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528.936:347.235.11(437)
MAXMILIÁN, K.
Nové zásady při zaměřováni změn pro mapy vel-
kých měřUek.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969 č. 7,

s. 159-161
Zdůvodnění uplatnění nových zásad. Hlavní prIn-
cipy a cíle nové koncepce. Zásadní odchylky od
dosavadní praxe při vedení map EN. Organizační
zabezpečení realizace nových zásad. Závaznost
technických předpisů pro orgány a organizace
ČÚKG a pro mimoresortní složky.

528.14
CHARAMZA, F.
O některých vlastnostech reziduového vektoru
soustavy normálnich rovnic.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969 č. 7,

s. 162-164, 1 lit.
Soustavy normálních rovnic, ke kterým vede vy-
rovnání podmínkových nebo zprostředkujících po-
zorování. Důkaz platnosti některých vztahfi mezi
reziduovým vektorem a jinými charakteristikami
řešení vyrovnávací úlohy.

528.516.061.2
TULAK, R.
Vliv nepřesnosti v určeni indexu lomu prostl'edi
na měřeni délek rádiovými dálkoměry.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969 č. 7,

s. 164-166, 4 obr., 1 tab., 4 lit.
Přenosnost měření rádiovými dálkoměry je ovIlv-
něna stupněm vyloučení vlivfi vnějších podmínek,
mj. i nepřesného určení indexu lomu. Závislost
indexu lomu prostředí na atmosférických pod-
mínkách. Meteorologická měření k určení Indexu
lomu.

528.541.2.088.2
HAUF, M.
Chyby automatických nivelačnich přistrojii (do-
končeni).
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969 č. 7,

s. 167-172, 8 obr., 6 tab., 11 llt.
Princip automatických nivelačních přístrojit
Chyby nivelačních přístrojů vyvozené obecně ze
vzorce, podle kterého automatické nivelační pří-
stroje pracují. Stanovení vlivu těchto chyb, veIl-
kost chyb a možnost jejich eliminace.

528.936:347.235.11(437)
MAXMILIÁN, K.

Neue Grundsiitze der Vermessung von Veriinde-
rungen liir Karten gro6er Ma6stiibe.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 7,

Seite 159-161.
Begriindung der Geltendmachung neuer Grund-
s1l.tze. Hauptprinzipe und Ziele de,r neuen Kon-
zeption. Grunds1l.tzliche Abweichungen van der
bisherigen Praxis bei de,r Fortfiihrung von Karten
der Liegenschaftenevidenz. Organisatorische Si-
cherstellung der Realisierung der neuen Grund-
s1l.tze. Die PflichtigkeH delr technischen Vorschrif-
ten fUr Organe und Organisationen des Tsche-
chischen Amte.s fUr Geod1l.sie und Kartographie
und fUr auBerre,ssortige Dienststellen.

528.14
CHARAMZA,F.
Uber einige Eigenschaften des Residuums eines
Systems von Nurmalgleichungen.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 7,

Seite 164-166, 4 Abb., 1 Tab., 4 Lit.
Systeme van Normalgleichungen, zu welchen dle
Ausgleichung bedingter und vermittelnder Be-
obachtungen fiihrt. GiiltigkeitsbeAeis mancher Be-
ziehungen zwischen dem Residuum und anderen
Charakteristiken der Lllsungen van Ausgleichungs-
aufgaben.

528.516.061.2
TULÁK, R.
Einflu6 der Ungenauigkeit in der Bestimmung des
Brechungsindexes des Milieus aul die Strecken-
messung mittels Radio-Entfernungsmessern.
Geode,tický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 7,

Seite 164-166, 4 Abb., T Tab., 4 Lit.
Die Me,Bgenauigkeit der Radio-Entfernungsme'sser
wird durch die Stufe der Ausschaltung der Ein-
fliisse der 1l.uBe.ren Bedingungen, unter ande,rem
auch der Ungenauigkeit der Bestimmung des Bre-
chungsindexes beeinfluBt. Abhllngigkeit des Bre-
chungsinde1xes des Milieus van den atmosph1l.ri-
schen Bedingungen. Meteol'ologische Messungen
ZUl' Bestimmung des Brechungsindexes.

528.541.2.088.2

HAUF, M.
Fehler automatischer Nivelliere (Beendun~).
Geodetický a kartolgrafický obzor, 15, 1969, Nr. 7,

Seite 167-172, 8 Abb., 6 Tab., 11 Lit.
Prinzip der automatischen NiveUiere.. Fehler der
NiveHiere, die allgeme'in aus der FormeI, nach
welcher die automatischen Nivelliere arbeiten,
abgeleitet sind. Bestimmung des Einflusses dieser
Fehler, FehlergrllBe und Mllglichkeit ihrer Elimi-
nation.



528.936:347.235.11[437)
MAXMILIÁN,K.
Nex prlnciples of maintainance of luge scale
maps.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 7,

p.159-161.
Motlvatlon of lntroduclng new prlnclples. Maln
principles and aims of new conceptloo.. Principal
deviaUons from practlce in maintainance of maps
of ownershlp registering until now. Organizing
arrangements for real1zatlon of new prlnciples.
Obligatory character of technicel regulations for
establishments submitted to Czech Office for Geo-
desy and Cartography and externa1 establ1shments.

528.14
CHARAMZA,F.

Some features of residual vector of a system of
nurmai equations.

Geodetlcký a kartografický obzor, 15, 1969, No. 7,
p. 162-164, 1 ref.

System of normal equat10ns 'as a result of adjust-
ment of conditloned ar intermediate observatlons.
Proof of validity of some relations between resi-
dual vector of normal equatlons and other feEt-
tures of adjustment.

528.516.061.2

TULAK,R.

Inflnence uf inaccuracy in determining refractive
index of medium on distance measurement by
electronic distance meters.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 7,
p. 164-166, 4 fig., 1 tab., 4 ref.

Accuracy of electronic distance measurement de-
pends on perfect excluding external condltlons,
among others on determin1ng refractlve index of
medium. Dependence of refractlve Index on atmo-
spherical condItions. Meteorologlcal measurement
for determining refractlve index.

528.541.2.088.2

HA UF, M.

Errors of automatic levels (und).
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 7,

p. 167-172, 8 fig., 6 tab., 11 ref.
Princlple of automatlc levels. Errors of levels ge-
neraHy derived from function formule of leve!.
Investlgation of lnflu6nce of these errors, the1r
size and possibilitles of elimination.

528.936:347.235.11(437)
MAXMILIÁN,K.
Nouveaux principes paur le levé des modiflcations
pour cartes a grandes échelles.
Geodetlckýa kartogr!lfický obzor, 15, 1969, No. 7,

pages 159-161.
Exposé du motif de l'entrée en cause des nou-
veaux prlnclpes. Principes essentiels eit buts de la
nouvelle conceptlon. Děviation principales de la
pratique actuelle dans l'admin1stration des cartes
du cadastre. Organisatlon et garantie de la rěali-
sation des nouveaux principes. Caractěre obliga-
toire des rěglements pour organes et organisa-
tlons de COGK ainsi que pour lmportants agents
hors service.

528.14
CHARAMZA,F.
Au sujet de plusieurs quaiités du vecteur résiduel
ďun systeme ďéquations normaies.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 7,

pages 162-164, 1 lit.
Systěines d'équaUons normales auxquels měne la
rectlfication d'observatlons conditlonnelles ou in-
termědiaires. Preuve de la val1dIté de certaines
relat10ns entre vecteurs résiduels et autres 00·
ractéristiques de la solutlon du probléme de recti-
fication.

528.516.061.2

TULAK,R.
Influence de l'inexactitude de détermination de
l'index8 de réfraction dnmilieu sur le levé des
longueurs par radio-télémetres.

Geodetlcký a kartografický obzor, 15, 1969, No. 7.
pa'ges 164-166, 4 1llustrations, 1 tabl., 4 lit.
La prěcision du levé par radio-télěmětres est in-
fluencée par le degré d'éliminatlon des lnfluences
de conditions externes, entre autres également
par la déterminatlon inexacte de l'indexe de Té-
fraction. Dépendance de l'lnd.eocede réfractlon du
m1lieu des conditions atmosphériques. Levé mé-
těorologique pom la détermlnatlon de l'indexe
de rěfl"iaction.

528.541.2.088.2
HAUF, M.
Erreurs ďappareUs de nivellement automatiques
(fiD.).

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 7,
pages 167-172, 8 1llustr., 6 tabl., 11 lit.

Princlpes des apparells de nivellement automa-
tlques. Erreurs des apparells de nivellement dé·
duites en gěnéral de la formule selon l'apparell
employé. Détermination de l'influence de ces
erreurs. grandeur des erreurs et possib1lIté d'él1-
mination.
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Geodetický a kartografický obzor
ročník 15/57, i!íslo 7/1969 1S9

Nové ~ásady při zaměřování změn
pro mapy velkých měřítek

Ing. Karel Maxmilián,
Český úřad geodetický a kartografický,

Praha

V Geodetickém a kartografickém obzoru č. 2/69
seznámil Ing. Hartík čtenáře se záměrem býv.
Ústřední správy geodézie a kartografie zavést nové
zásady pro vedení map evidence nemovitostí. Po-
ukázal současně na další články v tomto časopise,
kde se různí autoři zabývali, dílčími problematika-
mi nových zásad.

Český úřad geodetický a kartografický (ČÚGK)
pokračuje ve vytváření předpokladfi pro pl'laktické
uplatnění nových zásad' při zaměřování změn pro
mapy velkých měřítek nejen u svých orgánfi, ale
i u dalších i mimoresortních geodetických složek.
V květnu vydal jako doplněk k Návodu č. 5 300/
/1968-6 i Technologický postup č. 1030/1969-6.

