zmenách a stave využívania polnohosoodárskeho
podneho fondu. Rozbory sa orerokovávali v Radách okresných a krajských národnvch výborov a stali sa kontrolou činnosti či už oolnohospodárskych
podnikov, alebo
národných vvborov. ako sa zabezpečuje plnenie
ustanovení zákona. Nebola to velmi populárna činnosť a rozne dovodv viedly užívatelské podniky,
aby pri miestných pochodzkach pútali pozornosf na
iné, ako pr-áve obrobenie všetkeJ ornej pOdy a zistenie nepovolených zmien. Teda al prispením EN
získavali sa poznatky. že zákon o ochrane podneho fondu nemá oožadovanú účinnosť. Po podrobneJ
analýze tohoto stavu najvyššími orgán mi, pristúpiIo
sa k ieho doplnentu a sprísneniu niektorých ustanovení.
Pomerne rozsiahle využívania EN má oblast vý-
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stavby a úZJemného plánovania. Akákofvek príprava
stavebnej činnosti, projektovanie
a schvalovacle
konanie nezaoblde sa bez preukázania vlastníckeho vzťahu k pozemkom určeným pre plánovanú
stav1ebnú činnosť a bez kópie z mapy EN. Na podklade týchto údajov zvažuje stavebný úrad oprávnenosť stavebníkov a dodržanie ustanovení o ochrane pOdneho fondu.
Vzhfadom na ustanovenie zákona, týkajúce sa
závi!.znosti údajov EN, treba aspoň v stručnosti
uviesť ďalšie oblasti a úseky využívania týchto
údajov pre činnOsť a rozvoj národného hospodárstva. Oblasť finančnej správy štátu využíva sumarizované údaje o výmerách pofnohospodárskej
pody
jednotlivých pofnohospodárskych
podnikov pre výrub pofnohospodárskej
dane, výplatu diferenčných
príplatkov a pre výšku odvodov pri záberoch polnohospodárskej pOdy. Správa národného majetku na
podklade údajov EN može viesť evidenciu stavteb,
výrobných objektov ako základných prostriedkov
národohospodárskej
evidencie. Z podkladov EN vyhotovujú sa pre pofnohospodárske
podniky, tzv.
podnikové evidencie pozemkov, ako evidencie základného výrobného prostriedku a pDe operatívne
riadenie pofnohospodárskej
vefkovýroby. V posledných rokoch zlučovaním pofnohospodárskych
podni kov došlo k pomerne velkej plošnej konc:entrácii
pOdy, najmi!. v rámci kooperačných zoskupení. Riadiť práce na vefkých a podstatne početnejších celkoch už vyžaduje vi!.čšie náDOky na organizác1u a
plánovanie a v tomto má napomáhať práve podniková evidenci a pozemkov. Táto má v svojom zložení mapovú a písomnú časť. Významné využívanie
výsledkov a údajov EN má ešte štatistika, a to nielen na úseku pofnohospodárstva,
ale aj pri lných
jej úlohách (sledovanie občianskej vybavenosti, sčítanie fudu).
Z uvedeného je zrejmé, že údaje a výsledky EN
sa celospoločensky stali závi!.znou normou pre 10kalizáciu, rozsah a celý rad cfalších informácH o pozemkoch a nehnutefnostiach
a umožňujú ďalší rozvoj nášho národného hospodárstva.
4. F.videncia nehnuterností
kej spo)ocnosti

v rozvinutej

sociaIistic-

Rozvoj národného hospodárstva v slape budovania
rozvinutej socialistickej
spoločnosti, ako ho programov prijal XIV. zjazd KSČ v roku 1971, vyžaduje predovšetkým skvalitniť riadenie a plánovanie
v celom národnom hospodárstve. Významným podkladom pre túto činnosť v mnohých odVletviach
sú výsledky EN. Nepochybne doba bude vyžadovat
efektivne vedenie EN s vefkými nárokmi na objektivitu a hodnovernosť údaj ov a na pohotovosť ich
posl<ytovania. Smernica XV. zjazdu KSČ ukladá polnohospodárstvu
zabezpečiť
sebestačnosf
štátu
v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Osobitne predsedníctvo ÚV KSČ uložilo posúdiť systém EN a vývoj
podnikovej evidencie pOdy pre podporné zabezpe.
čenie uvedenej smernice a plného využívania polnohospodárskeho
pOdneho fondu [4]. Pover,ené kolektívy pracovníkov rezortu ČÚGK a SÚGK vykonaU
hodnotenie EN z hladiska potrieb rozných úsekov
pofnohospodárstva.
Výsledkom hodnotenia sú ná-

1979/63

Geodetický a kartografický obzor
ročnfk 25/87, čfslo 3/1979

64

vrhy a námety na prospešnosť určitých úprava doplnenia ďalších informácií, ich hospodárneho
získavania, spracovania a trvalého poskytovania. To
má byť základ racionálneho
systému EN. Následne sa lexperimentálne overovalo a overuje viacej
inovačných
návrh ov v prevádzkových
podmienkach rezortných organizácií a niektoré, týkajúce
sa podnikových evidencií pozemkov, sa už postupne
realizujú v praxi [5]. Realizáciu ostatných inovačných návrhov podmieňuje inštalovanie rezortného
počítač a EC 1033, ako aj medzirezortné odsúhlasenie a dohody na konkrétnych úlohách spolupráce
najma na zabezpečovanie stáleho súladu evidencie
so skutočnosťou. Tu bude potrebné vytvorif funkčný systém zberu informácií, ich triedenia, uchovávania, sumarizovania a časového poskytovania pre
op1eratívne plnenie potrieb národného hospodárstva, ako na úseku správneho konania a nehnutefnostiach, tak pre účely hospodárskych činností. vývoj smeruje k tomu, aby písomná časť evidencie sa
stala čo najsk6r dobudovanou časťou informačného systému geodézie a kartografie (ISGK) a registler evidencie nehnutefností
(REN) predstavoval
maximálne automatizovaný zber informací o pode,
pozemkoch a nehnutefnostiach
a ich klasifikáciu
pre ochranu v6bec [6] a ochranu pofnohospodárskeho fondu zvlášť, pre pOdne rezervy, atď. REN
bude takto patriť medzi najviac využívané geodetické a kartografické
informácie obsiahnuté v ISGK
[2].

né prisposobiť potrebám rýchleho poskytovanla
obrazu o tvare a polohe pozemkov a nehnutefností.
Túto okofnosť bude potrebné zohfadňovať pri vykonávaoej obnove pozemkových máp EN. Na ten
účel odporúča sa prevod zákresu na plastické fólie,
z ktorých by sa mohli vyhotoviť pohotovo kópie na
objednávku. Pri tomto súčasne sa plne uplatní mi krofilmová technika. Ďalej navrhuje sa podstatne
urýchliť obnovu a aktualizáciu Štátnej mapyodvodenej v mierke 1:5000 priamym zmenšením pozemkových máp EN, a to najma v priestoroch, kde bude
dochádzať k ďalšej koncentrácfi, špecializácii a kooperácii pofnohospodárskej
výroby [3]. Zmenšeniny pozemkových máp by súčasne mohli tvoriť mapovú časť podnikovej evidencie pozemkov.

Pokiaf sa týka mapového operátu EN na Slovensku, je naďalej hlavnou úlohou rezortu dobudovať
mapový fond vefkých mierok v lokalitách, kde nie
sú pre EN vyhovujúce mapy [1]. Mapový fond sa
tu buduje podfa uznesenia vlády SSR č. 134/197l.
Pri tvorbe nových máp využíva sa výpočtová technika a automatizované
vykresfovaniJ8 polohopisu.
Táto tvorba a činnosť pr1edstavuje geodetickú časť
ISGK, v ktorej postupne po určitých úsekoch získavajú sa poznatky a zhromažďujú sa materiály. ČO
do komplexnosti riešenia je táto časť ISGK len v začiatkoch.

Záverom treba konštatovať, že vývoj EN bude naďalej upravovaný podfa výsledkov sledovania požiadaviek národného hospodárstva a postupného vyhodnocovania
výslledkov experimentálneho
zavádzania racionálneho systému EN pre potreby pofnohospodárstva, výstavby a ostatných odvetví národného hospodárstva.

V súlade s novelizovanou vykonávacou vyhláškou
k zákonu o ochrane pofnohospodárskeho
podneho
fondu budú postupne do roku 1980 v pozemkových
mapách EN zobrazené hranice intravilánov všetkých sídelných jednoUek, u ktorých tieto boli orgánm! l1zemného plánovanla určené. Požaduje sa
tu úlohu
zabezpečovať
podfa
harmonogramu
s uprednostnením
významných centier osídleni a,
str,edískobvodného
a miestneho významu a nakonlec nestvediskové sídliská. Pri intenzívnom kurze koncentrácie a špecializácie pofnohospodárskej
výroby, nastoluje sa otázka, aký typ máp je vhodný a efektívny na podporu tohoto procesu. Treba
brať do úvahy, že v extravilánoch bude ešte dlho
pveblehaf proces úpravy pozemkov a usporiadania
pOdneho fondu. Va vefkých oblastlach príde ešte
k pOč1etným zmenám diferencovaným podfa mlestnych podmi1enok, a tak do popDedia vystupuje otázka presnostl máp EN, predmetov meranla a znázorňovanla. Na účely pofnohospodárstva
a lesníctva sa javí vhodné prejsf na mlerku 1:5000 [4J.
Okrem toho, vývoj mapového operátu bude pótreb-

[1] LENKO, D.: Splnenie úloh v rezorte SÚGK v 5. patročnici -- základy úspešného štartu do 6. paťročnice. Geodet. a kartograf. obzor, 22/64, 1976, č. 1,
s. 6-11.
[2] MAXMILIÁN, K: Racionalizacl9sběru
informací pro
naplnění a vedení registru evidence
nemovitostí.
Geodet akartogr.
obzor, 21/63, 1975, č. 8,s. 225-231.
[3] ROUBA, J. a kol.: Zásady věcného plánu geodetických a kartografických
prací ha léta 1976-1980
v resortu ČÚGK Geodet. a kartogr.obzor,
23/65,
1977, č. 1, s. 1-3.
[4] KOUBEK, F.: Úkoly resortu ČÚGk v 6. pětiletce vyplývající z nových zemědělských zákonů. Geodet. a
kartogr. obzor, 22/64, 1976, Č. 1, s. 1-5.
[5] LENKO, D.:Plnenie
záverov XV. zjazdu KSČ v rezorte SÚGK Geodet a kartogr. obzor, 24/66, 1978,
č. 4,· s.79-82.
['6] KUKUČA, J.: Geodézia, kartografia a životné prostredie. Geodet. a kartogr. obzor, 23/65, 1977, č. 9, s.
215-217.

Prudký vývoj a stavebná činnosť v mnohých našich mestách a sídliskách dosahuje tak podstatných zmien, že doterajšími technológiami
nie je
možné vykonávať ďalšiu údržbu ani obnovu. Hospodárne sa tu javí vykonať nové miestne vyšetrovanie
a mapovanie. Pri tejto tvorbe nových základných
máp vefkých mierok citefnou brzdou ich preberania do operátu EN je nedostatočná právna úprava
technickohospodárskeho
mapovania z hfadiska už
vedenej EN. Riešenie tejto problematiky bude potrebné spájať s problematikou
ďalšieho zakladania
a vedenia právnych vzťahov k nehnutefnostiam
v EN a navrhnúť v tomto smere inováciu zákona
o EN a jeho vykonávacej vyhlášky a prípadne aj
iných všeobecne závazných predpisov.

Do redakcie došlo: 10. 1. 1979
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Výpočet prvků vnitřni orientace
fotogrammetrických komor
projektivními vztahy'

6S

Ing. Karel Tomsa, CSc.,
Praha

Vnitřní orientace fotogrammetrických komor se udává
obrazovou vzdáleností f, souřadnicemi hlavního bodu
snímku HS vzhledem k rámovým značkám a průběhem zkreslení objektivu.
Jelikož vznik obrazu skutečným objektivem se různí
od jednoduché teorie zobrazování nekonečně tenkou
čočkou, vychází se od praktického požadavku, aby
úhel ťX'sevřený optickou osou objektivu a hlavním
paprskem od bodu fotografovaného předmětu byl
roven úhlu ťXmezi obrazem a touže osou.
tgťX' = tgťX= r/f

obzor

= (r'+Jr)/f,

zde znaCl r' vzdálenost od hlavního bodu snímku
k zaměřovanému obrazu, Jr opravu ze zkreslení objektivu a f délku kolmice spuštěné ze středu promítání na
rovinu snímku, rovná se prakticky ohniskové vzdálenosti.
Prvky vnitřní orientace fotogrammetrických komor
se určují metodami laboratorními a terénními. Oboje
jsou stejně přesné. S prvními se setkáváme ve větších
konstrukčních dílnách, protože umožňují seriové,práce
s typizovanými úkony. Vyžadují však speciálnCIt poměrně nákladné přístrojové vybavení. Při terénních
metodách se vystačí s běžným zařízením fotogrammetrických pracovišť a jsou proto vhodné pro občasné
nebo nahodilé kontroly pozemních a leteckých komor
přímo jejich uživateli.
Jelikož poučkami projektivní geometrie se matematicky vyjadřují vztahy mezi předmětem a obrazem,

je možné vypočítat "obraz" jaký by měFbýt získán
cestou fotografickou a to i bez znalosti středu promítání a mimo to určovat polohu tohoto středu. Příslušný
postup je jednoduchý a výsledky názorně podávají
charakteristiku komory.
Poměr mezi dvěma (případně i více) projektivními
řadami bodů je stálý a podle obr. 1
AO/BO
AD/BD

ac/bc
: ad/bd

=

(ABOD) : (abcd)

=

1

(1)

a lze z něho vyčíslit kterýkoli dílčí poměr nebovzdálenost, např.

~

= AO ~

BD
BO ac AD

ad

= K BD

(2)

AD .

V téže soustavě projektivních řad je hodnota K stálá;
Dále platí: bd = ab-ad, pak
~'rbd
~d

_

ab - ad
ad

=!!!.- _

1 a ad

ab
BD

=

ad

.-

K AD +1
(3)

ab
AD
K BD

+1

Vzorci (3) a (4) lze vypočítat polohu libovolného bodu
v projektivně přidružené řadě; umožňují posouzení
průběhu zkreslení objektivu bez znalosti hlavního bodu
a obrazové vzdálenosti pouhým srovnáním s měřenými
vzdálenostmi na snímku (tab. la, sloupec 5).
Řada signálů nemusí být v jedné přímce, můžeme
vypočítat přímku fiktivní pro volenou vzdálenost od
stanoviska teodolitu ke střednímu bodu v terénu.
Měřené směrníky se orientují na tento prostřední signál
a vzdálenosti mezi jednotlivými body na fiktivní přímce
kolmé k nulové záměře jsou pak
Sn

= OO(tgťXn+I- tgťXn)~

Zpravidla není dobře možné v terénu vytyčit a signalisovat řadu bodů kolmou k přímce 00 tak, aby vzdálenosti mezi nimi byly stejné. Dostačí, aby jednotlivé
záměry byly symetrické k 00, případně ještě, aby
úhly mezi záměrami byly stejné (tab. la, sloupec 2).
Provýpoěet
prvků potřebných k :ur.čení()brazóvé
vzdálenosti f a polohy hlavního bodu vyjdeme opět ze
vztahu (1). Vyjádříme nejprve poměr
AD'
BD'

Obr. 1: Geometrické vztahy vnitřní

orientace komory

=

AO . bc ad'
BO
bd'

ac

aa/

= K bd' .

Je-li směr osy komory alespoň přibližně kolmý k přímé
řadě signálů, je průsečík této přímky s přímkou řady
obrazů velmi vzdálen od komory a ab je nepatrné
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Vytyčovací úhel

Bodč.

",g

1

Fiktivní přímka
2 000 tg",
m

Měřené snimkové
souřadnice x
mm

Vzdálenosti
podle vzorce (3) x'
mm

Difercnce (výpočet
5 - měření 4) Ar
mm

3

4

5

6

- 791,856
- 581,054
- 381,520
-189,056
O
+ 189,056
+ 381,520
+ 581,054
+ 791,856

- 82,974
- 60,930
~ 40,030
-19,846
O
+ 19,857
+ 40,090
61,094
+ 83,318

- 82,974
- 60,919
-40,020
- 19,841
O
+ 19,861
+ 40,100
+ 61,104
+ 83,318

O
+O,OU
+ 0,010
+ 0,005
O
+ 0,004
+ 0,010
+ 0,010
O

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

-24
-18
-12

A

C
+
+
+
+

B

6
O
6
12
18
24

+

Trojice bodů
1-5-9

A",
f
.dx

-Og3326
209,996 mm
-1,097
mm

-Og2945
210.000 mm
-0,971
mm

-Og2499
209,999 mm
-0,824
mm

Diference Ar mm (V)-počct -

I

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I

9

O
-O,OU
- O,OU
- 0,006
O
+ 0,004
+ 0,010
+ 0,010
O

=

AD'

AD' -

AB. Pak

AD'
BD'

a AD'

= I.

'r

a'O

=I

je L1lX

=

1

ac

00 cos LflX

K(AB - AO)
K-I

OO(K-I)

tgL1lX

COS(lX -

AC cos

c

OD' = AO(K + I)
K-I

=

lX

-L1lX)

L1lX) •

lX

(8)

Poloha hlavního bodu snímku HS vzhledem k bodu
c je

+ AQ

Jsou·li terče symetricky rozloženy vzhledem k ose 00
a AB = 2AO je

L1lX

cos

Spojením těchto dílčích výrazů dostaneme obrazovou
vzdálenost

=

KAB
K-I
1) AO

= 00 cos L1lX a jmenovatel

COS(lX

AD' _ AO ' když 00 ..:. cO.

(K K-I

0,016
0,002
0,006
0,003
O
+ 0,003
- 0,001
+ 0,002
- 0,014

a'O '

= AO

,

je K

+
-

= ac Oe'

kde ac je měřeno, Oe'
z trojúhelníku Oa'A

K-I

12

OOa' plyne

f

= K AB

I

11

+ 0,021
O
- 0,005
- 0,004
O
+ 0,003
+ 0,005
- 0,001
-0,020

Z trojúhelníka

00

AD'-AO=
K AB -

210,00 mm
-1,00
mm

= K.

Při rovnoběžnosti obou sdružených řad
a AD ..:. 00.
Úhel sevřený dvěma sdruženými řadami

== tgL1lX =

209,998 mm
-0,964
mm

I

+ 0,042
+ O,OU
O
- 0,003
O
+ 0,002
O
- 0,Ó13
- 0,042

= K(AD' - AB) čili AD' (I - K) =

= _ K AB

Zaokrouhleno

měření ze sloupce 4)

10

+ 0,020
O
- 0,005
-0,004
O
+ 0,003
+ 0,006
+ 0,001
- 0,018

vzhledem k ad' a lze proto položit bd' ...:..ad' a :::
Dále BD'

PriIměr

3-5-7

2-5-8

= AO(K

+ I)

HS

=

ce

= Lfx = f tt L1lX.

Příklad výpočtu (obr. I, 2, tab. Ia,b):
Byla zkoušena starší komora asi z roku 1930, která
měla sbroušený přítlačný rám bez značek. V terénu
bylo vytyčeno 9 bodů po 6g, přibližně 2-2,5 km vzdá·
lených od stanoViska teodolitu. Každý bod byl stabi.
lizován dvěma sloupky, mezi nimiž bylo napnuto plátno. Horní hrany pláten byly zanivelovány teodolitem
od stanoviska. Komora byla horizontována křížovou
libelou na přikládací konzole a usměrněna na střední
bod 5 průzorem. Pořízeny byly 4 snímky na topogra.
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fické desky Perutz. Každý símek byl proměřen 4 X,
takže každému bodu příslušelo 16 pozorování. Postup
výpočtu je uveden v tab. Ia, b a grafikonech v obr. 2.
;" Výsledky ve sloupcích 8, 9, 10 ukazují, že zkoušený
objektiv je symetrický; diference ve zkreslení vlevo
a vpravo od osy nepřesahují 2 {lm. Velké zkreslení je
jen na okraji snímku. Obrazová vzdálenost a poloha
hlavního bodu je různá pro měnící se vzdálenost od osy
objektivu. Pro analytické vyhodnocování je lhostejné,
které f a Llx se použije, jsou-li zavedeny příslušné
opravy měřených snímkových souřadnic. Při vyhodnocování analogovém lze opticky upravovat polohu
zaměřovaných bodů korekčními deskami, nebo pracovat
s těmi prvky vnitřní orientace, kterým odpovídá ještě
přijatelné zkreslení. Novodobé objektivy vykazují tak
nepatrné zkreslení, že v běžné praxi není třeba zavádět
nějaké opravy. Nutno však brát v úvahu snížení rozlišitelnosti na okrajích snímků, vyskytující se někdy při
takto korigovaných objektivech.

