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Metody zaměřování a zákresu změn
v pozemkových mapách

Doc. Ing. dr. Oldl'ich Válka,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,

Praha

Pracovníci středisek geodézie se musí dnes vyrovnávat
s obtížným problémem zaměřování změn a jejich zá-
kresem do pozemkových map, které jednak postrádají'
dostatek pevných bodů, jednak obsahují polohopis
značně nesourodý, ať vinou různé srážky mapových
listů, reambulace, nebo vinou reprodukčních procesů.
Bylo by obtížné, ne-li nemožné, nalézt univerzální

metodu, která by tyto problémy jednoznačně vyřešila.
Proto nelze očekávat, že metody, o kterých zde bude
pojednáno, odstraní naznačené potíže středisek geo-
dézie. Mohou však alespoň částečně přispět k řešení
nedostatku pevných bóuů v pozemkových mapách.
Problém je již některými ústavy řešen tím způsobem,
že jsou (s využitím leteckých snímků) změny a pevné
body do map dokreslovány fotogrammetricky. Tato
cesta je také ve VúGTK dále sledována. Avšak ani
fotogrammetrie ji nemůže zcela vyřešit, neboť nejsou
všude vhodné body, a o nějaké záměrné stabilizaci
zatím nelze uvažovat. Nezbývá tedy, než hledat také
jiné cesty. Jednou z možností je zkoumání metod,
které dovolují výhodně ekonomicky i technicky na-
pojovat měření na existující, třeba vzdálené pevné
body, zakreslené v mapě.
Střediska geodézie jsou dnes poměrně dobře doto-

vána úhloměrnými přístroji. A tato tendence je uva-
žována i do budoucna, jak potvrzuje "Technickoeko-
nomická studie perspektivy činnosti středisek geo-
dézie", schVálená ÚSGK. Je tedy třeba vybavit stře-
diska také vhodnými metodami, které využívají vel-
kých možností úhloměrných přístrojů a nezůstávat
jen u dosavadních tradičních metod, tj. měření na
spojnici dvou daných pevných bodů nebo na poly-
gonový pořad. Několik takových možností využití
úhloměrných přístrojů je obsahem tohoto pojednání.
Je v něm bráno v úvahu, že s ohledem na grafickou
kvalitu pozemkových map by nemělo smyslu zavádět
složité výpočty, ale že je nutno co nejvíce využívat
možností přímého grafického zpracování. Zpracování
číselné, přes souřadnice, jak je např. používáno v Ra-
kousku, může být předmětem jiných pojednání.

2.Metoda volné měřické přimky - volné souřadnicové
soustavy

V článku "Některé úpravy metod podrobného měření
a měření v podrobném bodovém poli" v čís. 3 a 4
GaKO 1966 bylo pojednáno o metodě volné měřické

přímky a jejích modifikacích s výpočetním zpraco.
váním při technickohospodářském mapování v řídkém
bodovém poli. Tato metoda a některé další její modi·
fikace jsou však použitelné i při zaměřování a zákresu
změn do pozemkových map. Je však třeba je upravit
s ohledem na tento druh map a nalézt vhodný způ.
sob grafického zpracování, přiměřený pozemkové mapě.
Sama o sobě neřeší metoda volné měřické přímky
problém vazby měření na vzdálené pevné body. Je
však základem metod dalších, které k řešení přispí-
vají.

O metodě je pojednáno podrobněji v cit. článku.
Zde jen stručně uveďme její princip. Metoda volné
měřické přímky - nebo ji můžeme nazývat metodou
volné souřadnicové soustavy, v níž volná měřická
přímka je osou x a počátek na měřické přímce určuje
polohu osy y - je analogická metodě měření ke spoj-
nici dvou daných pevných bodů. Rozdíl je v tom, že
při metodě měření ke spojnici jsou dané pevné body
vzhledem ke spojnici, tj. k měřické přímce, určeny
nulovými hodnotami yových souřadnic, takže taková
přímka je jenom jediná. Při metodě volné měřické
přímky (tj. přímky obecně položené vzhledem k da-
ným pevným bodům) jsou buď obě, nebo alespoň jedna
z yových SOuřadnic nenulové a mohou nabývat teore·
ticky libovolných hOdnot. V citovaném článku je po-
jednáno o tom, jak určit početně polohu takové volné
měřické přímky. Pro náš účel se budeme zabývat
způsobem jednodušším, tj. grafickým zákresem volné
měřické přímky (tj. volné souřadnicové soustavy)
do pozemkové mapy.

Jestliže přisoudíme měřeným kolmicím doprava
od volné měřické přímky znaménko (+), doleva zna-
ménko (-) a utvoříme algebraické rozdily staničení
Llx = XB - XA a kolmic L1y = YB - YA, kde indexy
A, B značí dané pevné body, nalezneme volnou mě·
řickou přímku takto (sleduj obr. 1.):
Od bodu A naneseme ve směru .AB libovolným

měřítkem (s eventuální srážkovou korekcí v tomto
směru) ~odnotu L1x do pomocného bodu C a na kol-
mici k AB v tomto bodě stejným měřítkem (s eventu·
ální srážkovou korekcí ve směru kolmice) hodnotu
- ~Y. Dostaneme pomocný bod C', jehož spojnice s boo
dem A má být obrazem rovnoběžky s volnou měřickou
přímkou v mapě. Vyneseme.li nyní v mapě- rovno-
běžku se spojnicíAG' ve vzdálenosti - YA od bodu A'
(měřeno v měřítku mapy se srážkovou korekcí ve smě·
ru kolmém na měřickou přímku) a zkontrolujeme vzdá-
leností - YB od bodu B, dostaneme obraz volné měřické
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přímky v mapě. Počáteční bod na ní určíme tak, že
od kolmice, spuštěné na volnou přímku z bodu A,
vyneseme (v měřítku mapy s korekcí na srážku ve smě-
ru měřické přímky) hodnotu - XA a kontrolujeme hod-
notou - XBl vynesenou od kolmice spuštěné na přímku
z bodu B.
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Tečkovaně vyznačené čáry na obr. 1 ovšem v mapě
nekreslíme. Vyznačíme jen malými křížky body O a O',
a pak volnou měřickou přímku. Této grafické kon-
strukce zákresu volné měřické přímky použijeme pro
zákresy volných soustav, např. při metodách trans-
formačních. Zdůvodnění není třeba zvlášť uvádět,
protože je patrné z obrázku.

3. Připojeni volné souřadnicové soustavy na vzdálené
pevné body

Jednou ze zvlášť výhodných metod pro vazbu měření
na vzdálené pevné body je aplikace volné souřadni-
cové soustavy podle obr. 2 nebo 3.

Vesnice i města mají téměř vždy j.lko dominující
objekt věž kostela. I když věž není v mapě vždy přímo
zakreslena, je zakreslen kostel, a to obvykle jako jedna
z nejpřesněji zakreslených budov v mapě. Můžeme
tedy do půdorysu kostela zaměřit věž promítnutím
makovice věže buď úhloměrným přístrojem, nebo je-
nom olovnicí a zakreslit ji do mapy. Obdobně můžeme
zaměřit a zakreslit i jiné dominujíCí objekty, jako jsou
tovární komíny, hromosvody na charakteristických
budovách apod. Zaměření a zákres takových bodů
do pozemkové mapy není nijak obtížné. Usnadní to
však mnoho práce a odstraní mnoho potíží s navazo-
váním měření na pevné body a zákres výsledků dal-
ších měření do mapy.

Jestliže jsme takto opatřili několik ověřených daleko
viditelných pevných bodů, volíme zaměřovaným pro-
storem volnou souřadnicovou soustavu, a to pokud
možno tak, aby osa X procházela přibližně středem
zaměřovaného prostoru a směřovala na jeden ze vzdá.
lených pevných bodů (např. věž kostela B). Při ma-
lém rozsahu zaměřovaného prostoru můžeme považo-
vat osu :I: za volnou měřickou přímku a zaměřit k ní
jednak nové podrobné body, jednak na ni zvolit
měřické body Pi, Ki, dostatečlI.ě od sebe vzdálené,
aby z nich bylo možno protnutím vpřed zaměřit
k :přímce další aané pevné body Ai s nepříliš ostrým

úhlem protnutí. (Pokud ovšem nejsou dané pevné
body Ai tak blízko volné měřické přímky, že je lze
zaměřit přímo ortogonálními souřadnicemi k volné
měřické přímce.)
Úhly, měřené na bodech Pi nebo Ki, orientujeme

vždy nulou do směru volné přímky (osy x). Je při tom
samozřejmé, že některé body P n a Km nebo P m (n =F m)
mohou být totožné.
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Pro zákres volné souřadnicové soustavy způsobem,
o němž bylo pojednáno v odst. 2, musíme napřed
určit (z úhlového měření a vzdáleností měřických
bodů po volné měřické přímce) 'ortogonální souřadni-
ce k volné měřické přímce výpočtem těchto jednodu-
chých vzorců: Pro každý bod Ai

SiYi = --------
cotg /Xi - cotg (Ji

Xi - XPi + Yi cotg /Xi = pro kontrolu XKi + Yi cotg (Ji,
(3)

kd.e /Xi je úhel měřený na bodě Pi, (Ji úhel měřený na
bodě Ki, .(Oba orientované nulou do směru volné
měřické přímky!) Hodnoty kotangent je nutno do
vzorců dosadit se ,znaménky (platí pro lichou číslici
na řádu stovek gradů znaménko záporné, pro sudou
včetně nuly znaménko kladné).
Protože pro grafický zákres volné měřické přímky,

vázané na pevné body Ai a Bi potřebujeme znát také
souřadnicové rozdíly LlXi, LlYi, z nichž ovšem můžeme
pomocí měřených hodnot a rovnic (1) až (3) určit
jenom LlYi= YB - Yi, musíme hodnotu LlXi = XB-
- Xi vypočítat 'z rovnice:

Hodnotu di pro tuto rovnici odměříme v mapě
jako vzdálenost AiB v měřítku mapy. Tuto hodnotu
nekorigujeme o srážku mapy, ale naopak korigujeme
hodnotu vypočtenou LlYi' takže konstrukci měřické
přímky v mapě provedeme ze souřadnicových rozdílů,
nikoliv skutečných, ale s ohledem na srážku mapy.
U soustavy, u níž jsme nemohli volit osu X ve směru
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na vzdálený daný pevný bod, jak to znázorňuje obr. 3,
zvolíme na měřické přímce body PB, KB, které tvoří
základnu pro protnutí bodu B k ose x. Podle rovnic
(1) a (2) vypočteme jen hodnotu YB, kdežto hodnotu
XB nepočítáme. Určíme však 6.Xi podle rovnice (4).
Volba vzdáleného pevného bodu B k orientaci volné
měřické přímky je výhodná proto, že nepřesnost polo-
hy bodu B má malý vliv na nepřesnost směru přímky.

,t.B
...:' .,

I '
I '.....d- -- --- - --'0Fi ~

Jednou z metod při zaměřování změn většího rozsahu
teoreticky i prakticky zvlášť v;hodných je metoda
transformační. I tuto' metodu však pro zpracování
do pozemkové mapy zjednodušíme aplikací grafického
zákresu volné souřadnicové soustavy do mapy. vý-
početní práce při tom omezíme na nezbytné mini·
mum.
Příklad, na kterém objasníme postup, je znázor-

něn na obr. 4. Volíme opět souřadnicovou soustavu
volnou měřickou přímkou - nejlépe přímkou, směřu·
jící na vzdálený daný pevný bod B a počátkem P
na nf. K této přímce, po níž ovšem (na rozdíl od před-
chozího odstavce) neměříme staničení, orientujeme roz·
vrženou síťpolygonově nebo jinak určených měřických
bodů. K této síti zaměříme podrobné body přísluš-
né pozemkové změny a také všechny dosažitelné dané
pevné body. (Např. podle obr. 4 je bod AI' A2, A, za-
měřen rajónem, A3 protnutím vpřed z polygonové
strany.) Je·li nedostatek blízkých pevných bodů, vá-
žeme se na vzdálenější body, např. tak, že ze dvou
dostatečně od sebe vzdálených polygonových bodů
protneme vzdálený pevný bod. Ve zvolené volné
souřadnicové soustavě vypočteme rozvrženou síť..Zí.s-
kané souřadnice budeme označovat malými písmeny
x, y. (Tyto souřadnice můžeme také získat grafickým
vykreslením zaměřené sítě z měřených prvků v libo·
volném měřítku (větším než měřítko mapy) na hek·
tarové síti).
V mapě (obr. 5) položíme středem zaměřovaného

prostoru jinou libovolnou souřadnicovou soustavu,
k níž odsuneme zcela libovolným měřítkem a bez
ohledu na srážku mapy souřadnice všech daných
pevných bodů Ai' které však označíme velkými pís·
meny X, Y. Jejich součet, dělený počtem bodů (viz
tab. 1.) dává souřadnice těžiště v téže soustavě a tom·
též měřítku. Můžeme tedy ze souřadnic Xp a Yp

bod T (těžiště) v mapě zakreslit. Součet souřadnic Xi

a souřadnic Yi dělený počtem bodů (viz tab. 1.) dá
souřadnice těžiště vzhledem k volné měřické přímce.
Můžeme tedy nyní způsobem, uvedeným v předchá-
zejících odstavcích (obr. 5 a 1) zkonstruovat pomocí
bodů T (jako dříve A) a B volnou měřickou přímku
a počátek P, čímž jsme vlastně zkonstruovali volnou
souřadnicovou soustavu, k níž ze souřadnic x, Y mů-
žeme (s uvážením příslušných srážkových korekcí)
zobrazit všechny měřické body zvolené sítě.
Jestliže nebylo možno orientovat soustavu (volnou

měřickou přímku směrovat) na vzdálený pevný bod B,
sestrojujeme graficky volnou soustavu takto: Volíme
vždy dva vzdálené dané pevné body Ai a sestrojujeme
k nim podle odst. 2 (obr. 1.) přímku AO'. S touto přím-
kou sestrojíme rovnoběžku těžištěm T. Nekreslíme
však celé přímky, ale jen krátké čárky nebo body

~A..t8
i~··_········_···7't;c.Jf _._·········.
p '-'" 1 ._~-~- ""-AJ- ~~"'

Obr. 4

ve volném místě na mapě. Bod nebo čárka, uprostřed
mezi takto určenými, dává s bodem T "pravděnejpo-
dobnější" směr volné měřické přímky. Volnou mě-
řickou přímku pak sestrojíme pomocí souřadnic XT,

1fT jako v případě, kdy směřovala přímka na vzdá.
lenýpevný bod B, tj. jako rovnoběžku ve vzdálenosti
YT od T.

souřadnice
Bod

I I Ix 11 X Y

A1 +95,0 -111,2 -90 -345
A. +211,1 +258,0 -266 O
A. +591,2 -120,4 O +400
A. +688,4 +345,4 +265 O

I +1585,7 -.1--371,8 -91 +55
I

+396,4 +93,0 -22,8 +13,8-n
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Zatím bylo uvažováno, že zaměřovaný prostor
i pevné body jsouCna jednom mapovém listě. Jsou-li
na dvou mapoVých listech (nebo, pokud jde o prosto-
ry v rozích listů, na třech nebo čtyřech listech), je
postup v zásadě stejný. Při určování těžiště volíme
ovšem soustavu X, Y tak, aby jedna osa splynula se
sekčním rámcem a druhá protínala území přibližně
středem. Pokud by šlo o prostór v rohu listu, volíme
soustavu X, Y shodně se sekčními čarami. I v tako-
vých případech můžeme volit k odměřování souřadnic
libovolné měřítko. Protože však srážka na různých
mapových listech je různá, korigujeme odměřené
souřadnice pro výpočet přičtením procentového po.
dílu srážky (nebo odečtením procentového roztažení)
každého listu, na kterém bylo odměření provedeno.
Po výpočtu aritmetického průměru korigovaných
souřadnic, jako souřadnic těžiště, zobrazíme těžiště
na všech listech tak, že příslušnou srážku mapového
listu odečteme nebo roztažení listu připočteme. Vy.
nášíme jinak stejným měřítkem, jako jsme souřadnice
odsouvali.

Potom vykonstruujeme volnou měřickou přímku
na tom listě, na kterém se nalézá bod B. Na ostatní
listy přeneseme volnou měřickou přímku pomocí je-
jích dvou bodů s použitím souřadné soustavy X, Y
a příslušných procentových srážek obdobně, jako při
manipulaci s odměřováním souřadnic pevných bodů
nebo vynášení těŽíště.

Pokud těžiště T nebo bod B je nutno přenášet
na sousední list mimo rámec, použijeme jako podklad
čistý papír, který na dobu konstrukčních prací pevně
spojíme s mapovým listem. Jestliže byl při měření
zvolen příliš vzdálený bod B (přes dva nebo i více ma-
pových listů) a není možno délku d (vzdálenost TB
nebo A.B) potřebnou pro vzorec (4) přímo odměřit,
odměříme souřadnice na listech, na nichž se nachází
bod T (resp. Ai) a bod B od rohů sekčních listů,
které korigujeme o srážku nebo roztažení a připoč-
teme skutečné rozměry celých listů mezi nimi. Z Py-
thagorovy věty vypočteme pak "skutečnou" délku d,
takže při výpočtu vzorce (4) nekorigujeme hodnotu
L1y. o srážku. Směr spojnice TB (resp. AiB), potřeb-
ný pro vynesení hodnoty Llx (obr. 1.), vykreslíme
pomocí souřadnicových rozdílů, které jsme použili
k výpočtu hodnoty· d, v nějakém libovolném malém
měřítku.

Pokud při těchto pracích korigujeme souřadnice,
měřené k volné souřadnicové soustavě, o srážku mapy
v libovolném směru, odchylném od směru sekčn1ch
rámců, počítáme příslušnou srážku podle zpiisobu,
uvedeného v Geodézii prof. Ryšavého.

Uvedený zpiisob transformace není jediným mož·
ným. A také zde nejsou podchyceny všechny možnosti,
v jakých může být vzájemná poloha pevných bodů.
Je to však způsob nepříliš pracný a vzhledem ke kva·
litě pozemkové mapy co do přesnosti vyhovující.

I když jsme se v předcházejících odstavcích snažil
nalézt způsob, jak dosáhnout "co nejlepšího" zákresu
měření do pozemkové mapy, nemůžeme čekat, že zá·
kres bude vzhledem k okolní kresbě ..matematicky"

jednoznaěný a naprosto dokonalý. Není to možné
proto, že pozemková mapa není homogenní a naprosto
podobný obraz skutečnosti v přírodě, zakreslený
v určitém měřítku. I když uvažujeme korekce
ze srážky, nedosáhneme naprosté,dokonalosti zákresu.
Musíme vždy, pokud je to třeba, zákres do mapy de.
formovat. Při tom je nutno připustit určité konvence.
V zásadě by měly být akceptovány 3 takové konvenční
případy:

a) Zaměřený prostor, který se nalézá v místě, kde
není v bezprostřední blízkosti v mapě žádný platný
polohopis, by měl být do mapy zakreslen jen s ohledem
na pruměrnou srážku mapy bez jakýchkoli deformací.
Konvence by měla stanovit rozsah pojmu "v bez-
prostřední blízkosti" např. hodnotu cca 200 m od ob-
vodu zaměřovaného prostoru, nebo jinak.

b) Zaměřovaný prostor, který se nalézá v místě,
kde je platný polohopis s ostrými průseky čar (rohy),
je třeba pokud možno přizpůsobit zákresu tak, že
se body platného polohopisu při měření nové situace
také zachytí - jsou-li v přírodě znatelné - a novou
kresbou těchto bodů se kontroluje, zda souřadnicová
soustava, sestrojená podle předchozích odstavců ne-
potřebuje lokálně poopravit - deformovat. Zde je
třeba značných zkušeností, aby nebyla soustava de-
formována lícováním na hrubě chybné body původ.
ního polohopisu. Nejlépe je takové body, pokud jejich
správnost bylo možno nějak zkontrolovat, považo-
vat za pevné body Ai,· a vzít je do konstrukce souřad-
nicové soustavy.

c) Zaměřovaný prostor, který se nalézá v místě,
kde je platný čarový polohopis (bez ostrých znatel·
ných rohů - např. ohraničený komunikací apod.)
by měl být zaměřen a zakreslen tak, že se na čáro-
vém ohraničení situace zvolí body, které se při mě-
ření zachytí do nově zvolené volné soustavy. Z nich
se pak vykonstruují čáry a kontroluje se, zda vzhle·
dem na čárovou kresbu nepotřebuje soustava lokálně
deformovat. Zde je nutno ovšem dobře rozlišovat
kresbu předmětů, zaměřovaných "v hrubých rysech"
od kresby předmětů, zaměřovaných spolehlivě. Dále
je nutno v tomto případě uvažovat, že zvolené body
na stávajícím polohopisu nemusí přesně ležet na kres-
bě polohopisné čáry v mapě zakreslené. Důležité je,
aby nová čára se přibližně kryla s čárou dosavadní
(s odchylkami· + nebo -), aby nebyla vzhledem k do.
savadní čáře systematicky posunutá.

V obou případeoh b) a c) je nejlépe zakreslit nejdříve
do soustavy jen body nebo čáry stávajícího poloho.
pisu pro kontrolu na průsvitku a položením prf1svitky
na. mapu zkoumat, zda zákres soustavy nevyžaduje
lokální deformace.