K ucelení představy o celé problematice tohoto
revolučního zásahu do tak tradičního měřickeho
výkonu, jakým bezesporu je vedení měřického ope-
rátu býVJalého katastru a dnes evidence nemovi-
tostí (EN), pokusím se stručně shrnout základní
principy a cíle nových zásad a poukázat na od-
chylky proti dosavadnímu pracovnímu postupu.

Dosavadní zpfisoby zaměřování změn pro mapy vel-
kých měřítek byly plně závislé na úróvni grafické-
ho podkladu, jímž jsou pozemkové mapy EN. Vnitř-
ní přesnost těchto map není obvykle v současné
době již dobrá. Úroveň měřických prací v období
zakládání a vedení bývalé Jednotné evidence pfidy
nebyla plně uspokojivá. Též při odvozování pozem-
kových map v souvislém zobrazení z map kata-
strálních došlo k určitým nepřesnostem, a tak
kontrola současného měření připojením jeJ! na
pevné body ve smyslu instrukce B je často proble-
matická.

Zájem moderní socialistické společnosti o řád-
nou ochranu zemědělského pfidního fondu a o evi-
denci všech pozemkfi je pochopitelný. V současné
době byly upraveny celostátně i ceny pozemkfi,
což vede jak ze strany státu, tak občanfi, k poža-
oovkfim na vyšší přesnost jejich výměr a toho, jak
bylo již uvedeno, nelze souOasnými metodami do-
sáhnout.

Jednoúčelové zaměřování předmětfi měření jen
pro zákres do pozemkových map EN je nehospo-
dárné. Výsledkfi nelze využít při tvorbě číselně
vyhotovovaných map (zejména THM), nebo k do-
plnění rfizných účelových map velkých měřítek
apod. Dosavadní zpfisoby nedovolovaly uplatnění
mechanizace a automati:llace výpočetních a kon-
strukčních prací.

Střediska geodézie (SG) zaměřují ročně v ČSR
téměř 400 tis. parcel, což je z celkového jejich
počtu 11,5 mil. značné procento. Stojí tedy roz-
hodně zato se otázkami modernizace a zkvalitně-
ním údržby map velkých měřítek vážně z'abývat.

Uvedené nedostatky dosavadního zpfisobu vedení
map EN je třeba odstranit. Proto výsledky měření
podle nových zásad, obsažených v uvedených tech-
nických předpisech, musí vyhovovat těmto účelilm:

1. pro automatizování dalšího zpracování (výpočty
souřadnic, výměr parcel a zobrazení změn),

2. pro obnovu pozemkové mapy, tvorbu THM a její
údržbu,

3. pro zákres do stávajících map EN,
4. pro vyhotovení geometrických plánu.

Přitom je třeba 'oprostit výsledky (zejména
výměry parcel) o nepříznivý vliv často nepřesných
grafických podkladfi (pozemkových map EN). Ty-
to podmínky budou splněny získáním číselných
výsledných hodnot, tj. souřadnic nově zaměřených
podrobných bodfi připojením měření na body polo-
hového pole určené v S-JTSK, nebo přechodně na
pevné body podrobného pole (PBPP), určené
v místní souřadnicové soustavě.

K tomu cíli rozvrhnou SG postupně ve všech
obcích sítě PBPP a oblastní ústavy geodézie (DÚG)
zajistí opět postupně jejich určení v geodetickém
systému (S-JTSK) známými geodetickými nebo fo-
togrammetrickými metodami. To lze zajistit pracov-
níky SG, nebo zadáním u Inženýrské geodézie, n.
p. (IG), popř. u Geodetického ústavu (GÚ) v Praze.
Na tyto body budou připojována veškerá poloho-
• pisná měření, ovšem při souč'asném zaměřování
i pevných bodfi (ve smyslu instrukce B), nezbyt-
ných pro zákres do stávajících pozemkových map.

K výpočtu souřadnic PBPP i podrobných bodfi
a k analytickému výpočtu výměr budou v maxi-
mální míře využívány samočinné počítače a k zo-
brazování změn automatické koordinátografy. Zpfi-
soby záznamfi výsledkfi měření, číslování bodfi i ji-
né formální náležitosti budou shodné jako přI THM
ve smyslu nově připravované směrnice pro tyto
práce. Programy pro výpočty na samočinných po-
čítačích jsou připraveny a pro zobrazování na
automatickém koordinátografu se zpracovávají.

Využití dvousnímkové fotogramm3trie jak pro
určení PBPP, tak pro vyhodnocení vyšatřených
změn bude vhodné, ovšem při dfisledném z·achování
kritérií přesnost! určené Směrnicí pro THM. Pro-
blematikou se zabýval Výzkumný ústav geodetický,
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topografický a kartografický v Praze (VÚGTK)
v roce 1967-1968. Výsledkem i tohoto zpilsobu údrž-
by bude mimo zákres změny i seznam souřadnic
vyhodnocených podrobných bodil v S-JTSK.

Zásadni odchylky od dosavadnf praxe
pfi vedeni map EN

Proti dosavadnímu zpilsobu vedení map EN dochá-
zí při uplatnění nových zásad k řadě odchylnostem
z nichž je třeba upozornit alespoň na ty hlavní. '

Při měřických poocích nestačí měřickou síť na
níž je zaměřena změna, připojit pouze na p~vné
?Ody potřebné pro zákres do map EN ve smyslu
mstrukce B, ale současně na pevné body podrob-
ného bodového pole určené v souřadnicích (v S-
-JTSK, popř. v místní soustavě). Na tyto PBPP se
měřická síť připojí i tehdy, nejsou-li dosud jejich
souřadnice určeny (síť PBPP byla však již v daném
prostoru rozvržena J. Je třeba zdil.ooznlt, že síť PBPP
se rozvrhuje i zaměřuje podle stejných zásad a
kritérií přesnosti jako při THM. PBPP se číslují
vždy samostatně pro každou obec, popř. katastrál-
ní území, počínaje číslem 50l.

Podrobné měření se provádí obvyklými meto-
dami, ovšem opět s přesností st'anovenou Směr-
nicí pro THM, bez ohledu na druh a měřítko stáva-
jící mapy EN.

Všechny zaměřené podrobné body se číslují
vždy v rámci každého polního náčrtu běžnými
čísly od jedničky, aby jim bylo možno přiřadit
souřadnice, vést jejich evidenci a využívat mecha-
ni2Jační prostředky. Tato čísla se uvádějí jednak
do polních náčrt'íi, do zápisníkil. podrobného měře-
ní a k získání nezbytného přehledu též do samo-
statného grafického podkladu (kopie, popř. zvětše-
nina pozemkové mapy). Naměřené hodnoty kon-
strukčních měl' je účelné zapisovat do zápisníku
a ne jako dosud do polního náčrtu. Vhodně upra-
vený zápisník je pak přímo prvotním dokladem
v~tup.ních ~odnot pro výpočty na samočinném po-
~ltaCl. Zá~lsník a 'polní náčrt je výhodné spojit do
Jednoho tIskopisu formátu A 4, nebo 2x A 4 (podle
rozsahu změny).

Zvýšenou přesnost v polohopisném měření ne- •
lz? znehodnotit při výpočtu výměr použitím grafic-
ke metody. Získání přesné výměry nově zamě-
řené parcely je jedním z hlavních cílil nových zá-
sa~.: Výměry se proto zásadně počítají z přímo
merených měr, nebo analyticky ze souřadnic po-
drobných bodu. V některých případech se však
planimetrickému výpočtu nevyhneme (např. tvoří-li
novou par?elu díly několika dosavadních parcel),
proto mUSlme i nadále dbát na přesné provedení
zákresu změny do mapy EN. K tomu lze s výho-
dou též využít samočinného počítače, který mil.že
provést toonsformaci souřadnic všech zobrazova-
ných bodil., respektující vzájemnou polohu vybra-
ných pevných bodil zoboozených na mapě. Změna
se zobrazí z těchto souřadnic, upravených podle
deformace mapy, na prusvitku a pu nalícování na
zmíněné pevné body se do mapy jemně propíchá.

Zákres je možno samozřejmě také provést obvyk-
lým zpilsobem vynášecími trojúhelníky.

Předmětem dokumentace budou nad rámec do-
savadních částí operátu seznamy souřadnic po-
drobných bodil a po obcích (katastrálních územích)
uspořádané přehledy a seznamy pevných bodil po-
drobného polohového pole.

Organizačni zabezpečeni realizace novfch zásad

Základním předpokladem pro uplatnění nových zá-
sad je budování podrobného polohového bodového
pole. Nositelem tohoto úkolu jsou obl,astní ústavy
geodézie. Pro jednorázové vybudování tohoto pole
však nejsou podmínky ekonomické, ani technické
a kapacitní. Proto bude nutné volit nejúčelnější
zpil.sob postupného určování PBPP v jednotlivých
katastrálních územích, nebo i na jejich částech. Je
třeba od sebe oddělit dvě základní pracovní etapy:
rozvržení sítě PBPP a pak jejich měřické určení
s výpočtem souřadnic. Při rozvrhu sítě je třeba
sledovat hlavní clI: umístit body na skutečně pev-
ných a trvalých 'objektech a aby byly dobře dosa-
žitelné při podrobném měření. Hlavní zájem na
tom musí mít především SG, a proto tuto pracovní
etapu by měli vždy provádět zkušení pracovníci
SG, nejlépe vedoucí raj6nil. Program postupu za-
kládání podrobného pole se stanoví podle před-
pokládaného rozsahu změn v nejbližších létech, tj.
obvykle nejprve v obcích městského typu s živou
investiční výstavbou, dále v rekreačních oblastech
a pak v ostatních prostorech. Vždy je třeba roz-
vrhnout síť PBPP ve všech katastrálních územích
před prováděním komplexní údržby EN. Rozvrh
sítě se provede obvykle v celém rozsahu katastrál-
ního území a jen zcela výjimečně (z časových dů-
vodu) na části území, jen v prostoru souč'asného
výskytu změn. Je totiž vhodné již v této fázi při-
hlížet i k rozloze bodil. základního bodového pole
a vytvořit předpoklady k dodržení závazných kri-
térií Směrnice pro THM při pozdějším měřickém
určování PBPP.