MEN!jÍK, M.: Geometrické
SPN Praha, 1966.

základy

fotogrammetrie,

TOM8A, K.: Výzkum vlivů chyb v prvcích ynitřní
orientace za provozních podmínok, Zpráva VUGTK
Č. 103/1960.

Lektoroval:
Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.,
stavební fakulta ČVUT v Praze

Obr. 2: Zkreslování objektivu pro různé hodnoty prvků
vnitřní orientace komory.

K některým problémům cejchování
gravimetrů náklonem

Ing. Lubomír Trager, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha

V uplynulých 10 letech bylo věnováno značné úsilí
cejchování gravimetrů CG-2 (SHARPE) a WORDEN
náklonovou metodou, která byla rozpracována v IFZ
AN SSSR v Moskvě [1, 2, 3,4]. Tato laboratorní me·
toda by měla být perspektivní, protože umožňuje cejchování gravimetrů nezávisle na tíhových základnách
- což je důležité zvláště v současné době, kdy se
studují neslapové změny tíhového pole Země.
Přestože bylo při cejchování gravimetrů náklonem
dosaženo Fady dílčích úspěchů, nedává tato metoda
v současné době dosud plně uspokojivé výsledky.
Pokusíme se osvětlit některé problémy, které zřejmě
ovlivňují podstatnou měrou celou metodu a pravděpodobně znemožňují dosáhnout potřebnou přesnost

v určení konstant gravimetrů. Budeme předpokládat,
že náklonové zařízení samo o sobě i gravimetr v náklonovém zařízení jsou správně justovány a měřené
údaje nejsou proto zatíženy chybami z nesprávné
justáže.

Při cejchování gravimetrů náklonem platí pro rovnováhu měřicího systému v nakloněné poloze základní
rovnice
f!o

+ f!r + Z(t)

=

f!o cos tJ,

kterou lze upravit na tvar
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+ Ao + G(N) + g(n) + ZW) =
+ cp(o+) - [Ho + kW)]}
go + Ao + G(N) + g(n) + Z(t-) =
= go cos ([o- + cp(o-)] - [Ho + k(t-)]}

při čemž mlčky předpokládáme, že druhá složka tíhového zrychlení f/osin f3 (resp. jí odpovídající sila, která
se snaží vychýlit vahadlo gravimetru z roviny kyvu)
se ruší pevností měřicího systému a neovlivní proto
žádným způsobem podmínky rovnováhy na vahadle.
V rovnici (1) můžeme ještě některé členy dále rozložit. Položíme si

go

= go cos ([o+

Dále platí

= Ao + G(N) + f/(n)
f3 = [o + cp (o)] - H

2f3 = f3+ -

f/r

cp(o)
H

= CP(Ok)
= Ho

-

+ CP(Ob)
+ h(t)

-

gr

-

Ao

-

G(N) -

f/(n)

-

Z(t)

-

f3

-

o
cp(o) -

H

-

Ho

-

k(t)

-

Ao

[k(t+) -

k(t-)]

(7)

+ Z(t) = O

+ G(N) + f/(n)

(8)

Další potřebné vztahy odvodíme z rovnic (6). Platí

hodnota tíhového zrychlení na bodě kde
cejchujeme (zde budeme všude předpokládat,
že f/o = 9,8 . 106 flm . S-2)
relativní hodnota tíhového zrychlení
adiční konstanta
funkční závislost pro hrubý šroub, převádějící odečtení hrubého šroubu N na jednotky
tíhového zrychlení
funkční závislost pro jemný šroub, převádějící odečtení jemného šroubu n na jednotky
tíhového zrychlení
chod gravimetru v čase t
úhel náklonu
odečtení vertikálního kruhu
korekční funkce odečtení děleného kruhu
CP(Ok) a bubínku CP(Ob)' která odstraňuje chyby
v dělení kruhu, v dělení bubínku a runovou
chybu
okamžitá poloha horizontu, tj. čtení kruhu,
pro které je gravimetr urovnán do horizontu
poloha horizontu v čase to
změna polohy horizontu za čas t - to

Předmětem měření je čas t, čtení gravimetru N resp.
n a čtení vertikálního kruhu o. Hodnota tíhového
zrychlení f/o a korekční funkce děleného kruhu If(Ok)
i bubínku CP(Ob) musí být známé. V průběhu měření
jedné serie musíme určit nebo vyloučit adiční konstantu Ao, chod gravimetru Z(t), polohu horizontu
Ho i změnu jeho polohy h(t). Vyloučením těchto neznámých se dostanou výsledky měření serie do vzájemného vztahu, který,.musíme při dalším zpracování
respektovat.
Hledáme hodno~y funkčního vztahu
G(N), resp. g(n).
Hlavním cílem cejchování náklonem je přiřadit dostatečnému a vhodně rozloženému počtu čtení hrubého
šroubu N hodnoty funkčního vztahu G(N), resp. pro
čtení jemného šroubu n hodnoty g(n). Počet čtení N
resp. n závisí na nepravidelnosti průběhu stupnicečím je průběh nepravidelnější, tím musí být počet
čtení N resp. n vyšší.
Pomocí vztahů (2), (3) a (5) můžeme rovnici (1)
upravit na tvar
go

+ [cp(o+) -

= [0+ - 0-]

a pro gravimetr urovnaný v horizontu dostaneme

kde značí
f/o

f3-

cp(o-)] -

+ Ao + G(N) + g(n) + Z(t) = f/o cos ([o + cp(o)]- [Ho + h(t)]}
(lb)

~ {[o+

~ [Z(t+)-Z(t-)]=-f/osin
.sin

+ cp(o+)]-

+ cp(o-)] - [hW) - h(t-)]}.
~ ([o+ + cp(O+)] + [0- + cp(o-)]- [2Ho + k(t+) + k(t-)]}
[0-

(9)

S uvážením rovnice C7) obdržíme
1

2 {[o + + cp(o+)] + [0- + cp(o-)] -

+ h(t-)]}

= - arc sin

[2Ho

+ kW) +

Z(t+) - Z(t-)
2. . f3
f/osm

(10)

Pro poloviční součet rovnic (6) s uvážením rovnice
(10) získáme
f/o
-go

+ Ao + G(N) + f/(n) + ~ [Z(t+) + Z(t-)]

cos arc sin
- [0-

Z(t+) - Z(t-)
1
2
. f3
. cos -2 ([o+
f/osm.
cp(o-)] - [h(t+) -h(t-)]}

=

+ cp(o+)]-

+

(H)

Rovnici (H) zjednodušíme pomocí aproximací. Platí
= 9,8 .106 f-tm. S-2; dále stanovíme požadavek, aby
jednotlivé členy v rovnici (H) byly vyjádřeny s přesností 0,01 f-tm.s-2• Musí být proto splněna podmínka
f/o

.
cosarcsm
Uvážíme-li,

Z(t+) - Z(t-)
2
. tJ
f/o

SIn

-9

>1-10

že cos arc sin x ..:. 1 -

(12)

x2

2T ' dostaneme

Z(t-) I < 900 sin 1f31· Pro IZ(t+) 10 f-tm.8-2 musí být 1f31 > 38', čemuž odpovídá f/rl> 599 f-tm. S-2; pro IZW) -Z(t-)I
= 1 f-tm.
.S-2 analogicky platí 1f31 > 3,8' a Igrl > 6f-tm . S-2.
Je žádoucí, aby pro malé úhly náklonu f3 byla hodnota
výrazu IZW) - Z(t-) I dostatečně malá. Ke splnění
této podmínky při malých úhlech náklonu f3 je nutné,
aby buď chod gravimetru byl malý, nebo je nutno
uspořádat měření tak, aby platilo t+ = t-. Při větších
úhlech náklonu je podmínka (12) splněna prakticky
vždy a rovnici (H) můžeme psát ve tvaru
podmínku

-

Z(t-)/

f/o

Jsou dvě rovnovážné polohy pro čtení 0+ a 0- zaměřené
v časech t+ a t-. Obě čtení jsou vázána vztahem
0- < H < 0+; můžeme psát
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IZW) -

=

1
+ Ao + G(N) + f/(n) + 2
[Z(t+) + Z(t-)]
.

~~

1

= f/o cos 2 {[o + - 0-] + [cp(o+)-9'(0-)]-

[h(t+) -

h(t-)]}

(13)
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Budeme-li předpokládat, že 19'(0+) - 9'(0-) 1 < 6",
h(t-)\ < 6" a uvážíme-li, že cos 6" = 1 - 0,4.
.10-9, sin2 6" = 0,8.10-9
a v opravných členech
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3. Vliv chyb děleného kruhu

Ih(t+) -

ještě položíme
Ao

1

+ G(N) + y(n)

= - 2yo sin2 ~

(0+ -

členem Yo sinfJ sin ~ [9'(0;;) -

0-) ...:.fJ, dostaneme dále

~ (0+ -

+""2
0-)

Chyby děleného kruhu jsou v rovnici (14) vyjádřeny

+ Z(t-)]

+ Yo sin fJ sin

Yosin fJ sin ~ [9'(0+)-

h(t-)]-

Vl~v opravných

= I" a

2-2 [h(t+)

členů
-

h(t-)]

Předpokládá-

me, že korekční funkce děleného kruhu má. tvar
[Z(t+)

=
Dále platí

~ [hW)-

9'(0+) -

-

tp(Ok)].

pro

~ [9'(0+) -

9'(0-)

=, 2a cosfO+ +

0-

+ 2/X)sin(O+ -

0-)

(16)

(14)

9'(0-)]

9'(0-)]

=

= I" uvedeme v tab.

1.

Vzhledem k tomu, že rovnice (16) určuje pouze korekční členy, můžeme ještě do ní dosadit přibližné
vztahy 0+
0- ...:. 2 H a 0+ - 0- ...:. 2 fJ a dostaneme

+

tp(o+) -

9'(0-) = 2a cos 2(H

+ a.) sin 2fJ

(17)

S uvážením rovnice (17) obdržíme korekční člen ve
tvaru
Uo sin tJ sin 1"

u,

tJ
o

Uo sin tJ sin 1"

Yo sin fJ sin ~ [9'(0+) -

U,

a"

110m. S-I

0,08
0,17
0,25
0,33
0,41
0,83
1,66
2,49
3,31
4,14

-15
-60
-134
-239
-373
- 1493
- 5970
- 13431
- 23872
- 37292

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
1
2
3
4
5

Velikost

= Yo -"

opravného

55,5. 10-4
27,8. 10-4
18,5. 10-4
13,9 . 10-4
11,1 . 10-4
5,6. 10-4
2,8.10-4
1,9. 10-4
1,4. 10-4
1,1 . 10-4

.. e

členu Yo sin (3sin ~ [9'(0+) -

Ao

H

o~

+~

{3

U,

o

110m. S-I

O

1
2
3
4
5

-

= I".

1

+ G(N) + y(n) + 2" [ZW) + Z(r)]

_ 0-) [1

+ a:: .
e

=

sin fJ si~2fJ cos 2(H
2 sin22

+ /X)]

(19)

Pro {3< 5° platí (sin fJ sin 2 (3)jsin2(fJ/2)...:.8,0 a dostaneme
Ao

+ G(N) + y(n) + ~ [Z(W + Z(t-)]
= - 2yo sin2

-

0-) [1

+ 0,19

=

2-2 (0+ -

~:: .10-4 cos 2(H

+ /X)] (19a)

Vidíme, že korekční funkce děleného kruhu vy jádřená vztahem (15) ovlivní výsledné hodnoty y, rozměro·
vým koeficientem, který nezávisí na velikosti y,. Přestavíme-li mezi dvěma sériemi dělený kruh o 90°,

60·

45·
Uo

a"
7

90·

sin tJ sin (3 cos 2(H

no·

135·

150·

0,00
-0,01
-0,06
-0,13
-0,23
-,- 0,36

O
O

0,00
0,01
0,06
0,13
0,23
0,36

+ ~)

110m. S-2

O

-

30·

(18)

= - 2yo sin2 ~ (0+-

9'(0-)]

se skládá ze dvou čá.stí, prvá je ovlivněna chybami
v děleném kruhu, druhá část chybami v děleném bubínku.· Hodnoty, kterých může tento člen dosahovati,
závisí na kvalitě děleného kruhu i bubínku. V současné
době neznáme parametry dělených kruhů a bubínků
v nakláněcích zařízeních používaných pro cejchování
náklonem, jedná se však o kruhy a bubínky analogické
horizontálním děleným kruhům teodolitů WILD T 3,
pro které podle (5) lze očekávat, že Itp(Ok)I <: 1" a
19'(Ob)I < I".

+ /X)

Po dosazení (18) do rovnice (14) získáme

-

Vliv opravného

sin fJ sin 2fJ cos 2(H

=

a jeho hodnoty si uvedeme v tab. 2 pro a

čle~u Yo sin fJ sin ~ [hW)-

h(t+)] závisí jednak llfl průhěhu funkce h(t). jednak
na velikosti časového intervalu t+ - t-. Podaří-li se
uspořádat měření tak, aby t+ = t-, potom nutně
h(t)+ = h(t-) a tento člen se neuplatní.

<p(o-)]

1493
5970
12431
23872
37292

0,00
0,03
0,12
0,26
0,46
0,72

0,00
0,01
0,06
0,13
0,23
0,36

O
O
O
O
O
O

-0,00
-0,01
-0,06
-0,13
-0,23
~.O
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+

pro každý úhel náklonu. Platí t- = t+
,,1t
II - měření t+ a t- rozštěpíme na dvojice měření
a při každém úhlu náklonu {3měříme, pravidelných časových intervalech ve sledu
t;, t tt nebo tI' tt, tt, t"4. Při dodržení
pravidelných časových intervalů platí

potom za předpokladu platnosti· (15) průměr z obou
serií bude správný.

Chyby bubínku jsou v rovniri (14) vyjádřeny členem
Yo sin (3sin ~ [.p(ot) -

<p(o;)].

O průběhu

1 (
)_ 1 (
2
tI + tf. - 2" ti + fa)'

korekčni

,,1 = 5'

UEG-GAE-3

,,1 = 2'

Pro naše další úvahy potřebujeme velikost periody
,,1 vyjádřit v jednotkách tíhového zrychlení. Diferencováním rovnice (1a) dostaneme
dYT

=

-Yosin

{3d~

a položíme si d{3 = ,,1. Velikosti period vyjádřené
v !Lm. S-2 pro oba typynakláněcích zařízen' sestavíme
v tab. 3

dUT
UT

LI

O

O

5

2'

I

LI

=

5'

!Lm.s--

o

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

=

-

-

-

373
1493
3358
5970
9327
13431
18279
23872
30210
37292

O
49,8
99,5
149,3
199,0
248,7
298,4
348,1
397,7
447,3
496,9

O
125,4
248,8
373,1
497,4
621,7
746,0
870,2
994,3
1118,3
1242,3

Dále si musíme uvědomit, že l<p(ot) -<p(o;)!
< 2b".
K odhadu velikosti opravného členu pro jednotlivé
úhly náklonu můžeme použít hodnoty z tab. 1
vynáso bené bil.
Kromě toho je nutno vzít v úvahu, že jakékoliv vlivy, které se projeví v úhlu náklonu (3Iiodnotou d{3
ovlivní i odečtení kruhu hodnotami do+ a do-, které
jsou spolu vázány vztahem
d{3

= do + = - do-

Pro naše úvahy si VSImneme metodiky merení prI
cejchování náklonem pouze s hlediska opravných členů
1
+
.
2"
[Z(t ) - Z(t-)],
[Z(t+) - Z(t-)]
a [h(t+) - h(t-)]
v rovnicích (ll) a (14), tj. s ohledem na časy měření
t+ a t- při zvoleném náklonv

8.

V podstatě můžeme rozlišit tři metodiky:
I - měření t+ a t- následuji bezprostředně za
sebou v pravidelném časovém intervalu ,,1t

t

= t

_

+

(V [4] je označena jako "mořská." metoda).
Při použití metodiky I a II se zpravidla uvádí pouze
jeden čas pro střed měření na daném úhlu náklonu (3,
t'

v

J. cas t

= 2(t1

Člen ~ [Z t+)
(J

v'll +

CI

III - v sérii se odm6ří napřed všechny úhly náklonu {3+("nad horizontem") při zvětšování
úhlu náklonu a potom všechny úhly {3("pod horizontem") při zmenšování úhlu
náklonu (nebo naopak). Časy t+ a t- pro jednotlivé úhly náklonu jsou od sebe vzdáleny
. a při dodržení pravidelných intervalů jsou
seskupeny
symetricky
kolem času
tB'
který odpovídá středu měření v sérii. Platí
1
tB = 2 (t+
t-) pro každý úhel náklonu {3..

funkce <p(0b) zatím nemáme žádné představy. Můžeme
však předpokládat, že platí !<P(Ob)! < b" a že je to
funkce periodická s periodou ,,1, která odpovídá hodnotě nejmenšího dílku děleného kruhu. Pro běžně používaná nakláněcí zařízení platí
UEGP-1

tt,

s,

+

+ t-).

+ Z(t-)]

je oprava z chcdugravimetru.

V metodice I a II se uplatní hodnotou Z(t), která se
pro jednotlivé úhly naklonu liší a závisí na pořadí
úhlu náklonu v sérii. V metodice III za předpokladu
lineárního chodu lze tento člen pro všechny úhly náklonu nahradit jedinou hodnotou Z(tB) v celé serii.
Při nelineárním chodu při metodice I a II lzc předpokládat, že uvnitř časového intervalu ,,1t (resp. t4 -- tI)
potřebného pro zaměř'ení jednoho úhlu náklonu se
odchylka od nelineárního chodu neuplatní a je možno
pro každý úhel náklonu určovat jedinou hodnotu pro
chod Z(t). V metodice III musíme při nelineárním
chodu pro každý úhel náklonu určovat jak Z(W, tak
i Z{t-).
Člen [ZW) - Z(t-)] vystupuje pouze v rovnici (U)
a jeho velikost ovlivňuje splnění podmínky (12). Pro
metodiku I má tento člen hodnotu (dZjdt). ,,1t a vzhledem k tomu, že časový interval ,,1t je zpravidla poměrně krátký (několik minut), je podmínka (12) splněna prakticky vždy. Pro metodiku IIplatí Z(W - Z(t-)
= O. Největších hodnot nabývá tento člen u metodiky
III, kdy časový interval t+ - t- dosahuje až desítek
minut a má·li gravimetr větší chod, dosáhne též rozdíl
chodu větších hodnot. Pro malé úhly náklonu, které
zpravidla bývají na začátku a konci série, nemusí hýt
v tomto případě zaručeno splnění podmínky (12).
Čaen [hW) - h(t-)] vyjadřuje změnu horizontu v časovém intervalu t+ - t-, který uplyne mezi čtením
0+ a 0-. Pro metodiku I má tento člen hodnotu (dhjdt).
.,,1t, která je stejná pro všechny úhly náklonu (za předpokladu lineá.rní změny h(t).) Pro metodiku II platí
hW) - h(t-) = O - možno konstatovat, že metodika
II sama vylučuje případnou změnu horizontu z měřených hodnot. U metodiky IIIuplyne poměrně dlouhý
časový interval t+ - t- mezi odečteními 0+ a 0- pro
stejný úhel náklonu a při rychlejší změně horizontu
může tento člen nabýt větších hodnot - v tomto případě nutno zavádět korekce.
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Ukazuje se, že je nutno věnovat pozornost děleným
kruhům i bubínkům a že chyby v úhlu o velikosti 1"
(které nutno předpokládat) způsobují již značné chyby
ve výsledcích.
Přesnost výsledků ovlivňuje do určité míry i metodika měření. Z hlediska opravných členů se ukazuje
jako nejvýhodnější metodika II a poněkud méně příznivá je metodika 1. U obou těchto metodik je nutno
zavádět pouze opravy z chodu gravimetru. U metodiky IIIje kromě opravy z chodu gravimetru (která je
konstantní pro celou sérii) nutno zavádět ještě opravu
ze změny horizontu. Pokud není chod gravimetru lineární, nutno zavádět u metodiky III samostatné
opravy z chodu jak pro měření "nad horizontem"
(0+), tak i pro měření "pod horizontem" (0-).
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Aktualizace matric map evidence
nemovitostí pro převod na PET fólie

Opatřením předsedy ČÚGK ze dne 10. března 1977
č. 964/1977-22 bylo v kapitole V. realizační části
uloženo převést pozemkové mapy na trvanlivé a
rozměrově stálé plastické fóli:e. Byli jsme si vědomi mnohých výhod, které přinesou pozemkové mapy ve formě stále aktualizovaných,
trvanlivých,
odolných a rozměrově stálých matric pro práci
středisek geodézie (SG), pro zkvalitnění služeb pro
obyvatelstvo a socialistické organizace. Pozemkové
mapy na PET fóliích, které zobrazují současný
stav, jsou podkladem pro pohotovou tvorbu snímků a kopií. Mapy "na sklad" nákladným ofsetem
ve velkém množství nebude třeba pořizovat. Uživatelé dostanou podle požadavků kopi'e současného
stavu pohotově pořízené přímo na SG.
Vzhledem k závažnosti a rozsáhlosti úkolu a nutnosti kvalitního prov1edení byla v Geodézii, n. p.,
Pardubice přijata opatření směřující ke stanovení
vhodného technologického postupu, který by v maximální míře tyto požadavky splnil.
.
Co do významu i rozsahu bych tuto akci přirovnala k tvorbě map evidence nemovitostí v souvislém zobrazení, kterou jsme prováděli před lety.