Uvedené metody naznačují některé pro střediska geo.
gézie použitelné způsoby pro zaměřování změn a jejich
zákres do pozemkových map. Umožňují vázat měření
bez velkého ztížení· prací i na vzdálenější, viditelné
pevné body. Takových metod je celá řada. Článek n.e-
vyčerpává všechny možnosti. Májenukázat, že takové
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možnosti jsou a že je třeba se jimi více zabývat a pra-
covníkům středisek geodézie je doporučovat.
Někteří odborní pracovníci jsou toho názoru, že

mohou uplatnit svoje vědění jenom tam, kde se měří
nově k pevným geodetickým základům, naučenými
metodami. Jsou ochotni podrobovat studiu zákoni-
tosti šíření chyb v pozorováních. Probírají nahodilé
a systematické chyby pozorování - avšak dívají se
skepticky na práce středisek, které jsou ve skuteč-
nosti daleko náročnější, protože není pevný geode-
tický základ, kde vedle nahodilých a systematických
chyb měření působí celá řada dalších vlivů (ze sráž-
ky mapy, z reprodukčních procesů, z přiřazování růz-
ných a různě kvalitních map atd.). Skutečnost je ta-
ková, že i když jsme začali budovat technickohospo-
dářské mapování na našem státním území, budeme se
muset ještě dlouho spokojit s dosavadními pozemko-
vými mapami. Je třeba, abychom je udržovali, jak
je to nejlépe možno. Při tom však tak, aby to bylo
ekonomické.
Je pochopitelné, že největší usnadnění práce může

přinést dostatek pevných bodů, zakreslE.mýchv mapě.
Nemůžeme ovšem spoléhat vždy a všude jen na to,
že pevné body opatří fotogrammetrie. Musíme se snažit
při každém měření současně zaměřovat takové pev-
né body, kterých můžeme v budoucnosti využít. Ze.
jména body daleko viditelné, jako jsou stožáry elek-
triokých vedení, ale i body na jiných technických ob-
jektech. Usnadní to práci nám, nebo těm, kteří budou
v.Yrostoru měřit po nás.
Úasto je předmětem odborných diskusí, zda zákres

do pozemkové mapy (jakožto nehomogenní mapy)
má být prováděn pouze se zřetelem na blízké okolí
a bez ohledu na vztah k vzdálenějším bodům zakres-
leným k mapě, nebo zda by bylo lépe vytvořit pole
pevných bodů, jejichž vzájemná poloha by nebyla
deformována lokálními úpravami, a k nimž by byl
vztahován zákres postupně zaměřovaných změn. Tím
by se nehomogenní mapa přetvářela na mapu homo-
genní, nebo alespoň homogennější, než je mapa dosa-
vadní. To je způsob, který v důslednější formě volila
rakouská zeměměřická služba založením tzv. čísel·

ného plánu (Zahlenplan). Číselný plán však vyžaduje
poměrně značné náklady na vytvoření bodového pole.
Průto se zdá pro nás, vzhledem k nastoupené cestě
technickohospodářského mapování, způsob lokálních
zákresů přijatelnější, protože je méně nákladný a pro
pozemkovou mapu, kterou je nutno považovat za pro-
vizorium do doby vyhotovení THM, postačující. Uve-
dené metody s orientací volné souřadnicové soustavy
n~ vzdálený pevný bod sledují však cíl alespoň orien-
tovat lokální zákresy vzhledem k dominantě, jakou je
např. věž kostela v obci.

Úlánky s podobným zaměřením, tj. na práce středisek
geodézie, by měly být v GAKO zveřejňovány častěji
a měli by je psát zejména pracovníci středisek geo-
dézie, kteří mají k problémům středisek nejblíže.
Mohou jednak na problémy upozorňovat, jednak

navrhovat jejich řešení, nebo vysvětlovat vlastní způ-
soby řešení. Jde zejména o tyto problémy:

- různé metody zaměřování změn,
_ zaměřování změn s přihlédnutím k různým druhům

map EN nebo zaměřování se stejnou stanovenou
přesností z důvodu využití výsledků měření i pro
jiné účely, zejména pro účely THM,

- pevné body v mapách EN,
- sjednocení měřítek a zobrazovacích soustav dosa-

vadních map EN,
_ optimální využívání moderních měřických pří-

strojů (Redta, Lotakeil, BRT-006 apod.),
- výpočet výměr a dovolené odchylky,
- všeobecná dokumentace u SG,
- ukládání mapových a písemných operátorů EN,
_ problematika zápisu vlastnických vztahů k ne-

movitostem vEN,
- předávání zkušeností s komplexním zakládáním

EN atd.

330.401:413.2 (437)

Slovník nové soustavy řízeni. Zpracoval a uspořádal
Miloslav S 1g 1.Vydala ČTK jako první svazek kniž-
nice Made in, Praha 1966. 185 s., cena váz. výtisku
15,- Kčs.

Nová soustava zdokonaleného řízení a plánování
našeho národního hospodářství v průběhu posled-
ních 5 až 6 let, které uplynuly od jejího uvádění
v život, vytvořila si svou odbornou terminologii,
která je užívána v tisku, rozhlase, televizi, ve všech
písemnostech, dokumentech a informacích, kterými
proniká do našeho vědomí a stává se objektivní rea-
litou. K uspíšení procesu pronikání zásad nové
soustavy řízení do myšlení nás všech, a tím k urych-
leni procesu přetvoření morálního postoje k tvoření
hodnot, k tvůrčí práci, k objektivnímu hodnocení
užitné hodnoty prací všeho druhu, 1<pochopení
směrů nové ekonomiky a nástroji\. k jejímu usku-

tečnění v praxi, k tomu všemu nám mľlže pomáhat
Slovník nové soustavy řlzení.

Jednotlivá hesla jsou zde vyložena dosti po-
drobně a velmi srozumitelně, takže Slovník umož-
ňuje a usnadňuje studium i pochopení ekonomické
problematiky zásad nové zdokonalené soustavy
řízení a plánování.

SlovIÍl.k je uspořádán věcně do 15 kopitol: I.
Hlavní principy nové soustavy, II. Národohospodář-
ské plánování, III. Věda a technika, IV. Investiční
výstavba, V. Ceny, VI. Finance a mzdy, VII. Orga-
nizace a řízení, VIII. Vnitřní obchod. IX. Zahranič-
ní obchod, X. Statistika, XI. Hospodářské právo,
XII. Stranické řízení, XIII. Působeníodbori\., XIV.
Národní výbory, XV. Orgány a organizace.

Tento výkladový slovník by neměl chybět
v příruční knihovně žádného vedoucího hospodář-
ského pracovníka a v žádném řídícím orgánu v kte-
rémkoli odvětví národního hospodářstvl.

Ing. Štorkán
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Určení rozměrového koeficientu
kanadského gravimetru CG - 2

Ing. Karel Diviš, Ing. Stanislav Olejnik,
Kartgeofond, Praha

Pro měření hodnoty tíhového zrychlení se pouzIVa
v současné době převážně gravimetrů. Abychom zcela
využili přesnosti přístrojů, je nutné volit vhodný po-
stup při ověřování stupnice gravimetru a určování
rozměrového koeficientu, kterým převádíme odečtení
přístroje na fyzikální jednotky, tj. miligaly. Chyba
v určení rQzměrového koeficientu systematicky zne-
hodnocuje výsledky měření, zejména při určování vel.
kých tíhových rozdílů. Při přesných tíhových měře-
ních je požadavek na přesnost v určení rozměrového
koeficientu dán rela~ivní chybou ± (1 - 2) . 10-4, tj.
± 0,01 - 0,02 mgl na 100 mg!.

Ověřování stupnice gravimetru se provádí jednak
laboratorně - náklonovou metodou, jednak na ver-
tikálních či šířkových gravimetrických základnách.
Prvý způsob vyžaduje speciální zařízení - náklonový
stůl - na němž dosahujeme zmenšování hodnoty
tíhového zrychlení nakláněním přístroje. Náklonová
metoda se však nedá použít pro všechny typy gravi-
metrů.

Ověřování stupnice na vertikálních základ-
nách je výhodné z hlediska rychlé dopravy přístroje
(body základny jsou v nevelké vzdálenosti, využívá
se lanových drah, a proto časový interval mezi jed-
notlivými observacemi je poměrně krátký). To umož-
ňuje určit spolehlivě chod přístroje. Nevýhodou je
zpravidla prudká změna meteorologických poměrů
zejména barometrického tlaku, způsobující jednak'
adiabatický efekt, jednak deformaci pouzdra gravi.
metru, které nepříznivě ovlivňují přesnost měření.
Další nevýhcdou je, že vertikální základny mají zpra·
vidla malý počet bcdů, a proto není možné dostateč-
ně přesně ověřit lineárnost stupnice (v případě, že zá-
kladna má pouze 2 body a tíhový rozdíl je přibližně
stejný jako přímý rozsah gravimetru, je to vyloučeno).

Xejvýhcdněji ověřujeme stupnici na šířkové zá-
kladně. Má dostatečný počet dělících bcdů, takže je
možné snadno zjistit nelineárnost stupnice. Změna
meteorologických poměrů je během observace po-
zvolná a dopravní prostředek pro transport gravi-
metru (automobil) je stejný jako při polním měření.
Nevýhcdou je velká časová náročnost na zaměření
základny, s čímž souvisí nejistota při vyloučení chodu.
Volba metcdiky měření je proto v tomto případě
zvláště důležitá.

, V článku popíšeme postup při ověřování stupnice
a určení rozměrového koeficientu kanadského gravi-
metru CG - 2 č. 174 G, který je majetkem pražské

pobočky Kartografického a geodetického fondu v Bra-
tislavě (Kartgeofond) z měření na šířkové základně
ČSSR [5].

Kanadský gravimetr CG - 2 vyrábí firma E. J. Shar-
pe ve 2 alternativách - geodetický a prospektorský
typ. Je to křemenný, astazovaný gravimetr bez ter-
mostatu. Kartgeofond vlastní geodetický typ (CG- 2
č. 174 G) [1]. Celkový vzhled a horní část přístroje jsou
vyobrazeny na obr. 1 a 2.
Citlivý křemenný systém je uložen v Dewarově

nádobě ve zředěném vzduchu o tlaku 15 Torr. Systém
je podobný jako u gravimetru Worden [2], [3].
Technické údaje gravimetru: jemný rozsah asi

106 mgl (1000 dílků), hrubý rozsah asi 5200 mgl
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(1000dílků), hodnota dílku jemného rozsahu je 0,106
mgl, hodnota dílku hrubého rozsahu je 5,2 mgl, citli.
vost libel je 40".

Před zahájením vlastního měření je nutné přezkoušet
správnost rektifikace libel a citlivost měřícího systé-
mu. V případě potřeby se rektifikace libel a 'seřízení
citlivosti provede podle [1].

1 - justace příčné libely, 2 - počítadlo hrubé stupnice, 3· otvor
pro pozorování libel, 4 - počítadlo jemné stupnice, 5 - okulár,
6· justace pOdélné libely, 7 - štítek s konstantou, 8· objímka
žárovky, 9 - vypínač, 10 • pouzdro na baterie, 11 . držadlo, 12 • hla-
va statívu, 13· stavěcí i'jrouby.

Jsou·li hodnoty tíže v intervalu 100 mgl, použijeme
při měření pouze mikrometrického šroubu jemného
rozsahu. Při měření používáme kompenzační metody
a dbáme tah), abychom vyloučili mrtvý chod mikro-
metrického šroubu. Přesahují-li hodnoty tíže rozsah
100mgl, použijeme k měření též mikrometrického šrou-
bu hrubého rozsahu. Podle získaných zkušeností bylo
dosahwáno nejlepších výsledků při použití llásledu.
jícího postupu: Údaj počítadla hrubé stupnice nasta·
víme vždy na celou desítku (tím vyloučíme chybu
z nestejnoměrného dělení stupnice a chyby mikro·
metrického šroubu). Nastavení provádíme ve směru
stoupajícího čtení počítadla nejprve 3-4krát na-
prázdno, při čemž před každým nastavením ot~číme
hrubým šroubem o polovinu otočky na nižší údaj.
Další nastavení provedeme s největší pečlivostí, jem-

ným šroubem pak zkoincidujeme index s nulovou
ryskou (obr. 3) a přístroj odečteme. Vyloučení hrubé
chyby dosáhneme trojnásobným pečlivým nastave-
ním hrubého šroubu a do výpočtu zavádíme průměr
z odečtení počítadla jemné stupnice.

Přesnost měřených hodnot tíže ovlivňuje celá řada
chyb:

1. Chyba z nastavení indexu na nulovou rysku
(± 0,007 mgl pro průměr ze 2 odečtení jemného
počítadla).

2. Chyba z nastavení celého dílku hrubého rozsahu
(± 0,026 mgl pro průměr ze 3 nastavení).

3. Chyba z nepřesného urovnání gravimetru podle
libel (± 0,01 mgl).

4. Chyba v určení rozměrového koeficientu a zaned-
bání nelineárnosti vztahu odečtení přístroje a mě-
řené tíže.

5. Zanedbání vlivu teploty okolního prostředí.

6. Chyba z nesprávně určeného chodu.

7. Chyby mikrometrických šroubů jemného a hrubé-
ho rozsahu (mrtvý chod, nerovnoměrné dělení
stupnice, periodická chyba, postupná chyba): mrt-
vý chod šroubu jemného rozsahu je 0,05 mgl, šrou-
bu hrubého rozsahu 1,30 mg!.

Přestože je gravimetr chráněn proti zmenam tep-
loty uložením měřícího systému v silně zředěném vzdu-
chu, nelze se ubránit vlivu systematických teplotních
změn, trvajících po několik hodin. Na obr. 4 je zná-
zorněn časový průběh teploty vzduchu během zkoušky
gravimetru v termokomoře a odpovídající průběh
odečtení gravimetru. Z obrázku je zřeimé, že gravi-
metr reaguje na změny teploty se zpožděním několika
hodin. V polních podmínkách jsou teplotní změny
podstatně mírnější. Přesto však nikdy nevystavuje-
me přístroj před nebo v průběhu observace náhlým
teplotním změnám.

Dlouhodobý chod gravimetru má kladné znaménko,
záporný chod bývá způsoben ochlazováním gravi-
metru. Na obr. 5 je zobrazen průběh chodu přístroje
při měření na šířkové základně v říjnu 1965. Ke spo.
lehlivému určení chodu jsme volili měřický postup,
znázorněný schématicky na obr. 6.
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Podle toho, do jaké míry se podaří vyloučit uvedené
zdroje chyb; bude se zvyšovat reálná přesnost měře·
ných hodnot tíže. Velikost chyby z nastavení indexu,
chyby z nastavení celého dílku počítltdla hrubého
rozsahu a chyby mikrometrických šroubů lze zmenšit
pečlivou observací a vhodným měřickým postupem
na stanovisku, velikost chyby z nepřesného urovnání
gravimetru pečlivou horizontací a správnou rektifikací.
Chyby z vlivu teploty a z nesprávně určeného chodu
snížíme volbou vhodné metodiky měření. Chyba v ur-
čení hodnoty rozměrového koeficientu má nebezpeč-
ný systematický charakter, a je proto nutné věnovat
jeho určení obzvláštní pozornost.

4. Urěeni rozměrového koefi.cielltu jemného rozsahu
z měřeni na·šiřkové základně

Rozměrovým koeficientem- převádíme odečtení pří.
stroje z (dílky) na fyzikální jednotky,tj. n,a miligaly.
Z teorie gravimetru lze odvodit vztah pro rerativní
tíži u, ve tvaru .

o 111 1Cfea1ce
v IV Koj!it I0,1 mg1
A V Terez1n

., XIV Nesvač1Jy
" :XV Votice
v xv 1 1oIi11čS.ll

-oeFJ ."."'i'