Měřické určení PBPP nestačí asi ve všech pří-
padech provést svou kapacitou SG. DÚG mohou
tyto práce zadat lG, n. p., nebo výjimečně i GÚ
l zhuštění základního bodového pole). U lG se ob-
jedná vždy určení kompletního podrobného bodo-
vého pole v S-JTSK, s vyhotovením předepsaných
údajů o k'aždém bodu, grafických přehledů a se-
znamil souřadnic. SG mohou měřicky určovat PBPP
postupně, vždy při zaměřování konkrétních změn
v určitém prostoru. V obcích s menším rozsahem
změn lze dočasně používat i místní souřadnicové
soustavy, které vytvářejí jednotlivé ucelené články
budoucí kompletní sítě PBPP. Cílem DÚGvšak bude
zajistit v dohledné době ve všech obcích vybudo-
vání a 2'Jaměření dostatečné sítě PBPP v S-JTSK,
aby mohly dil.sledně dodržovat nové zásady zamě-
řování změn pro mapy velkých měřítek i všechny
mimo resortní organizace.

Při zaměřování změn se zvýší nárok na kapa-
citu inženýrskotechnických pracovníkil. i pomoc-
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ných dělníku. Dlouhodobé uplatnění nových zásad
bez maximálního- využití moderní výpočetní tech-
niky a od příštího roku u rozsáhlejších změn
i automatického koordinátografu, by bylo nehos-
podárné. OÚG proto včas sjednají na úseku těchto
prací vhodnou kooperaci především s výpočetním
střediskem GÚ v Praze, ale pokud jde o výpočty, pak
i s mimo resortními výpočetními středisky, rozmís-
těnými dnes již na různých místech ve všech kra-
jích.

Je třeba si uvědomit, že zvýšení prostředků ze
státního rozpočtu nelze v nejbližších létech pro úko-
ly geodézie očekávat. Bude proto nutno účelně vy-
užívat současných prostředků, poskyto~aných jed-
nak jako příspěvek na provoz u příspěvkových
organizací ČÚGK, a pak j,ako investice na pořízení
a údržbu geodetických základů a mapových děl ve
státním zájmu. Podmínky u SG jsou v tomto směru
celkem příznivé. V posledních letech se poněkud
snižuje počet změněných parcel, jež jsou předmě·
tem měření pro EN. A tak při zachování současné
kapacity na údržbu EN bude relativně na každou
změnu více času než dosud, bez nebezpečí zane-
dbání souladu map EN se skutečnosti. Bude však
nezbytné docílit na SG postupně kvalitativní změ-
ny ve složení inženýrskotechnických pracovníků.
Mechanizovaným zpracováním naměřených hodnot
se sníží potřeba pracovníků pro konstrukční práce,
ale bude potřeba zVýšit kapacitu kvalifikovaných
pracovníků pro polní měřické práce. Je však třeba
vidět, že dosavadní podíl těchto prací z celkové
kapacity vynakládané ročně na údržbu operátů
EN, činí necelých 10%. Tedy ani zdvojnásobení
rozsahu měřických prací nenaruší nadměrně struk-
turu výkonů, a tím kvalifikační předpoklady pra-
covníků na SG.

Vybudováním řádného bodového pole ve smys-
lu nových zásad lze s výhodou spojit s reambulacf
map velkých měřítek, která se bude v nejbližších
létech provádět ve zvýšeném rozsahu. Naproti to-
mu nebude obvykle účelné uplatňovat nové zásady
v těch obcích, kde bude podle výhledu zahájeno
v nejbližších pěti létech THM. Rozsah změn zamě-
řených na bodové pole a tím využitelných pro
tvorbu THM by tady nebyl podstatný a nedosáhlo
by se proto žádoucí úspory. I síť PBPP bude účel-
nější rozvrhnout a zaměřit až jednorázově při
THM.

Závaznost technickfch pfedpisii pro orgány
a organizace ČŮGK a pro mlmoresortnl slolky

V roce 1968 a 1969 má zaměřování změn podle
nových zásad na SG charakter zkušebnkh prací.
OÚG získají nezbytné zkušenosti, se zásadami se
v praxi seznámí značný okruh pracovníků SG a
výsledky přispějí k doplnění nebo úpravě obou
vydaných pl'edpisťi, jejichž platnost je prozatímní.
V roce 1970 zamýšlí ČÚGK již vydat všeobecně zá-
vaznou směrnici, která by nahradila dosavadní Ná-
vod Č. 5 300/1968-6. Orgány a organizace ČÚGK
budou postupně v jedn.otllvých obcích budovat

PBPP a současně získávat výsledné hodnoty při
zaměřovéní změn pro mapy velkých měřítek čísel·
ně (zejména výměry parcel a polohu pevných bo-
dů). Mimoresortní složky budou plně respektovat
nové zásady v obcích, kde bude již vybudováno a
v S-JTSK určeno podrobné bodové pole. Bylo by
však záslužné, kdyby se i tyto složky vždy v do-
hodě s OÚG iniciativně podílely v prostorech svého
měření na urychleném měřickém určování PBPP
rozvržených středisky geodézie, ale dosud neza-
měřených. Všechny mimoresortní složky, zaměřu-
jící změny pro mapy velkých měřítek (zejména
formou geometrických plánů), budou muset být
v užším styku s územně příslušnými SG a plně
respektovat a využívat údajů jejich všeobecné do-
kumentace.

Při uplatňování nových zásad v pI'axi jistě vyvsta-
ne řada potíží. Bude nezbytné překonat především
předsudky některých pracovníků, kteří se spoko-
jují s dosavadnlmneutěšeným stavem na úseku
mapového fondu velkých měřítek a v zavádění
nových metod spatřují vždy především popud k na-
rušení jejich klidu a pohodlí. Zvládnutí celé pro-
blematiky nových zásad bude bezesporu vyžadovat
zvýšené nároky i na teoretickou přípravu jak vý-
konných, tak řídících inženýrskotechnických pra-
covníků. ČÚGK uspořádal proto začátkem června
t. r. dvoudenní instruktáž pro pracovníky všech
SG z České socialistické republiky i pro zástupce
lG, n. p. a Mdy mimo.resortních organizací, k snad-
nějšímu pochopení zásad a k získání prvých prak-
tických poznatků. OÚG budou muset věnovat již
v příštím roce tu nejvyšší pozornost vyškolení
dalších pracovníků.

Pochopením nezbytnosti tohoto radikálního
zásahu do velmi širokého rozsahu prací především
vedoucími pracovníky všech stupňů, jejich zauje-
tím pro novou věc a kvalifikovaným řízením vý-
konných pracovníků a dobrou organizátorskou
prací se jistě podaří brzy překlenout stoletou tra-
dici a dosáhne se při údržbě map velkých měřítek
kvalitativně lepších a všestranně využitelných vý-
sledků.

Z príležitosti 200roěného vfroěla narodenia JAna

Lipského, kartografa XVIII. storočia, odhalili v máji

t. r. na jeho rodnom dome v Sedl1čnej, okr. Trenčín,

pamHtnú tabuJu.
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o některých vlastnostech
reziduového vektoru
soustavy normálních rovnic

Ing. František Charamza, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

Při numerickém řešení soustav lineárních algebraic-
kých rovnic dostáváme zpravidla pouze přibližné hod-
noty neznámých, které při dosazení do daných rovnic
vedou k nenulovým reziduím. Vztahy mezi chybami
neznámých a jim odpovídajícími rezidui jsou dostateč-
ně známy z literatury. Připomeňme pouze, že lze např.
podle normy reziduového vektoru v závislosti na pod-
míněnosti matice soustavy stanóvit horní mez normy
vektoru chyb neznámých, že lze ze známých reziduí
najít opakovaným řešením soustavy chyby neznámých
apod.

Pokud soustava rovnic vznikla druhotně v průběhu
řešení některé rozsáhlejší úlohy, je možno hledat sou-
vislosti reziduového vektoru nejen s vektorem chyb
neznámých, ale i s dalšími objekty prvotní úlohy.
V našem příspěvku se budeme zabývat soustavami
normálních rovnic, ke kterým vede vyrovnání pod-
mínkových nebo zprostředkujících pozorování, a doká-
žeme platnost některých vztahů mezi reziduovým vek-
torem a jinými charakteristikami řešení vyrovnávací
úlohy. Odvozených formulí může být v praxi užito
např. k dosti přesnému odhadu hodnoty veličiny
[pvv] pouze na základě přibližného řešení normálních
rovnic. Některé z uvedených vzorců byly aplikovány
v programu LINSYST [I] pro samočinný počítač
ODRA 1003.

V textu budeme užívat dále uvedené symboliky
a vycházet z platnosti známých vztahů, zčásti rovněž
obsažených v následujícím přehledu.