Velká většina matric map evidence nemovitostí
v souvislém zobrazení (MEN v SZ) byla získána
pozitivním rytím do hydrovoskové rycí vrstvy na
astralonu. Získané matrice byly graficky velmi kvalitní. I když jsou dnes zastaralé co do zobrazení
skutečnosti a staré z hlediska technického (astraIon stárne), nicméně jsou dobrou základnou pro
současný pf,evod.
Protože polyesterové matrice MEN se budou používat též k tvorbě dalších odvozených map menších měřítek (SMO-5, THMO-5, NPM-10 aj.), musí
jejich obsah být jasný, dobře čitelný, čistý a dokonale reprodukce schopný. Od 'samého počátku klademe v,elký důraz na dokonalou přípravu podkladů před vlastním převodem.
SG nejprve zajišťuje, aby obsah pozemkových map
zobrazoval současnost, a to kompletně se všemi náležitostmi. Aktualizace matric se mnohdy provádí
v kartografických
oddílech, tedy jinde než na SG.
Na tuto připravenost
pozemkových" map se proto zaměřuje pozornost podnikového kontrolního
útvaru.
Následující postupy pro aktualizaci jsou platné
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pro všechna měřítka používaných pozemkových
map (1:1000, 1:2000, 1:2880). Ať už se udržují tisky
nebo originály na zajištěných fóliích, vždy předpokládáme, že existuje matrice, rytina nebo tiskový astralon, ze kterého byla pozemková mapa vytištěna.

Podle doplněných pozemkových map se může provádět několikerým způsobem. Při rozhodování, jaký
způsob použijeme, vycházíme z množství, rozsahu
a kvality změn, z celkového vzhledu a stavu matric
(popraskané, potrhané, podř,ené), a ze způsobu jejich původního vyhotovení (kreslené a popisované
ručně, ryté).
Podle stavu matric a počtu změn se používá způsob aktualizace úpravou stávajících astralonů novým přepracováním, nebo způsobem kombinovaným
s některými postupy reprodukčními.
O technickém stavu a způsobu původního vyhotovení matric se pracovníci SG informují v oddělení technické dokumentace, kde jsou tyto podklady
uloženy. Po porovnání s udržovanými tisky MEN
se rozhoduje, jaký způsob bude použit.
1.1 Ú P r a v a
astralonů

a d o p 1n ě n í t i s k o v Ý c h

Použije se tehdy, obsahuje-li mapový list málo nekomplikovaných
změn a astralonová
matrice j1e
v dobrém stavu, nejlépe původně rytá (kresba j1e
čitelná).
1.1.1 Aktualizace dorytím
Matrici s minimem neplatného stavu a větším počtlem nových případů ovrstvíme znova pozitivní
rycí vrstvou a nový stav doryjeme. Po inverzi obrazu (tj. začernění a odmytí) se vyškrábe neplatný
stav, neplatné názvosloví a tiráž. Do matrice se
vylepí nová tiráž, popřípadě změny v názvosloví
a čísla bodů bodového pole na sloupávacím filmu
voskovým lepidlem a po kontrole se zašle do reprodukčního střediska, které z ní provede novou
astralol1!ovou kopii, kterou jedinou po retuši mů~e
použít pro převod. Tohoto způsobu aktualizace používá specializova.ný kartografický
útvar.
V tomto případě se nabízí i druhá alternativa:
na stávající matrici se napřed provede pozitivní
retuš (škrábáním). Vylepí se nové názvosloví. Po
překopírování na čitelnou stranu astralonu se fólie ovrství pozitivní rycí vrstvou a do ní se doryje
nový stav. Taková matri,ee je po invlerzi již způsobilá pro převod na PET fólie.
1.1.2 Aktualizace dokreslením
Použije se v těch případech, kdy kvalitní matrice
obsahuje mnoho neplatného stavu a málo nového.
Neplatný stav a stará tiráž se vyškrábe (ne do rýh,
ale do plochy). Lineament nového stavu se dokreslí
rýsovacími pomůckami (výhradně kovovými) astralonovými tušem!. Popis je možno provést také ručně astralonovou tuší nebo lépe suchými obtisky, které se však musí zalakovat lihovým lakem. Změny
v názvosloví a nová tiráž se zpravidla vylepí na
samostatnou průsvitku. Stačí k tomu snímkový papír, fotosazba n~ obyčejném filmu a lepidlo $01-

akry!. Po kontrole a opravách se aktualizovaná
matrioe s průsvitkou změn názvosloví př1edá do reprodukce, kde z nich vyhotoví novou soukopii na
durofol, která jediná po retuši může být podkladem
pro převod.
1.2 A k t u a 1i z a cen o v Ý m
přepracováním
Použije se u mapových listů, jejichž kvalita matric
je nadále neúnosná buď pro velké množství změn
nebo pro velmi špatný technický stav. Je dobré
takto postupovat ve výjimečných případech, kdy
existují pouze originály map na zajištěném papíře.
Matrice pozemkových map lze přepracovat trojím
způsobem.
1.2.1 Přepracování matric pozitivní rytinou
Nejdokonaleji a také nejrychleji dosahujeme kvalitního výsledku pozitivní rytinou. Pozemková mapa se pokryje plastickou fólií (astralon, durofol)
ovrstvenou transparentní
voskovou rycí vrstvou
svěUe hnědou nebo světle šedozelenou, aby byly
dobře patrné všechny červené zákresy změn na
pozemkové mapě. Bodové pole, lineament a veškeré označení parcel se vyryje příslušnými rycími pomůckami. P'řed začerněním obrazu je nutno provést
kontrolu práce buď přímo na rytině anebo na ozalidové kopii poří:zJené z rytiny (kopie je negativní,
bílé čáry v tmavém poli). Revize na ozalidu je lépe
patrná a prokazatelná.
Po začernění ultralakem
a odmytí krycích ploch rycí vrstvy vodou, vznikne
čitelná matrice polohopisu. Popisem a tiráží se
doplní buď přímo vylepením nálep1ek na sloupávacím filmu voskovým lepidlem popř. vykopírovaných
na kvalitní samolepící diazofilm, nebo konečně vyhotovením samostatné prfisvitky (viz 1.1.2).
1.2.2 Přepracování matric překreslením
Útvar, který není zařízen na rytinu, může matrice
obnovit překreslením.
Použije modern1ch plastických fólií polyesterových
s kreslícím povrchem.
Tyto fólie jsou sice pokreslitelné
všemi tušemi
vhodnými pro papír (opargol, vytahovací tuš Hardtmuth), ale protože záleží na trvanlivosti kl1esby,
můžeme doporučit speciální tuše z dovozu, se kterými máme z několikaletého používání ty nejlepší
zkušenosti.
Při této příležitosti je namístě upozornit na některé specifické vlastnosti polyesterových
kreslících fólií. Základním nosičem je čirá polyetyHmtereftalátová fólie velmi odolná proti všem mechanickým i chemickým vlivům, nestárnoucí, s velmi
příznivými rozměrovými vlastnostmi. Kreslící matová vrstva je na povrchu fólie naneseóá--jedno- či
oboustranně
ve velmi malé vrstvě, není tedy
",zrnem" hmoty, jak jsme byli zvyklí' u astralonu.
Astralonová leptavá tuš nEmína PET vhodná, nemá
kam se zaleptat, roztéká se. Ani značně vodové
tuše na papír' nejsou vhodné, protože nemají, kam
se vsáknout. Při- kresbě tenkých čar na PET fólie
používáme vytah ovací .či kótovací pera ostře nabroušená a dosti 'stažená, pracujeme pomalu, aby se
čára zaplnila krycím barvivem, ale aby se neroztékala. Kvalitu čáry je nutno zkoušet opět na okraji
nebo ústřižku téže fólie. Protože tuš zůstává pouze
na povrchu, pomaleji schne ve srovnání s kresbou
na papír. Trubičková plnicí pera lze použít tehdy,
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jsou-li dovoleny silnější čáry (asi 0,15-0,18 mm).
Odstranění kresby se děje odmýváním. Čerstvá
kresba ve větším rozsahu teplou vodou se saponátovým prostředkem
nebo lihem, starší kresba
tvrdou gumou, navlhčenou gumou, speciální gumou na plastické fólie. Na odmývaných místech
znovu kreslíme až po dokonalém zaschnutí, někdy
až po několika hodinách. Nešetrné škrábání škrabkou se vůbec nedoporučuje. Škrábáním se porušuje
kreslící matný povrch fólie, poškozený povrch zejména ve větším rozsahu je špatně pokreslitelný.
K poškození však při troše pečlivosti nemůže vůbec
dojít.
Vykreslená matrice se doplní parcelními čísly a
smluvenýmiznačkami
vylepením suchých obtisků.
Suché obtisky na PET povrchu všeobecně velmi
špatně drží, musí se zalakovat lihovým laklem. Proto je výhodnější, když zručná kreslička provede
popis ručně. Mimorámové údaje, tiráž a názvosloví
doplníme buď přímo do kresleného originálu způsobem popsaným v 1.2.1 nebo na samostatnou průsvitku. Podle toho dále vyhotovuje reprodukce převodu schopný podklad.
V podstatě se nepočítá s tím, že by
zemkových map, zvláště ne v měřítku
obnovovány tímto pracným způsobem,
nosti s prací na PET podložce se v plné
ní při údržbě matric již převedených.

matrice po1:2880, byly
ale zkušemíře uplat-

1.2.3 Obnova matric negativní rytinou
Třetí způsob celkové obnovy matric pozemkových
map s velkým množstvím změn zasahujících do
mnoha parcel je negativní rytina.
Tento způsob jsme též vyzkoušeli, ale jako předchozí má některá slabá místa, která brání masovějšímu použití. Do červené negativní transparentní
rycí vrstvy se platný stav vyryje běžnými rycími
pomůckami včetně parcelních čísel a značek. Nosičem rycí vrstvy je polyesterová podložka, vyrytý
negativ, který je velmi kvalitní, by byl ideální předlohou pro převod pouhým kontaktním kopírováním,
kdybychom se mohli spokojit slepou mapou. Doplnění mapy názvoslovím opět celý proces komplikuje.

2. Vlastní· reprodukční
rový film

převod matric

mat r i c k o m b i n o v a s reprodukcí

Tento způsob se použije v případech, kdy pozemkové mapy obsahují velké množství neplatné kresby, ale matrice jsou jinak kvalitní. Kombinovaných cest je jistě více, vyzkoušeli jsme tento postup: Z matrice se kontaktním kopírováním vyhotoví negativ a na něm se provede negativní retuš,
tj. vykrytí neplatného stavu popř. nezřetelných
míst silně dotčených změnami a neplatných popisů. Následný pozitiv se doplní popisem. Z tohoto
pozitivu vyhotovené kopie na durofolu se ovrství
pozitivní rycí vrstvou a doryjí se změny a nový
stav. Po inv1erzi, šetrné pozitivní retuši a po nezbytných revizních procesech a opravách, je předloha připrav1ena k převodu na PET film.

73

na polyeste-

Z transparentní předlohy se kontaktním způsobem
kopíruje buď na fotografický přímo pozitivní film
ASlpm nebo na negativ-pozitiv film FU 31 (ORWO).
Fotografické vrstvy těchto materiálů jsou velmi
kontrastní a zejména citlivé na nečistotu. Registrují
sebemenší nedokonalosti předloh. Předloha pro kopírování na PET film tedy nemůže být jakákoliv.
Použitelná je jedině matrice bez nečistoty, do hloubky škrábaných míst, nálepek, s kontrastní černou
kresbou a popisem na stejné straně plastické fólie
jako kresba. Nejlépe v,yhovuje tiskový astralon nebo
durofol s nečit1elným obrazem.
Vyskytly se námitky, že tyto astralonové (durofolové) kopie jsou zbytečný meziprodukt. Tvrdím,
že se vyplatí, protože zaručují dokonalou kvalitu
pozemkových map na polyesteru a dokonalá kvalita zaručuje jejich všestranné a bezproblémové
další využití. Tyto astralonová (durofolové) kopie
se ukládají v dokumentaci výměnou za podklady
předchozí. Slouží v případě znehodnocení pozemkových map na PET nebo jako podklad pro rf1zné
další využití nezávislé na činnosti SG.
3. Údržba matriC převedených

na FET fólie

3.1 O d str a n ě n í f o t o g r a f i c k é
neplatného
stavu

kr

18

sb y

Lze provést bez poškození kreslícího povrchu speciálním dvousložkovým přípravkem, který pracuje
obdobně, jako známý školní zmizík. Jedna složka
fotografický obraz vybělí, druhá složka toto vybělení ustálí. Aby vybělení obrazu zůstalo trvalé,
je nutno retušované místo vyprat, tj. ještě přetřít
vodou a dobře osušit. Tyto zásahy se provádějí nejlépe jemným vlasovým štětečkem, spotřeba přípravku je minimální a povrch fólie zůstane zaručeně nepoškozen. K ustálení obrazu se kromě originálního přípravku používá též koncentrovaný kyselý ustalovač pro amatérskou fotografii. Dokreslování je nutno provádět až na dokonale zaschlém
povrchu.
3.2 D o P I n ě n í n o v é h o s t a v u
3.2.1 Vynesení bodů a konstrukčních

1.3 A k t u a I i z a c 18
ným
zpf1sobem

obzor

čar

Protože nemáme k dispozici nekopírující modré tuhy vhodné tvrdosti (6H-8H), musí se vynášení bodů a konstrukční čáry provádět obyčejnou tužkou
požadované tvrdosti čitelně. Fotografická kresba
na převedené matrici je zpravidla nečitelná, tj. na
spodní straně matrice. Lineament můžeme tedy dobře vytáhnout tuší v nečitelné podobě a před reprodukcí tužkové pomocné čáry odstranit gumou. Vyhýbáme se přenášení kresby na povrch PET matric
vpichováním, aby nedošlo k poškození.
3.2.2 Popis a smluvené značky
Složitější situace nastává s doplňováním popisem
a smluvenými značkami. Suché obtisky všeobecně
na polyesteru špatně chytají, špatně drží, musí se
lakovat. V našem případě se musí použít obtisky
nečitelné, kterých je nedostatek a nutnost zalakování je další nepříjemnost. Sebemenší vrstvička
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laku časem na sebe přitahuje nečistotu a zhoršuje
kvalitu planografických
kopií z lakované matrice
pořizovaných.
Při dobré organizaci práce a dostatečném výcviku vybraných pracovníků není problémem kvalitní
ruční popisování čitelné nebo nečitelné. Kromě toho polyesterová fólie je tenká a transparentní,
takže si podkládáme jako pomůcku pro popis milimetrový rastr nebo vhodnou šablonu s čísly a značkami. Na některých pracovištích (SG Ústí n. Orlicí)
záměrně oddělují popis od lineamentu na vrchní
stranu fólie, aby nedocházelo k jeho poškozování
při opětovném odmývání nebo gumování kresby.
3.2.3 Doplňování matric dalšími změnami
Při opětovném doplňování matric se vyskytne případ odstraňování tušové kresby. Použijeme opět zkušeností odst. 1.2.2.
V některých oblastech, kde dochází k velkým hospodářským změnám, se budou některé mapové listy
rychle zaplňovat změnami. Mělo by se počítat s tím,
že se některé matrice budou muset opět obnovit.
Bylo by to pouhé kontaktní překopírování na čerstvý PET film.
Celkově lze říci, že problém převodu pozemkových map j1ejiž v současné době spíše problémem
vhodné organizace práce, instruktáže
a zácviku
pracovníků, než problémem technickým či technologickým.
Proto jsme v n. p. Geodézie v Pardubicích koncem
roku 1977 sestavili
tento interní technologický
postup, vycházející z podmínek našeho podniku,
který byl rozmnožen na všechna pracoviště, na

kterých se aktualizace a údržba provádí. Kromě
toho byli podrobně instruováni všichni pracovníci,
kteří se těmito pracemi zabývají. Zkušenosti s ročním využíváním jsou velmi dobré.
Do redakce došlo 6. 10. 1978
Lektoroval:
Ing. Karel Čí pa,
Český úřad geodetický a kartografický

VzhLedem k rozsahu závažnosti prací a široké VYUZItelnosti pozemkových map převedených
na trvanlivé,
odolné a rozměrově stálé matrice, byly do "Technologického postupu pro převod map na PET fólie" (984611
Ti' 1/78/vydaného dne 12. prosince 197B/ČÚGK č. 2639(
/1978-22)
promítnuty následující požadavky na kvalitu:

"Kvalita této mapy převedené a průběžně udržované
na PET fólii musí vždy umožňovat vyhotovení kvalitního výtisku resp. reprografické kopLe této mapy a jejich
čitelnost a jednoznačnou srozumitelnost obsahu v rozsahu celého mapového listu. Kvalita pozemkové mapy
převedené a průběžně udržované na PET fólii musí rovněž umožňovat vyhotovení zmenšeniny do měř. 1: 5000
a čitelnost a srozumitelnost jejího obsahu všude tam,
kde j.9 splnění této podmínky technicky reálné bez redukce obsahu pozemkové mapy (netýká se pozemkové
mapy v měř. 1 : 720, 1: 1000, 1: 1250 a 1: 1440). Důraz
na dodržení této podmínky je třeba klást především
u parcelních čísel pozemků zařazených do zemědělské
půdy a u parcelních čísel lesních pozemků".
Vzhledem k tomuto požadavku nelze přistupovat k zabezpečování prací s převodem pozemkových map na
PET fólie pouze mechanickým způsobem. Příspěvek s.
inž. Chráskové uvádí řadu praktických poznatků a návod k vytváření předpokladů pro zabezpečení kvality
výsledného díla a dokládá, jakým způsobem je v Geodézii, n. p., Pardubice přistupováno k otázkám kvality
prací.