(;) XVII Planá
ó XVII lití pe;c
CI X1X ~evětÍD

~~~9--

kde U je hodnota tíže, g je hodnota z6.kladní tíže (odpo.
vídající čtení z - O), z je odečtení počítadla, odpoví-
dající protažení měřicího pera.

Úkolem jest stanovit funkci ,,(z) v rovnici (1), respek.

tive její derivaci o;;z) = 1(z). Prakticky funkce 1(z)
představuje hodnotu dílku počítadla, závislou na
odečtení z.

V prvém přiblížení pokládáme hodnotu dílku kon-
stantní v celém rozsahu stupnice, čili 1 (z) = k. Funkce
" (z) je pak" (z) = k . z. Hodnotu konstanty k obdr-
žíme jednoduchým vyrovnáním, např. z několika
vhodně volených tíhových rozdílů šířkové základny
o velikosti 50 - 90 mg!.

kz-g • 4.10.
0,2 1IIg1) " 5aO~

a 8.10.

Při konečné volbě tvaru funkce "(Z) vycházíme
z obr. 7, kde jsou vyneseny rozdíly k . z - U pro jed-
notlivá odečtení stupnice z na bodech šířkové základny
(U je vyrovnaná hodnota tíže bodu šířkové základny).
Při konstrukci křivek bylo použito měření z října 1965
(křivka a) a z března 1966 (křivka b). Podle tvaru kři~
vek jsme zvolili obecný tvar funkce

Konstanty A, B, O v rovnici (2) určíme vyrovnáním
podle pozorování zprostředkujících. Opravy přisou.
díme měřeným veličinám z (měřenými hodnotami z
zde rozumíme údaje počítadla redukované o vlivsla .
pových změn tíhového pole [6] a o chod přístroje, vy.
jádřený v dílcích počítadla).
Podle rovnice (1) platí

g = g + ,,(z + v) = g + " (z) + o ~;z) v =
= g +" (z) +1 (z) v. (3)
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m..4.= m VQll, mB = m VQ22' ma = m VQ33 (8)

Ve vzorci (7) je n počet měření (ve všech dnech),
11 je počet neznámých. OznačÍme.li počet určovaných
konstant tJ-, je 11 = tJ- + j. Opravy jsou vypočteny po-
dle (6). 6. Závěr

Zavedeme-li přibližné hodnoty neznámých Ao = k,
Bo = 0,00 = O, go a t (z) s dostatečnou přesností na·
hradíme hodnotou k, obdržíme ze vztahu (3) s přihléd.
nutím k (2) rovnici oprav v ve tvaru

Lig
v=----

k
LlA. z

k
LIB. Z2

k
LlO.za

k +
(4)g-go+ k -z,

kde neznámé jsou Lig, LlA, LIB, LlO.

Pro výpočet je výhodnější zavést pro z [O; 1000]
substituci t =~zq-l-1, kde q= 500; t je pak v inter.
valu [-1; + 1].
Pak lze rovnici (4) vyj ádřit ve tvaru

kde

a=t+l
b = (t + 1)2
c = (t + 1)3
d = _k-1

11= (g - go) k-I
LlA' = - LlA q k-I
LIB' = - LIB q2k-1
LlO' = - LlO q3k-1 •

Hodnota Lig je proměnná veličina, závislá na čase
(projevuje se jako chod přístroje), je společná pro
všechny tíhové body profilu, zaměřeného v jednom
měřickém dni a určuje se pro každý profil (den) zvlášť
na připojovacím bodě. Neznámou Lig lze z výpočtu
vyloučit. Pro každý měřický den j je n' měření, tj.
in' oprav v. i - tou opravu měřického dne j Vii

podle (5) lze vyjádřit vztahem

Vii = aii LlA' + bii LIB' + CiiLlO' + dii Lig + Iii'

Pro každý měřický den j platí [Vii] = O. Pak lze vy-
loučit neznámou Lig a konečný tvar rovnic oprav Vii je

Vii = iiii LlA' + Oii LIB' + CiiLlO' + lii , (6)

iiii = (aii- [~~]) bii = (bii- [~~])

Cii = (Cii- [~]) .lii = (li1- [~~])

Řešením příslušných normálních rovnic obdržíme ne-
známé LlA', LIB', LlO'; konstanty A = Ao + LlA,
B = LIB, O = LlO vypočteme z rovnic (5a).

Posouzení přesnosti odvozených konstant provede-
me podle vzorcú

m = ± V[vv]/ n -11 (7)

Pro určení konstant gravimetru CG - 2 Č. 174 G bylo
použito měření na šířkové základně mezi body XXV
Dolní Dvořiště - V Terezín z března 1966. Vyrovná-

nim jsme obdrželi následující hodnoty konstant a střed-
ních chyb:

a) za předpokladu neproměnné hodnoty dílku k =
= 0,10629 ± 3.10-6 mgl/dílek;

b) za předpokladu proměnné hodnoty dílku

A = 0,10619 ± 1.10-6 mgl/dílek

B = -8,44.10-8 ± 3.10-8 mgl/dílek2

O = + 2,48.10-10 ± 0,2.10-10 mgl/dílek3

m = ± 0,022 mg!. (9)

Funkce" (z) - srovnej s (2) - má tvar

,,(z) = 0,10619 z - 8,44.10-8 Z2 + 2,48.10-10 Z3.

(10)

Výsledkem je tabulka funkce (10), podle níž provádí-
me výpočet hodnot relativní tíže (1). Pro ilustraci uvá-
díme v tab. 1 hodnoty (10) s krokem Llz = 100.

Iii " (z) Z " (z)
(dHek) mgl (dílek) mgl

O 0,000
100 10,618 600 63,737
200 21,237 700 74,376
300 31,856 800 85,023
400 42,478 900 95,681
500 53,105 1000 106,350

Hodnota dílku počítadla jemného rozsahu se mění
v závislosti na odečtení z podle vztahu

t (z) = 0,10619 -1,688.1O-7z + 7,432.10-10 Z2 (U)

Prúběh funkce (U) je graficky znázorněn na obr. 8
(křivka b). Pro- srovnání je· zde rovněž zakreslena.
t (z) '. k = 0,10629 (přímka a).

Rozměrový koeficient gravimetru se doposud většinou
odvozoval z měření na vertikálních základnách (Ješ-
těd, Lomnický štít). Přesnost jeho určení při tomto
zpúsobu snižuje deformace pouzdra gravimetru, vzni-
kající v dúsledku prudkých změn barometrického
tlaku. Mimo to není možné ve většině případú ověřit
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lineárnost stupnice gravimetru, a proto se předpo-
kládá, že hodnota dílku stupnice je konstantní v ce-
lém rozsahu, což není obvykle splněno. Tyto nevýhody
a neodúvodněné předpoklady odpadají při určování
rozměrového koeficientu na šířkových základnách.
Vpředešlých odstavcích byl naznačen postup při určení
rozměrového koeficientu gravimetru na šířkové zá-
kladně a aplikován na gravimetr CG - 2 č. 174 G.
Výsledný vztah (10) umožňuje přímý převod odečtení
gravimetru na relativní tíže, které jsou základem pro
zpracování gravimetrického zápisníku.

[1] Canadian Gravity Meter CG- 2. Návod k přistroj i
[2] Veselov, K. E.: Kvarcevyje astazirovannyje gravimetry.

Moskva 1961.
[3] Woollard, G. P., Harding, N. C., Rose. J. C.: The

problem of calibrating high range geodetic type gravimeters.
Transactions American Geophysical Union, Vol. 36, Number
1, February 1955

[4] Sokin, P. F.: Gravimetrija. Geodezizdat, Moskva 1960
[5] Chudoba, Vr., Simon, Zd., Triiger, L.: Messungenmit

dem Gravimeter GS 12 in den Gravimetergrundlagen de
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Geofysikáln
sbornik 1960, No. 128

[6] Grafiki popravok za prilivnyje izmeněnija sily fažesti na 1966
i 1967gody. Moskovskij institut inženěrov geoděziji, aerofoto-
sjomki i kartografiji, Moskva 1965.

ŘÁD RUDÝ PRAPOR PRÁCE ING. JAROSLAVU PRŮŠOVI

Rozhodnutím Presidia Lidového shromážděni Bul-
harsk~ lždov~ republžky byl soudruh Ing. Jaroslav
Pniša, předseda Ostřední správy geod~zie·a karto-
grafie Ceskoslovensk~ socialžstick~ republiky, vy-
znamenán u příležitosti šedesátých narozenin řá-
dem "R u d Ý P r a por p r á c e" za zásluhy
o rozvoj geod~zie v Bu'lharsk~ lždové republžce.

Ing. Jaroslav Průša svými bohatými zkušenost-
mi jako předseda OSGK bratrskou solidaritou pro-
kazoval v průběhu řady let cennou pomoc Hlavni
správě geod~zie a kartografie BLR pfoi správn~
organizaci topografick!1ch a geodetick!1chprací,
kter~ byly provedeny v Mtech socialistick~ výstav-
by Bulharsk~ lidov~ republiky.

Významná je zásluha soudruha Průši při sJed-
nocení všech druhti. měřick!1ch prací, což ve znač-
n~ mfře přispělo k dosažení nejvyšší úrovně geo-
detžck!1ch a topografických prací, prováděných
Hlavnf správou pro uspokojení běžných potřeb ná-
rodnfho hospodářství.

Nemalou zásluhu má soudruh Průša na upevně-
ní a dalšfm rozvoji vědeckotechnick~ spolupráce
mezi československou a bulharskou geodetickou
službou v oblasti geodetick~ vědy a praxe. Bulhar-

ští odborníci, vysílani do ČSSR, byli seznámeni
se zkušenostmi čs. geodetů a setkávali se vždy
s jeho bratrskou pozorností a podporou.

Soudruh Průša odpověděl bratrsky na rostoucí
potřeby Hlavní správy geodézie a kartografie BLR
a poskytl jí k dočasnému bezplatn~mu využití geo-
detické přístrojov~ vybavení. Dlky tomu Hlavni
správa byla schopna včas splnit odpovědné a ne-
odkladné úkoly, které jí byly uloženy.

Presidium Lidov~ho shromáždění vzalo v úva-
hu tyto a dalšl zásluhy soudruha Ing. J. Průši a
vyznamenalo ho řádem "Rudý prapor práce".

Upřímně blahopřejeme vážen~mu a draMmu
přítelž, soudmhu Průšovi, k zaslouženému vysoké-
mu vyznamenání, které je výrazem našeho uznání,
a z celého srdce mu přejeme pevn~ zdraví, nov~
síly a tvůrčí úspěchy v jeho odpovědn~ a řídící
činnosti pro dobro bratrského československ~ho
lidu.

Náčelnik Hlavní správy geod~zie a kartografie
Bulharské lidové republiky

Ing. Kr. Angelžev
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Podíl středisek geodézie na údržbě
Základní mapy ČSSR

Ing. Karel Pecka
Kartografické nakladatelství,

Praha

Vydáním Základní mapy ČSSR v měř. 1:50000 sle-
dovala Ústřední správa geodézie a kartografie
(ÚSGK) cíl, aby pro potřebu národního hospodář-
ství byla vhodná mapa, která by byla též výcho-
zím topografickým a názvoslovným podkladem pro
zpracování-nejrůznějších tematických map a od-
vozených map menších měřítek.

Tvorba a zpracování mapy má svůjl výrobní
cyklus, který trvá určitou dobu, u mnohých map je
to zpravidla 11h až 2 roky. Při zpracování mapy
je žádoucí, aby základní materiál použitý pro tvor-
bu byl úplný a odpovídal současnému stavu v pří-
rodě. Je-li cyklus zpracování delší a základní ma-
teriál starší, snaží se redaktor mapy v průběhu vý-
robníhoprocesu opatřit další podkladový mate-
riál, aby tím mohl uživateli poskytnout mapy s nej-
novějšími informacemi. Tento poslední stav je ča-
sově určen datem redakční uzávěrky, které je na
mapě uvedeno a udává' dobu ukončení kar.tografic-
kých prací na mapě.

Skutečnost je taková, že v době vydání je obsah
mapy již částečně zastaralý a vlastně od okamžiku
redakční uzávěrky by měla být mapa aktualizo-
vána, tzn. běžně udržována tak, aby si zachovávala
stav shodný s přítomnos.tí. Technické podmínky
zpracování map však nedovolují, aby byly vydává-
nymapy denně jako noviny. Podle výrobního cyk-
lu mohoU) být vydávány vždy až za určitou dobu
po redakční uzávěrce a znovu vydány v doplněném
vydání, jestliže se obsah map po vydání podstatně
změnil.

Je nesporné, že stárnutí obsahu mapy je zá-
vislé na jejím měřítku, bohatosti náplně a .temati-
ky. Čím je měřítko mapy Větší, je zpravidla obsa-
hová náplň Větší, a tím dříve je třeba mapu dopl-
ňovat nastalými změnami.

Základní mapa ČSSR 1:50000 je mapou středního
měřltka, .to znamená, že i obsahová náplň je střed-
ního rozsahu, obsahuje prvky základní, které umož-
ňují uživateli zákres dalšího odborného obsahu.
Jsou to tyto prvky: vodstvo, sídla, komunikace,
správní hranice, půdní pokryv a názvosloví..

a) Vod s t v o je v mapě zobrazeno celkem
podrobně; toky jsou-li širší než 8 m zobrazují se
dvoučaře, v měřltku mapy se zobrazují toky širší
než 20 m, rovněž tak se zobrazují všechny plavební
a meliorační kanály. Kromě jezer, tůní, sedimentač-
ních nádrží, rybníkfi; hospodářských a údolních
nádrží jsou zobrazeny i močály, bažiny a rašeliniště.

b) S í d I a jsou na mapě zakreslena všechna
a jsou rozdělena do 12 stupňfi podle počtu obyva-

tel; kromě toho jsou vyznačeny osady a' místní
části obcí a Jednotlivé objekty mimo souvisle za-
stavěná sídla (chaty, myslivny, pomníky apod.).

c) Sil nic e jsou na mapě zobrazeny všechny
ve čtyřech kategoriích, a to I. až III. třídy a míst·
ní silnice; kromě toho výběrem jsou vyznačeny
hlavní spojovací a ostatní cesty, v horských oblas-
tech stezky.

d) Žel e z nic e ve veřejném provozu jsou zo-
brazeny všechny a rozlišení je provedeno podle
počtu kolejí a elektrifikace, kromě toho jsou zná-
zorněny některé hospodářské a lanové dráhy.

e) Ze spr á v n í c h hra nic jsou v mapě za-
tím zobrazeny jen státní, krajské a okresní; v příš-
tích vydáních bude tfeba zobrazit i obecní hranice.

f) Z půdních pokryvfi jsou zobrazeny
jen lesy svými hranicemi bez rozlišení druhu po-
rostu.

gJ N á z vos lov í na, mapě je bohaté, neboť
obsahuje úplné místní názvosloví podle Seznamu
obcí ČSSR (velikost obcí se rozlišuje velikostí a
typem písma); pomístní názvosloví ve znění schvá-
leném Názvoslovnou komisí ÚSGK obsahuje názvy
orografických celků, názvy vrcholů, údolí pozemko-
vých .tratí; lesních celků, orientačních objektů
(kapličky, myslivny apod.J, vodních toků a vod-
ních ploch a popis výškových k6t.

Datum redakční uzávěrky každé mapy, uvede-
né v pravém dolním rohu, udává přlibližně stav
podkladových materiálů použitých při tvorbě ma-
py. Pro údržbu mapy je toto datum velmi důležité,
neboť chceme-li mapu doplnit všemi nastalými
změnami, musíme do mapy zanést všechny ty, kte-
ré na území, ZObrazeném na mapovém listu, se
udály v údobí nejméně rok před redakční uzávěr-
kou až do současnosti.

ÚSGK vydala v roce 1965 směrnice pro údržbu
Základní mapy ČSSR 1:50000, aby zajistila obsahu
této mapy stálou shodu se skutečností. Vycházela
z předpokladu, že střediska geodézie (SG) nejlé-
pe znají veškeré informace o spravovaném území,
protože konají pravidelnou údržbu map evidence
nemovitosti, mají dobrou spolupráci se zeměděl-
skými, stavebními a dopravnlmi odbory ONV 6
KNV a mohou využívat jejich evidencí a materiá"~
případně i evidence jiných hospodářských, vod•..
hospodářských a lesnických organizací a okresních
správ silnic. Pro změny v názvosloVí map mohou
využívat materiálfi Okresních náz\toslovných sborit
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Kromě středisek geodézie mají se na údržbě
Základní mapy ČSSR 1:50000 podílet též kartogra-
fické informační služby (KIS) Kartografických a
raprodukčních ústavů v Praze a v Bratislavě.

Cílem údržby je zaznamenat všechny změny
nastalé v prošlém období, a tím sladit obsah mapy
se skutečností k určitému datu, neboť jen oprave-
ná mapa může sloužit dobře za podklad pro o d-
voz o v á n í d a I š í c h k a r t o graf i c k Ý c h
děl. Pro sjednocení vyznačování předpisO změn
byl vydán vzorový list, na němž byly instruktivně
vyčerpány případy rOzného vyznačovánI oprav a
aktutílnIch změn.

Střediska geodézie podle směrnic a vzorového
listu provedla vyznačení změn v evidenčních lis-
tech k 1. lednu 1966 poprvé. Překreslení změn
z evidenčních listů provedla SG do "kyvadlových
map" tak, aby je mohla do 28. února odeslat na
své ústavy geodézie a kartografie, které po sou-
středění "kyvadlových map" od všech středisek
geodézie pro území celého kraje zaslaly je do 15.
března 1966 Kartografickým a reprodukčním ústa-
vům v Praze a v Bratislavě.

Kartografické a reprodukční ústavy měly za
úkol založit vlastní evidenční listy a do nich pře-
kreslit všechny změny z "kyvadlových map".

Odstranění nedostatků v kyvadlových mapách

Při provádění těchto prací' v KIS, která je tímto
úkolem v KRÚ Praha pověřena, bylo na základě
jiných informací zjištěna řada skutečností a nedo-
statků v "kyvadlových mapách", které brání tomu,
aby bylo těchto změn plně využito pro údržbu a
zkvalitněnI Základní mapy ČSSR 1:50000. Bude
proto třeba zkušeností získaných při prvním zpra-
c?vání "kyvadlových map" využít k tomu, aby na
vsech pracovištích byly vytvořeny takové podmín-
ky, které by pomohly ke zlepšení práce a ke zkva-
Htnění informací zakreslovaných do "kyvadlových
map".

_ Přp-dně je třeba, aby ustanovením směrnic
USGK o údržbě Základní mapy ČSSR 1:50000 v ka-
pitole III. § 6, odst. 4 bylo rozuměno ,tak, že za
toto období je třeba pokládat dobu od redakční
uzávěrky mapového listu. Mnohá střediska geodé-
zie tomu tak nerozuměla, a proto nezaslala ky-
vadlové listy, na nichž nebyly zaznamenány žádné
změny, ač sousedící SG tentýž překrytový list za-
slalo s mnoha změnami na svém území, ba dokonce
j se změnami okresních hranic, které se dotýkaly
obou SG. Při zpracování evidenčních změn v roce
1967 by tyto nedostatky měly být napraveny a
v "kyvadlových mapách" by se měly zakreslit,
třeba dodatečně, všechny dosud nevyznačené změ-
ny, které nastaly v údobí od redakční uzávěrky.
Kromě toho všechna SG nepostupovala stejně peč-
livě a odpovědně při zjišťování i zakreslování změn
do "kyvadlových map" a nedodržovala vždy směr-
niCe USGK. To vede k tomu, že KIS při překreslo-
vání změn z "kyvadlových map" nemá vždy bez-
pecnoujistotu,' že vyznačená změna je správně
zakreslena, 'zvláště když dochází k rozporům, že
·nápřekrytových listech nejsou změny z obou SG
vyznačeny shodně, nebo když na "dvou sousedních

• lIstech není' vyrovnán styk a změna komunikace
je provedena pouze na jednom mapovém Hstě. Pak
nezbývá nic jiného, než psát SG dopisy, žádající

vysvětlení některých změn nebo zasílat "kyvadlo-
vé mapy" k doplnění.

Připomínky týkající se zákresu změn v "ky-
vadlových mapách" možno rozdělit do dvou sku-
pin: jedna se týká převážně situační kresby a dru-
há názvosloví. '

Mnohá střediska se neřídila při zakreslování
změn do "kyvadlových map" vzorovým listem, a
proto změny nejsou očíslovány a v legendě po
straně mapy není přesný a jednoznačný popIs změ-
ny; téměř nikdy není uvedeno datum (rok) změny.
U předkreslených změn většinou Chybí doplnění
údajO požadovaných vzorovým listem, jako háj ov-
na, myslivna, kaple, mlýn v provozu apod.

a) Při zákresu změn vodstva je třeba napsat
v legendě, zda se jedná o koupaliště, rybník nebo
údolní nádrž, břehovku je třeba zakreslit přesně,
rovněž je třeba při zákresu náhonO a kanálO dodr-
žet geometrickou přesnost a v legendě uvést, o ja-
ký kanál se jedná.

b) Zakreslují-li se změny v sídlech, je třebji
dbát na správnost vyznačení zastavěných ploch
v blocích, a také na to, aby při vyznačení zasta-
věného bloku byla zakreslena i příslušná komuni-
kace; jestliže se vyznačují jednotlivé objekty, je
nutné dodržovat při kresbě značek soulad s Klíčem
mapových značek a v legendě ještě vyznačit cha-
rakteristiku, zda se jedná o chatu, myslivnu, mlýn
v provozu, kapli, boží muka, pomník apod.

c) Množství nesrovnalostí je při vyznačování
změn v komunikacích. Není prováděn zákres no-
vých silnIc a silničních přeložek s dostatečnou
přesností, není soulad zákresu cest s popisem v le-
gendě (na mapě je zakreslena značka ostatní ces-
ty a v legendě je tatáž cesta označována jako spo-
jovací). DOsledně není provedeno zakreslení no-
vých silnic nebo změna klasifikace silniční třídy,
ač v pasportech, které zpracovaly ústavy geodézie
a kartografie pro Středisko pro rozvoj silnic a
dálnic, jsou tyto silnice správně uváděny.

d) Na železničních tratích není vyznačena
elektrifikace trati, ač elektrIcké vlaky po těchto
tratích již jezdí a některá střediska geodézie na
tratích, které procházejí jejich územím, elektrifi-
kaci vyznačila. Při vyznačování nových komunikacI
v blízkosti vodních tokO je nutné zachovat vzá-
jemně správnou orientaci, vykreslit je na správ:
ném břehu toku a vyznačit jejich přechod z jed-
noho břehu na druhý. Vždy je' třeba provést vyrov-
nání styků na sousedních mapových listech a
v sousedních okresech.

e) Rovněž značné množství nedostatků se vy-
skytuje při zakreslování změn správnlch hranic,
hlavně hranic okresních. Velmi často je nesoulad
v zákresu změny hranic, vyznačených jednotlivými
středisky geodézie, z čehož plyne, že bud není
dobrá .evidence změn okresních hranic, nebo není
zákresu změn věnována dostatečná péče, a proto
dochází k tak velkým rozdílOm a musí být doda-
tečně vyžadováno u obou SG provedení souladu
zákresu změny hranic.

Na některých SG bylo požadováno provedení
zákresu obecních hranic v rámci okresu; v roce
1967 by bylo vhodné, kdyby zákresy obecních hra-
nic byly provedeny ,na zbývajících "kyvadlových
mapách". Bude však třeba vystříhat se těch chyb,
které se na dosud zaslaných mapách vyskytly.