Vyrovnání podmínkových pozorování:

podmínkové rovnice:

normální rovnice:

Av + u = O (I)

AP-IA'k + u = O (2)

k = - (AP-IA')-l u (3)

v = P-IA'k (4)opravy:

dvojí výpočet výrazu
[pvv]: [pvv] = -u'k

[pvv] = v'Pv

Vyrovnání zprostředkujících pozorování:

v = Ax + I (7)

A'PAx + A'PI = O (8)

x = -(A'PA)-l A'PI (9)přírůstky neznámých:

dvojí výpočet výrazu
[pvv]: [pvv] = I'PI + I'PAx (10)

[pvv] = v'Pv (11)

Dále budeme značit k* resp. x* vektory, které
aproximují neznámé v soustavě normálních rovnic (2)
resp. (8) s chybou

Ek = k* - k resp. E..: = x* - x . (12)

Přibližnému řešení k* resp. x* odpovídají potom rezi-
duové vektory

r = A'PAx* + A'PI

a podle (4) resp. (7) vektory oprav

v* = P-IA'k* = P-IA'k + P-IA'Ek = V +E. (15)

resp.
v* = Ax* + I = Ax + I + AE",= v + Ev • (16)

Neznámé k* resp. x* a opravy v* vedou ke dvěma
obecně různým aproximacím [pvvh a [pvv]u hodnoty
výrazu [pvv]

- v případě podmínkových pozorování:

[pVV]I = -u'k* (17)

[pvvllI = v*' Pv* (18)

- v případě zprostředkujících pozorování:

(19)

(20)

Dosazením za k* (resp. x*) ze (12) do (13) resp. (14)
dostaneme po jednoduchých úpravách známé vztahy
vektoru chyby řešení soustavy a jemu odpovídajícího
reziduového vektoru. Je zřejmě při vyrovnání

- podmínkových pozorování:

Ek = (AP-IA')-l r

- zprostředkujících pozorování:

E", = (A' PA)-l r.

Věta 1. Rezidua podmínkových rovnic rp, která odpo-
vídají přibližným hodnotám oprav v* (15), jsou rovna
reziduím normálních rovnic r (13).

Dukaz

rp = Av* + u = Av + AE. + u = AP-IA'Ek =
= Ap-IA'k* - AP-IA'k = r - u + u = r. (23)

Věta 2. Při vyrovnání podmínkových pozorování platí

A) [pvv] = [pvvh-r'k* + r'Ek~ [pvv]I-r'k* (24)

B) [PVV]I- [Pvv]n = -r'k* • (25)
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Důkaz

A) Užitím (17), (12), (5), (21) a (3) dostaneme

[PVV]I= -u'k* = -u' k - U'Ek=
= [pvv] - U'(AP-IA')-l r = [pvv] + k'r. (26)

Jetedy

[pvv] = [PVV]I- k'r = [PVV]I- r'k =
= [PVV]I- r'k* + r'Ek' (27)

Pokud vektory korelát k a k* budou dostatečně
blfzké, můžeme zpravidla zanedbat ve (27) vliv
součinu1)

[PVV]~ [PVV]r- r'k* . (29)

B) Podle (18) a (15) s užitím (4) a (21) platí

[pvv]u = v*'Pv* = (v + Ev)' P(v +Ev) =
= [Pvv] + 2v' PE, + E;PEv =
= [Pvv] + 2k' AP-IPP-IA'Ek +

+E~AP-lPP-lA'Ek =
= [Pvv] + 2k'r +Ekr. (30)

Ze (26) a (30) potom plyne

[Pvv]r - [pvv]u = -k'r -Ef.r = -r'k*. (31)

DŮ8ledele I. Je-li hodnota součinu r'Ek zanedbatelná,
pak srovnání (26) a (30) ukazuje, že výraz [PVV]I
lépe aproximuje hledanou veličinu [pvv] než výraz
[pvv]u.

DŮ8ledele II. Dosadíme-li z (31) do (27) dostaneme

[pvv] = 2[pvv]r - [pvv]u + r'Ek I':::!2[PVV]I - [pvv]u •
(32)

Vzorec (32) může sloužit k odhadu teoretické hodnoty
[pvv] v těch případech, kdy nejsou k dispozici rezidua r.
Věta 3. Při vyrovnáni zprostředkujících pozorování
platí

A) [pvvl= [PVV]I+ r'x* - r'E",1':::![PVV]I+ r'x* (33)

B) [Pvv]r - [pvv]u = -r'x*. (34)

Důkaz

A) Užitím (19), (12), (10), (22) a (9) dostaneme

[PVV]I= I'PI + I'PAx* = I'PI + I'PAx + I'PAE", =
= [pvv] + I'PA(A'PA)-l r = [pvv] - x'r. (35)

Je tedy
[pvv] = [PVV]I+ x'r = [PVV]I+ r'x =

= [PVV]I + r'x* - r'E." . (36)

Podobně jako ve (27) můžeme obvykle i ve (36) pro
blízké vektory x a x* zanedbat vliv součinu1)

r'E",=E~(A'PA) E"" (37)

[PVV]I':::![PVV]I+ r'x* .

B) V analogii ke (30) platí

[pvv]I1 = [PVV]+ 2ÝPEv + ~P6v.

Užijeme-li známého vztahu

A'Pv = O

a vzorců (16) a (22), dostaneme

[pvv]u = [pvv] + 2v' PAE",+ GA' PAE",=
= [pvv] + r'E", • (41)

Ze (35) a (41) potom plyne

[Pvv]r - [pvv]u = -r'x - r'E",= -r'x*. (42)

DŮ8ledele 1. Srovnání (35) a (41) ukazuje, že na rozdíl
od vyrovnání podmínkových pozorování, je při vy.
rovnání zprostředkujících pozorování výraz [pvv]u
zpravidla lepší aproximací veličiny [pvv] než výraz
[PVV]I' Vzorec (41) dává

[pvv] I':::! [pvv]u (43)

s chybou r'E",v analogii s chybou r'Ek aproximace (32).
Stejně jako (32) nevyžaduje ani odhad (43) znalost
reziduového vektoru r.

Numerický příklad (vyrovnání podmínkových pozoro-
váni).
Podmínkové rovnice:

VI • + 2vs + vI. + 1 = O

Vs - Vs + vf. + 2 = O

Pl = 1 Ps = 0,5 Ps = 0,5 Pf. = 1
Normální rovnice:

10lel-3les + 1= O

-3~ + 5les + 2 = O

Koreláty:
~= -0,26829 les= -0,56098

Opravy:

VI = -0,26829 Vs = -1,12196

vI. = -0,82927

Dvojí výpočet výrazu [pvv]:

[pvv] = -u'k = 1,3903 [pvv] = v'Pv = 1,3903-

Předpokládejme, že přibližné· řešení normálních
rovnic vedlo k hodnotám korelát, např.

kterým odpovídají rezidua normálních rovnic

"1 = 0,08 "s = -0,02
a opraVY

vf = -0,26 v~ = -1,12 v: = 0,08

v: = -0,82.

(38 r'k* = -0,0096.

Dvojí výpočet výrazu [pvv] dává.

(39) [PVV]I = 1,3800 [pvv]u = 1,3704.
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Ověřme nyní numericky platnost vět 1 a 2. Dosaze-
ním oprav vf do podminkových rovnic dostaneme
rezidua

která souhlasí podle věty 1 s rezidui r1 a r2• Věta 2
umožňuje zpřesnit odhad hodnoty [pvv] buď prostřed-
nictvím [pVV]1 a r'k* podle (29)

[pvv] ~ [pvvh - r'k* = 1,3896,

nebo se stejným výsledkem prostřednictvím [pVV]I
a [pvv]u podle (32)

[pVv] ~ 2[pVV]I - [pVV]u = 1,3896.

Chyba zpřesněného odhadu je tedy 7.10-4 ve srov-
nání s chybou 1.10-2 aproximace [PVV]I a chybEm
2 .1O~2 aproximace [pvv]u.
Poznámka 1. Ve vzorci (27) vystupuje součin r' Ek,

jehož velikost nelze stanovit při neznalosti chyby ře-

šení Ek soustavy normálních rovnic. Totéž platí i o sou-
činu r'E", ve vztahu (36). V práci [1] je odvozena formu-
le pro odhad hodnoty zminěných součinů, platná za
určitých předpokladů v těch případech, kdy přibližné
řešení soustavy normálních rovnic bylo nalezeno me-
todou superrelaxační nebo Gaussovou-Seidelovou.

Poznámka 2. V našich úvahách zkoumáme vliv
nepřesnosti řešení soustavy normálních rovnic na vý-
počet výrazu [pvv]. Od vlivu jiných faktorů abstrahu-
jeme. Nezabýváme se např. zaokrouhlovacími chyba-
mi při výpočtu veličin [pvvh a [pvv]u.

Lektoroval: Ing. Vladimir Radouch, CSc., FS ČVUT

Literatura:

[I] CHARAMZA, F.: Program LINSYST pro řešení soustav'line-
árních algebraických rovnic na samočinném počítači ODRA
1003.Výzk. zpráva VÚGTK č. 317. Praha, 1969.

Vliv nE!přesnosti V určení indexu lomu
prostředí na měření délek
rádiovými dálkoměry

RNDr. Rudolf Tulak
Žilina

V posledních letech byla v našem státě vyzkoušena celá
řada světelných a rádiových dálkoměrů.Praxe pro.
kázala, že zvláště rádiové dálkoměry odstraňují
nedostatky dříve používaných dálkoměrných prostřed.
ků, předev5ím zdlouhavost (měření pásmem), omezení
v měření délky (optické prostředky nepřímého měření
délek) a závislost na viditelnosti a počasÍ, Tím se
rádiové dálkoměry přibližují ideálním požadavkům.
Určitou nevýhodou zůstává, že přesnost jejich měření
je ovlivněna stupněm vyloučení vlivů vnějších pod-
minek, z nichž nejvýrazněji se projevují:

12
Čall POZOJl'ování

- reflexní jevy

- nepřesné určení indexu lomu.

Ve svém článku se zabývám vlivem nepřesnosti
v určení indexu lomu na měření délek rádiovými dálko·
měry.