Ing. Karel Letocha,
Středisko geodézie pro okres
Prostějov

Dokumentace výpočtu výměr pozemku
určených ze soutadnic

Bylo prokázáno v [2], [3], že určení výměr ze souřadnic
a výměr z obrazce (dále ps a PO) jsou dva odlišné postupy a s touto odlišností nutno počítat všude tam,
kde u parcel v mapách evidence hemovitostí (dále EN)
dochází k současnému výskytu obou druhů výměr.
U ps, pokud jsou určeny ze souřadnic v S-JTSK,
není nutno v podstatě dodržet zásadu postupu z velkého do malého a možno připojovat výměry ps k sobě
mozaikově, podle časového sledu jak jsou zjišťovány,
např. při údržbě nebo při postupném zaměřování sousedních katastrálních území. Při tom je třeba zachovat
dále uvedené pokyny. Naproti tomu je u Po nutno tuto
zásadu dodržet, celkovou výměru skupiny Po třeba stanovit pokud možno přesněji, v každém případě však

nezávisle od součtu dílčích výměr a provést jejich
vyrovnání.
. @IVýměry ps splňují základní pravidlo, že součet
výměr dělených parcel, vypočtených ze souřadnic vy.
jádřených na cm, se musí shodovat na čtyři desetinná
místa s výměrou obvodu skupiny parcel, který je
určen ze stejných souřadnic. Toto pravidlo je splněno
v dané soustavě bez ohledu na zobrazení situace a musí
být dodrženo při každém výpočtu výměr, kterým bude
připisována kvalita výměr ps (neplatí ovšem při přechodu do jiné soustavy; o tom viz dále). Této spolehlivé a ostré početní kOl\troly není dobré se vzdávat*,

* Bude proto nutno požadovat, aby výsledky z počítačů
byly dodávány B údaji na 4 desetinná místa m2.
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byla předepsána už návodem A ([5], § 292) a výměry
ps by se měly postupně stát převažujícími údaji map
zaměřených číselnými metodami a zpracovanými případně v digitální formě. Proto se musí také dbát na
jejich řádnou dokumentaci, aby nesrovnalosti ve výměrách, zjištěné při údržbě, bylo možno vyhledávat
v menších lokalitách a nebylo je nutno přenášet do
větších územních celků, které musí dostávat definitivní, tj. konstantní hodnoty.
Zmíněné pokyny, které nutno zachovat, máme-li bez
obtíží získávat výměry ps i v pozdější údržbě, možno
rozdělit na postupy při měření a postupy při předpisu
a výpočtu:
1. Jednoznačná a trvalá stabilizace vlastnických
hranic pozemků, zejména v intravilánu, aby při poz·
dějších změnách byla zaručena identita bodů, mohlo se
při údržbě navázat na původně zjištěné výměry ps
a nadále zachovávat jejich kvalitu.
2. Celý obvod lokality, ve kterém budou zjišťovány
výměry ps, musí být zaměřen číselnou metodou.
3. Body, které se nacházejí na spojnici dvou sousedních lomových bodů hranice, musí být zaměřeny staničením na této spojnici.
Postupy pro předpis a výpočet výměr ps;
4. Především nutno předepsat všechny body obvodového mnohoúhelníka pro výpočet výměry celé lokality a pak zachovat pravidlo o rovnosti celku a všech
jeho částí s přesností shora uvedenou.
4. U bodů, ležících na spojnicích lomových bodů
hranice, nutno souřadnice počítat ze staničení jako
body "na měřické přímce". Z téhož důvodu nutno
počítat průsečíky hranic se sekčním rámem, určují-li
se výměry uvnitř rámu mapového listu.
6. Při výpočtu výměr nových částí dříve zaměřeného
pozemku nutno u bodů nezměněného průběhu hranice,
jichž souřadnic bylo použito pro výpočet ps, použít
vždy souřadnice původní a to i tehdy, kdyby tyto body
byly znovu zaměřeny (toto měření použít jen pro
kontrolu identity bodů). Totéž platí i při připojení
nové sousední lokality nebo katastrálního území, kdy
v zájmu zachování spojitosti je třeba zvlášť pečlivě
dodržet identitu bodů společné hranice použitím totožných souřadnic.
Při technicko-hospodářském mapování (THM) i při
údržbě map EN je třeba údaje o výměrách po zaokrouhlení přepsat z tabelace výsledků počítače do
tiskopisu pro výpočet parcel a dílů (Geogézie č. 4.32)
a provést přiměřené kontroly. Bylo by vhodné, aby
tento tiskopis byl doplněn o údaj čísla podrobného
záznamu (tj. polního náčrtu) a tím docílit vzájemého
spojení všech podkladů, které dokumentují výpočet
výměr.
Souřadnice lomových bodů hranic pozemků zaměřené číselnou metodou v terénu můžeme považovat za
vyrovnané
(pokud jsou vyjádřené v S-JTSK),
neboť při výpočtu souřadnic PBPP až po souřadnice
podrobných bodů bylo provedeno jejich početní vyrovnání (např. u typů úloh 26, 28, 31, 42, 45, 46, 49,
51, 53, 66, 68, 74 ap. [číslování podle tiskopisu Géodézie č. 6.73]). Proto možno považovat výměry ps
získané z těchto souřadnic také za d·efinitivní.
Kromě těchto vyrovnaných souřadnic existují sou·
řadnice lomových bodů zákresu hranice (lineamentu),

odměřené z mapy pomocí př'esných pravoúhlých ko·
ordinátografů,
nyní nazývané souřadnice kartometrické. Jejich použití pro výpočet výměr. bylo poprvé navrženo v [4].
V poslední době se tyto kartometrické souřadnice
často používají, např. tchdy, kdy z ekonomických důvodů se přebírá situace v extravilánu ze starších mapových podkladů bez měření v terénu a doplňuje se tak
zaměřená situace v intravilánu a v okolí na rozsah požadovaného území. Možno očekávat, že tyto případy
budou častější.
Výměry vypočtené z těchto souřadnic mají početní
vlastnosti výměr ps: jeden číselný výsledek, přesnost
na 2 desetinná místa m2 (při odměření souřadnic na
1 desetinné místo m) a zachovávají pravidlo o rovnosti
součtu částí a celku bez vyrovnávání. Je proto možno
při výpoětu výměr spojovat souřadnice kartometrické
se souřadnicemi vyrovnanými.
Je však třeba si při tom uvědomit, že při každém
použití kartometrických souřadnic má výsledná výměra vlastnosti výměry vypočtené z obrazcc, tj. kvalitu O a to i tehdy, kdyby převažující část bódů měla
souřadnice vyrovnané. Označme tyto výměry P~s'
Nejvíce původních výměr je určeno při THM a bude
třeba v zájmu dokumentace dbát už zde na dodržení
zásad pro rozlišení výměr podle původu. Je samozřejmé, že by v obnoveném operátě EN po mapování měly
být označeny kvality výměr podle [1]; dosud tak tomu
nebylo.
Uvažujme případ THM katastrálního území M
podle obr. 1. Při THM byly úseky obvodové hranice
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A ... B a A. ... O zaměřeny a zobrazeny z vyrovnaných
souřadnic v S-JTSK. Úsek B ... O transformován početně ze soustavy SŠ (soustava svatoštěpánská)do
S-JTSK a zobrazen. Pro úseky O ... D a D ... A byly
odměřeny kartometrické souřadnice ze zvčtšené situa.
ce do 1 ; 2000. Úsek katastrální hranice D ...B zůstal
nezaměřen, neboť část území MIlI se přebírala i s dosavadními platnými mapami EN.
Dále v části území MI byla situace zaměřena číselně
a zobrazena v S-JTSK; výměry byly určeny z vyrov-
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naných souřadnic, tj. ps s kvalitou 2. V části území MIl
byla situace zvětšena fotomechanicky a výměry určeny
z kartometrických souřadnic, tj. Pks. s kvalitou O.
V části Mm byly převzaty dosavadní výměry podle
EN, tj. PO, rovněž s kvalitou O.
Postupy při určení výměr a nutné kontroly jsou
tyto: Pro část MI se celková výměra (dále cv) určí
z obvodového mnohoúhelníka A .. B .. e .. A samostatně; pak cv pro MI = EPs až na 4 des. místo m2.
Pro část MlI se opět z obvodu určí cv z kartometr.
souřadnic; pak cv pro MlI = EPlJrs až na 2. des. místo
m2. Pro část MIlI se cv přebírá z EN a rovná se EPo,
nedojde-li k dělení parcel na obvodě D ... A a A ... B.
Dojde-li k dělení, určí se zbytek dílů parcel v obvodě
MnI odpočtem v úseku A ... B a vyrovnáním v úseku
D ... A.
Poněvadž v uvedeném případě nedošlo ke změnám
průběhu hranice katastrálního území vůči žádnému
sousednímu k,ú., bude: cv pro MI
cv pro MlI
cv
pro Mnz" = cv dosavadního k.ú. M, tj. před THM
a rozdíl se vyrovná v kompensační parcele v části MIlI
při čemž cv pro MI a MlI jsou vypočteny ze souřadnic
vyrovnaných nebo kartometrických.
Vyhodnocení údajů z počítače a požadované kontro.
ly musí být součástí dokumentace o původu výměr,
neboť jen tehdy se· může u SG úspěšně navazovat
v údržbě při jejich změnách. Všeobecně je třeba požadovat, jako u každé kooperace, aby vyhotovitel operátů THM bral v úvahu potřeby pozdějšího uživatele.
Všechny výměry po THM budou tedy mít znak
kvality 2. Označme ještě výměry vypočtené ze souřadnic v místní soustavě Pts, výměry ze souřadnic
v S-JTSK P~ (jaJw definitivní), pak znak O mají výměry po a PlJrs, znak 1 je pro výměry Pts a znak 2
pro výměry P~.
V [1] je správně uvedeno, že označení kvality O,
1,2 není klasifikací jakosti výměry, ale označení jejího
původu. Znak kvality 1 označuje výměry vypočtené
v místní soustavě a ty mohou být dvojího druhu: výměra určená z vytyčovaných prvků (obvykle oměrné
míry u oddělovaných pozemků jednoduchých tvarů,
např. na stavební místa). To je v podstatě místní soustava (dále MS), kdy souřadnicové osy ztotožňujeme se
stranami. Tato výměra se může odlišovat od výměry
vypočtené ze souřadnic vlastní MS, použité pro zaměření situace a dál se může lišit od výměry P~, vypočtené po transformaci bodů do S-JTSK. Tyto rozdíly jsou nevyhnutelným důsledkem přechodu z jedné
soustavy do druhé*, budou sice malé hodnoty, porušují
však na začátku článku zmíněné pravidlo pro výměry
ps. Toto pravidlo platí jen pro výměry "homogenní",
které jsou vypočteny v určité soustavě, ve které je
zaměřena celá lokalita s obvodem a situací uvnitř
a nikoli při spojování výměr různých soustav, i když
by šlo vždy o výměry ps.
Při údržbě bude docházet při zaměření v MS k převodu do S-JTSK obvykle později, kdežto výměry
s kvalitou 1 (Pts) se po zaměření použijí ihned (do
geometrických plánů a do EN). Při správném měření
a volbě MS by měl být po provedeném konečném pře-

+

+

* Je tomu tak proto, že při transformaci z jedné soustavy do druhé se nejedná jen o posun a pootočení, ale dochází též ke změně vzdálenosti mezi body.

vodu do S-JTSK rozdíl mezi výměrou P~ lokality a
její výměrou Pts zlomkem dovolené odchylky. Pro
zařazení výměr parcel uvnitř lokality s kvalitou 1
(Pts), po zaměření okolí v S-JTSK, existují dvě možnosti: 1) Ze souřadnic po transformaci vypočítat
znovu (za použití původního předpisu) všechny výměry, které pak budou mít kvalitu 2, budou homogenní, ale budou odlišné od výměr Pts . 2) Ponechat
výměry Mts a rozdíl vyrovnat v kompensační parcele. Obě cesty jsou správné; návod nebo praxe ukáže,
po které se půjde.
Tím jsme vyčerpali i ujasnili všechny hlavní problémy spojené se zavedením výměr ps do EN. Ne
všechny výměry budou určeny s kvalitou 1 či 2;
máme-li však plně zužitkovat číselné výsledky měření
při THM nebo údržbě, bude třeba věnovat mnohem
větší pozornost výpočtu výměr než dosud, začít s jejich
řádnou dokumentací už při THM, tj. označit každou
výměru znakem kvality, průkazně doložit postupy
a dodržet zásady v tomto článku uvedené. Při tom by
mělo být cílem stanovit ps pro co nejširší zaměřované
lokality a tím přispět k postupnému budování souborů
velkých územních celků s definitivními výměrami
a dále zkvalitňovat podrobné výměry parcel záznamem
jejich vývoje od původního určení po jejich poslední
změnu.
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I X. mezinárodní kartografická

konference ICA

Ve dnech 26. července až 2. srpna 1978 se konala IX. mezinárodní kartografická
konference Mezinárodní kartografické asociace [ICA). Místem jednání konference byla
Marylandská univerzita, College Park ve státě Maryland,
USA.
'
Program konference byl zaměřen především na tyto
okruhy otázek:
- automatizace v kartografii
dálkový průzkum Země, využití družicových snímků
v kartografii a jeho výhledy
koncepce zpracování map z hlediska komunikace kartografické informace
- historie kartografie
- mapování oceánů a pobřeží.
Součástí konference byla pracovní zasedání komisí ICA,
na nichž byly podány zprávy zúčastněných zemí, zhodnoc'en stav plnění programu práce komisí a přijaty závěry
pro jejich další činnost do př1štího zasedání Valného
shromáždění ICA, které se bude konat v r. 1980 v Tokiu,
Japonsko.
U příležitosti konference byla uspořádána mezinárodní
výstava map a atlasů, národní výstava USA a technická
výstava přístrojů a zařízení. Součástí byly dále techniCké
exkurse pořádané v průběhu jednání konference a exkurse do vybraných oblastí USA pořádané po konferenci.
Konference se zúčastnilo 42 členských zemí ICA. Nejpočetněji byla zastoupena pořádající země. tj. USA 168 delegáty, dále Japonsko [33 delegátů), Francie, NSR,
V. Británie a Španělsko. Ze socialistických zemí se konference zúčastnily delegace SSSR, PLR, NDR, MLR, SFRJ,
Kuby a ČSSR.
Na konferenci bylo předneseno 90 referátů, z toho nejvíce [23 referátů) z oblasti automatizace. Řada dalších
referátů byla předložena pouze písemně a zahrnuta do
materiálů konference nebo předložena formou "Poster
Session", tj. na zvláštní výstavce, kde autoři měli možnost na panelech dokumentovat výsledky své činnosti.
Z přednesených referátů a diskusí lze hlavní srně r y
v ý'Vo j e k a r t o g r a f i e charakterizovat
takto:
a) V oblasti a u tom a t i z a c e se uplatňuje postupný
přechod na digitální zpracování polohopisné i výškopisné složky mapy. Přitom polohopisná
složka je
ukládána do paměťových médií počítače a pomocí interaktivních displejů je zajišťována systematická údržba dat. Výškopisná složka mapy je rovněž ukládána
do paměťových médií a slouží pro řešení konkrétních
úloh na digitálním modelu terénu. Automatické rytí
vrstevnic se uplatňuje zřídka. Při fotogrammetrickém
vyhodnocení mapy zpravidla dochází ke grafickému
vyhodnocení obrazu vrstevnic, po němž následuje ruční vyrytí vydavatelského originálu pro reprodukci. Podařilo se teoreticky i prakticky pomocí počítačů řešit
otázky kartografické
generalizace;
protože matematická formulace úloh je složitá a značně zatěžuje čas
počítače, řeší se generalizace rychleji pomocí interaktivních displejů.
Výrazně se automatizace prosazuje při tvorbě kartogramů, kde světový vývoj odpovídá trendům sledovaným v ČSSR. Pomocí počítačil. a automatických koordinatografů byl připraven např. ve V. Británii Národní
atlas obyvatelstva. Řešení těchto úkolil. úzce navazuje
na banky dat a jejich vzájemné meziresortní propojení.
K novinkám řešeným pomocí automatizace patří kartografické zpracování třírozměrných
objektil. v reálném čase. Tento postup umožňuje vytvářet na displeji
obrazovky nebo na grafickém výstupu modely nebo.

třírozměrné kartodiagramy v axonometrickém pohledu. Modely je možno na displeji otáčet a hledat optimální zpil.sob jejich podání z hlediska
názornosti
zobrazovaných jevů. Automatizace
začíná pronikat
i do menších měřítek [až do měř. 1: 1 mil.) a to
zejména v souvislosti s vyhodnocováním družicových
snímků.
K praktickému využívání automatizační techniky dochází především u státních topografických
a kartografických podniků, neboť si vyžaduje značné prvotní
pořizovací náklady investičního i neinvestičního
charakteru. Ostatní podniky pak přejímají výsledky, které jsou uloženy v paměťových médiích počítače.
U menších podniků se začínají uplatňovat malé počítače, a to nejen pro technické výpočty, ale zejména
v oblasti ekonomiky a řízení. U velkých podniků se
automatizace využívá i pro zpracování geografického
názvosloví a v oblasti zpracování informací o mapových fondech.
Některé práce autorů byly zaměřeny i na oblast testování přesnosti mapových prvků zpracovávaných pomocí automatizační techniky. Zkoumány byly jak chyby přístrojové, tak především chyby osobní, a to zejména při digitalizaci dat z grafického vyhodnocení
v závislosti na rychlosti snímání dat a na členitosti
tvaru digitalizovaných
čárových prvkil.. Získané výsledky lze využít i pro práce prováděné v ČSSR.
b) V oblasti dálkového
průzkumu
[Remote Sensing) dochází k prudkému rozvoji, a to jak v teoretické, tak i v aplikační oblasti. Družicové snímky si získaly vysadní postavení především při vyhledávání přírodních zdrojů a při využití půdy. Nemalý význam
mají i topografické
aplikace, a to až po měřítka
1 : 50 000 resp. 1 : 25 000.
.
Snímkování se provádí zpravidla v 7 částech světelného spektra. V řadě referátů byla uvedena konkrétní
data o využívání umělých družic Země pro snímkování
včetně typil. a hlavních technIckých parametrů kamer.
Tak např. v SSSR jsou pro snímkování používány družIce Zond, Kosmos, Meteor a další. Družicové snímky
pořizované kamerami vyvinutýmI ve sIJolupráci s NDR
jsou využívány pro topografické mapování, tématické
mapování [zejména využití půdy), průzkum přírodních zdrojů a pro zpracování nových typů kartografických děl [např. turistická schemata).
Družicové
snímky pořízené Sojuzem 22 byly užity pro geologické
mapování a pro zpracování tektonické mapy Evropy a
Asie v měřítku 1: 1 mil. V PLR byly dříve vyhotovené
letecké snímky a nové družicové snímky např. použity
pro sledování pohybu dun na pobřeží Baltu.
c) V oblasti tec h n o log i e kartografické
výroby se
kromě prvků automatizace
neuplatňují
podstatnější
změny. U map malých měřítek jsou vydavatelské originály zpracovány i nadále kresbou na plastické fÓlie
nebo negativním rytím; vývoj mechanizačních pomůcek pro rytinu je prakticky na stejné úrovni jako
u nás. Pro popis map se zásadně používá fotosazba,
přičemž je velmi střízlivě zvažováno množství používaných typů písma. Tak např. National Geographic
Society, USA, používá již více než 20 let písmo z Monoty pe asi v 8 typech, což umožňuje snížit pořizovací
náklady i usnadnit korektury při dalším vydání map.
Při kartografickém
zpracování map v USA se důslenně uplatňuje nucené Jícování (kolíčkový systém),
které zjednodušuje montáž a umožňuje docílit vyšší
přesnost. Tento přechod je nezbytný zejména při reprodukčním
zpracování map pomocí filmil., které
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v řadě států již zcela vyřadilo kopírováuí na plastické fólie. V souvislosti se snižováním počtu tiskových
barev při tisku map na 4 nebo na 6 se významně
uplatňuje zpracování barevných soukopií s pomocí
fotopol ymerních vrstev (zejména systém Cromaline
fmy Du Pont). Tato technika je zaváděna i v ČSSR
(např. Severografia,
n. p.), v kartografické
výrobě
se však zatím neuplatnila. Její výhodou je rychlost
zpracování kopie (asi šestinásobně vyšší než zpracování barevné soukopie systémem Grafolit). Pro tisk se
používají předsensibilované eloxované hliníkové desky
nebo polymetalické
desky obdobně jako v ČSSR.
V USA se však používá převážně negativní způsob
kopírování.
.
d) V t e o ret i c k é oblasti kartografie dochází především k dalšímu rozvoji výzkumu komunikace kartografické informace, což bylo dokladováno množstvím referátn k otázkám koncepce zpracování map. V rámci komise ICA pro komunikaci kartografické informace byla zřízena pracovní skupina pro praktické aplikace teoretických závěrfi.
Hlavní pozornost v teoretické
oblasti komunikace
kartografické informace se v současné době zaměřuje
na psychologii a funkce paměti při kódování a dekódování obsahu map, na vývoj barevnosti map a mapových značek, na grafické aspekty a jejich vliv na
čitelnost map, velikost popisu, chápání map u rfizných věkových kategorií jejich uživatelů, zejména
u dětí školního i předškolního věku. Teoretické poznatky mají bezprostřední vliv na aplikační sféru a
jejich využívání v praxi může významně přispět ke
zvýšení užitných vlastností vydávaných map.
Mezinárodní

výstava

map a atlasů byla zaměřena především na nové druhy
map zpracovaných pomocí prostředků automatizace nebo
vyhodnocením z družicových snímkfi. Dále obsahovala
novinky. světové kartografické
tvorby z let 1977-1978.
S S S R vystavoval Kosmofototektonickou
mapu Aralsko-Kaspické oblasti pořízenou ze snímkfi Saljutu 4 v měřítku 1: 400000 a komplexní interpretaci
družicových
snímkfi jezera Zajsan ve východ. Kazachstánu; snímky
byly poi'ízeny komorou MKF-6 ze Sojuzu 22. Dále byly
v expozici předvedeny fotomapy pro účely výuky (Kirgizská SSR) a turistická schémata [jezero Issyk-Kul)
vyhotovená ze snímku Saljutu 4. K největším exponátfiIh
výstavy patřila osmidílná mapa světových oceánfi v měř.
1 : 10 000 000.
Š v é d s k o vystavovalo mapovou mozaiku, pořízenou
z družicových snímků Landsat 1 a 2 v měřítku 1 : 1 000 000,
a barevnou mapovou mozaiku oblasti Dalecarlia vyhotovenou z podkladů NASA. Z oblasti tématických map byla
vystavena mapa hustoty osídlení Švédska a demografické mapy v měřítku 1 : 250000 vyhotovené s využitím databanky. Součástí expozice byly i školní nástěnné mapy
fmy Esselte.
I tál i e byla reprezentována
výrobky fmy Agostini
(silniční mapa Itálie 1: 750000 vyhotovená oboustranným čtyřbarevným tiskem, turistické mapy oblastí Itálie
1: 200000 a 1: 350000).
A u str á I i e vystavovala
kromě mapových
mozaik
pořízených z družicových snímků i geologické mapy
1 : 200000, které barevným pojetím i značkovým klíčem
se velmi blížily mapám vyhotoveným u nás.
Fr a n c i e vystavovala mapu Korsiky, vyhotovenou
z družicových snímků Landsat v pásmu 5 a 7; rektifikace snímků byla provedena na přístroji Wild OR-1 matematickou transformací
na 30 vlícovacích
bodfi. Fma
BEICIP předvedla využití družicových snímků Landsat
pro geologickou prospekci v Maroku a pro vyhodnocení
urbanizovaných
zón a Iesfi v měř. 1: 130000. Pomocí
~ružicových snímkfi byla sestavena i studie okolí jezera
Cad v měř. 1: 1000000. V další části expozice byly uvedeny ukázky tématických kartogramfi vyhotovených pomocí samočinného počítače a automatického
kreslicího
zařízení.
J a p o n s k o vystavovalo mapy využití pfidy 1 : 25 000
[Kyoto, Osaka), mapu magnetických odchylek Antarktidy
1 : 15 000 000 a ukázky topografických
map 1: 25 000 a