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Obecni hranice běži zpravidla po přirozených roz-
hraničovacich čarách, jako jsou vodni toky, cesty,
hranice lesů apod. Podle toho je nutné provést zá-
kres hranic nejen mechanickým zmenšenim z map
velkých měřítek, ale přesným vUcováním na situa-
ci mapy 1:50 000. Potom se nemohou vyskytnout
takové očividné chyby, kdy obecni hranice ve svém
průběhu sledují věrně všechny zákruty vodního
toku nebo hranic lesa, ale jsou zakreslel-;'Y nespráv-
ně v milimetrové nebo větší .vzdálenosti od těch-
to objektů; obdobně toto platí i pro zákres změn
okresnich hranic.

f) Změny u lesů, vyznačené v "kyvadlových
mapách" byly minimální a nevyskytovaly se v nich
rozpory. Před dokončením zákresu nebyl překon-
trolován soulad styků na sekčnich čarách listů a
nahranicl:ch okresů.

g} Největší množstvÍ' rozporů a nesrovnalostí
se vyskytovalo při vyznačováni změn v názvosloví.
Při uváděni změn názvu obci, při slučováni obcí,
při sloučení obce s osadou, při rozloučení obcí a
osad, při jejich zrušení nebo splynutí neni uváděno
datum, ke kterému byly změny provedeny; jestliže
vyznačenA změna není ještě uvedena v Seznamu
obcí ČSSR, ani nebyla hlášena, pak je třeba znovu
psát na SG o sděleni data provedeni změny. Pro
odstraněni rozporů je třeba, aby vždy bylo v le-
gend~ rozlišeno, zda se jedná o město, obec, osa-
d,u. městs~ou část" místní část nebo o jednotlivé
opjekty; toto rozlišení též podle počtu obyvatel je
nutné, aby mohl být později stanoven správně typ
a velikost písma. V legendě uváděné názvy je tře-
ba psát gramaticky správně, nezkráceně a čitelně,
rovněž. je třeba názvy vztahujíci se k mistnlm čás-
tem nebo objektům správně lokalizovat. Při změ-
nách,kdy pomístnl:název pozemkové trati ;,Hyn-
kova hora" nebo objektu "Novákův mlýn" se po-
užije pro označení místničásti ,obce, je třeba tyto
mistní názvy psát "Hynkova Hora" a "Novákův
Mlýn", a to tím spíše, když mlÝn neni v provozu.

Ještě větŠí pozornost a' péči je třeba věÍlOvat
vyznačováni změn v pomistnim názvosloví. Pomist-
ni ,'názvoslovf, které je uvedenb v Základní 'mapě
ČSSR 1:50000, je převážně hlavní pomístní názvo-
slovi, které bylo schváÍeno Názvoslovnou komIsi
O~GK; jsou to názvy orografických celků, názvy
prevážné většiny vodnl:ch toků. a vodních ploch,
názvy hlavních pozemkových tratí, názvy polesí
a některých objektů. Proto by též neměla u těchto
názvů docházet ke změnám, ježto před schválením
v Názvóslovné komisiÚSGK byly projednány a na-
vrženyOkresnímináivoslóvnými sbory. Při změ-
nách v pomístním názvosloví se může tedy jednat
o názvy orografických celků místního významu,
o názvy méně významných vodních toků a vod-
ních ploch, o názvy pozemkových tratí, polesí a
objektů, které nepatří k hlavním pomístním ná-
zvfim. Pomístní názvosloví by bylo obohaceno,
kdyby byly uváděny názvy pro objekty jako há-
jovna, myslivna, kaple, kostel, koupaliště, mlýn
v provozu apod. Pokud je prováděna změna těchto
pomístních názvfi nebo jejich doplnění je žádoucí,
aby všechny názvy byly prOjednány v Okresních
názvoslovných sborech a návrh se zdfivodněním
změny nebo nového názvu, aby byl zaslán též do
Názvoslovné komise OSGK, která návrhy změn pro"
jedná Se zainteresovanými resorty, u vodních toků
a ploch přihlédne též k návrhtltn ~editelství 'Vod-
ních tokfi. Projednané pomístní názvy je třeba sta-
b1l1zovat a neměnit je bez místopisného šetření a

zdůvodnění jen proto, že se změnili členové Okres-
niho názvoslovného sboru. Všechny změny po-
místních názvů je třeba uvést v legendě tak, aby
byly čitelné, nezkrácené, jazykově správné a v du-
chu směrnic Názvoslovné komise OSGK; přitom je
třeba zachovat soulad mezi mapou a legendou, aby
nedocházelo k' rozdílům např. Královec - Králo-
več, Javorník - Jaborník, Šibeník - Šibeničník,
Míchovna - Míchovka apod., protože všechny ta-
kové a podobné rozpory je nutno řešit novým do-
tazem na SG. .

Máme-li zhodnotit výsledek prvního roku prací pro
údržbu Základní mapy ČSSR 1:50000, nutno po
pravdě říci, že celá takto široce založená akce se
neminula svého cíle. Vyskytly se sice nedostatky,
z nichž některé jako typické jsem uvedl, ale ty
mohou být v průběhu další údržby v příštích le-
tech odstraněny. Pro zlepšení je třeba, aby všech-
na SG při údržbě dodržovala "Směrnice" a řídila
se při zákresu změn "Vzorovým listem". Pro zá-
kres změn by bylo vhodné, aby byly využity všech-
ny informace z nejrůznějších zdrojů, které jsou
k dispozici na okrese. V tomto roce by bylo třeba
zaslat KRO v Praze a Bratislavě všechny kyvadlové
mapy, ne jenom změněné. Zlepšením by též bylo,
kdyby na jednotlivých listech byl proveden zá-
kres všech změn, které nastaly od redakčni uzá-
věrky mapově ho listu, nikoli jen změny z posled-
ního roku. Trvalé, soustavné a kvalitní udržování
obsahu, Základní mapy ČSSR 1:50000 ve shodě se
skutec;ností vytvoří předpoklady k tomu, aby naše
národní hospodářství dostávalo včas správné ma-
pové podklady pro tematické mapování a naše
v~řejnost aktualizované mapy z území ČSSR.

Aotoatlal CSSR

Ústřední 'správa geodézie a kartograf1e vydává 4. roz-
§íl'ené vydání Autoatlasu CSSR v měřítku 1:400 000.
Toto další vydání sl vynucuje poptávka spotřebiteld
i rostoucí síť služeb motorlstdm.
Autoatlas obsahuje na 51 listech celé tizemí republiky

a podává podrobné Informace o všech zařízeních a
službách. V mapové části najdete prdjezdní plánky
18 největšfch měst, pl'ehled prdchodd evropských silnic
československým tizemfm s vyznačením hraničních pře-
chodd, seznam dopravních značek, poznávací značky
všech státd, tabulku silničních vzdálenosti, značkový
klíč a pl'ehled kladu jednotlivých listd. Textová část
obsahuje ddkladné Informace, členěné jednak podle
čísla listu a jednak podle druhu Informací. Tyto se
týkají nejen služeb pro motorísty, ubytovacích, stra-
vovacích a rekreačních zařízení, ale I rdzných kultur-
ních a historických památek a přírodních pozoruhod-
ností. Seznamy služeb jsou uváděny s adresami a tele-
fony. Veškeré Informace jsou tičelně a přehledně uspo-
l'ád~ny. Atlas uzavírá jmenný rejstřík.

Autoatlas CSSR je ve čtvrtém vydání rozšířen
o zvláštní mapové přílohy, obsahující ve vyhovujícím
měřítku tizemí NDR, Polska, Maďarska, Rumunska, Bul-
harska, SSSR a Jugoslávie. Na těchto mapách jsou zobra-
zeny silnice s kilometráží a číslováním, autokemplnkové
tábory a hraniční 'pl'echody. Tuto pl'ílohu jistě uvítají
motoristé, cestující vozem do zahraničí.

,A.utoatlas vydává Ústřední správa geod~zle a kar-
tografle nákladem 300 000 výtisků. Atlas je opět vázán
v PVC a jeho cena je Kčs 26,-. Obdržíte jej v každé
knižní prodejně.
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Kotázce automatizace procesu
zpracování grafické informace
v kartografii

Ing. Jan Neumann,
Kartografický a reprodukční ústav, Praha

V poslední době ocenili pracovníci naší kartogra-
fické praxe přednosti dokonalé mikrofilmové tech-
niky, a to zejména v souvislosti s její mezinárodní
výstavou, uskutečněnou v roce 1966 v Praze. U pří-
ležitosti této akce, o níž již náš časopis referoval
[1], se naši kartografové prakticky přesvědčili
o možnostech účelně uchovávat a systemizovat
zejména grafické informace, mezi nimiž zaujímají
v našem oboru významné místo tiskové podklady
a dále ruzné kartografické originály a mapové
tisky, shromáždované v archivech jako podklady
pro tvurčí sestavitelskou činnost v našich výrob-
ních ústavech.
V rámci této činnosti jsou podkladové mapové

obrazy ruzným způsobem přetvářeny (transformo-
vány ve svém kartografickém zobrazení, generali-
zovány apod.), a k tomu účelu se ve světové kar-
tografii stále více uplatňují automatizované proce-
sy, využívající grafickou informaci (mapový obraz)
převedenou do digitální formy; v ní lze pak mnohé
ze sestavitelských prací provádět za vydatné po-
moci samočinných počítaču. Převod grafické in-
formace do digitální podoby uskutečňují různá za-
řízení, z nichž se již v kartografické praxi uplatňují
v nejméně pěti ruzných druzích sledovací snímací
systémy. Vedení snímac~ hlavy systému se po sní-
maném mapovém obraze děje u všech variant těch-
to přístroj u zatím ručně; současně se však s ohle-
dem na zvláštnosti mapového obrazu studuje mož-
nost automatizovat tuto činnost využitím sledova-
čů čar, které se již v jiných, méně náročných obo-
rech prakticky uplatňují.
Převod digitálního, počítačem podle daných po-

třeb přetvořeného záznamu mapového obrazu na-
zpět do grafické formy lze pak uskutečnit auto-
maticky samočinným koordinátografem. V současné
době j13v zahraničí v provozu na třicet druhu těch-
to automatických systémů, a to ať již bodových,
anebo čárových. Naše oQborná veřejnost se měla
již v roce 1963 možnost seznámit na brněnském
veletrhu [2J jak se snímacím, tak i s vynášecím
souřadnicovým 'Systémem firmy Dobbie McInnes;
uvedená zařízení možno pokládat za příklady obou
druhů automatizačních prostředků shora naznače-
ného účelového zaměření. Na čtvrté brněnské bur-
ze technických zlepšení v roce 1966 pak měli naši
kartografové příležitost irtformovat se podrobněji
o uplatnění těchto zařízení v oxfordském automa-
tickém systému, o němž podal výklad jeden z je-
ho tvůrcu [3J.
Porovnáme-li s uvážením všech těchto faktů na

jedné straně velmi účelné a úsporné uchovávání
kartografických informací s využitím ITiikrof1lmo-
vé techniky v grafické podobě a na druhé straně, že
předpokladem pro rychlé a ekonomické zpracování
těchto kartografických informací je jejich exis-

tence v digitální formě, vynikne nám význam pře-
vodu grafické informace na digitální. Přitom je za
současné situace tento úsek přes svou duležitost
nejslabším článkem celé naznačené soustavy pro-
cesu, a to zejména proto, že je v dllsledku dosa-
vadní potřeby ruční obsluhy relativně dosti zdlou-
havý. Ve světle těchto skutečností stojí proto za
pozornost pokrok, kterého dosáhla firma IBM ve
vývoji nových zařízení, určených k automatické-
mu zpracování grafických informací [4J.
Firma IBM vyvinula zároveň se svým novým sys-

témem IBM 360 optickou návěstní jednotku IBM
2250. Tato jednotka dovoluje na stínítku katodo-
vé trubice, obsahující 1024 X1 024 bodu, vyvolávat
elektronovým paprskem zobrazení alfanumerických
textu a jakýchkoliv grafických obrazu; zobrazení
se přitom díky své třicetinásobné regeneraci během
jediné vteřiny jeví lidskému oku jako naprosto
klidné. Všechny body obrazovky mohou být jed-
notlivě adresovány samočinným počítačem a pomo-
cí klávesnice, ovládající určité podprogramy, muže
být na ně přímo zaváděna, anebo z nich naopak
vymazávána grafická informace.
Aby bylo možno tuto informaci trvale ukládat

v grafické podobě, vyvinula firma IBM několik·
dalších jednotek, které umožňují uchovávat zmíně-
ná grafická data na mikrofilmu. První z nich je
filmová výstupní jednotka IBM 2 280, která je
schopna přenášet na 35 milimetrový film v grafic-
ké formě data, uložená v paměti počítače. Je tedy
např. možno přenést obraz z návěstní jednotky do
ústřední paměti a odtud, do filmové výstupní jed-
notky. V ní prochází expozičním okénkem o roz-
měru 30,5x30,5 mm, nad nímž se nachází katodová
trubice, film o délce maximálně 120 metru. Expo-
zice filmu se děje elektronickým paprskem, říze-
ným programem, který je uložen v ústřední pamě-
ti počítače. Celé obrazové pole je tu rozděleno na
4096 X4096, tj. téměř 17 miliónu jednotlivě adre-
sovatelných bodu. Elektronický paprsek lze řídit
z libovolného počátečního k libovolnému koncové-
mu bodu stínítka. Díky tomu je možno s dostateč-
nou přesností zobrazit jakoukoliv křivku, rozlože-
nou na vhodný počet přímkových segmentu. Vzhle-
dem k tomu, že nejtenčí čára muže mít sílu rovnou
asi 1/2 000 šíře obrazu, je tu možno zachytit jakou-
koliv čáru s naprosto uspokojující věrností. Tato
filmová výstupní jednotka je rovněž vybavena ve-
stavěným vyvolávacím ~ařízením, které umožňuje
kontinuální zpracování exponovaných filmu, a to
s takovou operativností, že již 48 vteřin po dokon-
čení expozice muže být filmové políčko podrobeno
projekci. Ke zkušebnímu promítnutí mikrofilmo-
vých záznamu je tato jednotka také opatřena zabu-
dovanou obrazovkou.
Dalším prvkem soustavy nových zařízení je fil-
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mová vstupní jednotka IBM 2 281, v níž lze zpraco-
vané 35 mm filmové záznamy snímat a takto zí-
skaná data převádět do digitální podoby. Dígitální
informace je pak v ústřední jednotce samočinného
počítače analyzována a vyhodnocována. Lze 'ji
ovšem rovněž přenést do vnější paměti (magnetické
pásky) anebo na optické návěstidlo. Proces snímání
se uskutečňuje opět elektronovým paprskem kato-
dové trubice, řiditelným přímočai'e z libovolného
počátečního do kteréhokoliv koncového pole obra-
zovky, rozdělení na 4090X4096 bodů. Princip snímá-
ní záleží v tom, že se paprsek, vycbázející z katodo-
vé trubice, štěpí do dvou směrů, a to jednak přímo
k fotobuňce, jednak k fotobuňce přes snímaný
film. Porovnáním obou hodnot světelné intenzity
si pak jednotka stanoví, který bod filmu je, a kte-
rý není exponován. Zařízení je schopno rozlišit až
63 jasových stupňů mezi osvitnutou a neosv1tnutou
elementární ploškou a může se tak přizpůsobit kva-
litě snímaných mikrofilmů v závislosti na stupni
zčernání a kontrastnosti jejich obrazů. Vedle uve-
dených zařízení byla konečně zkonstruována fil-
nová vstupní/výstupní jednotka, která slučuje
funkce obou předchozích a nese označení IBM
2282.
Popsaná soustava jednotek IBM je spolu se zá-

kladním systémem schopna provádět řadu prací
rutinního charakteru, které představují i v našem
oboru značný podíl sestavitelské a kresličské práce
při tvorbě a grafickém zpracování kartografických
originálů. Jde tu např. o konstrukci kružnic či ji-
ných křivek, zvětšení, posunutí či natočení, pro-
váděné se zvolenou částí celkového obrazu apod.
S jejím využitím je také možno sejmout archivo-
vaný mikrofilm a jeho výběrový obraz aplikovat
do nového originálu. Často se vyskytující značky
lze uložit v digitální formě do paměti a v grafické
podobě je pak zavádět podle potřeby do nových
obrazit I to jsou pracovní operace, které karto-
grafická výroba každodenně v mnoha tisících pří-

padech opakuje, a to mnohdy velmi pracnými a
zdlouhavými postupy.

Vedle těchto poznámek, upozorňujících na
soulad potřeb kartografické výroby a možností
uvedených automatizačních prostředků, je rovněž
třeba přihlédnout i k tomu, že náš obor pracuje
s grafickou informací zvláštního druhu, která také
mnohdy klade mimořádné požadavky zejména na
proces snímání. Na jedné straně mál, sice karto-
grafie k dispozici tematicky a barevně separované
vydavatelské originály, jež jsou zcela takového
charakteru, se kterými pojednaná soustava zaříze-
ní IBM počítá; na druhé straně však musí často
pracovat s podklady, jakými jsou např. barevné
mapové tisky, které potřebné charakteristiky pro
samočinné zpracování bezprostředně nesplňují a
bylo by zapotřebí jejich zatím mnohdy zdlouhavých
úprav. Avšak i metody těchto úprav, jakými je např.
rozklad mapového obrazu podle barev apod., se
neustále vyvíjejí a zdokonalují a lze očekávat, že
se v budoucnu i jejich proces výrazně zjednoduší.
To vše napovídá, že popsaná metoda automatic-
kého zpracování grafických dat má i z hlediska
námi sledovaného účelového zaměření nadějné
perspektivy a lze proto očekávat, že kartografic-
ká výroba v budoucnu bude ve spolupráci s jinými
výrobními odvětvími, která se zabývají analogic-
kou problematikou zpracování grafických informa-
cí, vyuŽíva.t techniku podobnou té, jejíž popis jsme
ve stručnosti podali.

[1] Mi k š o v s k ý, M.: I. mezinárodní výstava reprografických
zařízení. Goodetický a kartografický obzor, 1966, Č. 9, s. 252
až 2!i4.

[21 E c I e r, F., K I Jme š, M.: Mezinárodní veletrh Brno 1963.
Geodetický a kartografický obzor, 1963, Č. 12, s. 337-339.

[3] B o YI e, A. R.: O automatizaci v kartograflí. In: Sbornlk
přednáš~ (4. burza teohnických zlepšeni). Brno 1966. 7 s.

[4] We ber, K.: Dle automatische Verarbeitung grephlscher Da·
ten. Bill'Otechnlk+Automatkm, 1965, Č. 7, s. 31()-313.

l.Úvod
V 5. čísle roč. 1966 časopisu Geodetický a karto-
grafický obzor je uveřejněn článek autora Ing. F.
Šilara:, "Rozbor parametrů planimetrfi pro údržbu
map". Údaje uvedené v tomto článku o mém pla-
nimetru neodpovídají skutečnosti. Účelem tohoto
článku je tyto nesprávné údaje opravit.

2. Str u č n Ý pop i s
Základem mechanického kyvadlového planimetru
je redukční rám, čs. patent č. 113467. Podstatu
radukčního rámu tvoří' zásuvná deska, uložená
v pevném rámu. Zásuvná deska je pružně spojena
spirálovými vzpružinami s 'pevným rámem a je
ovládána pohybOVým šroubem. Součástí redukčního

rámu je vrstévka z prfisvitné hmoty, na níž je vy-
ryta síť horizontálních a vertikálních přímek.
U velkého planimetru je tato síť při výpočtu ploch
připevněna na horní ploše rámu a mapový list ru-
kou volně otočný je zasunut pod touto sítí. U ma-
lého kyvadlového planimetru, 'který pokládáme na
mapový list stejným způsobem jako planimetr nit-
kový, je síť horizontálních a vertikálních přímek
vyryta přímo na zásuvné desce z průsvitné hmoty.
3. N a s t a v o v á n f z á k I a dní p o 1o h y
Vrstevka, vyrytá na průsvitné hmotě, rozdělí nám
vždy obrazec, jehož plochu máme Zjistit, na určitý
počet vrstev. Vhodným natočením vylučujeme zbyt-
kové plochy stejným zpfisobem, jako u planimetru
nltkového.
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4. N a s t a v o v á n í e k v i d i s ta n t

Na mechanickém planimetru se nenastavují hod-
noty ekvidistant ručním pohybem pomocí mecha-
nického zařízení, jak je nesprávně v článku uve-
deno. Na žádném typu mého planimetru se toto
zařízení nenachází a ani v patentním\ spise není
uvedeno. Toto zařízení na mém planimetru nepo-
třebuji, neboť polohu rovnoběžek vůči obrazci vi-
dím.

nbr. 1
1 - redukční rám, 2 - počítadlo

5. V Ý poč e t p I Oc h n are d u k ční m rám u
bez počItadla

Výpočet ploch na redukčním rámu metodou gra-
fickou se provádí po vrstvách, vymezených vrstev-
kou. Číselné hodnoty vrstev po nastavení vertikální
přímky a odečtení na sIti a 'dělené hlavici jsou
vkládány s ohledem na znaménko do jednoduché-
ho sčItacího stroje. Bližší viz Západočeský země-
měřič č. 6/1963. '

6. Poč í t a d I o

PočItadlo je přIdavné zařízení k redukčnímu rámu.
Účelem počítadla je zmechanizovat výpočet ploch
na redukčním rámu a dále urychlit pracovní po-
stup. Nastavováním vertikální přímky (indexu)
šroubem na střední hodnoty vrstev zprava a zleva
počItadlo se čitá plochy vrstev automaticky. Hod-
noty se nečtou. PočItadlo se skládá ze tří kotoučů
a je uloženo na vertikální ose v jižní základně
pevného rámu. Horní kotouč počitadla je v dotyku
se zásuvnou deskou. Na vnějším obvodu pOči-
tadla je pak menší kotouč k odečítání celých oto-
ček.

7. Fu n k cep I a nim e t r u

Při otáčení šroubem redukčního rámu doleva vy-
sunuje se .zásuvná deska působením vzpružiny smě-
rem k západní základně pevného rámu, horní ko-
touč počI.tadla se otáčí proti směru hodinových
ručiček, prostřední indexový kotouč a dolní dělený
kotouč jsou nehybné. Při otáčení šroubem doprava
zasunuje se zásuvná deska pomocí lanka, které se
navíjí do závitů šroubu směrem k východní základ-
ně rámu, horní kotouč počítadla a indexový kotouč