Závislost indexu lomu prostředí na

a tmosferických podmínkách

Pro rychlost šíření elektromagnetických vln v v pro-
středí s indexem lomu n platí rovnice

Pro výpočet indexu lomu mikrovln se doporučuje
usnesením MUGG použití vztahu odvozeného Froo·
mem a Essenem [1]:
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Čas (v hod.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-N=(n-l) .
. 10' 326,7 318,7 - 321,2 317,5 315,7 313,4 312,1 309,3 312,4 306,6 306,9
Čas (v hod.) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
N=(n-l) .
. 10' 305,4 308,7 305,1 307,1 306,4 302,9 307,3 312,7 305,5 325,5 317,9 314,4

kde je

T - teplota prostředí v OK," p - atmosférický tlak
v torrech, e - tlak vodních par v torrech.

Za předpokladu, že Tstř == 293 OK (tj. +20 °0), je
možno výraz (I) zjednodušit

( -I) 106- N _ 103,49 ( 4742)n . - - --T-- p+ ----p-e ,

nebo

(n-I).106=N= 103,49 (' 4742).
273+ t P + 273 + t e

Změnu indexu lomu dn v závislosti na změně teploty
dt, změně tlaku dp a vlhkosti vzduchu de je možno
určit ze vztahu [3]:

_ (ON ~ ON)_6
dn - (}t dt + op dp + oe de .10 ,

oN 103,49 ( 4742)
Cit = - (273 + t)2 P + 2. 273 + t e ;

oN 103,49
op = 273 + t

oN--ae= 103,49.4742
(273 + t)2

Změna indexu lomu v závislosti na teplotě je rovněž
funkcí vlhkosti vzduchu. Změna indexu lomu v závis-
losti na atmosférickém tlaku mění se s teplotou jen
neznatelně. Největší zjištěný vliv na kolísání indexu
lomu má vlhkost vzduchu, která značně převyšuje
působení ostatních povětrnostních faktorů. Úíselné
hodnoty těchto změn pro standardní pozorovací pod-
mínky (t = 15 °0, e = 10 torrů ~ 80 % a p = 720
torrů) jsou následující:

~ = ~12 10-6/1 °06.ot ' . ,
onop = +0,4.10-6/1 torr;

onae = +5,9.10-6/1 torr.

Uvedené koeficienty vyjadřují vliv· meteorologic-
kých veličin na přesnost indexu lomu prostředí.
Protože index lomu vzduchu je prakticky roven jedné,
vyjadřují koeficienty také relativní chybu v určení
rychlosti elektromagnetických vln, a tím v měřené
vzdálenosti. Jak se mění index lomu v závislosti na
denní době v průběhu letního dne, je zřejmé z tab. I
[2].

Meteorologická měření k určení
indexu lomu

Určení indexu lomu prostředí vyžaduje znalost přes-
ných meteorologických podmínek podél celé dráhy
šíření vlny. Jde především o určení tlaku vzduch p,
tlaku vodních par e a teploty vzduchu t. Běžná praxe
se nejčastěji omezuje na měření prováděná na konco-
vých bodech měřené délky (u řídící stanice a protista-
nice). Vlhkost vzduchu (tlak vodních par) se určuje
Assmanovým psychrometrem. Praxe potvrdila [2],
že psychrometr je třeba zavěšovat ve výši antény,
na místě chráněném před přímým slunečním zářením.
Před odečítáním má být pět až osm minut navlhčen
a aspoň 2 minuty zapojen vířivý mechanismus. Při
teplotách pod -25 °0 je parciální tlak nasycených par
tak nízký, že měření psychrometrem není nutno pro-
vádět. V tomto případě stačí měřit teplotu suchého
teploměru a vzít do výpočtu 60% vlhkost vzduchu.
Teplota se zpravidla odečítá na 0,1 °0 a barometrický
tlak na 0,1 torru. Meteorologická pozorování ukázala,
jak probíhají denní změny teploty a vlhkosti vzduchu
v letních měsících. Při východu slunce začne zemský
povrch, jehož teplota je nižší než teplota vzduchu, po-
hlcovat sluneční teplo a pak je podle míry zahřátí vyza-
řujedo okolního vzduchu. Průměrně do 13 hod. po-
hlcuje zemský povrch tepla více, než ho vyzařuje
(obr. I). Po 13. hodině se vyzařování zvětší, teplota
země klesá a okolo 19. hod. je opět menší než teplota
vzduchu. •
Vlhkost vzduchu (obr. 2) je závislá hlavně na teplotě

zemského povrchu. Největší obsah vodních par bývá
obyčejně v přízemních vrstvách atmosféry a mění se
se změnou teploty zemského povrchu. Průměrně od
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7 hod. stoupá zahřátý vzduch vzhůru a obsah vodních
par v přízemních vrstvách postupně klesá. Po západu
slunce je vlhkost vzduchu v přízemních vrstvách tako.
vá jako při východu slunce. Vrstvy atmosféry, v kte·
rých probíhají popsané vertikální změny teploty
a vlhkosti vzduchu, jsou zhruba rovnoběžné v dané
oblasti s povrchem země (obr. 3). Koncové body měře-
ných vzdáleností jsou obyčejně na zvýšených místech
terénu. Střední část měřené vzdálenosti prochází proto

ve vyšších vrstvách než části u koncových bodů. Poně.
vadž denní změny teploty a vlhkosti vzduchu stoupají
do vyšších vrstev, můžeme předpokládat, že hodnota
indexu lomu n v horní vrstvě se bude o 1-2 hod.
opožďovat za svou hodnotou v přízemní vrstvě. Tedy
měřené meteorologické prvky podél koncových částí
určované strany nebudou odpovídat skutečným
meteorologickým podmínkám podél celého průběhu
rádiového paprsku. Z toho vyplývá různá. přesnost
měření v různých denních a nočních hodinách. Z grafu
(obr. 4) vidíme, že v daných podmínkách byla kolem
poledne měření nejpřesnější. V ranních a večerních
hodinách se projevily největší odchylky jednotlivých

+,

+2

+1

rt o
i
'ti -1o

-2

,.,
o 12

Čas pozorování

měření od průměrných hodnot. Poměrně rychlé a do·
statečně přesné určení indexu lomu v polních podmín-
kách umožňuje řada nomogramů, konstruovaných pro
různý rozsah veličin a pro různou přesnost měření.

Při měření délek rádiovými dálkoměry bude přesnost
výsledku závislá, vedle dalších vlivů, na správné zn&-
losti indexu lomu prostředí podél měřeného směru.
Ten je ovlivněn především různorodou vlhkostí vzdu-
chu. Praxe potvrzuje, že relativní vlhkost vzduchu
měřená na obou koncích určované délky bývá asi
05 % vyšší než průměrná hodnota z celé vzdálenosti.
Ke snížení tohoto nepříznivého vlivu přispívá pře.
devším volba vhodného poča~í kolem poledne.

Chyba způsobená v určení indexu lomu je závislá
na velikosti měřené vzdálenosti a za normálních pozo-
rovacích podmínek činí podle [4]

I LID:: ±3,9.1O-6D
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Chyby automatických nivelačních
pNstrojů

2.5 Chyby z geometrických vlastností daleko-
hledu

U všech dalekohledů je záměrná definována jako geo-
metrické místo bodů, v nichž se střed záměrného kříže
zobrazuje v předmětovém prostoru všemi optickými
prvky objektivu. U dalekohledu s vnitřním zaostřová-
ním při excentrické poloze středu záměrného kříže je
záměrnou, i při centrické poloze všech optických prvků,
křivka.

I -.JClL-

~-~Q'
k--- D-~

Obr. 5.

U typu dalekohledu automatických nivelačních
přístrojů se vyskytují dva druhy excentricity záměr-
ného kříže: skutečná a zdánlivá. Při skutečné leží střed
kříže skutečně mimo základní optickou osu; zdánlivá
vzniká i při centrické poloze kříže vykývnutím kompen-
sátoru.

Se skutečnou excentricitou (a velmi značnou) se
setkáváme v teorii nitkových dálkoměrů zabudova-
ných v dalekohledech s vnitřním zaostřováním, a proto
bude možno závěry o poloze obrazů dálkoměrných nití
v předmětovém prostoru vztáhnout i na obrazy excen-
trického záměrného kříže automatických nivelačních
přístrojů.

~ I.

Obr. 6.

Bylo zjištěno [10], že geometrickým místem obra-
zů dálkoměrných nití v dalekohledech se zaostřovací
rozptylkou jsou velmi protáhlé hyperboly, jejichž
asymptoty tvoří paralaktický úhel 2c'J' . Jeho vrchol Q
je označován za "analaktický bod" a je počátkem
měřené délky (obr. 5). Pro bod vzdálený v nekonečnu
lze křivku nahradit její asymptotou.

Uvažujme nejprve vliv stálé excentricity při za-
ostření na nekonečno. Bude·li střed záměrného kříže

Doc. Ing. dr. Miroslav Hauf CSc.
Geodetická laborato!' FS(;VUT Praha

excentrický, bude se asymptota odchylovat od osy
o úhél c'J. Poněvadž tak tomu bude při obou záměrách,
bude stav vyjádřen obr. 6. Ani při šikmé poloze zá-
kladní osy optické při pevném kompensátoru nebude
jinak. Uvolníme-li však kompensátor, bude se snažit
zrušit úhel (x, ale vlivem kompensační chyby se mu to
nepodaří, ani v jedné ani v druhé poloze. Podle obr. 7
lze psát

c. = (X + c'J -"

Cp = -(X + c'J +".

Poněvadž platí (X -" = d", bude

c. = c'J + d"

Cp = c'J - dx.

Výškový rozdíl bude v sestavě

I::i.H = c•. D. - cp.Dp

I::i.H = D •. c'J+ D. dx - Dpc'J+ Dp dx =
= c'J(D. - Dp) + dx (D. + Dp). (2.5-1)

Z posledního vztahu vyplývá, že vliv stálé excen-
tricity lze vyloučit, budou-li délky obou záměr stejné.
Vliv kompensační chyby však vyloučit tímto způsobem
nepůjde, jak již bylo řečeno v odst. 2.3.