1 : 50 000. Obdobně N o v Ý Z é I a n d vystavoval topografické mapy a mapy využití pfidy, obě v měřítku
1: 63 360.
HoIa n ds k o
předvádělo na výstavě formou grafu
informační systém INSYRON pro regionální plánování subsystém kartografických
informací. Základ systému
tvoří topografická mapa 1: 25 000. Z novinek holandské
produkce byla vystavena experimentální
dopravní mapa
Amsterodamu 1: 15000 pro nákladní dopravu, která vyznačuje příjezdy a doporučované průjezdy městem.
Kartografická
produkce
NDR byla reprezentována
výrobky VEB Hermann Haack, Gotha a VEB Tourist Verlag Berlin. Z oblasti školních map byly vystaveny propagandistické mapy (SSSR na cestě ke komunismu, 10. pětiletka, Dynamický vývoj hospodářství
NDR v letech
1976-1980). Z oblasti map pro cestovní ruch byla vystavena turistická mapa Usedom 1 : 100 000.
Č S S R byla zastoupena ukázkami nových typů školních nástěnných historických map a učebních tabulí. Dále
byly vystaveny faksimile starých map [Plán Prahy, Malá
Strana a Strahov) a ukázky z připravovaného Atlasu SSR.
Š v Ý car s k o vystavovalo ukázky map z národního
atlasu, topografické mapy 1: 25 000 a 1: 200 000 z produkce topografické služby Wabern, plán Zlirichu 1 : 20000
a přehledné mapy Švýcarska 1 : 500000 a 1 : 900000 fmy
Orell Flissli, mapy okolí Ženevy 1: 50000 a mapu světa
(příroda-člověk-ekonomika)
v měř. 1: 32000000 fmy
Klimmerly & Frey. ETH Zlirich vystavovala
digitální
systém Applicon Graphic System 700 s kreslicím výstupem Ferranti EP 331 oH line.
Na výstavě atlasů upoutaly pozornost především atlasy
produkce S S S R. Byl vystaven Atlas oceánů - Atlantický a Indický oceán [ed. 1977), Atlas světa, vydávaný
po kontinentech
[Amerika, Západní Evropa, Afrika ed. 1977), Atlas moskevské oblasti s mapami a kartogramy v měř. 1: 1 500000 až 1: 3 000 000 (ed. 1977), Historicko-geografický atlas Leningradu [ed. 1977) a publikace Historie KSSS led. 1977).
H o I a n d s k o se představilo atlasem Geillustreerde
Gezinsatlas (ed. 1978, vyd. Geografish Cartografish Instituut, Gronigen).
J a p o n s k o vystavovalo národní atlas (ed. 1976).
V. Br i tán i i reprezentoval The Times Atlas of the
World History [ed. 1978).
NDR vystavovala 1. díl národního atlasu (ed. 1976,
vyd. VEB H. Haack, Gotha).
K a na rt a vystavovala národní atlas (ed. 1974, vyd.
Dept. of Energy, Mines and Resources, Ottawa).
NSR vystavovala Weltatlas 2000 (vyd. Deutscher Blicherbund, Stuttgart),
který představuje návrat ke klasické atlasové tvorbě na rozdíl od ostatních zejména západoevropských
atlasů, které jsou spíše geografickou
encyklopedií.
Atlasovou
produkci
USA reprezentoval
The International
Atlas [vyd. Rand Mc Nally) a Hammond Ambassador World Atlas (ed. 1977).
Přínosem výstavy byla i účast některých rozvojových
zemí (např. Ke n y a turistické mapy, mapy národních parků). Celkem se výstavy zúčastnilo 34 členských
zemí ICA.
Núrodní
výstava
USA
byla připravena Geologickou službou USA a ukazovala
pouze část mapové produkce zpracovávané touto službou. Na panelech byl předveden geografický program
Geologické služby, který je založen na využití topografických map a leteckých a družicových snímkfi pro banku
dat. Tento systém je propojen s dalšími informačními
sytémy a umožňuje získávat podklady pro urbanistické
studie [jako příklad uvedena mapa Washingtonu, D. C.),
mapy užití pfidy, demografické
studie, modely terénu
apod. Družicové snímky se využívají i pro topografické
mapování do měř. 1: 50000. Grafickým výstupem z informačního
systému
jsou nové topografické
mapy
1 : 25 000, 1: 50000 a 1: 100 000; značkový klíč těchto
map je jednoduchý a je přizpfisoben možnostem automatizace.
Menší část výstavy připravil National Oceanic and
Atmosferic Administration; tato část výstavy popisovala
vývoj prací v ústavu až po využívání letecké fotogrammetrie a samočinných počítačíl..
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přístrojd a zařízení byla zaměřena především na oblast
automatizace. Výstava byla obeslána pouze americkými
firmami.
Na výstavě byly předvedeny:
automatický koordinatograf KS 5000
automatický systém INFORM - Map in
- přístroje pro interpretaci a analýzu leteckých a družicových snímkd
.
- systém INTERMAP 78
- grafický digitalizátor DATATAB
- kartografický
interaktivní
systém IGDS, diskové a
magnetopáskové paměti, xerografický výstup kontrolní kresby
- digitalizační tablety
kreslicí a rytecké pomdcky pro kartografii fmy KIMOTO, plasti~ké fólie, rycí a sloupávací vrstvy, reprodukční filmy a barevné diazomateriály.
V rámci konference byly uspořádány exkurse do těchto
podnikd a institucí:
.
U.S. Geological
Survey
(Geologická služba USA)
Reston, Virginia
National
Aeronautics
and
Space
Administration
(NASA), Goddard Space Flight Centre (NASA - středisko pro vývoj a řízení kosmických letů), Greenbelt,
Maryland
- Geography and Map Division, Library of Congress
(oddělení geografie a map knihovny Kongresu USA),
Alexandria, Virginia
- National Geographic Society (Národni geografická
společnost), Gaithersburg, Maryland
U. S. G e o log i cal S u rve y
má vlastní topografickou službu, která provádí mapování
USA v základním měřítku 1 : 24000. V současné době se
veškeré výsledky digitalizují a ukládají do banky dat.
U podniku je používán interaktivní
grafický systém
TEKTRONIX. Obraz mapy se generuje z počítače na dvě
obrazovky, kde je možno provádět korekce pomocí světelného pera. VIDETS- systém, používaný v podniku,
umožňuje i akustickou korespondenci operátora s počítačem.
Informační
centrum je rovněž vybaveno střediskem
mikrofilmu. Grafické informace jsou ukládány na mikrofiších a evidovány pomocí počítače.
Geografický program podniku je zaměřen na vyhodnocování leteckých měřických snímkd vyhotovených z velkých letových výšek a snímkd družicových. Hlavním
současným úkolem geografického
programu je vyhotovování map užití půdy.
V kartografické
sekci jsou zhotovovány vydavatelské
originály map, a to převážně rytím do oranžové negativní
rycí vrstvy na Mylaru. Topografický podklad je na tuto
vrstvu modře nakopírován. Ryje se výl1radně na prosvětlovacích stolech. Používány jsou rycí přístrojky
fmy
Kimoto nebo Roto Instruments Inc. Kromě trojnožek je
používán elektrický kroužkovač a tečkovač; smluvené bodové značky (i šrafy a klínky) se ryjí pomocí šablonek
z umělé hmoty. Popis je vyhotovován fotosazbou a do
vydavatelských originálů se přenáší pomocí voskové fólie.
NASA - Goddard Space Flight Centre centrální laboratoř v Greenbeltu připravuje
řízení pro umělé družice.

technická
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Hlavní pozornost
institutu je v současné době zaměřena na vývoj zařízeni pro spojové družice a pro program Landsat (snímkování Země z UDZ).
V rámci exkursE) bylo navštíveno:
- výpočetní středisko institutu
- středisko řízení kosmických letů
spojové středisko, které udržuje trvalý styk s pozorovacími stanicemi UDZ
museum kosmonautiky,
kde jsou umístěny modely
družicových lodí s lidskou posádkou, vystaveny družicové snímky a vzorek měsíční horniny.

V mapovém archivu k ni h o v n y K o n g r e s u
je uloženo 3 625000 map a 40800 atlasů.

obzor
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USA

Všechny mapy a atlasy se katalogizuji a vyhotovuje se
pro ně bibliografie, jejiž údaje se ukládaji do paměti počítače. Archivované mapy se opatřují přebalem z plastické hmoty a ukládají na plocho do kovových mapových
skříní· formátu A O. Atlasy, u nichž dojde k poškození
vazby, se rozebírají na jednotlivé listy, které se vládají
do obálek z plastické hmoty, a poté zavěšují do patentních rychlovazačil.. Plastické mapy se podkládají knihařskou lepenkou, vkládají do tašek z plastické hmoty a
zavěšují ve svislé poloze do kovových skříní.
Kartografická
sekce podniku Na t i o n a 1 G e o g r ap h i c S o c i e tyje hlavně zaměřena na zpracování geografických map.
Sestavitelské originály vyhotovuje podnik na plastické
fólie Cronaflex.Pro
kresbu se používají barevné tuše zn.
Pelikan. Topografické podklady získává podnik od topografické služby. Používají se i mozaiky, získané z družicových s.nímků v rámci programu Landsat.
Součástí sestavitelské sekce je výtvarná část, která vyhotovuje barevné originály pro tiskárnu, řeší barevnost
map a jejich grafické uspořádání. Barevné originály map,
které jsou známé z příloh časopisu vydávaného společností, vyhotovují přímo pracovníci tohoto útvaru. Pro
kresbu těchto origináld se používají akrylové barvy. Pro
barevné vyjádření plošných prvkd mapy se používají obdobně jako u nás vzorníky mísení barev (barevné šátečky)
s hodnotami 0-5-10-20-30-40-50-60-70-80-90
-100 % (pro azur a purpur, přes jejich kombinace se přetiskuje postupně žlutá ve stejných hodnotách).
Vydavatelské originály map se vyhotovuji ponejvíce
negativním rytím do oranžové nebo žluté vrstvy na Mylaru. Vrstva je transparentní
a rytí se provádí výhradně
na prosvětlovacím stole. Pro ryti se používají rycí trojnožky s pevným a volnoosým hrotem (výrobce Roto
Instruments Inc.). Pro popis se používá fotosazba z MONOTYPE; podnik používá již více jak 20 let stále stejné
písmové řezy, počet používaných druhů i velikostí písma
je velmi omezen. Pro fotosazbu se používají sloupávací
filmy KODAK, které se opatřují stálelepící směsí. Opravy
popisu se provádějí vždy na originálu, který se po opravě
znovu reprodukuje.
Vydavatelské originály se reprodukují zpravidla kontaktem na film. Podnik používá pro zpracování kopií vyvolávaci automat pro šíři materiálu 1 metr. Zpracování
kopie v automatu včetně sušení trvá asi 5 minut. Barevné
soukopie
(barevný
náhled)
se vyhotovují systémem
Cromaline. V celém výrobním procesu, tj. od sestavitelského originálu až po montáž, se ddsledně používá kolíčkový lícovací systém.
Celkově je výrobní program kartografické sekce National Geographic Society dosti blízký programu našich kartografických
pracovišf a rovněž technologie výroby je
velmi obdobná. Důsledně zavedený líc ovací systém a výhradní používání reprodukčních filmů (kopie na plastické
fólie se vůbec nepoužívají) urychluje a zjednodušuje výrobní proces i snižuje nároky na technické přístrojové
vybavení.
Mapy se v podniku tisknou zpravidla ve 4 barvách. Této
barevnosti je i podřízena volba značkového klíče. Lícovací systém umožňuje udržovat čárové prvky a plošné
prvky mapy samostatně až do nátisku a vyhotovení tiskových podkladd. Pro některé mapy se doplňuje barevná
škála o další 2 barvy (zpravidla 2. modrá a tón).

Závěrem je možno konstatovat,
že IX. mezinárodní
kartografická
konference ICA dokumentovala
současný
stav rozvoje kartografie jak v teoretické, tak i aplikační
oblasti. Řadu materIálů, získaných na konferenci, bude
třeba ještě podrobněji analyzovat ve skupinách specialistů v rámci našich pracovišf a v odborných orgánech
ČSVTS s cílem zajistit bezprostřední
využití poznatků
v kartografickém výzkumu i výrobě.

1979/79

Geodetický a kartografický obzor
ročník 25/67, číslo 3/1979

80

Z ČiNNOSTI ČSVTS
Plán politicko-odborné činnosti ČSVTS společnosti geodézie a kartografie na rok 1979

Politicko-odborná
činnost ČSVTS vychází ze závěrů XV.
sjezdu KSČ, 11. a 12. zasedání pléna ÚV KSČ, V. sjezdu
ČSVTS a 111. sjl9zdu ČSVTS. Československý
geodetický
a kartografický
výbor ČSVTS, český ústřední výbor společnosti geodézie
a kartografie
ČSVTS
a
slovenský
ústřední
výbor
geodeticko-kartografické
společnosti
ČSVTS schválily
společný
dokument
"Úkoly ČSVTS-GK
a SVTS-SGKS v rozvoji vědy a techniky v odvětví geodézie a kartografLe",
který navazuje
na program
činnosti ČSVTS na období od V. do VI. sjezdu
CSVTS,
schváleného
na V. sjezdu ČSVTS.

Zahraniční
účast:
Odborný garant:

II. Akce k zabe'zpečení hlavních úkolů
politicko-odborné činnosti
Plán politicko-odborných
akcí vychází z uvedených úkolů a z návrhů odborných
skupin (OS) ČSVTS při společnosti g,eodézie a kartografie.
Výsledek těchto opatření je zahrnut do následujícího
plánu politicko-odborných
akcí na r. 1979

Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:

Milan

Klimeš

Mezinárodní
geodetická
konferenc.e
se koná při příležitosti
zasedání Stálého výboru FIG v ČSSR. Její odborné zaměření je orientováno
na vývojové tendence
automatizace
v geodézii a na aplikacle inženýrské
geodézie
v ostatních
oborech národního hospodářství. Oba tyto okruhy otázek jsou
zásadní
pro dopracování
koncepce
rozvoje čs. geodézie v 7. 5LP.

I. Hlavni úkoiy politicko-odborné činnosti
Č ÚV ČSVTS-GK schválil tyto hlavní úkoly politicko-odborné činnosti v· roce 1979:
aktivní podporu politiky KSČ u všech poboček a členů ČSVTS
pomoc při formování socialistického
vědomí a aktivního přístupu k řešení problémů
prohloubení
politicko-odborné
činnosti
výchova členů k novátorskému
přístupu řešení úkolů
cílevědomé rozšiřování
nových poznatků vědy a techniky s cíLem zvyšování
kvality
a efektivnosti
geodetických
a kartografických
prací
podpora a spolupráce
při doplňování
vzdělání
usměrňování
iniciativy
členů na řešení
hlavních
úkolů geodézie a kartografie
aktivní podíl ČSVTS na řešení úkolů KSR, účinnou
podporu KRB a všech forem socialistického
soutěžení
usměrňování
politicko-odborných
akcí
na plnění
hlavních
úkolů 6. pětiletky
účinnou pomoc zllepšovatelskému
a vynálezcovskému
hnutí
cílevědomé
zapojování
mladých
členů
ČSVTS
do
všech politicko-odborných
akcí
důsledně
informovat
o závažných
politicko-odborných akcích v odborném tisku, popř. rozhlase
a televizí
pravidelné
vyhodnocování
přijatých
závěrů a doporučení v politicko-odborných
akcích
zkvalitnění
informací
o úspěšných
výsledcích
v geodézii a kartografii
v členských
zemích RVHP, zejména v SSSR.
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Ing.

Akce je pořádána
z pověření mezinárodní
nevládní organizace
FIG (Fédératión
International
des Geométres
Mezinárodní
federace zeměměřičů).
B. A k c e o s t a t n í
kovou
působností

Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:

s

celo

stá

tn í

are

p u b I i-

,,11. konference
o řízení jakosti geodetických
a kartografických
prací"
Praha
4. čtvrtletí
1979
2 dny
Z pověření C DV ČSVTS GK OS 1707
- ekonomika
geodézi.e a kartografie
a KV ČSVTS-GK pro kraj Středočeský
Ing. Vladimír Pospíšil a Ing. Zdeněk
Sobotka
Praktické
zkušenosti
z oblasti řízení
jakosti kvality geodetických
a kartografických
prací ve výrobních procesech se zvláštním
zřetelem
k řízení
jakosti
v souvislosti
s automatizací
měřických
a konstrukčních
prací. Teoretické aspekty řízení jakosti a ekonomické vazby.

III. Zahraniční styky
V oblasti zahraničních
styků ČSVTS-GK bude především
věnována pozornost spolupráci
s obdobnými společnostmi v socialistických
státech.
Na r. 1979 je plánována porada předsedů a sekretářů
VTS-GK ZSS, jejímž účelem je prohloubit
politicko-odborné styky v oblasti g,90dézie a kartografie
mezi všemi socialistickými
státy.
Styk s mezinárodními
nevládními
organizacemi
FIG,
ISP a ICA budou i nadále zabezpečovat
čs. národní komitéty:
geodetický,
fotogrammetrický
a kartografický.
ČSVTS-GK bude i v příštím období v otázkách
účasti
ve výše uvedených
mezinárodních
nevládních
organizacích úzce spolupracovat
s VTS-GK zemí socialistického
spoLečenství.