se pohybují ve směru hodinových ručiček. Při otá~
čení šroubem doprava a doleva horní kotouč po-
čitadla kývá, indexový kotouč počítadla rotuje ve

směru hodinových ručiček., Výkyv horního kotou-
če počItadla, při nastavování indexu na střední
hodnoty vrstev, je úměrný délce proužku (vrstvy).
Při vypočteném intervalu se rovná přímo ploše.
Na indexovém kotouči z prtisvitné hmoty je vyryto
10 číslovaných indexti.

8. N a s t a v o v á n í n u lov é p o I o h y
počItadla
Nulovou polohu počItadla nastavujeme buď šrou-
bem, nebo ručním otáčením indexového kotouče.
Oba zptisoby jsou rychlé a pohodlné. Nastavení nu-
lové polohy trvá 2 až 3 sek. Nulový index indexo-
vého kotouče nastavujeme na nulu děleného ko-
touče pouze u parcel větších než 10 arů. U parcel
do 10 případně i 20 arů nastavujeme na nulu děle-
ného kotouče kterýkoliv index, vždy nejbližšL Hod-
noty na indexu ani na malém kotouči nečteme.
Výslednou plochu čteme pouze na dělené stupnici
déleného kotouče. Při výpočtu ploch velkých par-
cel čteme za sebou číslice na malém kotouči, na
indexovém kotouči a na dělené stupnici děleného
kotouče. Například čteme na malém kotouči 6 na
indexovém 7 a na děleném kotouči 645. Plocha
je 6 ha 76 a a 45 m2•

9. S i g n á I n í z a ř í z e n í
Mechanický planimetr je vybaven jednoduchým
signálním zařízením, podobně jako psací stroj. Sig-
nální zařízení umpžňuje při minimálním pohybu
zásuvné desky zplanimetrovat šikmo položenou
parcelu. Vertikální indexy JSQU vyryty s rozstupem
po celé ploše vrstévky. Zvoní-li planimetr, střídá-
me automaticky nejbližší index vpravo.

10. O d I i š e n í v r s t e v
Jednotlivé, vrstvy vrstévky jsou od sebe odlišeny
tečkami, vždy přes jednu vrstvu, nebo spojeny kol-
mou přímkou, vždy dvě sousední vrstvy. Toto odli-
šení umožňuje sledovat pohodlně vrstvu, v níž
planimetruji.

11. Z P ti s o byv Ý poč tup I o c h
Na mechanickém kyvadlovém planimetru, podobně
jako na planimetru nitkovém, mtižeme planimetro-
vat po jedné, nebo po dvou vrstvách, aniž bychom
na planimetru něco měnili. U nitkového planimetru
odečItáme plochu na rtizných měřítkách, u mecha-
nického planimetru na jiné dělené stupnici děle-
ného kotouče. Na děleném kotouči počítadla mtiže
být stupnic několik. Pro měřItka 1:2880, 1:1000 a
1:2000 stačí dvě stupnice. .

12. RYc h los t a pře s n o s trne c han 1 c-
kého kyvadlového planimetru

Pro měřItko 1:1000 trvá vlastní planimetráž jedné
měrné jednotky při velikosti parcely:

do Dl 20 sek.
od 0,1 do 0,5 ha 50 sek.
od 0,5 do 1,0 ha 90 sek.

Počítadlo reaguje na nejmenší pohyb zásuvné des-
.ky. Zplanlmetrovat mfižeme 1 plochu čáry.

1.3. Z á věr
Výměry zjištěné na mechanickém kyvadlovém pla-
nimetru JSou hluboko pod dovolenou mezI. Nasta-
vování indexu pohybovým šroubem je rychlé, po-
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hodlné a přesné. Oční únava při srovnání s nitko-
vým planimetrem je podstatně snížena. Na poč!-
tadle odečítáme vždy přímo plochu.

Článek, ke kterému Ing. Líbal vznáší námitky, ob-
sahuje stručné výsledky hodnocení vybraných pa-
rametrů planimetrů, provedeného ve VÚGTK. Ná-
vrhy planimetrů Ing. Líbala, z nichž některé byly
dosud ve stadiu ideového rozpracování, byly při
hodnocení zahrnuty do skupiny ekvidistantních pla-
nimetrů. Z popisu, který měl VÚGTK pro jeden
z těchto typů k dispozici, vyplývalo, že hodnota
ekvidistanty je nastavována pomocí mechanického
zařízení. Při osobní návštěvě u Ing. Líbala jsem
později zjistil, že i u tohoto typu, obdobně jako
u předcházejících, je hodnota ekvidistanty vyryta
na průhledné hmotě. V tom.to směru tedy opravuji
větu v příslušném článku, kde na str. 116, levý
sloupec, 7. řádka zdola se v závorce vypustí jmé-
no "Líbal". Celkové hodnocení, které bylo prove-
deno ještě podle řady dalších kritérií, zůstává pro
uvedený typ obdobně jako pro ostatní návrhy Ing.
Líbala i po této opravě nezměněno.

Ing. F. S i 1a r

Ing. Viktor Gregor,
Katedra geodézie SVŠT, Bratislava

Vyutitie prirodzenej signalizácie
pri fotogrametrickom zameravaní
fasád

Použitie fotoplánov fasád budov, vyhotovenýůh z po-
zemných fotogrametrických snímok, nachádza v po-
sledných rokoch stále širšie uplatnenie. V1ícovacie
body, potrebné pre prekreslenie snímok do požado-
vanej mierky fotoplánu, možno určiť viacerými spo-
sobmi. Spoločným rysom týchto sposobov urěenia
a signalizácie vlícovacích bodov je využívanie zvislíc
reprezentovaných buď pásmom, alebo olovnicovým
závesom. Použitie uvedených sposobov však pred.
pokladá upevnenie pásma alebo závesu v najvyššie
položenej časti fasády - spravidla v obloku spolu
s upevnením terčov pre signalizáciu.

V ďalšom uvediem sposob použitý pri určovaní
vlícovacích bodov pre vyhotovenie fotoplánov fasád
budovy Academie IstropoIitany v Bratislave v mierke
1 : 50. Podstata sposobu je vo využití prirodzenej
signalizácie vlícovacích bodov (rohy okien a pod.)
situovaných vnaj vyššej časti fasády a ich premietnutie
s použ.itím teoqolitu postaveného tak, aby zamerrtá ós
bóla,približnekolmá na fasádu. Dolné ~once zvislíc .sa
signalizujú terčami(obr. 1). Vertikálne vzdialenosti

812 a 834 sa určia trigonometricky z odmeraných zenit
tových vzdialeností Zl a Z:J, resp. Za a Z4 a vcdorovných
vzdialeností stanovíšť teodolitu odmeraných pásmom
od zvislíc. Pre vertikálnu vzdialenosť 812 podla obr. 1
platí
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Pri použití uvedeného sposobu nie je potrebné vstú-
piť do budovy, čo bolo výhodné zvlášť v danom prípa-
de, pretože v budove sú súkromné byty s oknami po-
trebnými pre prípadné zavesenie pásma, do ktorých
nemusí byť vždy možný prístup; Táto skutočnosť
sa výrazne prejavila hlavne v nádvornej časti budovy,
kde bol podorys budovy velmi členitý-šírky fasád
3-5m.
Výhcdy uvedeného sposobu vyniknú hlavne pri

užších fasádach 'S oknami v strede, kde je normálne
možnosť zavesiť len jeden záves. Pri dostatočnom
odstupe teodolitu je potom prípadne možné premiet.
nuť z jedného stanovišťa zvislice na obidve hrany fa-
sády a odmerať príslušné zenitové vzdialenosti.

Presnosť trigonometrického určenia dížky zvislice
sa prakticky rovná presnosti odmerania vodorovnej
vzdialenosti stanovišťa teodolitu cd zvislice, pretože
výškový uhol spravidla nepresahuje hcdnotu 50g• Pri
tejto krajnej hcdnote výškového uhla Bchyba v od-
meraní vodorovnej dížky ovplyvní dížku trigonome-
trioky určenej zvisIice v plnom rozsahu, pre B < 50g

sa jej vplyv zmenšuje. Pri posudzovaní presnosti me-
rania výškových uhlov v danom prípade prichádza do
úvahy v p~dstate len chyba, s akou dokážemeídentifi-
kovať zvolený prirodzene signalizovaný bod (~0,5 cm).
Ak predpokladáme presnosťodmerania vodorovnej
vzdialenosti m.= ± 1,5cm (pre 8= 20 - 30ml, potom
aj dížka zvislice je určená približne s tou istou pres-
nosťou, ktorá je prakticky postačujúca aj pre rúierku
fotoplánu 1 : 25.
Z hladiska časových Ilárokov prináša uvedený po-

stup určenia vlícovacích bodov zrýchlenie polných prác,
pri ktorých úplně posta.čí dvojčlenná skupina. Ďalšou
výhodou je v;ylúčeni!l možnósti. rozkývllnia ,zv:islíc
vplyvom vetra. '
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VZDĚLÁVÁNí PRACUJícíCH

Některé problémy podnikového
vzdělávání a první rok činnosti
Oborového střediska vzdělávání
pracujících

Ing. František Rys,
Oborové sti'edisko vzdělávání pracujících, Praha

Oborové středisko vzdělávání pracujících (OSVP)
bylo zřízeno výnosem ÚSGK s účinností od 1. 1.
1966. Jeho zřízením bylo nejprve sledováno pro-
hloubení a rozšíření činnosti instruktážního stře-
diska pro průmyslovou geodézii, :které se v roce
1965 ukázalo být prospěšným zařízením. Dále bylo
sledováno souběžně s budováním tzv. systému pod-
nikového vzdělávání v jiných resortech, vytvořit
pro resort ÚSGK vzdělávací zařízení, jež by zabez-
pečovalo zvyšování odborné kvalifikace pracovníků
ústavů nejen v oblasti průmyslové a inženýrské
geodézie, ale i v pracích mapovacích, prováděných
ústavy resortu ÚSGK. Zvláštní zřetel byl vzat na
systematické doškolování vedoucích pracovníků
v řídící práci.

Vzdělávací středisko bylo zřízeno při Ústavu
geodézie a kartografie v Praze s působností pro
celý resort ÚSGK.

Poslání podnikového vzděláv6ní ve vzděl6vacím
systému

V celkovém systému tvoří vzdělávání pracujících
úsek, jehož problematika má své zvláštnosti, jimiž
se odlišuje od výchovy a vzdělávání mládeže.
Vzdělávání pracujících rozlišujeme podfe toho, kdo
je nositelem vzdělávací činnosti na
- školní vzdělání, tj. vzdělání na státních školách,

které poskytují urČitý stupeň vzdělání;
- podnikové vzdělávání, které slouží k získání

nebo zvýšení odborné pracovní kvalifikace,
vždy však v rámci určitého již dosaženého stup-
ně školního vzdělání;

- mimoškolní vzdělávání, jehož úkolem je pomá-
hat zvyšovat kvalifikaci pracujících v širším
slova smyslu, uspokojovat jejich zájmy' o nej-
novější poznatky z jednotlivých oblastí vědy,
techniky a lidské činnosti vObec, především
však rozšiřovat a prohlubovat všeobecné vzdě-
lání a kulturní rozhled praCUjících.
Úroveň vzdělání se v podstatě měří druhem

školy, kterou pracovník absolvoval. Učební náplň
škol se ale stále více Opožďuje za rychlým pokro-
kem<vědy, techniky a ekonomiky. Škola nemliže
dostatečně pohotově reagovat na tento rychlý vý-
voj a připravovat novou generaci disponující nej-
novějšími poznatky. Proto se školská soustava
rOzšiřuje o rfizné formy postgraduálního studia,
jehož účelem je doplňovat dříve nabyté vědomosti
o nejnovější poznatky. Na vysoké ú.rovni je u nás
např. postgraduální studium s atestačními zkouš-
kami lékařli. V zeměměřictví je tato otázka pro-

zatím ve stadiu formování návrhli na obsah post-
graduálního studia. Ani tato forma nemliže dosti
pohotově a v dostatečné míře splnit všechny po-
žadavky na doškolování odborníků.

, Úloha podnikového vzdělávání donedávna spo-
čívala v tom, že zejména výukou v závodních ško-
lách práce byla značnému množství pracovníkli,
kteří nesplňovali kvalifikační předpoklad školního
vzdělání, poskytnuta možnost nahrazení chybějí-
cího vzdělání pro účely platového hodnocenI. V ně-
ktérých resortech bylo dokonce těmto pracovníkům
poskytováno v podnikových technických školách a
institutech chybějící odborné vzdělání. Tuto úlohu
podnikového vzdělávání nutno však považovat pou-
ze za přechodnou a nelze nadále vidět v podniko-
vém školství pouze doplněk státních škol, nebo
snazší nástroj k dosažení předepsaného vzdělání.
Podnikové vzdělávání musí nadále výrazně ovliv-
ňovat vědomosti a myšlení pracujících v: souladu
s rozvojem podniku. Náhradní funkce, kterou do-
sud převážně mělo podnikové vzdělávání, přejde
tak ve funkci pokračovací.

V souvislosti s vědeckotechnickou revolucí ve vy-
spělých průmyslových zemích, která na rozdíl od
staré prOmyslové revoluce zasáhla nejen pracovní
nástroje, nýbrž i pracovní předmět a zejména lid-
skou pracovní sílu, dochází k rozsahu a revoluci
i ve vzdělávání. Propočty se prokazuje, že zatímco
v letech 1909-1929 se v USA podílel růst úrovně
vzdělání na rostu produktivity práce asi 20 %,
v letech 1929 až 1957 se podíl vzdělání v tomto
směru zvýšil na 42 %. Jinými slovy řečeno, význam
vzdělání jako faktoru ekonomického rozvoje stále
roste. Hovoří se o materiálních investicích, o in-
vesticích do člověka, investicích do lidských by-
tostí, o vkladech do lidského kapitálu apod., na
rozdíl od investic do pracovních prostředků a do,
industrializace. Při tom se poukazuje na skuteč-
nost, že příprava odborníka trvá déle, než posta-
vení nového závodu. Toho jsou si vědomy zejména
americké koncerny, které "lanaří" odborníky, věd-
ce a nadané absolventy z evropských vysokých
škol.

Změnily se zejména tradiční názory na vzdě-
lání, které bylo dříve přípravou na budoucí povo-
lání a poskytovalo se takřka jednorázově dětem a
mládeži. Většina lidí se po ukončení povinné škol-
ní docházky nebo studia přestala dále vzdělávat.
Nyní se však vzdělávání stává nejen přípravou
pro život, ale neZbytnou složkou života. Kdo si
mysU, že skončil své vzdělání, ten je opravdu...
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u konce, není však ani úplně vzdělaný, ani plně
vyvinutý. Stále větším problémem se stává jak
zprostředkovat obrovské zásoby zkušeností, nahro-
maděné společností, zainteresovaným skupinám i
jednotlivcům. Množství těchto zkušeností obsaže-
ných v technické a ekonomické literatuře, roste
nyní takovou měrou, že se za 10 let zdvojnáso-
buje. Americké vysoké školy, zejména technických
směrů, vypouštějí ze svých učebních programů
praktické popisné předměty a snaží se dát stu-
dentům široký teoretický základ, který by jim
umožnil na dlouhou dobu snadné chápání nových
poznatků vědy a přivedl je k samostatnému studiu
odborné literatury. S konkrétními technologický-
mi postupy, stroji i zařfzeními, jakož i s organi-
zací podniku se absolventi seznamují teprve v pra-
xi, přičemž se uplatňuje právě podnikové vzdělá-
vání.

Příprava školení a doškolování vedoucích hospo-
dářských pracovníků, zejména v oblasti řízení, se
ve všech průmyslově vyspělých zemích dostává po
druhé světové válce do popředí zájmu podnikatelů,
zvláště velkých koncernů. S fantastickým rozvojem
techniky a rychlosti toku informací, s rostoucí ži-
votní úrovní a kupní silou vzniká mnoho problémů
ve výrobě, pohybu zboží a v mezilidských vztazích.
Zřetelně se projevuje, že ty země, které se zabý-
vají výchovou vedoucích pracovníků, jsou ve svě-
tové ekonomice na předních místech, kdežto ostat-
ní zaostávají. Charakteristické je, že vedoucí či-
nitelé v průmyslově vyspělých zemích prohlašují,
že si nemohou dovolit přepych zaměstnávat na ve-
doucích místech lidi bez dostatečného vzdělání.
Řízení se ve světě považuje za zvláštní profesi a
rozhodně se nepovažuje za efektivní dopracovat
se k vrcholným stupňům řízení "od píky" vlastním
hledáním a zkoušením, učením se na vlastních
chybách.

I když u nás jsme vzdáleni těmto představám
o řídící práci a vzdělávání vedoucích pracovníkfi,
přece jenom řada resortů, vysokých škol a dalších
institucí organizuje nejrfiznější akce doškolování
vedoucích pracovníků.. Bohužel, velmi negativně
pfisobí dosavadní tradice, že vedoucí pracovníci se
při řízení v našem hospodářství docela dobře obe-
jdou bez jakékoliv vědy. Kvalita ředitelfi se u nás
hodnotí např. podle toho, jak dovedou realizovat
centrální vůli. Je však stále zřejmější, že bude zá-
ležet na znalostech řídících pracovníkfi, jak rychle
budou naše organizace reagovat na nové a pokro-
kové poznatky.

Smyslem doškolování vedoucích ovšem nemfiže
být vyškolit z nich úzké specialisty, zajaté v re-
sortním myšlení, nebo živoucí zásobárny vědo-
mostí. Jde spíše o to, aby si OSVOjilipřehledné zna-
losti všeobecného rázu ze základních vědních obo-
rfi, dfiležitých pro řídící práci, a aby pak na zá-
kladě svých - školením rozvinutých řídících a
organizačních schopností, dovedli toho všeho vy-
užívat k shromažďování podkladfi od specialistů
z jednotlivých úseků. Na základě těchto podkladů
by měli umět rozhodovat se znalostí věci o tom,
co má být prvořadým úkolem: a těžištěm dalšího
vývoje a tvůrčím zpfisobem vybrat a sPOjit pracov-
níky, potřebné k správnému vyřešení problémfi.
Mají být schopni dávat svým spOlupracovníkfim
podněty pro jejich speciální činnost a na základě
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svého celkového přehledu činit ekonomicky i spo-
lečensky správná rozhodnutí.

Školení nedává ovšem vedoucím hotové návo-
dy k jednání, nýbrž nejnovější poznatky z vědec-
kého řízení, které musí sami dokázat aplikovat ve
své praxi. Zdůrazňuje se při tom koncepční přístup
k problémům a rozvíjení schopnosti systematické-
ho, abstraktního a produktivního myšlení. Za nej-
vyšší cíl vzdělávání vedoucích pracovníků se po-
važuje dosažení tvůrčího myšlení.

Při vzdělávání pracujících nutno přihlížet ke sku-
tečnosti, že posluchači jsou dospělí lidé, a že je
nutno používat jiných forem a metod výul\y, nežli
li mládeže. Dospělí posluchači mají již svou vyhra-
něnou osobnost a projevuje se u nich snaha učit
se pouze tomu, co sami považují za potřebné. Na
druhé straně je ovšem také nutné spojovat Výcho-
vu a vzdělávání pracujících s potřebami podniku
a oboru.
Někdy si školení klade za úkol seznámit poslu-

chače, kteří mají Isvůj vlastní styl a způsob práce,
s jiným systémem a názorem na její organizaci a
provádění. Při tom cílem školení není na rozdíl
od )iných typů, naučit posluchače) něco, co bude
pro ně závazné. Jde spíše o to, ukázat, že na urči-
tou problematiku je možný i jiný názor a pohled
než jaký' měli posluchači dosud a přitom je ji~
zcela ponecháno na vfili, zda jej budou - buď
zčásti, nebo zcela akceptovat, či nikoliv.

Úspěch jakéhokoliv školení závisí však na tom,
zúčastní-li se posluchači dobrovolně z vlastního zá-
jmu, anebo jsou-li jen na školení vysláni. Zde se
ještě negativně projevují dfisledky některých akcí,
kdy dobroVOlná účast na školení byla více méně
vynucována. To je u dospělých lidí psychologicky
pochybné a navíc, nemá-li školení potřebnou úro-
veň, je výsledkem zprofanování celé akce. Vysí-
lání lidí do školení, o které nemají zájem, je samo
o sobě plýtváním energií a prostředky. I když je a
bude v některých školeních účast povinná, měli
bychom co nejvíce pro účast na školení zachovávat
princip dobrovolnosti a v některýcli případech i
náročného výběru účastníků.

Faktorfi, které ovlivňují vzdělávání dospělých,
je celá řada a nelze podceňovat ani takové, jako
je prostředí, které nemá připomínat školní lavice,
vhodné učební pomficky, dostatek literatury, bez-
poruchová organizace školení, úroveň ubytování a
stravování účastníkfi, a mnoho dalších. Značnou
pozornost si zaslouží metody výuky. Ve vyspělých
zemích, kde je školení dobře metodicky propra-
cováno, lze pozorovat odklon od tradičních před-
nášek a přesun pozornosti pedagogů k tzv. aktiv-
ním metodám výuky. Experimenty ukázaly, že
přednášky a odkazování k individuálnímu studiu
literatury je málo účinné. Předkládání poznatků
.v hotové formě nerozvíjí náležitě schopnost samo-
statně myslet a prakticky poznatkfi používat v no-
vých situacích, ani schopnost doplňovat vědomosti
vlastním pozorováním, pokusy a zevšeobecňováním.
Pracovník, který dovede u zkoušky dobře vyjme-
novat obecné zásady jednání a racionálního pra-
covního postupu, není ještě dostatečně připraven
na lepší řešení praktických problémů; cvičn se to-
Už hlavně v zapamatování formulek, nikoliv však
v rozboru konkrétních situací a v aplikaci teorie
na praxi.
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reprodukce map 3 2 3 3 4 4 2 4 2 1 28 4
památky konstrukce 13 1 1 15 4
jeřábové dráhy 4 4 2 10 4
mont. stavby 8 1 2 1 1 1 1 15 4
ftg. zaměř. komunikaci 9 1 2 16 2 2 32 5
podzemní vedeni 16 2 2 2 1 1 3 27 2
byt. výstavba 8 4 1 1 4 1 1 1 1 22 3
zaměř. památek 14 2 1 17 4
program.ODRA 2 2 4 1 2 1 2 1 ,j 11 31 16
fotolet. práce 4 1 1 1 1 1 1 2 1 19 32 2
II. et. EN Slovensko 4 3 4 1 12 2
II. et. EN celostátni 7 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 44 4
kurs mistrů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
dobýv. prostory 8 1 1 1 2 1 14 1
jeřáb. mosty 6 J 2 1 1 2 13 4
stroj. zařízeni 1 2 1 2 1 7 4
polygr. stroje 2 1 1 1 2 2 2 3 2 16 2
zaměř. EN:ÚHÚL 22 22 9