Jak známo, rektifikace automatického nivelačního
přístroje se provádí posunem nitkového kříže. Z vý-
kladu vyplývá, že excentrická poloha středu kříže způ.
sobuje skutečnou excentricitu a jí způsobenou sy-
metrickou šikmost. Nebude proto možno posunem zá-
měrného kříže řídit základní kompensační chybu.

Nyní si všimněme ještě "analaktického" bodu.
Otázku polohy tohoto bodu lze sledovat matematicky
([4], [7]). Autor ve svých přednáškách vysvětluje
problém geometricky. Tento výklad je velmi názorný
a plně k pochopení dostačuje.
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","
eQ 10 I 20 I 30 I 40 I 50
(=)

h~(Vmm)

10 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005
20 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010
40 0,004 0,008 0,012 0,016 0,020
60 0,006 0,012 0,018 0,024 0,030
80 0,008 0,016 0,024 0,032 0,040

100 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050

Poněvadž geometriokým místem obrazu dálko-
měrnýoh nití jsou hyperboly, budou to také ony, které
budou vymezovat laťové úseky. Budeme-li ohtít po.
kládat polohu vroholu paralaktiokého úhlu za stálou,
bude se nutně měnit úhel 2b', a tedy i násobná kon.
stanta. To je z Wediska praxe velmi nevhodné, a proto
pokládáme paralaktioký úhel za konstantní. Aby však
platil vztah, který byl určen na podmínky D = 00,

také pro konečné vzdálenosti, bude třeba asymptoty
(ramena dálkoměrného úhlu) posunout, aby prošly
konci laťového úseku. To bude mít nutně za následek
změnu polohy vrcholu dálkoměrného úhlu. Nelze proto
nazývat vrchol dálkoměrného úhlu v dalekohledech
s vnitřním zaostřováním "analaktickým" bodem, ale
pouze "quasianalaktickým", poněvadž jeho poloha se
mění velmi málo. V dálkoměrné rovnici v obecném
tvaru také proto vystupuje člen [6; str. 217], který je
funkcí vzdálenosti:

kde I, 11' 12 jsou ohniskové vzdálenosti: ekvivalentní,
prvního členu a druhého členu soustavy.

Právě uvedený výklad je možno aplikovat pro
automatické nivelačni přístroje. Současně uvážíme
vliv excentricit. Kývající kompensátor, v dalekohledu
zaostřeném na nekonečno, bude vytvářet v každé své
poloze okamžitou přímku záměrnou, která bude totož-
ná s asymptotou příslušné záměrné. Poněvadž všechny
asymptoty procházejí quasianalaktickým bodem, bude
tento bod vlastně geometrickým středem promítání.

Zastaví· li se kompensátor ve své rovnovážné poloze,
bude této poloze přiřazena okamžitá záměrná přímka
a jí příslušný quasianalaktický bod. Jestliže při ne·
změněné poloze kompensátoru bude přeostřováno,
bude se quasianalaktický bod pohybovat po základní
optické ose a okamžitá záměrná přímka se bude posu-
novat rovnoběžně s asymptotou. Bude·li posun qua-
sianalaktického bodu q, nastane při sklonu základní
optické osy lX změna ve výšce quasianalaktického bodu:

Mělo by být proto snahou konstruktérů volit takové
parametry konstrukce, aby posun quasianalaktického
bodu byl minimální.

Vliv excentricity quasianalaktického bodu se pro-
jeví při rektifikaoi přístroje právě tak, jako nerovno-
běžnost osy libely a okamžité záměrné u klasického
nivelačního přístroje, s tím rozdílem, že nebude růst
s délkou záměry.

Při pořadové nivelaci vzniká však nebezpečí další.
Jestliže quasianalaktický bod bude příliš vzdálený od
svislé osy přístroje. vznikne chyba, která má tutéž po.
vahu jako excentricita vodorovné osy klasického nive-
lačního přístroje. Je.li eQ excentricita quasianalaktic-
kého bodu vzWedem k svislé ose přístroje a lX sklon této
osy ke svislici, výškový rozdíl v sestavě bude zatížen
chybou

2eQ. lX eQ. lX"
~h~ ~ -e- ~1" .105

Chyby ve výškovém rozdílu pro různé eQ a sklony
svislé osy jsou vypočteny v tab. II.

Je patrno, že při pečlivém urovnávání přístroje
je vliv excentricity do 100 mm a lX = 50" vždy zaned.
batelný a že v jedné záměře bude menší než chyba ze
zaokrouWování i při použití mikrometru, tj. 0,025 mm.
Je·li však krabicová libela špatně rektifikována, může
špatná rektifikace mít za následek v daném pořadu
systematickou chybu. Je-li např. chyba v rektifikaci
~Yr' průměrná délka sestavy 2D a bude·li chyba
působit v každé sestavě stejně, bude systematická
chyba v kilometru tratě

1000
(fQ= 2D--2~Yr.eQ'm·e

Při průměrné délce sestavy 60 m, bude do kilometru
16 sestav. Velikosti sytematické chyby na 1 km tratě
pro různá ~Yr a eQ při 2D = 60 m jsou uvedeny
v tab. III.

.<lYr
eQ 30" I l' I 2'
(=)

aQ (v mm)

10 0,05 0,09 0,18
20 0,09 0,19 0,37
40 0,19 0,37 0,74
60 0,28 0,56 1,12
80 0,37 0,74 1,49

100 0,46 0,93 1,86

Z tabulky III vyplývá, že systematická chyba
v tomto případě je velmi značná. Je proto nutno pří-
stroje co nejpečlivěji rektifikovat a zvláště ty, které
mají excentricitu quasianalaktického bodu značnou.

Velmi často výrobci udávají, že stačí urovnat
krabicovou libelu jen tak, aby bublina byla uvnitř
kroužku. Je-li vůle bubliny v kroužku tmm, může sklon
dalekoWedu nabýt maximální hodnoty

tmm·ylX,=---2.2mm
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a výškový rozdíl v sestavě při běžně užívaném 7' =
= 8'/2 mm může být pochyben o

A hlI 2lXťu Q = -,-.eQ = 0,001l6.tmm.eQ. (2.5-6)e
Hodnoty ~hQ pro případ 7' = 8' pro různé hodnoty
eQa t jsou uvedeny v tab. IV.

eQ tmm
(mm) 0,5 I 1 I 1,5 I 2

10 0,01 0,01 0,02 0,02
20 0,01 0,02 0,03 0,05
40 0,02 0,05 0,07 0,09
60 0,03 0,07 0,10 0,14
80 0,05 0,09 0,14 0,18
100 0,06 0,12 0,17 0,23

Je patrno, že pro přesnou nivelaci návod dávaný
výrobci přijmout nelze, pokud eQnení skutečně mini.
mální. Z tab. III totiž vyplývá, že chyba způsobená
nedokonalou předběžnou horizontací přístroje může
být značná.

Poněkud složitější a méně přehledný je vliv polohy
quasianalaktického bodu u dalekohledů periskopických
a z nich zejména u těch, které místo zrcadla nebo
zrcadel mají pro sklopení okamžité záměrné do vodo·
rovné pětiboký hranol.

k·. ""~I e(J, I
-+-. I

.--- I---~~(j
.•. /

Nejprve si všimneme periskopického dalekohledu
s jednoduchým zrcadlem (obr. 8). Na základě zákona
odrazu v rovinném zrcadle se vytvoří zdánlivý obraz
bodu Q za zrcadlem. A tímto zdánlivým obrazem Q'
budou procházet okamžité záměrné přímky a jeho
výška bude výškou horizontu přístroje. S podobným
jevem se setkáváme i u vodorovných dalekohledů
s předsádkovými kompensátory (např. VI( 05/1). Na
první pohled by se zdálo, že excentricita kompensátoru
je hodnótou, která přímo bude ovlivňovat výšku hori·
zontu. Není tomu tak. Jestliže základní optická osa je
šikmá pod úhlem lX (obr. 9), pak bez reakce kompensá.
toru bude okamžitá záměrná také šikmou; po sklopení
zrcadla o úhel lX12, bude okamžitá záměrná vpředmě.
tovém prostoru vodorovná. Obě záměrné prodlouženy
za zrcadlo Za se protnóu ve zdánlivém obrazu A' prů.
sečíku A základní optické osy se zrcadlem Zl' Bod A'

má funkci bodu analaktického. Vzdálenost bodu A'
od svislé osy přístroje V je jeho excentricitou ovlivňují.
cí výšku horizontu.

U tohoto typu kompensátoru je třeba uvážit ještě
jeden druh excentricity, a to excentricitu skutečného
quasianalaktického bodu, která při nivelačních pracích
nebude hrát roli, ale bude znehodnocovat opticky mě·
řenou vzdálenost. Je to excentricita zdánlivého obrazu
vrcholu Q paralaktického úhlu v druhém zrcadle Za
vzhledem ke svislé ose přístroje. Je·li eQskutečná ex·
centricita quasianalaktického bodu od svislé osy pří.
stroje, e. excentricita bodu A zrcadla Zl a d vzdálenost
obou zrcadel, vše měřeno po základní optické ose,
platí

-eÁ + d + eÁ - eQ = d - eQ = eQ= 15c
(2.5-7)

a excentricita eQ resp. součtová konstanta 15c bude
zdánlivá, ale rozhodující při určení vzdálenosti.