"Mezinárodní
geodetická
konference
a zasedání
Stálého výboru FIG 1979"
Brno
2.-7. červenoe
IV. Ediční činnost a spolupráce s odborným tiskem
6 dní
Č ÚV a S ÚV ČSVTS-společnosti
geoČSVTS-GK v rámci ediční činnosti
připravuje
na rok
dézie a kartografie
společně
s Do1979 vydání
tří sborníků
k plánovaným
politicko-od1979/80
mem techniky
Brno
borným akcím (uvedeným v části II. ad A a B):

Geodeticky a kartograficky
ročník 25/67, číslo 3/1979

"Mezinárodní geodetická konference a zasedání Stálého výboru FIG 1979" - 200 stran, 500 výtisků v českém jazyce, dále v jazyce referátů - 200 stran, 300
výtisků,_ oba předpokládají
vydání V,9 II. čtvrtletí 1979.
"II. konference o řízení jakosti geodetických a kartografických prací" - 100 stran, 200 výtisků.
Sborníky budou vesměs tištěny mimo základnu ČSVTS.
V souladu s uzavřenou dohodou o spolupráci mezi
Č ÚV ČSVTS-GK a Českým úřadem geodetickým a kartografickým
bude i nadále k publikování
informací
ČSVTS-GKvyužíváno stránek
odborného časopisu "Geod9tický a kartografický
obzor", kde bude jako dosud
uváděna pravidelná rubrika " Z činnosti ČSVTS".
Jedná se o:
publikování hodnocení průběhu a zavěrů politickoodborných akcí - konferencí, seminářů apod.
oznámení o konání konferencí a materiály z jejich
příprav
plány politicko-odborné
činnosti krajských
výborů
(MV v Praze) a odborných skupin
informace o prllběhu a závěrech zahraničních
politicko-odborných
akcí s účastí čs. delegátů.

a) o akcích s ITh9zinárodní účastí budou průběžně informováni představitelé VTS-ZSS
b) na Mezinárodní geodetické konferenci
a zasedání
Stálého výboru FIG 1979 budou systematicky propagovány úspěchy v čs. geodézii a kartografii za posledních 25 let. Zahraniční účastníci konference budou na exkurzích seznámeni s vysokou úrovní čs.
socialistické techniky a kultury.
c) důležité politicko-odborné
akce budou podle plánu
propagovány
v odborném i denním tisku, popř. i
v rozhlase a televizi.

Organizační struktura společnosti geodézie a kartografie vychází z ověřené koncepce členění na tři čs. národní komitéty (geodetický, fotogrammetrický
a kartografický), osm odborných skupin (OS), krajské výbory
(MV v Praze) a na pobočky ČSVTSv podnicích, závodech,
ústavech, školách a v jiných orgqnizacích.
Č ÚV ČSVTS-GK zváží v r. 1979 vytvoření politicko-výchovné komise (skupiny) a účelnost perspektivního
ustavení odborné skupiny dálkového průzkumu Země a
odborné skupiny kvality geodetických a kartografických
prací, případně reorganizaci
odborné skupiny 1701 inženýrské geodézie.
Krajské výbory (MV v Praze) a především výbory poboček ČSVTS budou dále prohlubovat úzkou spolupráci
s příslušnými skupinami Národních výborů a organizacemi Národní fronty, zejména s ROH, SSM, SDR, ČSŽ,
SČSP.
Pro každou politicko~odbornouakci
organizovanou
Č ÚV ČSVTS-GK, odbornými skupinami a důležitější politicko-odborné akce Krajských výborů (MV v Praze),
bude zabezpečena
účast člena
předsednictva
Č ÚV
ČSVTS-GK.
Č ÚV ČSVTS-GK zlepší a prohloubí spolupráci s Českým úřadem geodetickým a kartografickým
a naváže
účinnější spolupráci s dalšími organizacemi
v odvětví
geodézie a kartografie.
Č ÚV ČSVTS-GK bude prohlubovat a podporovat spolupráci se státními a hospodářskými
organizacemi zejména formou dvoustranných
dohod v duchu usnesení
vlády ČSR a ČSSR o poslání VTS na všech organizačních stupních.
Ve spolupráci s resorty a hospodářskými organizacemi bude pravid':llně vyhodnocován podíl členů ČSVTS
na plnění hlavních úkolů na poli geodézie a kartografie.
Důležitým úkolem v posledních dvou letech 6. pětiletky bude podstatné zvýšení a zkvalitnění spolupráce se
členy a odbočkami VTS u podniků, ústavů a jiných organizací s geodetickými pracovišti.

VII. Rozšiřování

členské

základny

a vystavba

obzor

81

poboček

V r. 1979 bude zaměř.9na pozornost na rozšíření členské základny ve spol'ečnosti geodézie a kartografie zejména o mladé pracovníky
vědecko-technické
inteligence, přední dělníky a techniky a na jejich zapojování do aktivní práce v pobočkách ČSVTS.
Za základní články činnosti ČSVTS-GK je třeba považovat pobočky v n. p. G.90dézie v krajích, ústavech, školách a dalších organizacích.
Zvláště je důležité pomáhat rozvoji poboček ČSVTS
ve vědeckovýzkumné základně na vysokých a středních
odborných školách a na vývojových pracovištích.
Doc. Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.,
vědecký tajemník Č Ov ČSVTS-GK,
Ing. Jiří Vaingát,
tajemník Č Ov ČSVTS-GK

III. setkání odpovědných geodetů
Severočeského kraje

KV ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie v Seve. roceském kraji ve spolupráci s pobočkou ČSVTS Středisska geodézie v Ústí nad Labem uspořádal dne 5. září
1978 v přednáškovém
sále ústeckého Interhotelu Bohemia seminář na téma:
"Progresívní způsoby vyhotovování geodetické části prolektové dokumentace".
Setkání odpovědných geodetů bylo součástí příprav
na III. konferenci odpovědných geodetů v Brně a zúčastnili se ho také členové národního výboru OS 1701
a geodeti z projektových
organizací
Severočeského
i Středočeského kraje.
V úvodní přednášce ředitele KGKS Ing. Rodra byli
účastníci informováni o vývoji situace při zajišťování
funkční činnosti DG v Severočeském kraji a o úloze
KGKS při zabezpečování geodetických prací ve výstavbě
a dále o současném stavu a výhledech do budoucna.
Bylokonlsta1JoN'áno, že stáivající počet odpovědných ge,odetu a vytyčovatelů v Severočeském kraji neuspokojuje
plně požadavky výstavby, v důsledku toho bude nutno
redukovat počet staveb, na nichž bude zajišťována
komplexně celá činnost DG racionálními
metodami,
požadovat, aby projektové a dodavatelské organizace
z jiných kraju zajišťovaly funkční činnost DG vlastními pracovníky.
Ing. Novotný z Geodézie, n. p., Liberec hovořil o řešení disproporcí mezi požadavky a možnostmi uspokojování 'Poti'eb výstavby. Ne'jdůleižJitější 'fioli musí sehrát využití racionalizačních
faktorů, zejména nasazení progresiJvnÍ te1chniilkyp'OOCiujícív re·žímru jí odpovídajících technologií. Tyto technologie nesmí řešit jednotlivé dílčí geodetické výkony izolovaně, musí zapadat do komplexu
všech prací v určité fázi výstavby a do komplexu všech
geodetických prací celé výstavby. V Severočeském kraji
je tato návaznost zajištěna systémem technických předpisu
98430 PMN - 1/78 Metodický návod pro funkční činnost odpovědného geodeta investora
98430 PMN - 2/79 Metodický návod pro funkční činnost odpovědného· geodeta projektanta
98430 PMN - 3/78 Metodický návod pro funkční odpovědnost geodeta dodavatele
984 30 PMN - 4/79 Metodický návod pro zpracovam
geodetické
části projektové
dokumentace,
geodetické
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části dokumentace
skutečného provedení a geometrických plánů
984 30 K - 1/79 Pokyn pro činnost odpovědných geodetů na stavbách Severočeského kraje
984 30 K - 2/78 Pokyny pro projektování geodetických
a kartografických
prací pro zajištění funkční činnosti
odpoYědných geodetů
Tyto předpisy otevírají cestu využití elektronických
tachymetrů a kapesních programovatelných
kalkulátorů
při
budování vytyč ovacích sítí
vytyčování prostorové polohy objektů
zaměřování skutečného p-l'Ovedení objektů
a využití počítače EC 1030 a automatického koordinátografu Coragraph při zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení.
O geodetických pracích při výstavbě SHR hovořil Ing.
Pap z GŘ koncernu SHD Most. Svůj příspěvek zaměřil
především na
- měření posunů a deformací
- geodetické práce při výstavbě zvláštních
staveb
v SHR
- měřické zajištění výstavby a provozu
- mapové podklady.

v které by však geodet měl zaujmout vůdčí postavení
vzhledem k ·tom u, že je to právě geodetická koordinace,
která celé koordinaci dává potřebný řád.
Provedení kvalitní geodetické části projektové dokumentace je předpokladem k zahájení racionalizace všech
geodetických prací ve výstavbě.
Informaci o obsahových
a formálních
náležitostech
vytyčovacích výkresů podle ČSN 73 01 28 přednesl Ing. Kalabza z KPt; Ostí n. L. Využívání této normy přispěje
ke kvalitě provedení vytyčovacích výkresů (u některých
projektových organizací podceňované)
a navíc sjednotí
způsob jejich vyhotovení.
O řešení koordinace objektů v projektové dokumentací sídlišť promluvil Ing. Mareš [KPÚ Ústí n. L.). Vysvětlil
zásady zpusobu, kdy funkční činnost odpovědného geodeta pl'IOJjelktanta se !sllučujes činností kor1dinátOlra sídlišť. Základlním cílem 'k'oovdinace jei koordinační 'výk['eis,
z něhož se odvozují vytyčovací výkresy.
Referát ing. Svobody [KPÚ Ústí n. L.) pojednával
o metodě projekto'vání inženýrských sítí pomocí počít~če s možností zpracování variant. Podstatou je zavedení
reprezentantů
investic liniového charakteru,
tzv. referenčních čar.
S. l<ovář (KPÚ Ústí n. L.) podal ve své přednášce přehled kapesních kalkulátorů
[malých, středních, programovatelných) a jejich příslušenství, výklad O základních
K měření posunů a deformací dochází při budování
operačních systémech AOS a RPN a základech prograstavebních objektů v revíru. Tyto objekty se zakládají
mování.
převáŽJIliěDiaméně únosných Ipůdách, 'v ge1ollogiekyrne'SltaIng Parsch [SG Česká Lípa) se ve své přednášce zabilním území. Mezi nejatraktivnější
měření patří sledobýval technologií zpracování geodetické části projektové
vání trati ČSD v prostoru zastávky Hrdlovka, kde došlo
dokumentace s využitím snímání zákresu inženýrských
k poklesu o více než 6 m [na základě výsledků měření
sítí digitalizátorem Codimat. Po získání souřadnic se na
je trať neustále rektifikována)
a sledování vodorovné
počítači EC 1030 provedou další potřebné výpočty [výi svislé složky pohybu podkrušnohorských
svahů nad
počet staničních tras, úhlů sousedních stran, převod souvelkolomem Československé armády. Ve světě ojediněřadnic na vytyč ovací prvky), vyhotoví se zobrazovací
lou stavbou je v SHR budovaný
Ervěnický
koridor.
páska a samostatné vykreslení jednotlivých inž. sítí, buPro ověření předpokládaných
hodnot posunů a deformadov a komunikací na Coragraphu tak, aby byly pro recí buete zahájeno měření, při němž budou uplatněny uniprodukční zpracování k dispozici matrice, použitelné jak
kátní hloubkové stabilizace pevných bodů o hloubce až
pro koordinační výkres, tak i pro vytyčovací výkresy.
150 m.
Technologie využívá pro opravu chyb interaktivního
zoTyto náročné práce vyžadují zřízení funkce OG v SHR,
brazovacího systému Cora lIb ve spolupráci s interaktivpředevším u výstavbových organizací. Jako přípravu pro
ním displayem. K realizaci technologie došlo na stavbě
zlep,šení st,avu v rervfru 'P'rnp,ravuje 'OIdoOlflIláskUlpill1a
pro
sídliště Doksy IV.
důlní měřictví a důlní geologii ČSVTS ve spolupráci
S možností vyhotovení geodetiCké části projektové
s OS 1701 [inženýrská geodézie) společnosti pro geodédokumentace na počítači EC 1030 s využitím technologie
z11 a kartografii seminář, který bude vybrané pracovnízpracování technickohospodářské
mapy seznámil účastky koncernových podniků a účelových organizací inforníky semináře Ing; Havel [Geodézie n. p. Liberec). V soumovat o platnosti příslušných předpisů a norem pro geočasné době se zpracovávají pro účely zpracování geodedetické práce ve výstavbě.
tické části projektové dokumentace nové programy, které kromě zkrácení výrobního cyklu zvýší i kvalitu zpraV druhé odborné části semináře byly předneseny refecování, zejména přehlednějším
uspořádáním
Výsledků.
ráty o progresivních způsobech vyhotovování geodetické
I v této technologii
dojde po výpočtu souřadnic
části projektové dokumentace. V úvodu této části prok vykreslení na automatickém
koordinátografu
Coramluvil Ing. Havel z Geodézie n. p. Liberec o významu
graph. Průběh zpracO'vání byl v poslední době vylepšen
kvalitního zpracování dokumentace. Parametrem je přeještě využitím optického čtení· formulářů OCR pro ručně
devšIm kvalita provedení
geodetické
koordinace. Jde
psané písmo. zařízením SCAN DATA 2250. Formuláře
o přesné geodetické určení všech tras, bud8V a zařízenI
OCR se používají jak pro předpis výpočetních úloh, tak
v souřadnicích, u komplexní bytové výstavby v S-JTSK
pro předpis kresby - obojí se provádí v kancelářských
u průmyslové výstavby v místním systému. Způsoby geopodmínkách a tedy přímo, takže se ušetří celá etapa dědetického řešení jsou v Severočeském
kraji prakticky
rování. Dalším pokrokovým prvkem je zařazení intertři, využfvají buď malé programovatelné
kalkulátory, neaktivního zobrazovacího systému GRADIS, který zkracubo počítač EC 1030, nebo spojení snímací zařízení Coje cyklus automatizovaného
zpracování
tím, že kondimat + počítač EC 1030. Prvek automatizace se u nich
trolní kresba se nahrazuje zobrazením na displayi a
uplatní i ve fázi grafického zpracování použitím automatického kOOl'dmátografu Goragraph. Vý'sleid!kyfkoolrJdi- oprava předpisu s celým následným strojovým zpracováním přímo interaktivní opravou zobrazO'vací pásky.
nace jsou zachyceny na nejdůležitějším
dílu projektové
Závěrečná přednáška Ing. Kocourka ze Střediska geodokumentace,
na koordinačním
výkresu. Jeho kvalita
dézie v Mosté informovala o požadavcích na geodeticcharakterizuje
kvalitu celé projektové
dokumentace
kou část projektové dokumentace při metodě přechoda ulehčuje a zkvalitřlUje i práCi OGI ve stadiu provádění
ných stanovisek. Všechny lomové body tras a rohy obstavby při vytyčování a při i{Qntrole skutečného provejektů musí být bezpodmínečně
stanoveny v souřadnidení objektil. Koordinace projektové dokumentace je slocích avytyčovací
síť musí být řešena jako tzv. výchozí
žitá záležitost, protože je třeba ji provádět v komplexu s
síť. Ing. Kocourek připojil i praktické připomínky z apli- architektonickými
úmysly
kace metody přechodných stanovisek na sídlišti Janov II.
- speiCific:kým,i podmInk1ami přísluŠlIlého území, p,l'eV diskusi, která následovala, si účastníci
semináře
devším s utvářením terénu a s možnostmi napojení inževyměnili zkušenosti z praktického zpracování geodeticnýrských sítí'
ké části projektové dokumentace.
- možnostmi použití typů budov
Na záv'1r bylo schváleno usnesení v tomto znění :
- požadavky technického vybavení inženýrskými
sítěmi (jak ČSN 73 60 05 "Prostorová úprava vedení techÚčastníci semináře projednali otázky geodetických pranického vyba'vení", tak i ČSN pro jednotlivé inž. sítě)
cí ve výstavbě a vyměnili si dosavadní zkušenosti s vya množstvím dalších požadavků. Jde o týmovo~ práci,
užitím racionalizačních
faktorů, směřujících ke zvýšel
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Účastníci semináře budou na svých pracovištích vytvářet podmínky pro postupné uplatnění progresivních
racionalizačních
faktorů geodetických
prací ve výstavbě
směřujících k překonáni disproporcí mezi požadavky na
geodetické práce ve výstavbě a schopnostmi geodetických kapacit na jejich uspokojování.
Účastníci semináře, členové Č5VTS, budou získané zkušenosti přenášet na ostatní členy ČVTS v zájmu urychleného zavádění výsledků vědeckovýzkumných
a vývojových řešení do geodetických prací ve výstavbě.
Účastníci semináře se shodují v tom, že plné a efektivní využití racionalizačních
faktorů, spočívající v uplatnění progresivní techniky a technologií je možné jen
tehdy, je-li současně věnována soustavná pozornost koordinaci geodetických prací v celém komplexu investiční výstavby 1 v jednotlivých fázích výstavby. V podstatě
jde o důsledné naplnění vyhlášky č. 10/74 Sb. o geodetických pracích ve výstavbě v činnosti odpovědných geodetů investora, projektanta
a dodavatele.
Odpovědní geodeti ve vzájemné spolupráci a spolupráci
s investory, projektanty a dodavateli investiční výsta\lby
zkvalitní svoji koordinační činnost v zájmu zhospodárnění investiční výstavby a širšího uplatnění progresivních technologií.
Účastníci semináře
vysoce hodnotí výsledky práce
KRB - inženýrské geodézie dokumentované
'v systému
technických předpisů pro geodetické práce ve výstavbě
- v metodických návodech pro funkční činnost odpovědného geodeta investora, projektanta
a dodavatele a
pro zpracování geodetické části projektové dokumentace, geodetické části dokumentace skutečného
provedení
stavby a geometrických
plánů, které spolu s Pokynem
pro činnost odpovědných geodetů na stavbách Severočeského kraje, vydaným Krajskou geodetickou správou
pro Severočeský kraj, budou cennou pomůckou pro naplnění vpředu uvedených závěrů.
Za KV CSVTS -

spoletnosti
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Přehled témat obsažených ve sborníku:
Matematicko-kartografické
modelování - současný stav
a perspektivy.
O matematicko-kar.tografické
analýze osídlení.
Př·etváření kartografického
.obrazu jako způsob geografického modelování [operátory přetváření, parametry
přetváření, klasifikace typů kartografického
přetváření, přetváření
metriky kartografického
obrazu, přetvář'ení struktury
kartografického
obrazu, pře'tváření
způsobů kartografického
vyjádření, srovnání různých
způsobů přetváření kartografického
obrazu, kombinovaná přetváření).
Zpracování algoritmů pro rozeznávání, klasifikaci a kartografické
vyjadřování geografických
celků pomocí
počítačů.
O zpracování map pro dlouhodobé prognózy rozvoje a
rozmístění odvětví národního hospodářství
metodami
matematicko-kartografického
modelování [na příkladu
tepelné elektroenergetiky).
Matematicko-kartografické
modelování vlastností rašelinišť.
Použití pravděpodobného
modelu výskytu lineární eroze při tvorbě odhadově-prognózových
map.
Matematicko-kartografické
modelování
dynamiky seismické aktivity [k účelům prognózy).
Obecný algoritmus automatizované generalizace tématických map zpracovaných způsobem kvalitativních
barev pomocí počítače.
.
Současný stav a perspektivy rozvoje automatizace v tématické kartografii.
Automatizované sestavování tématických map.
Již z názvů přispěvků je zřejmé, že sborník se zabývá významnou úlohou kartografie při poznávání skutečnosti a formulování vědecky podložených prognóz. Sborník se dostal na náš knižní trh a lze jej proto doporučit ke studiu.
katedra

geodézie a kartografie
Severoteského
kraje:
lng. Zdeněk Havel

Prof. Jaroslav Kovařík,
mapová-ní a kartografie
stavební fakulty
ČVUT

MAŠIN, Z. a kol.: Geodézie 1, učebnice pro střední
průmyslové školy zeměměřičské, 2, přepracované vydání, Kartografi.':! n. p., Praha 1978, 380 s., 859 obr., váz.,
cena Kčs 34,50.