zákl. znalosti EN 13 41 26 33 8 15 136 16
účetnictví 3 ;1 5 4 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 7 47 8
zákl. věd. řízeni 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 13 35 8

celkem 1 I 109 24 33 27 27 62 46 82 29 41 7 4 3 9 81 I 584 /107

II. Kursy pouze pro I 13021DOK Praha 302 26

CELKEM (I + II) 411 24 33 27 27 62 46 82 29 41 7 4 3 9 81 886 133

Mnohem účinnější( jsou metody aktivní, kdy
jsou např. posluchačům popisovány, nebo předvá-
děny případy a situace, ze kterých mají poslu-
chači sami hledat východisko, namísto, aby se jim
dostalo hotového "receptu". Ponechává se jim do-
konce také, aby sami formulovali problém, sami
hledali správný postup, jeho řešení a aby dovedli
modelovat stav po provedení určitého kroku, roz-
hodnutí. Tímto způsobem nabývajI posluchači trva-
lejších poznatků, učI se pozorovat, analýzovat, ex-
perimentovat, syntetizovat, zkrátka učí se jednánI
pro praktické užitI. Při řešení případů a situací
se vytváří vztah aktivní spolupráce mezi lekto-
rem a posluchači a samozřejmě vzájemně mezi čle
ny kolektivu posluchačů, při ní~ každý účastník
nejen přijímá, ale i dává. AktivnI metody nutno
samozřejmě vhodně· kombinovat s přednáškami a
samostatným studiem. Překážkou k jejich rychlej-
šímu rozvíjenI j&.vysoká náročnost na lektory ft
přípravu, jakož i uvážené zařazení do výuky.

Cílem vzdělávání pracujících není jenom předává-
ní poznatků posluchačům. Poznat něco neznamená
ještě um~Hpoznané v praxi aplikovat. V rámci ško-
lení je mo~né kontrolovat pochopení látky zkouš-
kou, pohovor~m, testem apod. V OSyp se tato kon- .
trola provádI v kursech trvajících déle- než 1 týden.
Rovněž se posluchači na závěr kursu anonymně
vyjadřují ci jeho úrovni, účelnosti; podmínkách a
podobně. Školící středisko vša.k zajímá, jak se
účinnost školení projevuje v praxi přímo na· pra-
covištích. To lze samozřejmě zjišťovat až po urči-
tém časovém odstupu, a proto OSYP připravuje
akci, kterou bude zjišťovat účinnost školení jednak
u absolv,entů některÝch kursů, jedl)ak u vedoucích
pracovišť. Jedině takovéto "zprávy ze živ()ta" mo·

hou do jisté míry kontrolovat skutečný efekt ško-
lení. Vyjadřovat efektivnost vzdělávání hodnotově
je velmi obtížné, nehledě k tomu, že investice do
vzdělánI mají často dlouhodobou návratnost. To
platí zejména o přípravě pracovníků, kteří jsou
vybráni jako kádrové reservy na určitá pracovnI
místa.

Aby ústavy a složky, vysílajIcI své pracovníky
do školení a kursů OSVP, vybíraly účastníky ško-
lepI uvážlivě, bylo rozhodnuto, že přímé náklady
na školení a poměrnou režii OSyp budou u většiny
. kursů hradit ze svých prostředků. OSyp pak hos-
podaří samostatně jako vnitropodnikové středisko
OGK Praha s tím rozdIlem, že nemá v plánu do-
saženI zisku ze své činnosti.

Kursů a školení, které uspořádalo OSYP, se zúčast-
nilo v roce 1966 celkem BB6 pracovníků.

Kursy byly uspořádány v 133 výukovýr.h
dnech. Výuku zajišťovalo 129 lektorů a instruk-
torů, z toho 4B lektorů z OGK Praha, 40 lek-
torůz resortu ÚSGK, čtyřicet jeden lektorů z jiných
institucí a organizacI. Mimoto spolupracovalo
s OSyp na přípravě skript dalších 30 pracovníků
podle dohod o provedení práce.

Uspořádány' byly kursy s následující téma-
tikou:

k u r syp r o vše c h n y úst a v y ÚSGK:
Měření jeřábových drah a mostů
Netypické geodetiCkémetůdy při proměřov4nI je-
řábovýCh drah a jiných dopravních zařízení

Netypické geodetické metody při proměřovánI
stl'ojnIch :i!;ařízení
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Geodetické práce při výstavbě montovaných sta-
veb

Geodetické práce pro bytovou výstavbu
Elektromagnetické vyhledáváni podzemních vedeni
Zaměřováni stavebních konstrukcí a památek
Konstrukce stavebních památek
Vypracováni návrhu dobývacího prostoru, plánu
otvlrky, přlpravy a dobýváni

Geodetické a fotogrammetrické práce pro projek-
továníkomunikací

Kurs základních znalostí potřebných pro zakládání
evidence nemovitostí

Zákládánl II. etapy evidence nemovitosti
Programováni pro malý samočinný počítač ODRA
1003

Reprodukce map velkých měřítek
Základy vědeckého řízení
Zavedení nové soustavy účetnictví
Plánování fotoleteckých prací pro mapováni ve vel-
kých měřítkách a pro speciální účely

Kurs pro mistry odborného výcviku učňil - obor
geodetický měřič

Údržba polygrafických strojil
Zaměřování změn pro evidenci nemovitostí
(kurs pro lesní inženýry Ústavu pro hospodář-
skou úpravu lesil)

Práce vedoucího pracovní skupiny inženýrské geo-
dézie

Zákoník práce
Právnl vztahy v evidenci nemovitostí
Zakládáni evidence nemovitostí - II. etapa
Vnitropodnikové řízení
Operativnl plánování ve vnitropodnikovém řízení
Kontrola.

Přehled o účasti jednotlivých ústavil je zřejmý
z tabulky 1.

Pro potřeby účastnlkil ,kursil vydalo OSVP řadu
skript, ukázek elabOrátila učebních pomficek
v rozsahu 1,258 stran, za spolupráce 48 autoril:

Ing. Vejdělek

Ing. Kittler

Ing. Spížek

Dr. Oppelt,
Polanský
Ing. Schulz

Ing. Herda J.

Ing. Herda J.

Ing. Herda J.

Ing. Herda J.

Ing. Hartl
Dr. ,Mikeš

Dr. Reban
Autor Název: Počet stran: Kolektiv

Ing. Lňfelmann Technologické postupy po-
užívané při reprodukci

Ing. Hartlmap EN a THM 6

Ing. Pokorný Reprodukční fotografie 9

Ing. Křiklánová Technika retuše 4 Ing. Drtina

Ing. Jiřelová Koplrování na plastické Drtinafólie 6 Ing.

Ing. Stěpánek Zrnění tiskových desek 7

J. Malina Eřípravatiskové desky a
Zd. Semenec

tisk na poloautomatic-
kém n,átiskovém stroji 'Dr. J;'ošvář
Zetakont 10
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Geod. práce při výstavbě
železobetonových monto-
vaných staveb 11

Vytyčování ocelových nos-
ných konstrukcí 5

Přlklady návrhil faktur na
geodetické práce 6

Stručný přehled právních
předpisil BOZ 2

Výpis technických předpi-
sil platných pro práce
v lG 8

Pildorysy, nárysy, řezy a
axon. zobrazeni kleneb 14

Ukázky výkresil ze zamě-
řování památek 5

Ukázky náčrtfi zaměření
památek 4

Seznam odborné literatury
doporučené účastnlkilm
kursu zaměřování pamá-
~k 1

Seznam odborné literatury
doporučené účastnlkilm
kursu programování
ODRA 2

Fotogrammetrické pravítko
pro určování prvkfi po-
třebných při plánováni
fotoleteckých pracl

Staré pozemnoknižné prá-
vo na Slovensku 18

Pozemkový katastr na Slo-
vensku 11

Spolupráce státního notář-
ství s orgány geodézie 12

Přiděl konfiskovaných ne-
movitostí 19

Pozemkový katastr
Vlastnické právo podle ob-
čanského zákonlku 33

Soustava pozemkového
vlastnictvi v ČSSR 14

Veřejné knihy a knihovní
řízeni 19

Pozemková kniha 50
Short Description of Pro-
cedure of Stereophoto-
grammetric Plotting 59

Vyhotovení písemného
operátu EN při THM 42

Elaboráty ze zaměření ro-
tačních pecí 13

Elaboráty ze zaměřeni je-
řábových mostil 7

Údržba a opravy polygra-
fických strojil 5

Lesní záVOd ve vztahu
k evi~enci, nemovitosti 89
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Knihařské práce
(učební pomucka pro
výuku učňii)
Skripta pro školení
ních pracovníku

Pozemkový katastr
Scelování pozemku
a HTÚP

účet-
117

18Ing. Číhal
Ing. Filkuka

Dr. Růžičková
Dr. Střítecký Vzory právních listin 20
Ing. Doluvodský Technické minimum 33
Ing. Hazucha Pozemkový katastr 43
Ing. Pánský vývoJ EN po roku 1945 30
Ing. GalIo Údržba operátu EN 18
Ing. GalIo Pracovný postup II. etapy

EN 49
Ing. GalIo Razne druhy listín 15
Ing. Doluvodský Prevádzanie zmien v ope-

rátoch EN 15
Ing. GalIo Pozemnoknižná vložka 21
Ing. Doluvodský Identif1kácia parciel 9
Ing. Glasnák Pracovný postup při I. et.

EN 13

Ing. Hlaváček CSc. Rozbor dosavadního vývo-
je a současného stavu
rozvoje nár. hospodář-
ství ČSSR a cesty -řešení
některých jeho problé-
mu 13

Podmínky vzniku a zása-
dy urychlené realizace
nové soustavy plánovité-
ho řízení nár. hospodář-
ství v ČSSR . 18

Kádrová práce, výchova
kádru - personální po-
litika 50

Vzory pracovních příkazů
a kontrolních zápisů 20

Zaměřování památkových
a jiných stavebních ob-
jektů 191

Ing. Boukal
Ing. Jiřinec

Tato skripta a ukázky, vydávané OSYP, jsou po
jednom výtisku předávána knihovně VÚGTK.Mimo
skripta, vydávaná v režii OSYP, jsou pro potřebu
účastníků kursu opatřovány směrnice, technologie,
pokyny, normy, příručky, učebnice a další skripta
a odborná literatura.

Jako poradní orgán vedoucího OSyp byla vytvo-
řena pedagogická rada OSYP, v níž je zastoupena
většina ústavů geodézie a kartograf1e, VÚGTK,
ČVUT Praha, SVŠTBratislava, PŠZ Praha a ÚSGK.
Zasedání rozšířené pedagogické rady v počtu 14
členů bylo svoláno dvakrát,· zasedání užší pedago-
gické rady o 7 členech se ,konalo jednou. Vydán
byl prozatímní organizační a jednací řád pedago-
gické rady OSYP, který se má stát součástí dosud
nevydaného statutu OSVP.
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Někteří členové pedagogické rady se zúčast-
ňují jako pozorovatelé některých kursů. Pedagogic-
ká rada bude v příštím roce, věnovat pozornost
vhodnosti zavádění některých aktivních metod do
výuky v kursech.

OSyp samostatně hospodařící jako vnitropodniko-
vé hospodářské středisko ÚGK Praha mělo v roce
1966 t}(to náklady a výnosy

materiál
údržba DKP
dopravné
reprodukce
odpisy ZP
cestovné
nájemné sálů
literatura
hotely, internáty
mzdy
odměny za přednášky
a přípravu skript

hospodářsko-správní režie
ústavu

pojištění 10% z mezd
úroky
fond odměn

2,8
0,6
6,7
20,7

0,9
6,7
16,8
7,6
86,5
46.6

Náklady: celkem 269,9 tis. Kčs
Výnosy 271,4 tis. Kčs

Úsilí OSyp se zaměřovalo na dosažení vyrov-
nané bilance mezi náklady a výnosy, tj. uhražení
veškerých nákladů z vlastních výnosů. Za druho-
řadou záležitost bylo považováno pouhé porovná-
ní skutečných nákladů s plánovanými.

OSyp hodlá i v roce 1967 hospodařit tak, aby
veškeré náklady spojené s jeho činnosti byly kryty
výnosy. Předpokládá proto, že přestože je jeho
působnost převážně celoresortní, bude jeho spolu-
práce s útvary ÚGK Praha nadále úspěšná. Podpo-
ru, které se dostává OSyp od vede,ní ústavu a
všech jeho útvaru nutno skutečně vysoko ocenit.
Pokud lze srovnat náklady na činnost OSyp se
vzdělávacími zařízeními jiných resortů, je toto
srovnání pro OSyp velmi příznivé. Zejména per-
sonální vybavení pouhými dvěma stálymi pracov-
níky' nemá pro tak rozsáhlou činnost jinde obdoby.
Taková úspornost v personálním obsazení je
ovšem možná jedině při začlenění v ÚGK, kde lze
uplatnit pohotové operativní rozhodování, rozsáh-
lou kooperaci s jinými útvary a využívat osvědče-
ných kontaktu.

Skolné za kursy OSyp

Jelikož OSyp je samostatně hospodařící vnitro-
podnikovou jednotkou ÚGK Praha, musí veškeré
své náklady uhradit z výnosů. Výnosy jsou trojího
druhu:

- školné, které je předeni propočteno na Jednoho
účastníka kursu tak, že k předpokládaným pří-
mým nákladi\m je připočtena 50% přirážka na
režii OSYP;
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- fakturace skutečně vzniklých přímých nákladů
s 50% přirážkou na režii OSYP;

- refundace za ubytováni účastníkfi kursů v ho-
telu, nebo za internátní stravování, bez jakéko-
liv přirážky.

Nejčastěji je používáno školného, které umož-
ňuje velmi jednoduše a pohotově fakturovat. Fak-
turace skutečných nákladů, která je sice přesnější,
je používáno výjimečně, neboť je náročná na sle-
dováni nákladů, propočty specifikace a zejména
neumožňuje pohotoVě fakturovat, čímž se zvyšuje
l'ozpracovanost a zvyšují náklady o zbytečné
úroky.

Nelze přehlédnout ani skutečnost, že zpfisob
školného podněcuje k hospodárnosti, kdežto způ-
sob fakturace skutečných nákladů spíše naopak.

V prvním roce činnosti OSyp byly získány značné
zkušenosti a vytvořeny podmínky pro další rozší-
řp.ní a zkvalitnění podnikové formy vzděláváni
v resortu ÚSGK.

Do odborného vzdělávání pracujících resortu
je zaváděna soustavnost a zejména mfiže být roz-
vijena systematická příprava pracovníkfi vybraný oh
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jako kádrové rezervy na vedoucí místa. Do vý-
uky dospělých může být postupně zaváděna po-
kroková metodi1.m, rj niž budou shromážděny do-
sažitelné informace. Účinnost výuky mfiže být sle-
dována a hodI70cena. Je vedena evidence osvědče-
ných vynikajících lektorfi a instruktorů a jejich
okruh je neustále rozšiřován. Je úspěšně rozvíjena
spolupráce se vzdělávacími zařízeními jiných re-
sortů, Čs. komitétem pro vědecké řizení, vysoký-
mi školami, Socialistickou akademií a řadou jiných
institucí, ústředních. orgánů a organizací. Mohou
být organizována taková školení, která přesahují
možnosti jednotlivých ústavfi, a to zejména školení
vedoucích pracovníků, která budou přispívat
k soustavnému růstu jejich odborných znalost~ a
zdokonalování stylu jejich řídící práce. Předejde
se .zbytečným duplicitám ve vzdělávací činnosti
jednotlivých ústavů a budou pohotově přenášeny a
rozšiřovány nové poznatky technického rozvoje,
nových metod a technologií, a tak se podstatně
přispěje k žádoucímu zvyšování produktivity a
kvality prací.

Činnost OSYP zde nespočívá v pouhém organi-
zováni akcí, rozpisovaných a usměrňovaných "sho-
ra", jak bylo dosud obvyklé v tzv. školské činnosti
na ústavech. Vypracování projektů, volba metod,
výběr lektorfi a zajišťování všech podmíne.k pro
hladký průběh všech akcí se neobejde bez inicia-
tivní a tvůrč~ činnosti OSYP.

Prví geodetickí merači
boli vyškolení pre prax

Ing. Juraj Borovský,
Ústav geodézle a kartografie, Bratislava

V druhej polovici júna 1966 v Odbornom učil1štl
v Brezovej pod Bradlom zložilo záverečné učňovské
skúšky 96 geodetických meračov, ktorí boli 3 ro-
ky v učňovskom pomere u jednotlivých ústavo v
rezortu ÚSGK a 24 pracovníkov Ústavu geodézie
a kartografie v Ž1l1ne, ktorí sa pre záverečné uč-
ňovské skúšky pripravovali 2 roky popri zamest-
naní. SÚ to V hist6rii zememeračstva v6bec prvi
odhorní robotnici pre geodetické práce vychovani
v rámci rezortu ÚSGK. pti tejto príležitosti ~i treba
všimnúť niektoré skutočnostl, ktoré súvisia s vý-
chovou a výukou geodetických meračov. Učebný
odbor 0631 "geodetický merač" bol zriadený vy-
hláškou Ministerstva školstva a kultúry o učebných
odboroch a finančnom a hmotnom zabezpečeni
učňov ako preferovaný učebný odbor.

Pri všeobecnom nedostatku pracovných aj uby-
tovacích priestorov bolo obťažné získať vhodně
objekty pre novo sa tvoriace celoštátne odborné
uč1lište. Začiatkom školského roka 1963/64 sa za-
čalo vyučovanie v nie najvhodnejšom proviz6riu
na Červenom Kameni v oblasti Malých Karpát, asi
40 km severovýchodne od Bratislavy.

S pochopením a zásluhou školského odboru
KNV v Bratislave, ONV v Senici a. najmH MNV
v Brezovej pod Bradlom v nasledujúcom školskom

roku začalo sa vyučovanie učňov v novom prostre-
di, v budove ZDS v Brezovej pod Bradlom. Hoci
sú v Brezovej pod Bradlům podstatne lepšie pod-
mienky pre ex1JStenciu odborného učillšťa oproti
podmienkam na Červenom Kameni, predsa ich ne-
možno ešte považovať za celkom uspokojivé.

Výuka učňov

Pri výuke učňov sa d6s1edne dodržuje zásada spo-
jenia všeobecného vzde lani a s odbornou prípravou.
Všeobecné vzdelanie je základnou podmienkou pre
kvalifikovanú prácu va výrobe. Učni majú dosiah-
nuť takú úroveň vedomostí, aby si mohli prehl-
bovať nadobudnutú kval1fikáciu, eventuelne pokra-
čovať v štúdiu na odbornej škole. Tomuto účelu
sú prisposobené tiež učebně osnovy a učebné plá-
ny. Rámcové učebné osnovy učitelia OU tvorívo
doplňujú a spresňujú.

Ťažiskom výchovnej a vzdelávacej práce je
obdobie prípravy a odborného rozvoj a na ústavoch.
Ciefom je vychovať takých odborných pracovníkov,
ktorí budú schopní vo svojom budúcom povolaní
pružne sa prisposobovať rastúcim požiadavkám po-
krokovej techniky a organizácie práce.
Odborný výcvikučňov v pripravnom období (I.
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a II. ročník) sa robí v jednotlivých ústavoch pre-
važne pod vedením majstra odborného výcviku
príslušného ústavu. V období odborného rozvoj a
preberajú pracoviská, najma jch vedúci, plnú zod-
povednosť za výchovu a odborný rast učňovo
Vyučovanie te6rie má prebiehať v cykle, a to

v I. a II. ročníku po 5 mesiacov a v III. ročníku
3 mesiace v odbornom učilišt1. Doteraz sústrede-
nia jednotlivých ročníkov boli časove o mesiac
kratšie vzhladom na nedostatok pracovných a
ubytovacích priestorov. V školskom roku 1966 až
1967 bude však nutné prikročif k paťmesacnému,
najmenej však štyriapolmesačnému sústredeniu I.
a II. ročníka a k trojmesačnému u III. roČníka.
Toto však bude vyžadovať na sústredení v OU pre-
Hnanie jednotlivých ročníkov, poťažne ich spoloč-
né sústredenie. Z toho vyplývajú vyššie nároky na
priestory, na počty vychovávatelov a odborných Uči-
telov. Vedenie ústavu a OU urobili opatrenia, aby od
1. 9. 1966 bola dlžka teoret1ckej čast1 výuky v sú-
stredení zabezpečená podla osnov. Ostatná časť
školského roku, okrem dovolenky na zotavenie, je
obdobím prípravy a odborného rozvoj a na jednot-
livých ústavoch.

Výuku všeobecnovzdelávacích predmetov vy-
konávali najprv učitelia miestnej ZDŠ, ale počnúc
školským rokom 1965/66 boli prevzatí ako učitelia
odborného učilišťa. Pre výuku odborných predme-
tov je jeden učitel s plným úvaz kom a okrem ve-
dúceho učilišťa ďalší traja vychovávatelia približne
s polovičným úvazkom na výuku. Postupne, najne-
skoršie však v školskom roku 1967/68, bude čin-
nosť vychovávatelov odbremenená od výuky odbor-
nýcIl predmetov.

Kvalita vyučovania závisela a závisí od odbor-
ných vedomostí a skúseností prednášatelov. Učitel-
mi odborných predmetov sú kvalifikovaní pracov-
níci z ústavov geodézie a kartografie s dlhoroč-
nou odbornou praxou, ktorí si získali alebo získajú
v dvojsemestrových kurzoch pedagogické vzdela-
nie doplňkovým štúdiom na Pedagogickom inšti-
túte v Trnave. Toto doplňkové štúdium by mali
absolvovať aj všetci majstri odborného výcviku
na ústavoch.

Kým učni už od I. ročnlka 1962/63 dostávali
všetky učebnice všeobecnovzdelávacích predme-
tov, pre výuku odborných predmetov neboli vhod-
né učebné texty. Učitelia si látku na výuku čer-
pali z roznych odborných knIh a vačšin()u ju uč-
ňom diktovali. Len postupne sa získavaH učebně
texty zásluhou niektorých pracovníkov rezortu
ÚSGK, takže začiatkom školského roku 1966/67
boli už všetky učebně texty k dispozícii. K zlep-
šeniu úrovne výuky, hlavne v počiatočnom obdo-
bl po vzniku učilišťa, prispeli tiež niektorí pra-
covníci ÚGK Bratislava, ktorí boli vysielanl na
hospitácle a riešenie niektorých vyučovacích pro-
blémov.

V školskom roku 1963/64 nastúpllo do odbor-
ného učilišťa spolu 107 učňov, z toho' 47 dievčat,
z ktorých až po zloženie učňovských skúšok zosta-
10 96. Traja učni neboli pripustení k záverečným
učňovským skúškam, keďže neurobili skúšky z III.
ročnlka. Vzťah žiakov ku školským pov.innostiam
bol vcelku dobrý. Menej uspokojivý bol asi u 8 %
učňov, ato vačšinou vinou nesprávnej výchovy
z domu. O týchto prípadoch rokovala pedagogická
rada na svojich .pravidelný.ch .mesačných 'zélsada-
niach.

Pri prieskume bolo zistené, že z vyučených
geodetických meračov išlo pokračovať v riad-

nom štúdiu na zememeračskej priemyslovke od
školského roku 1966-67 8 chlapcov, v štúdiu popri
zamestnaní 6 chlapcov a 9; dievčat a na iné druhy
škol je prijatých 6 chlapcov (SVŠ-3, umelecké re-
meslá-2, strojnícka priemyslovka-1). V najbližších
rokoch chce študovať na zememeračskej priemys-
lovke popri zamestnaníďalších 12 dievčat a na inýclI