'Nelze proto obě zmíněné excentricity ztotožňovat,
neboť mají zcela rozdílný charakter. Jestliže d = eÁ'
bude el = O. K převedení svislé okamžité osy zá.
měrné do vodorovné jsou užívána dvě zrcadla svírající
úhel 45° (obr. 10). Při svislé poloze základní optické
osy, dané body Q a S, bude výška horizontu přístroje
dána výškou obrazu bodu Q vytvořeným oběma
zrcadly. V horizontu tohoto obrazu bude i bod S. Při
sklonu lX základní optické osy od svislice zůstává okam.
žitá záměrná svislou, ale poněvadž se zrcadla po.
otočila, obraz Q" bodu Q změní svou polohu a tudíž
i svou výšku o 15h. Z obr. 10 lze tuto změnu určit:

15h = SM = Q" S .sin lX f'I::j Q" S . lX.,

Q" S = QS + SP + P R + RS = eQ + 2a' + a'V2"
(2.5-8)

a tedy

15h ~ [eQ+ a' (2 + V2")] ~ ~ [eQ+ 3,4 a']~'e e
(2.5~9)

Z obr. 10 je také patrno, že zdánlivý obraz quasi.
analaktického bodu Q" se objeví za systémem obou
zrcadel. Jestliže se alhidáda otočí o 180°, přejde systém
zrcadel do symetrické polohy, takže výškový rozdíl
v sestavě bude zatížen chybou 215h = ~h'flI.
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Z rovnice (2.5-9) vyplývá důležitý vztah: zvolí.li
se eQ= -3,4a', bude vliv excentricity nulový. Oka-
mžitá záměrná osa bude probíhat vždy bodem S, jak
snadno se lze úvahou i konstrukcí přesvědčit (bod S
je obrazem bodu S').

.

eQ "
(mm) 10" I 20" I 30" I 40" I 50"

100 0,01l

I
0,023 I 0,034 I

0,046 0,057
50 0,009 0,018 0,027 0,036 0,045
25 0,008 0,016 0,023 I 0,031 0,039
O 0,007 0,013 0,020 0,026 0,033

-25 0,005 0,010 0,016 0,022 I 0,027
-50 0,004 0,008 0,012 0,016 0,020
-100 0,002 0,003 0,005 0,007 0,009
-136 O O O O O

Poněvadž lze předpokládat, že průměr vstupního
otvoru dalekohledu nebude větší než a', položme
a' = 40 mm a určeme 6.hffI pro různé hodnoty eQ
a sklony optické osy (X (tab. V).

Uvážíme.li, že čteme mikrometry s přesností
0,05 mm a zaokrouhlujeme maximálně o 0,025 mm,
stávají se nebezpečnými pouze kombinace eQ a (X

oddělené silnou lomenou čárou. Těmto hodnotám je
možno jak konstrukcí, tak samotným měřickým
výkonem se bránit.

~ ------ J.-. _. _. _. _.E.::.~::::::-.::
.... Q"

~

f'

Obdobným, ale přece poněkud rozdílným se jeví
problém použití pětiboI.ého hranolu. Z geometrické
optiky je známo, že všechny hranoly, u nichž nastává
odchýlení paprsku o 90° či 180°, jsou v podstatě
planparalelní desky. A na základě toho lze určit vliv
polohy i posunu quasianalaktického bodu na výšku
horizontu přístroje.

Tloušťka ekvivalentlú planparalelní desky je
(obr. 11) d = 2a + a V2" ~ 3,4.a, kde a je délka strany
vstupních stěn hranolu.

Je·li sklon základní optické osy ke svislici (x, pro
V~ŠkOVbUzměnu horizontu bude platit podle obr. 12

.-
" . ·n...,....I ."

()hQ_~ ěQ.(X-:·~a.!X.
. . . · .. ··n· , .. '....

kde druhý sčítanec pravé strany vyjadřuje posun
okamžité záměrné osy vlivem šikmého dopadu na
optické rozhraní (n je index lomu skla, ~ 1,5). Lze psát

_ (X 0,5 (X
bhQ~ eQ- - ----15.3,4 a.-e, e

()hQ ~ (ěQ - 1,1 a) ~.
e

Porovnáme·li vztah (2.5-11) se vztahem (2.5-9)
je patrno, že vliv excentricity quasianalaktického bodu
vzhledem k optickému středu odchylovacího hranolu
bude v tomto případě menší než v předcházejícím.

Bude blízký nule, když ěQ ~ ~ d.

U kompensátorů teplota ovlivňuje rozměry závěsů,
molekulární síly a u kapalinových kompensátorů index
lomu kapaliny. Pokud se jedná o malé teplotní změny,
jímž se materiál bez-násilí může pomalu přizpůsobovat,
budou probílIat změny uvnitř materiálu i změny roz-
měrů pomalu a rovnoměrně. Budou·li navíc koeficienty
teplotní roztažnosti částí kompensátoru přibližně nebo
úplně stejné, budou změny v délkách rovnoměrné,
přímo úměrné rozměrům a nebude nebezpečí, že se
změní vlastnosti kompensátorů, a to jak fysikálních
tak i geometrických. Rovněž tak po stránce změn
vnitřních sil v pružinách vlivem pomalých teplotních
změn není čeho se obávat. Horší je to však s rychlými
teplotními změnami způsobenými sálavým teplem,
které je vážným nebezpečím všech geodetických pří.
strojů.

Teplo se v přístroji šíří od ozářené strany; postupu-
je přístrojem, vyhřívá jednotlivé části přístroje po·
stupně, ale v daném okamžiku nerovnoměrně. To
ovšem bude znamenat, že geometrické li, molekulární
vlastnosti všech .částí závěsu nebudou stejné a poně.
vadž závěs je kinematický útvar, nastane jeho defor·
mace, která se bude v čase měnit. To vše se projeví
v rovnovážném stavu kompensátoru a v poloze okamži·
té záměrné. Sledo.vat vliv teploty obecně nelze. Bylo by
to možné jen velmi přibližně pro jednotlivé .konstrukce
na.základězměny.rozměrů. Obecně je však možno říci,
Ěe -vliv teploty bnde úměrný hodnotě úplrtéhozvětšení
ko~oru.Proto by bylo. třeba dá.t přednost kom-
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pensátorům s malým Z. Samozřejmě je třeba brát Poněvadž tp je velmi malé, bude
však ohled i na teplotni isolaci či odolnost pouzdra
kompensátoru. G .Z. tp= P. p.

Poněvadž tp= ťX + p, je též

~.
------- -----,-----'F~:~~~~--t=a

Zatímco pomalé změny teplotni mají na mecha-
nické kompensátory vliv zanedbatelný, je tomu jinak
s kompensátory kapalinovými. Je-li změna indexu
lomu kapaliny na 1° CAn, bude možno vyjádřit změnu
kompensačnfho úhlu p vztahem

Ap = An. ťX (t2--t1),

kde (t2--t1) je teplotni rozdíl. Je patrno, že vliv změny
indexu lomu kapaliny je možno vykompensovat přes-
nějším urovnánim, tj. sniženim hodnoty ťX. Podrobněji
je otázka probrána v článku [11].

K poznáni vlivu změn teplotnich na kompensáto-
ry nezbývá. nic jiného, než vhodně uspořádaný pokus
s ozařovaným přístrojem. I pak však nelze pokládat
registrovanou teplotu za teplotu přístroje (ať použijeme
jakýchkoli teploměrů). Lze pouze usuzovat na teplotni
rozdíly. Přitom nesmíme zapomínat, že všechny naše
pokusy jsou příli~ násilné, nemohou vystihnout sku-
tečné jevy při běžné práci a kromě toho poskytují
obraz o chováni celéllo přístroje a nikoli pouze samot-
ného kompensátoru.

Pokusy ukazují [3], že změna teploty skutečně
ovlivňuje polohu okamžité záměrné. U různých pří-
strojů je vliv tl'lplotnich změn různý. Proto bude třeba
při přesných měřenich i automatický nivelační přístroj
chránit před sálavým teplem tak, jako klasický nive·
lačni přístroj, i když bylo zjištěno [9], že přístroje
s kompensátory na teplotni změny nejsou tak citlivé
jako přístroje s libelami.

Všechny kompensátory jsou ve své podstatě astazova-
ná kyvadla, poněvadž visí na pružinách, Proti přitažli-
vosti bude působit vnitřni napětí pružiny. Rovno-
vážná poloha nastane proto vždy v okamžiku, kdy se
vyrovná moment gravitace s momentem vnitřnich sil
[5; str. 74]:

G.l.sintp = P.p

tp=ťX+P
G=m.g,

kde m je hmota na konci kyvadla délky l,P je reakce
vnitřni síly v závěsll a ťX, p jsou úhiy známé z předchá-
zejících Výkladů.

G.Z.(ťX+ P) = P.p (2.7-2)

Z rovnice (2.7-2) vyplývá pro úplné kompensačni
zvětšeni

Z= L= mgZ
ťX P-mgZ

Diferencovánim tohoto vztahu podle Z a g lze zjistit
změnu zvětšeni Z v závislosti na změně g

dZ = Z(Z+ 1) dg.
g

Pro relativni změny úplného zvětšeni je možno psát

dZ = (1+ Z)~.
Z g

Jepatrno, že změna úplného zvětšeni v závislosti
na změně tíže se měni přímo úměrně s výrazem
(Z+ Z2),tj. velmi zhruba se čtvercem zvětšeni. Je-li
např. relativní změna gravitace mezi rovníkem a pólem
při hladině moře [2; str. 166]

dg
-=
g

5,172 1
983,221 = 190'

dZz= 1+ Z
190

Neni pochyby, že změna úplného zvětšeni ovlivni
i kompensačni úhel a kompensačni chybu. Podle rovni-
ce (2.3-4) platí

~=~.
" q

Je-li dq= -(KjZ2).dZ = -(qjZ).dZ, bude

d" 1 dg
x= -Z-dZ=-(I+Z)g' (2.7-7)

~
30"

I
ľ

rovn. I pól rovn. I pól

-0,5 0,05 0,03 0,19 I 0,13
0,5 0,14 0,10 0,56 0,40
1,0 0,19 0,13 0,74 0,53
2,0 0,28 0,20 1,12 0,79
4,0 0,47 0,33 1,86 1,32
8,0 0,84 0,59 3,35 2,38

dg
dug Il::I - ťX (1+ Z) - •

g
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Hofmann [5; str. 75] uvádí hodnoty chyb dxg na pólu
a na rovníku, když kompensátor byl justován ve
střední Evropě (cp = 50°), pro různá Z a lX (výňatek
z Hofmannovy tabulky je uspořádán v tab. VI.