Novyje metody v tematičeslroj kartografii (matematiko-kartografičeskoe
modelirovanie
i avtomatizacija).
Pod
redakciej prof. K. A. SališČeva. Moskva, Izdatělstvo Moskovskovo universitěta, 1978, 129 s., s il.
Nové metody v tematické kartografii
(matematicko-kartografické modelování a automatizace.)

Sborník obsahuje poznatky z výzkumu na katedře kartJografie a v Problémové laboratoři tvorby komplexních
map a atlasů na Geografické fakultě Moskevské univerZity. Osvětluje teoretické i metodické aspekty současného využívání matematických
a kartografických
modelů
při tvorbě map přírody, obyvate.Istva a hospodářství. Matematicko-kartografické
modelování definuje jako organicky uspořádané
spojení matematických
a kartografických modelů pro zpracování
nových map a také
pro využ~tí map ve výzkumné činnosti. Matematicko-kartografické
modelování
je ve sblOrníku z různých
hledisek analyzováno jako nový směr v tématické kartografii,
umožňující
zdokonalení
obsahu a metodiky
zpracování a využití map, samozřejmě s uplatněním
automatizace.

Výčet jednotlivých kapitol byl uveden v recenzi Ing.
V. Plachého k 1. vydání učebnice, uveřejněné v č. 4/78,
na s 108 tohoto časopisu. Omezím se proto jen na změny.
2. vydání byly přepracovány nebo doplněny tyto
kapitoly: 6,251; 7,32; 9,21; 10,4; 11,5212; 11,5221; 12;
1532' 1533· 154; 172' a 18. Zařazena nová látka 11,6.
-' Úgistrující
't':!odolrŤy; úplně přepracována
kap. 14.;
podstatně rozšířena kap. 15,3122,; vypuštěna kap. 15,34.
- Diagramové dálkoměry a zařazena do Geodézie 2.
V hodnocení autorského zpracování učebnice se připojúji k názoru recenzenta 1. vydání. Autorské přepracování 1. vydání je vhodné, dále prohlubuje látku, a tím
ji uvádí na současný stav vývoje geodézL':!. Autor zde
uplatňuje
nejen své dlouholété
pedagogické,
nýbrž i
praktické zkušenosti.
V knize jsou také některé drobné závady. Při dalším
vydávání bude třeba látku porovnat s názvoslovnými
normami a výkladovými slovníky geodézie a kartografie, jeji{~hž vydání se částečně kryje nebo překrývá
s obdobím autorského a zejména redakčního zpracování učebnice. Jde o ČSN 730401 - Názvosloví geodetických základů [vyd. 1974], ČSN 730402 - Názvosloví
mapování (vyd. 1977], Slovník geodetického a kartografického názvosloví - Geodetické základy (vyd. 1973],
- Mapování (vyd. 1975], - Přístroje a pomůcky [vyd.
1975], na jejichž zpracování se SPŠZ v Praz':!podílela
svým zástupcem. Totéž se týká ČNS 011301 --'- Zákonné
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měrové jednotky (platí od 1. 8. 74), která nově upravuje označování délek, ploch a úhlů, např. na s. 54, 55,
72 až 74 a 362.
Pokud jde o čistě geodetické pojmy, uvádím příkladně nesprávné použití názvu" odečítací pomůcky" místo
"Čtecí pomůcky" na s. 109 nebo termín "měření vodorovných úhlů ve skupinách a řadách"
místo
prostě
"měření v. Ú. ve skupinách" na s. 160, a potom v celém díle označování "theodolit"
místo
progresivního
"teodolit",
Kniha má pi'knou zevní úpravu, přehledný tisk; bylo
ovšem použito menších typů než v 1. vydání.

snímků a automatizace),
a to od základních problémfi
a praktické realizace tvorby map až po jejich Výrobu
a využiti.
Je třeba vysoce hodnotit konferenci s tak bohatým
progresívním obsahem a těšit se na uplatnění výsledků
konference v publikacích, které se dostanou i na náš
trh.
Prof. Jaroslav Kovařík,
katedra mapování a kartografie
stavební fakulty cvur

Prof. Václav Krumphanzl,
Praha

VII. vše svazová konference
o tématické kartografii. Systémová
tvorba map přírodních a sociálněekonomických celků

Dohoda o spolupráci medzi SÚGK
a ČSVTS

Dňa 14. 11. 1978 uzavrel Slovenský úra,d geodézie a kartografie (SÚGKJ, zastúpený predsedom Ing. Ondrejom
Moskevská pobočka Geogr,afické společnosti SSSR, miMi c h a I k o m a G,eodeticko-kartografická
spoločnosť
nisterstvo
vysokého
a středního
odborníjho školstvl
(GKS), ČSVTS v SSR, zastúpená predsedom Ing. PavSSSR, geo'logická fakulta MoJs,ke~ské sitátrlí ulnave1r1iity lom Km e ť k o m DOHODU O SPOLUPRÁCI (dalej len
M. V. IJomOO1osova,Hl'avnísp'ráv'a geod'ézie a 'kartografie
DOHODA). Pri stanovovaní obsahu DOHODY sa vychápři radě ministrů SSSR uspořádaly ve dnech 17.-19.
dzalo z článku 1 bodu 1, ako aj z článku 22 bodu 3 g
října 1978 na Geografické fakultě Moskevské státní unistanov ČSVTS schválených V. zjazdom ČSVTS dňa 30. 3.
verzity VII. všesvazovou konferenci o tématické karto1978 a z hodnotenia
doterajšej
"Dohody o vzájomnej
grafii, věnovanou systémové tvorbě map {v originále
spolupráci z roku 1973". V záujme oboznámiť geodetic"kartografirovanie")
přírodních
a sociálně-ekonomickú verejnosť s obsahom DOHODY, uverejňujeme jej cekých celků (komplexů). Organizací konference byla polé znenie.
věřena
moskevské
pobočka
Geografické
společnosti
SSSR a Moskevská státní univerzita. Organizačnímu výboru konference předsedal prof. K. A. Sališčev.
Ze sborníku tézí referátů na konferenci je patrný důUskutočňovanie politiky KSČ pri budovaní rozvinutej sokladný, široký záběr a také zasloužená pozornost věnocialistickej spoločnosti si vyžaduje neustále p6sobiť na
vaná v SSSR rozvoji tématické kartografie a její funkci
urýchfovanie
vedeckotechnického
pokroku, na efektívpři uskutečňování
společenského
pokroku.
ny rozvoj
československého
národného hospodárstva.
Vstupní referát prof. Sališčeva, nazvaný "Principy a
Dobrovofné tvorivé úsi!te je usmerňované predovšetkým
úkoly systémové tvorby map" je ve sborníku otištěn
na hlavné úlohy vedeckotechnického
rozvoj a a ekonov plném znění. V úvodu seznamuje prof. Sališčev s úkomiky, na zvyšovanie efektívnosti a maximálnej kvality
ly konference
(stanovení podstaty a poslání systémové
všetkej práce a zdokonafovanie riadenia národného hostvorby map, ukázání jejího obsahu a úspěchů, nastíněnI
podárstva. Sústreďovanie síl členskej základne ČSVTS
jejího dalšího progresívního
rozvoje). Pak se postupně
na tvorbu a plnenie programov komplexnej socialisticzabývá těmito otázkami: komplexní tvorba map a vekej raciona!izácie,
vrátane rozvoja vynálezcovského
a
řejnost; pokrok komplexní tvorby map; systémová tvorzlepšovatefského
hnutia,
spolupráca
pri
vypracovávaní
ba map - nový stupeň v rozvoji komplexní kartografie
a plnení komplexných programov starostlivosti o pracov[ s výkladem systémové tvorby map jakožto zpracování
níkov, prehlbovanie socialistického súťaženia, rozvoj brinových map založeného na systémovém přístupu
jak
gád socialistickej
práce, komplexných raciona!izačných
k zobrazovaným skutečnostem, tak k reallzaci samotné
brigád i dalších vyšších foriem socialistického
súťažetvorby map); principy systémové tvorby map a její donia, poskytuje možnosť uplatnenia dobrovofnej tvorivej
sav,adní vývoj, úkoly systémové tvorby map, podmínky
iniciatívy členov ČSVTS.
a činitelé jejího rozvoje. Z tohoto seznamu kapitol je
SPGK a GKS, nadv1izujúc na doterajšiu dobrú a obojpatrné, že jde o referát zásadního významu.
stranne úspešnú spoluprácu, uzatvárajú DOHODU, ktoReferáty konference byly sestaveny do čtyř tématicrá má prispieť k d alšiemu rozvoj u geodeticko-kartokých okruhů: I. teorie, metody a formy systémové tvorgrafickej vedy a praxe a na prehlbenie spolupráce medzi
by map [17 referátů). II. komplexní atlasy - metodický
g,eodetmi a kartografmi všetkých rezortov v SSR i na
i praktický základ systémové tvorby map (12 referátfi].
medzinárodnej
úrovni, v záujme rozvoj a socialistickej
III. map ové soubory v systémové tvorbě map (44 refespo ločnosti.
rátů). IV. komplexní a syntetické mapy přírodnlch a sociálně-ekonomických
soustav (31 referátfi).
Celkem tedy konference
obsáhla 105 referátfi, které
se zabývaly jak teoretickými
a praktickými
otázkami
GKS, vychádzajúc zo svojho poslania a v súlade so stasystémové tvorby map, tak konkrétními
úspěchy této
novami ČSVTS bude:
tvorby v SSSR. Citace alespoň názvů referátfi by pře1. Usmerňovať dobrovofnú prácu svojich členov v smesáhla možnoiSU této informace. Prio~o se omeZíme' na 'konre aktívnej účasti na tvorbe a realizácii dlhodobých
statování, že přístup k problematice
byl všestranný,
koncepcií rozvoj a geodézie a kartografie v SSR.
progresívní
[včetně např. možností využití kosmických

1979/84

Geodetický II kartografický
ročník 25/67, číslo 3/1979

2. Aktívnl3 spoluposobiť pri tvorbe a realizácii plánov
vedeckotechnického
a ekonomického
rozvoj a, najma
pomáhať pri zavádzaní výsledkov vedy a techniky do
praxe, menovite nových technológií, metód riadenia
a organizácie
geodetických
a kartografických
prác.
3. Umožňovať svojim členom posobiacim v rozných organizáciách a r.9zortoch vyjadrenie svojho stanoviska
pri prerokovávání
zásadných otázok rozvoj a geodézie a kartografie.
4. Získavat svojich členov pre tvorivú technickú prácu
a na aktívnu účasť v zlepšovaterskom
a vynálezcovskom hnutí, zameranom
na urýchlenie
technického
pokroku a pomáhat vynález com a zlepšovaterom pri
zvyšovaní ich odborných i všgobecných vedomostí a
zúčastňovať sa hodnotení tematických súťaží.
5. Organizovať v širokom rozsahu technicko-ekonomickú propagandu
v záujme mimoškolského
vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie členov GKS, a to najma formou poriadania
konferencií,
sympózií, seminárov, dní novej techniky, exkurzií a prednášok s cierom zoznámiť členov ČSVTS s najnovšími poznatkami vlgdy a techniky a vymieňat si skúsenosti v tejto oblasti na národnej a. medzinárodnej
úrovni.
6. Usmerňovať svoje odborné akcie tak, aby činnosť GKS
zodpovedala
čo najviac potrebám a cierom rozvoj a
celého odvetvia geodézie a kartografie a tým aj potrebám a rozvoju GKS.
7. Pozývať na svoje akcie zástupcov SÚGK a umožňovať
zv.grejňovanie koncepcií a stanovísk SÚGK k zásadným otázkám rozvoj a geodézie a kartografie.
8. Konzultovat s SÚGK zastupovanie
a činnosť slovenských geodetov a kartografov v medzinárodných
nevládných organizáciách.
. Spolupracovat
s SÚGK pri organizovaní medzinárodných podujatí. Pri vysielaní účastníkov ciest do cu/
dziny z radov GKS a SÚGK určovať jedného spoločného vedúceho čsl. delegácie bez ohradu na to, čí
zastupuje rezort, alebo ČSVTS. Pri štatutárnych
cestách ČSVTS podra možnosti určovat vedúceho z radov funkcionárov
ČSVTS.
10. Poskytovat SÚGK na ďalšie využitie cestovné správy o účasti svojich členov na odborných akciách
v zahraničí.
11. V štádiu prípravy účasti čsl. delegátov na zahraničné podujatia (úhrada z prostriedkov
ČSVTSJ, návrhy
na odsúhlas.gnie účastníkov
(pracovníkov
rezortu
SÚGK) predkladať na SÚGK v temínoch príprav štvrťročných plánov zahraničných
stykov oboch zmluvných strán.

SÚGK v rámci spolupráce s GKS bude:
1. Umožňovat GKS účasť na vypracúvaní a na prerokúvaní prognóz, koncepcií a dlhodobých plánov rozvoia geodézie a kartografie
v SSR s cierom zoznámiť
členov GKS s ich obsahom a s koncepciou vedeckotechnického rozvoj a a umožnit im spoluúčasť na realizácii technického
rozvoj a odv.gtvia geodéiie a kartografie.
2. Umožňovať GKS účast na organizovaní
a hodnotení
zlepšovaterskej
a vynálězcovskej
činnost! a tematických súfažf.
3. Napomáhat
pri výbere osvedčgných pracovníkov rezortu SÚGK do funkcií v ČSVTS a umožňovat im plné rozvinutie ich činnosti.
4. Umožňovat GKS publikovanie odborných otázok a informácií v časopise Geodetický a kartografický
obzor a súčasne za člena redakčnej rady tohoto časopisu menovať zástupcu GKS.
5. Prispievat podla možnosti na realizáciu
odborných
akcií organizovaných
ČSVTS a v prípade vhodnosti inštalovat vlastné expozícil3 na výstavách a propagačných akciách v ČSSR i v zahraničí.
6. Napomáhat
podra možnosti pri zabezpečovaní
akcií
GKS, najma pri rozmnožovaní a tlači odborných referátov, správ, pozvánok a pod.
7. Umožňovat medzinárodnú
výmenu geodetov a kartografov v záujme prehíbenia ich odborných, spoločenských a kultúrnych
poznatkov. V organizáciách
re-
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zortu SÚGK vytvárať podmienky pre realizáciu tohoto
zámeru.
8. Umožňovať podra možnosti účast pracovníkov mzortu SÚGK na kongresoch,
sympóziách, konferenciách
a ostatných medzinárodných
akciách, poriadaných medzinárodnými organizáciami, v ktorých GKS zastupuje
ČSSR.

1. DOHODA má rámcový charakter. Zmluvné strany budú posobiť, aby sa v duchu DOHODY rozvíjala i vzájomná spolupráca na nižších organizačných
stupňoch
(organizácie
SÚGK - pobočky ČSVTS). DOHODA je
súčasne podkladom na uzavretie dohod o spolupráci
medzi organizáciami
SÚGK a pobočkami ČSVTS.
2. Zmluvné strany sa zavazujú, že zoznámia s obsahom
DOHODY všetky svoje organizácie, msp. Krajské orgány a pobočky.
3. Realizáciu
ustanovení
DOHODY budú
zabezpečovat
podra príslušnosti, tak organizácie rezortu SÚGK, ako
aj GKS vo svojich krajských
orgánoch,
odborných
skupinách a pobočkách.
4. Hodnotenie plnenia jednotlivých ustanovení DOHODY
sa vykoná pravid.:llne v dvojročných
intervaloch
na
SÚV GKS ČSVTS a na SÚGK.
5. DOHODU možno zmeniť alebo doplniť len so súhlasom obidvoch zmluvných strán. Zrušiť ju možno vždy
len ku koncu kalendárneho
roka, ak jedna zo zmluvných strán písomne oznámi druhej strane svoje hozhodnutie najneskoršie
do 30. septembra bežného ro-

ka
6. DOHODA je vyhotov.gná v dvoch exemplároch, ktoré
nadobudli rovnakú platnosť po ich podpísaní. Súčasne dňom podpisu tejto DOHODY stráca platnosť dohoda zo 4. 7. 1973 (SÚGK čís. 3-196/1973).
Ing.
Slovenský

Tibor Bartovic,
úrad geodézie
a kartografie

ČSSR počtvrté vítězem Interpoháru
geodetú
V roce 1978 proběhl čtvrtý ročník mezinárodního
seriálu soutěží motoristů-geodetů
o INTERPOHÁR 1978. Pro
nezasvěcené
čtenáře snad bude vhodné úvodem blíže
charakterizovat
organizaci těchto soutěží a jejich účel.
Náplní 'vlastního sportovního zápolení jsou branné a
motoristické disciplíny. Soutěžící posádky mají za úkol
projet předem neznámou trasu podle zadaného popisu
- itineráře. Průjezd tratí je rozdělen do několika úseků sledovaných časovými kontrolami;
správný průjezd
trati je kontrolován průjezdními
kontrolami. Dále mohou být zařazeny ještě tajné kontroly dodržování pravidel silničního provozu. Kromě toho soutěžní posádky
osobních automobilů plní na trati branné úkoly a zvláštní zkoušky a řeší zadané úlohy geodetického charakteru.
Podstatným
přínosem soutěží je posílení
soudružských internacionálních
vztahů mezi geodety a kartografy socialistických
států, což se příznivě promítá i
do vztahů pracovních.
Všechny soutěže Interpoháru
jsou pořádánv pod heslem "Automobil - výrobní nástroj geodeta", součástí těchto setkání geodetů - motoristů je i neformální výměna zkušeností na úseku využívání motorizace při geodetických
pracech.
Program Interpoháru
1978 zahrnoval
čtyři soutěže,
kterých se zúčastnily posádky z ČSSR, PLR, NDR a MLR.
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První
ze seriálu
soutěží
Interpo11ár
byla podobně
jako
v předcházejícím
ročníku
uspořádána
v Kozubniku
v PLR. Soutěž se
konala
pod záštitou
Mgr.
inž. Huberta
Raka, ředitele
podniku
Geodézie
Katowice
a
předsedy
VIlI. komise
mezinárodní
organizace
geodetů

FIG.
Soutěžní
posádky
přivítalo
ačního
střediska
katovických
Vlastní
trasa
soutěže
vedla
hor Beskid Ziwiecki.

perfektní
prostředí
rekrehutníků
v Kozubniku.
romantickým
prostředím

nost lze označit
poněkud
nezvyklý
mapový
podklad
spíše
pláne k v měřítku
1:144000.
Drobným
nedostatkem
ze strany
pořadatele
bylo zařazení
pěšího časově nekontrolovaného
úseku
ve třetí
etapě,
což vedlo
k tomu, že posádky
přijížděly
do časové kontroly
s velkou časovou
rezervou
a nedisciplinovaně
si vyměňovaly výsledky
soutěžních
úkolů. Také viísledky
jízdy zručnosti
v rozbahnčném
terénu
byly přes svůj atraktivní
rámec
[např.
osvětlení
trati
vystřelovanými
raketami]
diskutabilní
z hlediska
regulérnosti.
Vysokou
sportovní
hodnotu
měla zejména
noční
část
soutěže
kde se organizátorům
vydařily
všechny
prvky:
náročný
itinerái"
trasa
soutěže
v poměrně
malém
prostoru,
soutěžní
úkoly
i stanovený
jízdní
průměr
spravedlivě
rozřadily
posádky
podle
jejich schopností.

1. Cichosz
2. Ing.

Délka trati, méně kvalitní
vozovky
a několik
zkoušek
zručnosti
kladly
nároky
především
na řidiče
soutěžních
vozidel.
V první
(denní]
části
soutěže
se navigátor
soutěžní
posádky
setkával
se
střídáním
"hluchých
míst"
s náročnějšími
typy itinerářfl.
Za jistou
zvlášt-

-

Bigo

Roule

3. Wieczór
4. Ing.

-

-

-

Zvláště
cenné
vém hodnocení:
1. ČSSR
[ouč

-

Ing.
bylo

(Roule

PLR 196,5

Roulová

Kondek

Janovský

5. Halačka

Katowice

Ing.