školách 2 chlapci. Z uvedeného vyplýva, že viacerí
vyučení geodetickí merači nebudú vykonávať alebo
žiadne, alebo len prechodne - počas štúdia, prá-
ce, pre ktoré sa ako geodetickl merači vyučili. Na
uváženie je t1ež otázka, či je vhodné tak vysoké
percento dievčať - geodetických meračiek - ako
je dosial v učení a či je cel kove správny výber
učňov na niektorých ústavoch, prípadne postoj
niektorých pracovníkov ústavov voči učňom, ktorí
sú na odbornom výcviku. Tiež je na uváženie, či
je správne, aby niektorí učni po vyučení odišli do
celkom iných profesií. Je samozrejmosťou, že ne-
možeme nikoho nútiť, aby zotrval v našej profesii,
na druhej strane však je potrebné viesť učňov
k tomu, aby videli svoju budúcnosť v našich služ-
bách. Obzvlášť ak sú talentovanl a vykazujú vý-
borné pracovné výsledky, treba umožňovať nado-
budnúť im vyššie zememeračské vzdelanie.

Vedenie odborného učilišťa vytváralo od po·
čiatku priaznivé podmienky pre mimoškolskú
činnosť učňovo U učňov sa už od začiatku sústre·
denia rozvíjali kultúrno-spoločenské vzťahy, smer
a rozsah ktorých bol závislý od objektívnych mož·
ností a od záujmov učňov.Postupom času si od·
borné učilište získalo televízor, magnetof6n, fil·
movú premietačku, čo velkou mierou pomohlo
uspokojovať kultúrne požiadavky mládeže. Filmo·
vé predstavenia boli doplňované prednáškami
z hist6rie a zemepisu, ako aj zdravotníckymi pred.
náškami.

Vedenie učilišťa kládlo velký doraz i na spo·
ločenskú výchovu učňov, o čom svedčí napr. aj
skutočnosť, že usporiadalo bezplatný kurz spolo-
čenských tancov a spoločenskej výchovy, organi-
zovalo "čaj o piatej" s vlastným hudobným a spe-
váckym súborom a pod. Intenzívne sa prejavila
aj verejno-prospešná práca učňov v brigádnickej
činnosti pri zbere úrody, výstavbe športového ih-
riska, zemných úpravách v areáli ZDŠ, pri výstav-
be telocvične a pod.

Nedisciplinovanosť a zmena v chovaní učňov
bola badatelná vždy vtedy, ked títo v rámci cyk-
Hekej výuk.y prišli z ústavov do učilišťa. Poru~en!e
discipHny alebo priestupky iného druhu boli pre-
rokovávané vedením učilišťa za prltomnost1 Rady
odborného učilišťa, vytvorenej z volených Učňov,
a končilo sa obyčajne výstrahou. K prísnejším
opatreniam, napr. k vylúčeniu z učilišťa, prlstúpil
riaditel ústavu len výnimočne. Negatívnym poznat-
kom je, že nie na všetkých ústavoch je rovnaká
starostlivosť o učňov v období prípravy a odbor-
ného rozvoja. Prlčiny sú v nie rovnakej úrovni
majstrov odborného výcviku, inštruktorov, a ako
som už spomenul aj v nesprávnom postoji niekto-
rých pracovníkov ústavov k profesi! "merač". Uka-
zuje sa velmi nutným ustanoviť pracovníka, kto-
rý by plánovite navštevoval ústavy a sledoval od-
borný rast učňov a starostlivosť o ich výchovu.
Získané poznatky by prenášal na OU a navrhoval
prípadné opatrenia pre zlepšenie výchovy a od-
borného rastu učňov na ústavoch. Ústavy, ale aj
rodičia učňov, sú pravidelne informovaní o cho-
vaní, prospechua niektorých zvláštnost1ach cha-
rakterových vlastnosti detí. Je chvályhodné, že
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vačšina rodičov má živý' záujem o chovanie sa a
prospech svojich deU. ZiaJ, styk s rodičmi m6že
byťlen písomný, a to aj v takých prípadoch, kde by
sa žiadal osobný styk zástupcov uč)lišťa s rodičmi
alebo s 1ístavmi.

Záverečné učňovské skúšky ukázali, že učni
sú teoreticky dobre pripravení. Ukázali však aj to, že
mnohí učni ešte nemajú potrebnú zručnosť pri
praktických prácach v teréne. Túto skutočnosť by
si mali všimnút vedúci pracovníci na ústavoch,
ktorí sú zodpovední za odborný rast učňovo

Najbližšie mesiace ukážu, ako sa osvedčujú
geodetickl merači v praxi. Bolo by učilišťu len

prospešné, keby jednotlivé ústavy sledovali uplat-
nenie učňov v práci a oznámili nám poznatky,
ktoré by sa dali využ1ť na zlepšenie výuky a vý-
chovy v budúcnosti. Všetky\ podnetné návrhy pre·
rokujeme s pracovníkmi ÚSGK, ktorí pri svojich
návštevách v učilišti pomáhajú riešiť niektoré pro-
blémy. Pri zlepšení výuky a výchovy využívame
tiež poznatky, ktoré boli získané o výuke učňov
v iných štátoch, hlav ne v NDR. Po prekonaní "det-
ských nemocí rastu" chceme stále d6s1ednejšie po-
stupovat vo výuke a výchove geodetických mera-
čov tak, aby sme pomohli vychovat platných od-
borníkov pri plnení d61ežitých úloh kladených na
rezort ÚSGK.

K cenám technickohospodářského
mapování

Ing. Vladlmir Fuěik, Ing. Vladlmir Pospiiil,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a

kartografický, Praha

Ceny za geodetické a kartografické práce při tech-
nicko-hospodářském mapování, platné od 1.1. 1967,
byly stanoveny v rámci celkové přestavby cen
geodetických a kartografických prací v roce 1966
na základě prozatímního ceníku THM. Podkladem
pro ocenění prací v prozatímním ceníku byly vý-
konové normy, vydanéÚSGK v únoru 1965. Tyto
výkonové normy zpracoval VÚGTK ve spolupráci
s ústavy geodézie a kartografie jednak na základě
časových snímkll pořízených normovači jednotli-
vých ústa vil, jednak na základě \vlastních snímkll
pracovního dne, které prováděla většina pracovní-
kťl.při THM u většiny ústa vil. Tím bylo shromáždě-
no značné množství výchozích údajll, které skýtají
s přihlédnutím k objektivním možnostem takového
prťl.zkumu poměrně věrohodné údaje. Obsahová ná-
plň jednotlivých výkonll byla vymezena stručným
popisem pracovních operaci IV souladu s instrukcí
pro THM. Přesto však se na některých ústavech a
v některých případech pracovní postupy částeč-
ně odchylovaly od vymezených jednotných zásad,
což vedlo i k určitým odchylkám ve vykazované
spotřebě času na stanovených výkonech. Tyto od-
chylky - vzhledem ,ke strojně početnímu zpraco-
vánI údajll - sice nebylo možné zcela vyloučit,
lze se však domnívat, že vzhledem k rozsáhlému
podkladovému materiálu (údaje byly shromažďo-
vány po dobu 1 roku) docházelo k jejich vzájem-
né kompenzaci a že tím nedošlo ani k kvýraznějšímu
ovlivnění správnosti vý~ledných časových údajll.

Prozatímní ceník THM byl dán ústavťl.m po-
čátkem roku 1966 k ověření s Um, že po případné
jeho úpravě a doplnění na základě připomínek
z ústa vil, bude převzat do připravovaného nového
vydání Ceníku geodetických a kartografických
pracL

Metodické pokyny pro přestavbu cen geode-
tických a kartografických prací však stanovily no-
vé předpoklady i pro tvorbu cen THM. V rámci
celostátních zásad byl i pro geodézii a kartografU
převzat jednotný výrobní typ ceny, který' kromě
obvyklých nákladových položek kladerzvláštní dů-

raz na správné vyjádření náročnosti na výrobní
fondy v cenách prací, zařazených do základníCh
nomenklaturních skupin. V nových cenách je dále
zahrnuta podle jednotných zásad propočtená urči-
tá výše hrubého zisku, aby všechny organizace
byly schopny při řádném plnění svých úkolll plnit
také jednotné odvodové povinnosti vllči státnímu
rozpočtu a též další povinnosti, plynoucí z nových
zásad zdokonaleného řízení národního hospodář-
ství.

Pro uvedenou přestavbu cen byla použita me-
toda cenových indexll propočtených pro skupiny
stejnorodých prací. Cenový index vyjadřuje v pod"
sta tě poměr mezi objemem dané skupiny prací
v nových cenách (náklady + zisk) a cenách iPo-
dle dosavadního ceníku. Ceny prozatímního ceníku
THM byly přepočteny na nové výrobní ceny s po-
užitím dvou cenových indexll, a to pro práce fo-
togrammetrické 1,104 a pro ostatní práce THM
0,904. To znamená, že proti prozatímnímu ceníku
jsou nové ceny THM, platné od 1. ledna 1967, zvý-
šeny na fotogrammetrických pracích zhruba
o 10% a ceny ostatních prací sníženy zhruba
o 10%.

Je však třeba dále poznamenat" že uvedenou
přestavbou cen byla upravena pouze celková úro-
veň cen prací a výkonll v daných dvou nomenkla-
turních skupinách THM. Vnitřní nedostatky proza-
tímního ceníku a vzájemné nesrovnalosti mezi dn-
čími cenami nebylo možno přestavbou odstranit.
Zpřesnění nového ceníku bude předmětem dalších
prací na úseku tvorby cen. Dále je třeba zdllraz-
nit, že i nové ceny THM představují určitý celo-
resortní prllměr, a proto nemohou být pro všech-
ny ústavy stejně výhodné. Při současné úrovni ná-
kladll a produktivity práce na jednotlivých ústa-
vech ~de nutně dosahována i rozdílná rentabilita
prací THM. To ostatně naznačovaly i rozdílné sku-
tečné náklady na 1 Kčs dokončených prací při
THM v předchozích obdobích, které se pohybovaly
v jednotlivých ústavech v rozmezí od 0,58 Kčs do
1,04 Kčs, zatímco celoresortní prllmět činil 0,81
korun. Možnost rllzné rentability prací na ústa~
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ve'~h prokazují i individuální cenové indexy, vy-
počtené pro každý ústav zvlášť.

Položíme-li celoresortní indexy za 100 %, po-
hybují se proti nim dílčí ústavní indexy pro foto-
grammetrické práce v rozmezí od 69 % do 174 %
a pro ostatní práce THM v rozmezí od 75 % do
113%. Ústavy, jejichž dílčí cenové indexy převy-
šují resortní pruměr, by se v dusledku jednotných
cen a jednotných odvodových povinností, při jinak
nezměněné úrovni hospodaření, nutně dostávaly
do hospodářských obtíží, což je tím závážnější, že
práce THM dosahují z celkového objemu prací vý-
znamný podíl.

Vliv rozdílné rentability neměl zatím v pod-
mínkách zvláštních rozpočtových organizací mimo-
řádně závažné ekonomické dusledky. Podobně je
tomu i v podmínkách příspěvkové organizace. V no-
v.é soustavě řízení, při předpokládané organizaci
ústavu (případně jejich částí) jako chozrasčotních
jednotek, by se tyto rozdíly projevily s veškerou
neúprosností. Proto bude třeba, aby ústavy již nyní
podrobně analyzovaly svoje hospodářské výsledky
a zjišťovaly příčiny nežádoucích jevů. S ohledem
na strukturu vlastních nákladu při THM, z nichž
mzdy činí zhruba 64 %, je možné usuzovat, že
hlavní příčina rozdílné rentability bude pravděpo-
dobně v ruzné spotřebě živé práce. A !Zde se již
opět dostáváme do oblasti normování výkonu, kte-
rému bude nutno věnovat i v nové soustavě !řízení '
náležitou pozornost. Přitom se jedná nejen o sta-
novení správné normy času technických pracovní-
ků, '~.le též o skladbu pracovní čety a úroveň kva-
lifikace jejích členů.

Jaké jsou předpoklady pro dosažení plánované
rentability při pracích THM. sl muže každý ústav
předběžDl ověřit vlastními kalkulacemi. Bude vy-
cházet z druhového členění nákladů (mzdy, ma-
teriál, odpisy, ostatní náklady) bez základního ma-
teriálu, podobně jako při zpracování podkladů pro
loňskou přestavbu cen, a k těmto nákladům při-
počte všeobecnou míru zisku (6 % z vázaných vý-
robních fondů, 10 % z mezd na nemocenské po-
jištění a 12 % čistého zisku z mezd). Pokud by
takto vlastní kalkulovaná cena byla vyšší než cena
podle nového ceníku, rentabilita ústavu při THM
by byla nižší než pruměrná. Pak je třeba provést po-
drobný rozbor jednotl1vých nákladových položek,
prověřit jejich objektivně správnou výši a plánovat
jejich zaměření tak, až bude požadovaná průměr-
ná rentabilita {losažena.

V souvislosti s novými cenami THM přicházejí
v úvahu i některé další otázky, na které upozor-
ňujeme zejména s tím úmyslem, aby byly na ústa-
vech zvažovány z konkrétních hledisek a názory
ústavu pak příležitostně sdělovány ekonomickému
odboru ÚSGK.

Vyšší míra zisku na fotogrammetrických pracfch
THM

Při stanovení zásad pro uplatnění jednotné míry
čistého zisku v cenách (tj. položky 12 % z mezd)
byly fotogrammetrické práce zvýhodněny proti
klasickým metodám THM o 4 %. Tím byl sledován
cíl, aby se práce fotogrammetrické staly pro ústa-
vy ekonomicky přitažlivější. Jsme však toho názo-
ru, že tato cesta přináší s sebou i některá úskalí.
Především uvažujme o tom,~ zda je uvedené

zvýhodnění plně na místě. Ve výrobních odvětvích
se ho používá k vyššímu ocenění výrobku technic-

ky pokrokového na úkor výrobku zastaralého -
demodovaného". Z toho plyne, že použití zvýhod-
~ění se především předpokládá pro oblast spotřeb-
ních předmětu (textil, obuv, módní doplňky). V na-
šem případě dochází k cenovému zvýhodnění
technologie, nikoliv výrobku, který bez ohledu na
technologii zustává stejný. Výrobek, tj. mapa vy-
hotovená metodou fotogrammetrickou, na základě
leteckého snímkování, má buď stejnou přesnost jako
mapa vyhotovená metodou geodetickou, nebo někdy
dokonce její přesnosti ani nedosahuje a přitom
se navrhuje její cenové zvýhodnění. Možná, že by
to mělo být právě naopak, v každém případě se
však nezdá zvýhodnění fotogrammetrické metody
jako opodstatněné. Dále nelze považovat geo?etic-
kou metodu mapování za zastaralou a urcenou
k zániku. Snížením sazby čistého zisku se to však
de fakto stalo. Mapování geodetickou metodou zů-
stalo nadále jedinOu metodou za podmínek, kdy ne-
lze použít leteckého snímkování, např. v prostoru
u státních hranic apod. Volba vhodného ekonomic-
kého nástroje pro rozvoj .vyuŽití fotogrammetrie
souvisí nemálo také s dále uvedeným problémem.

Otázka dvojích cen pro THM podle metody prová-
děných pracf

To znamená, zda pro THM má být ceníkem stano-
vena jen jedna cena, bez ohledu na to, jakou tech-
nologií byla mapa zpracována (zda univerzální fo-
togrammetriclwu nebo geodetickou metodou), nebo
zda mají být ceny dvě. Tato otázka souvisí, podle
našeho názoru, s mírou ekonomické samostatnosti
mapujícího ústavu. V současných podmínkách
zvláštní rozpočtové a příspěvkové organizace není
možné uvolnit tak široký prostor pro iniciativu
ústavu, který by případně realizoval "neúměrný"
zisk při použití fotogrammetrické metody, jestliže
by byla cena stanovena podle geodetické metody.

Současné fakturační směrnice zatím nestanoví
povinnost fakturace za dokončený výr o b e k, ale
za p r á c e, které jsou prováděny postupně, po
etapách. Za výrobek, výsledné dílo, považujeme
pouze vytištěnou mapu a některé prvky operátu,
např. souřadnice bodu bodového pole, výměry par-
cel apod. Při fakturaci "Výrobku" by pak byla po-
užívána samozřejmě jen jediná cena, bez ohledu
na to, jakými metodami byl výrobek - mapa nebo
údaj - pořízeny. Domníváme se tedy, že použí-
vání dvojích cen podle použité metody na základě
závazného předchozího projednání v hospodářské
smlouvě a cenové zvýhodnění fotogrammetrie jsou
dvě opatření, která se navzájem neslučují, anebo
že je aktivní působení cenové preference omezeno.

Posouzení pfirližek při pracfch THM prováděných
v zimních obdobích

Všeobecně se nepředpokládá, že při THM budou
používány přirážky pro zimní období. Je sledován
cíl, aby polní práce THM byly prováděny mimo
zimní období, přičemž ceny THM vyjadřují náklady
při obvyklém rozvržení prací během roku. Pokud
ústavy budou provádět část polních prací v zim-
ním období, budou Si muset případný pokles pro-
duktivity práce, a z toho plynoucí zhoršené hos-
podářské výsledky, vyrovnat interním opatřením,
např. úsporami dosaženými v ostatních ročních
obdobích.
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Závažným faktorem rozdílné rentability THM
u různých ústavů mohou být hlediska a postup při
stanovení obtížnostních charakteristik provádě-
ných prací. Předem z této úvahy vylučujeme zřej-
mý úmysl o zatřídění do výše oceněného stupně.
Pokud jsou charakteristiky terénu vyjádřeny slov-
ním popisem, zůstane tendence hledat v okruhu
dané územní působnosti oblasti, které se přimykají
stanovenému popisu. Tím si každý ústav vytvoří
svůj vlastní etalon, podle kterého bude později
přirovnávat dané úkoly, tj. provádět otypování.
Volba tohoto vlastního etalonu bude pak zpravidla
závislá na celkovém charakteru oblasti, ve které
ústav pracuje. Druhým zdrojem subjektivního ná-
zoru je tendence k Využití úplné stupnice úseku
obtížností na všech ústavech, ač je zi'ejmé, že roz-
díly jsou na ústavech, pokud jde o charakter te-
rénu, značné. Předpokládáme, že ke zmírnění těch-
to zkreslujících vlivů poslouží připravovaný jed-
notný sborník grafických vzorl1 tak, aby vliv sub-
jektivnosti v otypování byl minimální.

Konstrukce ceníku THM odpovídá technologickým
postupl1m, všeobecně používaným v období jeho
tvorby. Technologie však podléhají neustálým vět-
ším či menším změnám, jejichž cílem by mělo vždy
být zhospodárnění mapovacích prací. Naskýtá se
tedy otázka, kdy a v jakém rozsahu se mají pro-
vádět úpravy cen a jak plánovat jejich vývoj.

Nově přijaté zásady tvorby cen předpokládaji
změny cen při změnách podmínek realizace nebo
výroby. V našem případě lze podminky realizace
považovat za relativně stálé. Pokud jde o změny
ve výrobě, lze podle obecných zásad cenu měnit
tehdy, stane-li se změna výrobních podminek ob-
vyklou, bude-li aplikována u převažujícího množ-
ství produkce. Pokud jednotlivý ústav zavede do
výrobního procesu hospodárnější prvky, než je
celoresortní průměr, bude z tohoto titulu realizo-
vat vyšší zisk do té doby, dokud toto zhospodár-
nění se nestane převažujicí. Jistá komplikace však
může u ústavů nastat při současném zpl1sobu fak-
turace po dílčích etapách s použitim cen za od-
povídající výkony. Jako 'příklad je možno uvést
úsporu nákladl1 při doměřování po fotogram-
metrickém vyhodnocení THM na úkor podrobněj-
šího a důkladnějšího, ale též nákladnějšího foto-
grammetrického vyhodnocení, avšak při celkovém
zlepšení hospodářského výsledku. Fakturace prací
odběrateli bude v takovém případě provedena jako
za předpokladu běžného pracovního postupu, tedy
za hodnoty uvedené v ceníku. Bude proto nutno
vyjadřovat rozdílnou pracovní náročnost uvede-
ných dvou výkonů, a tím i rl1znou nákladovost

.proti celostátnímu ceníku ve vnitropodnikových ce-
nách. Vnitropodnikový ceník, sloužící potřebám
vnitropodnikového hospodaření, by proto měl na
rozdíl od resortního ceníku vyjadřovat konkrétni
pracovní podminky toho kterého ústavu. Podob-
ných případl1 se ml1že 'V praxi vyskytnout více.

Závěrem chceme .zdl1raznit, že rozhodující je
technická stránka výrobní činnosti, použitá tech-
nika, technologie, organizace prací a vedle toho
i technický obsah výsledného mapového dílu a je- .
ho parametry přesnosti. Veškeré otázky, spojené
s oceňováním prací, s plánováním výroby a jeji

realizací musí být podle našeho názoru tak vyře-
šeny, aby v maximální míře podněcovaly progre-
sívní prvky výrobní činnosti a vedly k zlepšování
jejich technických ukazatell1 při současném snižo-
vání nákladl1 a zkracování výrobního cyklu.

Ing. Dr. Jan Císař,
Ing. Dr. František Boguszak,

Ing. Josef Janeček

Mapování. Učebnice pro 3. a 4. ročník střednfch prfimys-
lových škol zeměměřických, 496 stran, 439 vyobrazení,
24 příloh a 20 tabulek. SNTL Praha 1966, cena 24 Kčs.

Učebnice spojuje v preclsn! Ikoncepci pojednání o všech
běžných druzích mapovacích prací od historických po-
čátkfi mapování na l1zemí státu a všeobecných základfi
mapování, přes náležitosti map a jejich obsah, mapové
zobrazovací základy, bodové pole a jeho doplňování a
dochází v postupném a vývojovém sledu k vlastnímu
podrobnému mapování polohopisnému a výškopisnému,
a to jak geodetickými, tak fotogrammetrickýml metoda-
mi, přičemž hned navazuje na zdfirazněné udržování
vyhotovené mapy v souladu se skutečností. Přesnost vý-
sledkfi mapování 'je kromě textu uvedena v originálně
sestavených tabulkách. Pojednání o konstrukčních pra-
cích a výpočtu výměr uzavírají vlastně strukturálně ce-
lou bohatou materii mapování, ale připojená poslední
kapitola o evidenci nemovitostí, jakožto rozsáhlém a po-