Ládi

Praha

PLR 251,6 TB

Janovská
Sedláček
pro

-

nás

TB

ČSSR 213,0 TB

Litoměřice

ČSSR 256,2

Pardubice
umístění

Roulová,

TB

ČSSR 304,0 TB
družstev

Janovský

v celko-

-

Janovská,

Vjačka)

~ Geokart

Dresden

3 ČSSR. II
Joska -

(Halačka
Ledvina)

-

Sed láček,

Ondroušek

Tabulka
Interpoháru
po prvním
kole:
PLR 14 b. 3. NDR 23 b., 4. MLR 29 b.
Soutěže
se celkem
zúčastnilo
NDR 6, MLR 9, PLR 36].
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1. ČSSR

posádek

-

Benda,

12 b., 2.

(ČSSR

7,

Ve dnech
19. a 20. května
1978
se sjely soutěžní
posádky
z ČSSR,
MLR, PLR a NDR do Litoměřic,
aby ve druhém
kole lnterpoháru
1978 bojovaly
o putovní
pohár
předsedy
Českého
úřadu
geodet~kého
a kartografického
v Praze
Ing. Františka
Koubka,
který převzal nad soutěží
záštitu,
a tím i
o titul mistra
ČSSR v branných
orientačních
automobilových
soutěží ch geodetfI.
Soutěžní
posádky
přivítalo
krásné
prostředí
výstaviště Zahrada
Čech, kde byl start i cíl soutěže.
Slavnostnímu zahájení
soutěže
předcházel
pietní akt položení
věnců v Památníku
Terezín,
kterého
se zúčastnili
zástupci
vedení
resortu
geodézie
a kartografie,
ÚV Svazarmu,
Ústředního
automotoklubu
ČSSR, organizačního
výboru
soutěže
a reprezentanti
zúčastrrěných
států.
Vlastní
soutěž,
svou sportovní hodnotou nejnáročnější z celého seriálu, se jela v netradičním
prostoru
na

Obr. 1: GEORA1D Katowice
byl uspořádán pod patronátem předsedy komise FIG Mgr. inž. Huberta Raka v honosném rekreačním
stiiedisku
katovlCkých
hutníkil
Kozubnik

pravém
břehu
Labe. Již noční
etapa
výrazně
rozřadila
celé startovní
pole a přinesla
nečekané
pořadí.
Po noční části soutěže
vedla posádka
PLR Poznaň
(Stružik - Radwan)
před brněnskou
posádkou
Šmíd - Kočvara a posádkou
Fiedler
Fiedler
z NDR.
Denní
část soutěže
obsahovala
první
a poslední
měly
zčásti
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až 15 minut)
v časových
kontrolách.
Na druhé
straně
nebyl nikdo diskvalifikován
pro překročení
časového
Iimau. Stálo by tedy za úvahu zvýšit jízdní prúměry
při
současném
zařazení
tajných
kontrol
na rychlost.
První

tři

mista

1. Ing. Roule
2. Ing. Smid
3. Ondroušek
Nejúspěšnější
mí:
7. Stružik
403,1 TB
9. Fledler
27. Bodor -

obsadily
-

čs.

posádky

v pořadí:

Ing. Roulová
ČÚGK Praha
3395 TB
Ing. Kočvara
Geo Brno 357,9 TB
Ing. Bend'.! Geo Brno 368,7 TB
zahraniční
posádky
z jednotlivých
zeMgr.

Fiedler
Vinceller

Inž.

Radwan

GEOKART
Geo Pécs

GEOPOZ

Poznaň

PLR

Dresden
NDR 417,8 TB
MLR 895,3 TB

V soutěži
družstev
zvítězila
ZO Svazarmu
AMK Litoměřice
(Roule - Roulová,
Vychodil
- Vychodilová,
Vahalík Burian]
před Geodézií
Brno a Geodézií
Pardublce.
V soutěži
národních
družstev
započítávané
do Interpoháru
zvítězilo
družstvo
ČSSR se 7 body před NDR
(18 b.], PLR [22 b.) a MLR (31 b.].
Soutěže
se zúčastnilo
48 posádek
(ČSSR 31, NDR 5,
PLR 7, MLR 4].

Obr. 2: XIII. GEODESIA RALLYE ČSSR zahajil
v pavi/onu
výstaviště
Zahrada
Čech ředitel
Krajské
geodetické
a
kartografické
správy v Liberci
Foto: Ing. F. Janovský
Trať vedená
po úbočích
Č8ského
středohoří
vyžadovala
dokonalou
souhru
řidiče
I navlgútora.
Posádky
na trati
plnily
testy z pravidel
silničního
provozu,
technických
znalostí,
branné
úkoly, 7 zvláštních
zk::mšek pro řidiče,
orientační
úkoly
a nově
zařazené
geodetické
úlohy.
Prospěšné
bylo zařAzení
několika
tajných
kontrol.
Organizaci
soutěže
je nutno
označit
jako vynikající.
Na trati pracovalo
20 hodin 50 členú ZO Svazarmu
AMK
Geodézle
Litoměřlce.
Přes mimořádnou
nepřízeň
počasí
se podařilo
bezchybně
zorganizovat
celou soutěž tak, že
hlavnímu
rozhodcímu
nedošel
od soutěžících
posádek
jediný protest.
Při rekapitulaci
prúběhu
soutěže
je možné
mít
Z8
sportovního
hledíska
jen jedinou
připomínku
k volbě
jízdních
prúměrú.
Posádky,
které
se umístily
na předních místech
měly poměrně
velkou časovou
rezervu
(10

Třetí
kolo Interpoháru
bylo již
tradičně
uspořádáno
pod záštitou
Dipl.-Ing.
Slegfrleda
Baara, ředitele
Geodézle a kartografie
v Drážďanech.
V přípravě
a organizaci
prúběhu
soutěže
byla jasně
patrná
příslovečná
německá přesnost
a dúkladnost.
Soutěžní
posádky
přivítalo
příjemné
prostředí
kemplngu v Altfranken
u Drážďan,
odkud se také startovalo do noční
I denní
části soutěže.
Noční
část se jela
podle šipkového
Itlneráře
v předměstích
Drážďan.
Denní část vedla soutěžící
malebnou
krajinou
německé
část! Krušnohoří
až k českým
hranicím.
Soutěž nebyla nijak náročná;
připravené
itineráře
byly málo pestré.
Opět se objevily
prújezdní
kontroly
ve
formě číslovaných
fotografií
rúzných
detailú
trasy soutěže. Výhodu,
kterou
tento
soutěžní
prvek
přináší
domácím
posádkám
však soutěžící
z NDR nedokázali
využít. O tom hovoří
I celkové
Výsledky
soutěže,
z nichž
vyjímáme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Ing. Suchý Srettr
SEKO Most ČSSR 355 TB
Halačka
- Ing. Sed láček Geo Pardubice
ČSSR 53,9 TB
Fiedler
- Haase Geo Dresden
NDR 59,2 TB
Ondroušek
Ing. Benda Geo Brno ČSSR 65,1
Ing. Smíd Ing. Kočvara
Geo Brno ČSSR 72,7 TB
Ing. Roule - Ing. Roulová ČÚGK Praha ČSSR 77,9 TB
Ing. }anovský
- Janovská
Geo Liberec
ČSSR 103,9 TB

S tímto nečekaným
úspěchem
našich
jednotliVých
posádek bylo spojeno
i vítězství
družstev,
kde na prvním
místě bylo družstvo
ČSSR I (OndrouĚek
- Benda, Šmíd
- Kočvara,
Roule - Roulová],
na druhém
místě ČSSR II
[Suchý Srettr,
Janovský
- Janovská,
Joska - Ledvina).
Ve třetím
kole Interpoháru
bylo toto pořadí:
1. ČSSR
3 b., 2. NDR 15 b., 3. MLR 27 b. PLR nebyla
hodnocena
[pouze
jedna
posádka
v cíli).
Obr. 3: Nejúspěšnější
zahraniční
posádka
na XIII.
GEODESIA RALLYE ČSSR: Julius Stružík-Mgr.
žnž. Leszek
Radwan (GEOPOZ Poznaň - PLRJ
F%:
Ing. F. Janovský

Máme zato, že výsledky
soutěže
byly ovlivněny
regionálním
charakterem
soutěže
- nezúčastí1ují
se totiž posádky z celé NDR což jistě ubírá
na hodnotě
sportovního
zápolení.
Tradice
zústaly
zachovány
I ve vysoké
společenské
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úrovni soutěže a mimořádně přátelském a srdečném prostředí, ve kterém soutěž probíhala.
Soutěže se zúčastnilo 53 posádek (ČSSR 8, MLR 6,
PLR 4, NDR 35].

v soutěži družstev zvítězila Geodézie Pécs s 1283 TB
před ČSSR I s 1346 TB (Šmíd - Kočvara, Roule - Roulová - Švec, Ondroušek - Benda).
Nad výsledky vyvěšenými po skončení soutěže se čs.
posádky bezradně - bez možnosti dorozumění
s pořadateli - podivovaly nad příděly trestných bodů v různých soutěžních prvcích. U soutěže této úrovně by jistě bylo vhodné při vyhlášení výsledkú informovat soutěžící o správných výsledcích soutěžních prvkú, resp. na
požádání předložit jízdní výkaz jako dokument o přidělených trestných bodech.
V soutěži startovalo 40 posádek (ČSSR 6, NDR 3, PLR
4, MLR 27].

Obr.
Obr. 4: Cs. posádka
opět po avou letecn zvzreuLU na
Rallye GEOKART Dresden: Ing. Vítězslav
Suchý Vladimír Šrettr
Foto: Ing. F. lanovský

Poslední kolo soutěží Interpoháru
bylo zarámováno do okolí lázeňského městečka Harkány na jihu
MLR. Po 10l1ském výrazném úspěchu GEORALLYE Pécs (ještě nezařazené do Interpoháru]
se sjížděly
všechny
soutěžní
posádky
v očekávání hodnotného
sportovního zážitku.
Trať soutěže byla velmi pěkně rozvržena do půvabné
krajiny na maďarsko-jugoslávský'ch
hranicích. Umístění
soutěžních prvkú na trati však prozrazovalo jistou nezkušenost pořadatelú, kterou by snad bylo možné omlouvat i nepřesnosti v itinerářích. Rovněž se pořadatelé nedokázali vyrovnat s dodržením Jednotných 'řádú Interpoháru. Na druhé straně je třeba ocenit požadavky na
vyšší úroveň geodetické odbornosti při řešení geodetických úloh v soutěž!.
V celkovém pořadí jednotlivých
ní tři místa domácí posádky:
1. Zsebe -

Zsebené Kovalcsik

posádek obsadily prv-

Geo Pécs 295 TB

2. Ing. Szilvási Szilvásiné Geo Pécs 326 TB
3. doc. Dr. Novotny - Szabó Geo Pécs 330 TB

Další tři místa patřila čs. posádkám:
4. Ing. Šmíd - Ing. Kočvara Geo Brno 352 TB
5. Ing. Pouč - Ing. Vjačka Geo Opava 409 TB
6. Ing. Roule - Ing. Roulová - Ing. Švec ČÚGK Praha
465 TB

5: Ukázka

Zadání:

geodetické
úlohy použité
RALLYE Pécs

Bod
hm 6
31
32
33

Pomůcky:

buzola

X

Y (mj

II. GEO-

(mj

+74,04
-37,65
+5,50

-33,10
-43,05
+93,40

?

?

nebo
kompas,
kalkulaiJka.

na

popř.

Náčrt:

Ing.

elektronická
M. Pazderka

Konečné pořadí INTERPOHARU1978:
1.
2.
3.
4.

ČSSR 13 bodú
NDR 33 bodú
PLR 36 bodú
MLR 56 bodů

Celkové výsledky čtyř mezinárodních
soutěží potvrdily kvalitu čs. soutěžního týmu, který se počtvrté v nepřerušené sérii stal vítězem Interpoháru geodetú socialistických zemí. Vydobytý úspěch není samozřejmě dosažen náhodou; svědčí o odpovědném přístupu čs. posádek
k reprezentaci 11 o velmi dobrém a systematickém vedení
družstva. To vše je oVšLm podmíněno kvalitní prací Automotoklubů Svazarmu ČSR v podnicích resortu geodézie a kartografie a velmi dobrou spoluprací organizací
Svazarmu s vedením podnikú tohoto resortu.
Výsledky Interpoháru 1978 reprez~ntují velmi dobrou
úroveň práce resortu geodézie a kartografie na úseku
jednotného systému branné výchovy obyvatelstva.
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spoločnosti. ÚR ČSVTS ocenila jeho činnost udelením
s t l' i e b o l' n é h o o d z n a k U.
Pri príležitosti jeho paťdesiatych naroCL9nín mu prajeme dobré zdravie a úspechy v jeho dalšej vedeckový·
skumnej práci.

Riaditer Výskumného ústavu
geodézie a kartografie
v Bratislave. Ing. Ján K u k u č a, CSc., vedúci vedecký
pracovník, obhájil dňa 14. 12. 1978, na Stavebnej fakuJte Slovenskej vysokej školy teclmickej v Bratislave
(SVŠT) doktorskú
dizertačnú
prácu
z vedného odboru 11-50-9 geodézia na tému "Aktuálne problémy tvorby a analýzy geodetických
sietí". Na návrh
komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác mu
Vedecká rada SVŠT udelila dňa 28. 2. 1979 ved'9ckú
hodnosť doktora
vied
(DrSc.).
Ing. K u k u č a, DrSc. je príkladom vedeckého pracovníka, ktorý popri svojej náročnej funkcii sa venuje
samovzdelávaniu a nezištne odovzdáva svoje bohaté poznatky a skúsenosti. Náš časopis sa t'Jší z vedeckého
úspechu Ing. Kukuču, DrSc., pretože ako podpredseda
Redakčnej rady Geodetického a kartografického
obzoru
autor a lektor mnohých vedeckých i odborných článkov sa aktívne zúčastňuje na skvalitňování
štruktúry
obsahu nášho odborného časopisu.
K dosiahnutiu vysokej ved.9ckej hodnosti s I' d e č n e
blahoželáme.

Rozvuj inžinierskej
fotogrametrie
v ČSSR sa spája
aj s menom Ing. Eugena A dle I' a, CSc., samostatného vedeckého pracovníka Vedeckého laboratória
fotogrametrie Stavebnej fakuJty (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠT), ktorý sa 19. marca 1979 dožil 50 rokov.
Pochádza z učitefskej rodiny. Narodil sa v Levoči,
absolvoval reálne gymnázium v roku 1948 v Prievidzi
s vyznamenaním
a zememeračské
inžinierstvo v roku
1952 na SVŠT tiež s vyznamenaním.
Ako mladý inžinier pracoval v n. p. Banské projekty
v Bratislave. Vedeckovýskumnou činnosťou sa začal zaoberať od roku 1954 na Ústave stavl9bníctva a archi·
tektúry SAV, odkiar prešiel v r. 1957 do Vedeckého laboratória fotogrametrie
SVŠT. Kandidátsku
dizertačnú prácu obhájil v r. 1963. Riešil úlohy z oblasti aplikácie fotogrametrických
metód v stavebníckom výskume. Ďalšou skupinou riešených úloh boli aplikácie fotogrametrie v hydrotechnickou
výskume
a sledovanie
dráh pohybujúcich
sa objektov (meranie povrchových
prúdnic, tvarové zmeny na hydrotechnických
modeloch,
skúšky perovania osobných automobilov a stabilita ich
riadenia pri bočnom vetre a pod.). Po rozvoji analytických fotogrametrických
metód sa Ing. Adler
preorientoval na nové fotogrametrické
postupy.
Ing. Adler ako spoluriešitel
a zodpovedný
riešitef
ukončil 14 vedeckovýskumných
úloh základného, rezortného a fakuJtného výskumu. S výsledkami prác.9 oboznamuje odbornú verejnosť na domácich i zahraničných odborných podujatiach.
Publikoval viac ako dva desiatky vedeckých a odborných prác. Svoje bohaté skúsenosti
a teoretické poznatky ochotne odovzdával aj poslucháčom odboru geodézia a kartografia SvF SVŠT.
Intenzívne pracoval tief v ČSVTS a Medzinárodnej fotogrametrickej spoločnosti. Je dlhoročný funkcionár odbornej skupiny fotogrametrie
a Československého
fotogrametrického
komitétu. V rokoch 1968-1972
bol sek·
retárom VI. komisie
Medzinárodnej
fotogrametrickej

Dne 31. března 1979 v plné tvůrčí činnosti dosahuje
jubilejní šedesátky
vý:lmamný pedagogický
pracovník
v oboru geodézie a kartografie
doc. ing. dr. Josef
Zeman, CSc.
Narozen jako syn brněnského
obuvníka, maturoval
s vyznamenáním v roce 1937 na 1. státní reálce v Brně.
V témže roce započal studium zeměměřického inženýrství na VŠT v Brně, které však v důsledku uzavření vysokých škol v roce 1939 dokončil až v roce 1945 s vyznamenáním.
Po ukončení studií v roce 1945 přijal nabídku prof.
Semeráda na asistenturu v jeho ústavu na VŠT v Brně,
kde vedl cvičení z geodézie a suploval přednášky z topografie.
•
V ])Qce 1949 byl na VŠT promován na doktora techn.
věd na základě disertační práce "Funkční závislosti při
optickém měření vzdáleností".
Od roku 1951 působil na Vysoké škole stavitelství jako odborný asistent na katedře geodézie a fyziky.
V roce 1960 se habilitoval na téma "Experimentální
studie vlivu mikroklimatu na přesnou nivelaci" a byl
v roce 1962 ustanoven docentem pro obor geodézie na
katedře geodézie na Vysokém učení technickém v Brně,
kde působí dosud.
V r. 1963 obhájil na ČVUT v Praze disertační práci
"O některých interpolačních
rovnicích k odvození diferenční nivelační refrakce" a dosáhl hodnosti kandidáta
fyzikálně-matematických
věd (CSc.).
Od jmenování docentem koná na VUT v Brně přednášky z geodézie pro posluchače obnru konstrukce a
dopravní stavby a oboru geodézie a kartografie
a ve
studiu při zaměstnání
(obor gendézie a kartografie).
Vlastní přednášková činnost na VUT je u něho znásobena povinnostmi ve studiu postgraduálním,
při školení
aspirantů a členstvím ve dvou státních zkušebních komisích na VUT a na přírodovědecké fakultě UJEP v Brně.
S pedagogickou a vědeckou činností jubilanta úzce
souvisí jeho bohatá činnost publikační a přednášková
i mimo školu.
Jako původní vědecko-odborné články publikoval celkem 44 titulů, z toho 12 v čas. Zeměměřictví nebo GaKO,
32 v různých sbornících.
Je charakteristické
u doc. Zemana, že veškerou činnost vědeckovýchovnou na škole, i publikační a přednáškovou mimo školu ověřuje vlastní praxí.
V masových o['ganizacích, kromě členství ve FV ROH
(1959-1961)
a působení v Socialistické akademii (do
roku 1967), lze od roku 1960 spatřovat těžiště veřejné
činnosti doc. Zemana v ČSVTS. V ní je od roku 1968
dosud vědeckým tajemníkem
a členem předsednictva
KV ČSVTS v Brně, členem užšího výboru Odborné sku·
piny 1701 -- Inženýrská geodézie při ČÚV ČSVTS, společnosti geodézie a kartografie v Praze. V rámci ČSVTS
úspěšně působí jako osvědčený organizátor,
lektor a
garant různých akcí, v poslední době hlavně na úseku
vzdělávání odpovědných geodetťí.
Osobnost doc. Zemana dokreslují jeho zahraniční studijní pobyty a účast na mezinárodních akcích.
Za dlouholetou úspěšnou činnost pedagogickou, vědeckou, publikační, Ipřednáškovou a veřejnou dostalo se
doc. Zemanovi řady čestných uznání.
Do příštích let přejeme jubilantovi pevné zdraví a
mnoho dalších úspěchfi na všech úsecích jeho dosavadní plodné, tvůrčí a záslužné činnosti.
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Matematická logika
Teorie množin
Teorie algebraických struktur
Klasická algebra (rovnice, mnohočleny)

•
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Lineární algebra
Analytická (afinní a euklidovská), algebraická, projektivní,
deskriptivní a kinematická geometrie
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Teorie informace
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Je určena především těm, kdo pracují s aplikacemi matematiky v technických oborech - projektantům, konstruktérům,
výzkumným a vývojovým pracovníkům i učitelům a studujícím
vysokých škol technického a univerzitního směru.
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