drobném soupisu všech nemovitosti a právních vztahfl
s nimi souvisejících, podtrhuje vlastně využití výsledkfl
mapovacích ,prací a udržování mapy v trvalém souladu
se skutečností na celém území státu. Rychlý vývoj a
s ním související změny technologie technickohospodář-
ského mapování způsobily autorům zřejmě potíže při
zpracování učebnice, a je zcela pochopitelné, že po-
slední stav technologie zakotvený v novém vydání in-
strukce pro technickohospodál'ské mapování, připravo-
vaném Ústřední správou geodézie a kartograf1e, nemohl
být v učebnici zachycen, stejně jako poslední stav mapo-
vých značek, jejichž seznam bude čs. státní normou.
Stane se tak jistě v druhém vydání publikace.

Učebnice byla sestavena z hlediska, že vyučovací
předmět mapování je svým obsahem již na rozhraní po-
žadavkfi odborné školn! výuky a požadavkfi kladených
praxí jejími odbornými předpisy. Způsob psaní, svěží
slo!h, bohatost a správnost výrazových prostředkfi a
shrnutí rozsáhlé látky o všech nejdůležitějších druzích
a metodách mapování, vytvořily z této učebnice určené
pro poslední dva ročníky středních průmyslových škol
zeměměřických ;publ1kaci, po které sáhnou a budou se
k ní vracet a z ní čerpat poučení v praktickém životě
svého povolání nejen absolventi škol.

Ale není jen zásluhou živého a ipoutavého zpracová-
ní materie, že tato publikace se jistě stane rychlým in-
formátorem a pomocníkem v praxi. Brilantně podaný vý-
klad látky je podtržen velkým počtem obrázků, které
ještě více ozřejmují zdařilou snahu o věcný pohled na
problematiku mapování. Uvážíme-li jen, že 496 stran
textu je doprovázeno 439 obrázky, nehledě ještě k dal-
ším 24 přílohám a 20 tabulkám, ,pak není místa v celé
probírané látce, které by nebylo doprovázeno vyobraze-
ním pro zvýšení představivosti, nebo jako praktická
ukázka postupu nebo výsledku mapování, anebo histo-
rického dokumentu.

V celém textu publikace se prolíná minulost do
dnešního stavu a současný stav do minulosti. V jednot-
livých kapitolách výrazně vystupuje do popředí l1istorie
mapování. Téměř celá první a potlstatnou častí i čtvrtá
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kapitola knihy se zabývá historií mapování. Posuzovatel
by při zběžném a povrchn1m pohledu mohl autorfim vy-
tknout, že věnují příliš mnoho místa historii. Ale při
bedlivějším studiu látky a posuzování toho, jak autoři
promyšleně navazují jednotlivá pojednání, doprovázená
úvahou ověřující nejschfidnější cesty k poznávání minu-
lých mapování a s nimi souvisejících předpisfi, pak je
nutno dát za pravdu autorfim, že hlavním llkolem v ma-
pování je udržet co nejdéle mapová díla velkých měří-
tek na vysoké llrovni pfivodní přesnosti a pravdivosti
zobrazeného stavu, a právě z toho dfivodu měl by si
každý technik dokonale osvojit dosavadní zkušenosti
z téměř stoleté lldržby, uložené dnes v "historických"
předpisech; neboť pro udržení map v souladu se sku-
tečnosti je třeba znát všechny předpisy již vydané, byť
by se zdály historické, protože map podle nich vyhoto-
vených se bude ještě používat po dobu celé generace,
a bez dokonalé znalosti zpfisobu jejich vyhotovení ne-
lze je řádně udržovat. Autoři názorným dokumentačním
a faktografickým zpracováním látky poskytli přehledný
obraz o minulých mapovýc'h dílech a o spojitosti \ft sou-
vislosti těchto historických mapových děl s novodobým
mapováním.

Autoři rozvrhli se zdarem celou materii mapování
do 14 kapitol. Jednotlivé oddíly první llvodní kapitoly
se zabývají potřebou a llčelem mapovAní, vysvětlují po-
jem mapování, mapa, plán a náčrt, pojednávají o prv-
ních ma,pách na našem llzemí, jejich vývoji a charakte-
ristice, a dále o příčinách a podmínkách pfivodního po-
drobného mapování polohopisného. Pojednání llvodnI
kapitoly je doprovozeno 25 obrázky.
V druhé kapitole, nazvané všeobecné základy ma-

pování a náležitosti map, se autoři zabývají budovánIm
geometrickýc'h základfi, poměrem zmenšení a měřítkem
map, mapovými listy a druhy map. Tato kapitola .je do-
provozena 51 obrázky a jednou tabulkou.

Třetí kapitola, nazvaná základní obsah map, roze-
bírá polohopis, jeho členění, zaměřování a znázorňová-
ní, v dalším oddíle pak velmi podrobně pojednává o te-
rénu, jeho rozboru, typech a znázornění, a v konečném
oddíle o třeti složce - Ip~plsu. Tato kapitola je z po-
chopitelných dfivodfi nejbohatěji opatřena obrázky, a to
114.

Ve čtvrté kapitole i- mapové zobrazovací základy
na llzemí' CSSR - je zasvěceně a podrobně pojednáno
o mapováni v zobrazovací soustavě Cassinlově-Soldne-
rově a jejim užitf při mapováni pro stabllni katastr a
pro vojenská mapováni, dále o mapováni v stereografic-
kém zobrazeni na llzemi Slovenska a o mapování
v transverzálni konformni zobrazovaci soustavě válcové
na Slovensku, o topografickém mapováni v normálni zo-
brazovaci soustavě kuželové, o mapováni v obecném
konformním zobrazení kuželovém, a konečně o mapováni
v konformním příčném válcovém zObrazení Gaussově-
Krtlgerově. Tato kapitola vývoje zobrazovacích soustav
na našem llzemí je doprovozena 43 obrázky a jednou
tabulkou.

Pátá kapitola pojednává o základním bodovém poli
a jeho doplňování a je jednotllvými oddíly rozčleněna
na základní bodové pole polohopisné a výškové, na vy-
užívání lldajfi z vybudovaného základního bodového po-
le, na doplňování a zhušťování trigonometrické sítě tri-
angulací a zhušťovacími body, na, lldržbu základnfho
bodového pole, na další zhušťování polohopisných a výš-
kových síti - podrobné bodové pole - a konečně na
využiti a doplňování bodového pole pro topografické
mapováni. 89 obrázkfi, 4 přílohy a 3 tabulky doplňují
názorně text této kapitoly.

V šesté kapitole pojednávají autoři o podrobném
mapováni. Uvádějí zde jednotlivé mapovací metody,
geodetické i fotogrammetrické a popisují zevrubně pří-
pravné práce pro mapován!. Tato kap1tola, která je vlast-
ně llvodem k dalším kapitolám, je doprovozena jediným
obrázkem - ukázkou grafické části projektu leteckého
snímkováni.

V sedmé kapitole rozebírají autoři polohopisné ma-
pování, počínají výkladem o místním šetření, aby pak

podal! dfikladně zpracované pojednání o podrobnéllÍ mě-
ření. Text kapitoly je doprovozen 39 obrázky a 3 přHo-
hami.

Osmá kapitola hned navazuje na předcházející zdfi-
razněním toho, co se jako červená nit táhne záměrně
celým dílem: údržba polohopisných map a map evi-
dence nemovitosti. V oddíle evidence nemovitosti se jen
krátce seznamuje s tímto oborem, aby v další&h statích
nyla podrobně probrána lldržba mapového operátu a
měřické práce pro přesné prováděnI změn v mapách.
Text je doplněn 16 obrázky.

Devátá kapitola pojednává o přesnosti výsledkň
v mapování, a to přesnosti měřených vzdálenosti a llhlft,
ořesnosti při dvojím grafickém výpočtu výměr a př!
výškovém měření. Ve 12 tabulkách jsou vtipně sestaveny
maximální pf\ipustné odchylky v porovnání, jak byly
dány rfiznými měřickými předpisy.

Desátá kapitola seznamuje s výškovým mapováním
geodetickými metodami, a to jednak samostatným ma-
pováním výškopisným, jednak současným mapováním
polohopisu a výškoplsu. Text je doprovozen jedním
onrázkem a dvěma přílohamI.

Jedenáctou kapitolou autoři navazují na sedmou a
devátou kapitolu se'známením s mapováním fotogram-
metrickými metodami. Pojednávají o univerzální foto.
grammetrické metodě, vlícovacích bodech a doměřován!
geodetickými metodami po fotogrammetrickém vyhod-
nocení. Dále uvádějí užití kombinované metody při to.
pografickém mapování, užití pozemní stereofotogram·
metrie a uzavírají kapitolu přesnosti ve fotogrammetric-
kém určení podrobných bodů. Tato k&pitola je doplněna
15 obrázky a 1 tabulkou.

Dvanáctá kapitola pojednává o konstrukčních pra-
r:ích. Je posuzována rfizná hmota materiálu užitého na
zobrazování, popisují se přípravné práce před zobraze-
ním, pOjednává se o srážce papíru, seznamuje se zde
s vlastními polohopisnými pracemi zobrazovacími a zo-
brazením výškopisu a konečně s popisem mapy a do-
končením mapového originálu. Text je obohacen 31
obrázky a jednou tabulkou.

V třinácté kapitole seznamují autoři s výpOčty vý·
měr. Císelný, grafický a kombinovaný výpočet výměr
skupin, výpočet výměr jednotllvých parcel a pojednáni
o výpočtu výměr přI lldržbě mapových děl je zhruba
obsahem této kapitoly, doprovozené 11 obrázky a 1 pří·
lohou.

Poslední rozsáhlá čtrnáctá kapitola učebnlcepojed-
nává o evidencí nemovitosti. V jednotlivých oddílech
této kapitoly zabývají se autoři zakládáním operátu evi-
dence nemovitosti, lldržbou oparátu, pracemi spojenými
s vyšetřováním změn, prováděnim změn v operátech a
opravami chyb v kresbě, výpočtech a zápisech. Pojedná-
ní je doprovozeno třemi obrázky, 14 přílohami a jednou
tabulkou. Přes obsažnost textu této kapitoly jsou sl auto-
ři zřejmě vědomi toho, že to, s čím mohl! seznámit žáky
o evidenci nemovitosti na stránkách této kapitoly učeb-
nice, není ještě zcela vyčerpávajicí, aby žáci nabyl! do
statečných vědomostí o této dfiležité zeměměřické dis-
cl,pHně, neboť předpokládají, že při výuce této stati bu·
de pro každého žáka k dispozici zákon č. 22/1964 Sb.
li prováděc[ předpis k němu - vyhláška Ústředn[ správy
geodézle a kartografieč. 23/1964 Sb., a dále alespoň pro
celou třídu llplné operáty evidence nemovitosti z 1 nebo
v[ce obci, aby se výklady na nich mohly doložit pří·
klady a procvičit.

Celá učebnice je napsána velmi živou, zajlmavou a
poutavou formou a autoři svým podáním docházejí
k promyšleným a praxi daleko více odpovídajíc[m závě-
rOm, než by se od učebnice normálně dalo očekávat.
Publikace však přesto není zcela bez kazu. Některé
obrázky vykazují drobné nedostatky, někde jsou i záva-
dy v měřlckých lldajích uvedených v obrázcích, jinde
text nesouhlasí s údaji přllohy, některé obrázky jsou
po reprodukční a tiskové stránce vadné, jinde se ně-
které lepené poplsové lldaje patrně před reprodukcí
odlepily, někde jde o tiskové chyby apod. Na závEfclách·
se podl1ejí nejen autoři, kteří mohli nebo měli některé
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alespoň tiskové a textové závady odstranit při autorské
korektuře, ale zejména lektoři publikace Ing. Bartík a
Ing. Jungman, kteří rozhodně měli zjistit a odstranit roz-
pory mezi obrázky nebo přílohami a textem. Autoři bu-
dou recenzentem jinou formou než na stránkách to'hoto
časopisu podrobně seznámeni se závadami, aby se již
nevyskytly při druhém vydání publikace.

Přes tyto drobné nedostatky má publikace, nadprů-
mě.rnóu úroveií a je hodna pozoru všech, kdo se zají-
mají o. problematiku mapování. Je to kniha odborně
fundovaná, profesionálně náročná a autoři se při její
tvorbě opírali o důkladnou teoretickou i praktickou
znalost věci. Některé knihy vyžadují čas, aby dokázaly
svou užitečnost v praxi. Věřím, že u této publikace ten
čas bude minimální. Již samo vydání je dílem zásluž-
ným, a protože jsem přesvědčen, že nejen absolventi
škol sáhnou mnohokrát po této souborné publikaci o ma-
pování a obrátí se k ní o rychlou informaci, ,vzrůstá ve
mně jak přesvědčení o potřebnosti takové publikace,
tak úcta k tomu, čeho její autoři dosáhli.

Mošna, J.

Vybrané statě z geometrie nerostných ložisek. Ústav
pro výzkum rud, OS TEl, Praha 1966. Knižnice technika
rudného hornictví a úpravnictví, sv. 12, roč, 1966. 100 s.,
23 obr., 14 tab., 6D lit., účelový náklad 530 výtisk/i.

Publikace která se nám dostala do rukou, je zaměřena
zejména na prostorové řešení ukazatelů proměnlivosti
obsahu užitkových složek a na kontrolu výpočtu zásob
nerostných surovin ověřenýc'h vrtným průzkumem. Vy-
brané statě věnují pozornost novým způsobům lokálního
určení ekonomické hranice dobyvatelnosti rudných a
magnezitových ložisek a vlivu tohoto ukazatele na pro-
jektování dolů a na ochranu zásob nerostných surovin.

Zásady aplikace geometrie nerostných ložisek, kte-
ré se v publikaci osvětlují, jsou dokladem prolínání
vědních oborů, zejména geometrie, deskriptivní geomet-
rie, matematické statistiky, počtu pravděpodobnosti, geo-
logie ložisek, báňské technologie, ekonomiky a kartogra-
fie, jejichž současné využití jako prostředků k řešení
problematiky geometrie nerostných ložisek může vést
k žádoucímu cíli.

Z obsahu uvádíme alespoň názvy jednotlivých ka-
pitol, které vystihují význam ovou stránku publikace:
1. K otázce vlivu prostorového řešení ukazatelů proměn-
livosti obsahu chemických složek (včetně mocností u žil-
ných ložisek) na projekty geologickoprůzkumných pra-
cí a hustotu vzorkování průzkumných, otvírkových, pří-
pravných a dobývkových prací. II. Nezávislé operativní
kontroly výpočtů zásob ověřených' část( ložisek nerost-
ných surovin grafickými a nalytickými postupy: 1. Gra-
fický způsob výpočtu průměrné pravé mocnosti sloje
(vrstvy) v průběhu provádění vrtných prací, 2. Analytic-
ký výpočet zásob nerostných surovin ověřených vrtným
průzkumem. III. Početní a gl'<ifické určování meze bi-
lančnosti (elwnomické hranice bilančnostij uvnitř
prostoru rudného ložiska: 1. Početní způsob urče-
ní meze bilančnosti rudných ložisek příklad
výpočtu, 2. Grafické určování ekonomické hranice
dobyvatelnosti (meze· bilančnosti) uvnitř prostoru rud~
něho tělesa. IV. Operativní určování plánované výrub-
nosti a znečištění rudy a jejich vliv na báňskou techno-
logii při dobývání žilných ložisek. V. Adiční technolo-
gické objemy a jejich využívání při ochraně zásob ne-
rostných surovin a při projektování dolů.

K podrobnějšímu studiu problematiky je v publikaci
uvedeno 60 literárních pramenů a publikace je pro za-
hraniční bibliografické a informační účely zakončena

stručným autorským resumé v ruštině, angličtině a něm-
čině.

Když si uvědomíme, že veškerý průmysl je přimo
nebo nepřímo závislý na surovinových zdrojích, které
. lze čerpat jen a jen z nerostnéhobohatství Země, pak
můžeme také docenit význam odborných snah přispívat
teoretickÝm zobecněním a aplikací číselných a grafic-
kých způsobů zobrazení technických, geologicko-prů-
zkumnýc'h, výzkumných, ekonomických, užitkovostních
a dobyvatelnostních údajů co nejsrozumitelnějšími a ná-
zornými způsoby k vědeckému poznávání zdrojů, které
jsou pramenem průmyslového rozvoje každého státu.

Jedním z prvotních prostředků a předpokladů úspěš-
néh\? vědeckého poznávání surovtnových zdrojů každého
průmyslově i kulturně vyspělého státu jsou řádná ma·
pová díla v řadě vhodně volených zobrazovacích systé-
mů, kladů mapových listů a měřítek map vyhotovova-
ných v celostátním zájmu na území toho kterého státu.
I na tomto důležitém klíčovém úseku vědeckého pozná-
vání, jakým je zjišťování nerostného bohatství, přístupné
části svrchního pláště Země, můžeme dokumentovat
význam prací a služeb, které v ČSSR poskytuje Ústřední
správa .geodézie a kartografie tím, že v dostatečném
předstihu vyhotovUje systematicky svými ústavy všestran-
ně užitečná a upotřebitelná celostátní mapová díla ve
velkých měřítkách. Tato mapová díla, která P'O' doplně-
ní speCiálnínii údaji geologického průzkumu zpracova-
nými technikou geometrie nerostných ložisek, stávaji
se účelovými mapami nesmírné vědecké i praktické hod-
noty pro další perspektivní' dlouhodobý rozvoj celé spo-
lečnosti. .

Přáli bychom si, aby metody a aplikace autora
v oblasti geometrie nerqstných ložisek se staly předmě-
tem praktického využívání v geologické a hornické pra-
xi, v geologickém průzkumu, báňské projekci, v územ-
ním plánování, v'-ekonomice průmyslu i v racionálním
utváření přírodnťho prostředí a přinášely užitek nejen
na úseku rudného hornictví, ale na všech úsecích a, ve
všech výrobních odvětvích našeho národního hospodář-
ství. Tomuto účelu je, také publikace určena.

Ing. Štorkán

sBIRKA ZÁKONŮ

částka 40 z r. 1966:
- vyhláška ÚRO č. 93/1956 Sb., kterou se vydávají s.něrníce o uvol,
ňO'vání pracovníků ze zamě'Stnání k vý1konu funkce v ROH
- vyhláška ministerstva školstvi a kultury Č. 9,4/1006 Sb., opra-
covních úlevách a hospOdářském zabezpečení studujících při za-
Iměstnání
částka 44:

.. - vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního
<hospodářství
- vyhláš'ka Státní komise pro finance, ceny a mzdy č_ ~0l!19"'3
sb .. o odměňování práce v nové soustav8 plánovitého řízení ná-
'I'odního hosp'odářství
částka 45:
~ vyhláš'ka mí,nísterstva fí ••ancí a SBČS Č. 102/1966 Sb., o flnan-
'covánf reprodukce záMadních prostředků .
- vyhláška minísterstva financi Č. 103/100'6 sb., o fínanco,vání
neil1vestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdo'bných čín-
tnc;stí
- vyhláška ministerstva financi č. 104/1966 Sb., o správě národ-
ního majetku
- vyhláš'ka SBČS Č. 105/1956 Sb., o úvěrování SOCíaJlistiekých
organizací a úrokovýeh sazbách
částka 46:
-- vyh'láška státni komíse pro techniku Č. 107/1936 Sb., o do-
fkumentaci staveb
částka 47:
- zákon Č. 112/1ge36 Sb .. o zemědiílslké dani
-- vyh1láška minísterstv,a financí Č. 114/1966 Sb., kterou se pro-
'vádí zákon 'O zemědělské dani
částka 48:
- zákon Č. 116/1966 Sb., o soudních poplatcích
částka 2 z r. 1967:
- vyh'láš'ka mi,nisterstva financí a Ústřed'ní rady odborů číslo
2/1967 Sb., o po'bídkových fondech a financování některýoh vý-
dajů v rozpobtO'vých a příspěvkových organizacich
- vyHláška č. 3J1967 Sb .. 'kterou se vydávají směrnice Ůstředni
'rady odborů pro uzavírání, registra"i a ,kontrolu kolektivních
's ",1U11
- 'vyhláška č. 6/1967 Sb., kterou se uveřejňuje opatřeni Ústřední
rady odborů O' změnách v odvodu pojistnéhonemo'cenského po-
jiš;tění



S významem, obsahem a úkoly důlního měřictví v hor-
nictví a s jeho vývojem, organizací a historií seznamuje
první díl dvoudílné učebnice důlního měřictví

DŮLNí MĚŘICTVí

Uvádí početní a geometrické základy, přičemž přihlíží k aplikaci vyrovnávacíbo
počtu; podává pi'ebled obecných soui'adnicových soustav a pi'ehled soui'adníco-
výcb soustav geodetických, povrchových a důlnícb map a jejich kartografických
základů, rozebírá početní základy měi'ických metod uplatňujících se v důlním
mii'ictví, pojednává o stabilizaci a signalizaci měl'ických bodů na povrcbu a
v dole a o způsobecJ1.měi'ení, cbybách a opraváchpi'i měi'ení dél~. Popisuje
metody měi'ení úhlů vodorovných a svislých a pi'ístroje, pomůcky a pi'ístroje
k tomu poulívané, výklad podstaty a metody zaměi'ování a výpočtů polygonál-
ních pořadů magnetických, popis busol a busolních theodolitů a způsoby gra-
fického mapování diUnfch kompasových poi'adů, mapování na starých dfalních
mapách, orientace těchto map a grafického vyrovnání kompasových poi'adfa.
Výklad látky je doplněn číselnými pi'íklady a vzory zápisníkfa, textová část
pi'ehlednými tabulkami a četnými obrázky nomogramy.
Učebnice pro posluchače hornických fakult na Vysoké škole báňské v Ostravě
a nli horp.ické fakultě Vysoké školy technické v Košicích, studijní pomůcka pro
posluchače ostatních vysokých škol, zejména oboru geologie, stavebního inže-
n:f.rství a %eměměi'ictví a pro posluchai!e sti'edních prfamyslových škol hornic-
kých, geologických a stavebních, pi'íručka pro důlní měi'ii!e, zeměměi'ii!e, báňské
a stavební techniky, pracovníky v oboru báňské a technické geologie a báňského
průzkumu.

444 stran, 366 obrázků, 40 tabulek, váz. 29,50 Kčs.

Knížka je novinkou ~~'l-Nakladatelství technické literatury.

Dostanete ji ve všech odborných knihkupectvích nebo přímo ve
Středisku technické literatury v Praze 1, Spálená 51