Je patrno, že změna tíže dosti podstatně ovlivňuje
činnost kompensátoru, a to zejména u velkých úplných
zvětšení.

V rámci území našeho státu, kdy cpmln = 47°40f

a cpmax = 51°, bude podle [2; str. 185, tab. 6. III.]
dg = 0,298 gal.

Pak

dg
--=
g

0,298 1
981,155 = 3292

(1+ Z)
d"g R:I - lX 3292 .

Maximální hodnoty dxúmax jsou pro naše území vy-
počteny v ta~. VII.

lX
Z

I30" 2'

-0,5 0,005 0,018
0,5 0,014 0,055
1,0 0,018 0,073
2,0 0,027 0,109
4,0 0,046 0,182
8,0 0,082 0,328

Z tab. VII vyplývá, že v rozsahu našeho státu jsou
chyby d"g velmi malé a při pečlivějším předběžném
urovnávání krabicové libely zcela zanedbatelné.

Závěrem k tomuto odstavci možno říci, že vliv
změn tíže roste s nepřesností v předběžném urovnání
přístroje, s hodnotou úplného zvětšení a se zeměpisnou
šířkou. Uvnitř malých šířkových rozdílů je nepatrný
a lze ho vyloučit vhodnou měřickou metodou obdobně
jako vliv základní kompensační chyby.

Bylo pojednáno o chybách které se mohou objevit při
měřickém procesu při použití automatických nivelač·
ních přístrojů. Souč3,sně byl proveden rozbor chyb
doprovázejících kompensaci jako důsledek principu
kompl.msace, práce kompensátoru a jeho vztahu
k nutným úpravám či vlastnostem optického systému
dalekohledu. Byl posouzen i vliv změny zemské tíže.
Z rozboru vyplynulo, že konstruktér i měřič jsou schop-
ni eliminovat všechny chyby automatických nivelač-
ních přístrojů.
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Odborná skupina 1702 - kartografie CVTS a SVTS
a CeskllSlovenský kartografický komitét

pořádají ve dnech 14.-16. října 1969 v Praze

2. Kartografickou konferenci
o významu kartografie pro rozvoj poznání

Konference se koná od 9 hod. ve, ve,lkém sále Bel-
vederu v Praze 7-Holešovicfch, Obráncil. míru 19.

Předpokládaný progrwn konference':
Ing. K o I á č n ý, CSc.: Utilitární kartografie - cesta

k optimální účinnosti kartografické informace
Dr. D o u b r a va: Význam kartografických pomil.cek při

vyučování v moderní š~ole
Dr. R o u b í k: Příspěvek čs. kartogr,afie k model'nizaci

školního vzdělání
J. S v o bod a, p. g.: VIastivědná mapa
Ing. K e I n a r, Ing. Krá I í k, Ing. S k o v a j s í k: Mapy

s plastickým reHéfem a ich význam
prof. Dr. K uch a ř: Tematické mapování
d,oc. Dr. Dem e k, CSc.: Koncepce a obsah přehledných

IDiapfyzickogeografických regionil. ČSR 1:200000
Dr. Ra u šer, CSc.: Biogeografická mapa ČSSR
Dr. S e k a n i n o v á: Pil.dní mapa ČSSR
Ing. Čm'O I í k o v á: Úloha kartografa při projektech

a přípl'avě tematických map
Dr. Š i b r a v a, CSc.: Geologické mapováni
J. Kr c h o, p. g.: Morfometrické mapy reliéfu 'lila báze

teórie polí a možnosti použitia samočinných poč[-
tačov pri ich zostrojení

Ing. Ma r t i n e k, CSc.: Aplikace statistické metody při
morfografické typizaci

Předběžně je přisUben referát prof. lm h o f a (ŠVýcar-
sko) o kartografii školn[ch map a pl'ojednávají se ,pří-
spěvky dalších odborníků ze Ziahraničí.

Na 16. ř[jna odpoledne je připravena exkurze do
n. p. Kartografie Pl'aha.

V rámci konference bude uspořádána' výstaV'a.
Vložné na konferenci činí 200,- Kčs pro člena ČVTS

nebo SVTS a 250,- Kčs pro nečlena. Ve vložném je
zahxnutoobčerstv,ení v pril.běhu jednání, poukázky na
obědy v ceně 10,- Kčs ~ společná večeře všech účast-
níkil. (dne 15. října večer).

Ubytováni účastníkil. bude zajištěno podle došlých
přihlášek.

Udáme, abyste závazné přihlášky k účast! na kon-
~erenci zaslali nejpozději do 31. července 1969 organt-
začni komisi na adresu: Org,anizačn[ komise 2. karto-
grafické konference, Hybernská 2, Praha 1. K přihláš-
kám připojte potvrzení o uhrazeni vložného. U přihlá-
šek, které dojdQIUpo uvedeném termínu, nemil.žeme za-
jistit příp. požadavky na ubytovánL

Za př[pravný výbor 2. kartografické konference:
Ing. M. Mikšo1)sk!í; CSc.
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Personální koncepce
v geodézii a kartografii

JuDr. Václav Mišek,
Český úřad geodetický a kartografický,

Praha

Systém práce s lidmi je nedílnou součást{ řídících
procesů. Lidé představují v každém hospodářském
společenství rozhodující složku výrobních sil. Ne-
jinak je tomu v geodézii a kartografU.

V myslích převážné většiny řídících pracov-
níků, stav v geodézii a kartografii zde není vý-
jimkou, přežívá pojetí podniku jako "instituce",
jejímž jediným posláním je produkce. Toto nazí-
rání je mimo jiné Výslednicí minulých direktiv-
ních metod řízení a vysloveně ·pragmatických pří-
stupů vedoucích k otázkám řízení.

Pokud lze hovořit o aplikaci teorie řízení
v geodézii a kartografii vůbec, stupeň jejího po-
jetí nepřekonal prehistorii tohoto relativně nového
vědeckého oboru. Lidé se měli podrobovat organi-
zaci podniku, měli být manipulováni především
k zvyšováním výkonu s opomíjením sociologických
a sociálně psychologických fa'ktorů. Postupné pře-
konávání administrativního způsobu řízení v celém
národním hospodářlství a ta'ké v geodézi! a karto-
grafU nastoluje nové pohledy ekonomické a sou-
běžně i potřebu hledat nejmodernější a přitom nej-
efektivnější cesty k zvýšení produktivity a kvality
práce. Dochází tak k postupnému aplikování často
velmi nesmělému - sociologic'kých a psychologic-
kých poznatků a metod, které vyústí jistě po mno-
ha zákrutech, odbočeních a zdrženích v konstituo-
vání specifické pel'sonálnípolmky a personálního
řízení.

Rozvinutí tohoto oboru řízení v geodézii a kar-
tografii považuji za zvlášť naléhavé pro docenění
a perspektivu jejího společenského i národohos-
podářského postavení. Právě pro obor geodézie a
kartografie je charakteristický význam lidského
činitele (z hlediska ekonomického jde o podíl živé
práce) jako hlavního tvůrce nových hodnot. O na-
léhavosti problému svědčí vysoké kvalifikační slo-
žení základního kádru výrobních pracovníků. Prá-
ce dělníka, s výjimkou vysoce' kvalifikované
kartografické polygrafie a několika málo jiných
činností, totiž vstupuje dovýsledkfi práce v míře
nepoměrně menší než v jiných odvětvích.

Logickým dfisledkem tohoto poznání je nut-
nost zcela opustit poietí geodetického a kartogra-
fického ústavu či podniku jako "instituce" s jejím
nedoceněním člověka. Znamená to rozvinout tu U-
nii teorie řízení, která vychází z poznatku, že Udé
nejsou přirozeně pasívní a nestaví se proti cílfim
organizace (McGregor), ale jsou neustále motivo-
váni potřebou osobního rozvoje k přejímání odpo-
vědnosti za splnění cílů ústavu nebo podniku. Tato
motivace pe vede nikoli k trpné konformitě 's ve-
dením, nýbrž k aktivnímu spolupo"'.ílnictvt na ří-
zení. Úkolem vedení resortu,' ústavů i podnikfi je
umožnit pracujícím tyto schopnosti objevU, ana-
lyzovat a rozvinout, jakož i vytvářet organizačnf
podmínky a pracovní metody tak, abytisilí kolek-
UVil i jedince bylo vědomě zaměřeno k naplnění
kon'Plexních cíld toho kterého hospodá,řskěho

společenství. Přirozeně vedoucí odpovídají i za do-
sažení ekonomického cíle, který je jedním z hlav-
ních, leč nikoliv jediným. Jde tedy o rozšíření ří-
dící práce z úkolfi ekonomických a technických
o úkoly humánní, o úkoly přesahující sféru nut-
nosti do. sféry svobody. Účinná personální kon-
cepce je jednou z cest překonání pocitu odcizení
též v sociální skupině pracovníků geodézie a karto-
grafie. Překonání technokratického pojetí v hospo-
dářském společenství geodézie a kartografie a
progresívní pojetí resortu, ústavu a podniku jako
živé sociální soustavy je v plném souladu s obec-
nými politickými postuláty socialistického spole-
čenského zřízení.

Prostředkem seberealizace resortu, jednotlivé-
ho ústavu a podniku jako sociální soustavy musí
být ucelený systém práce s lidmi zahrnující v sobě
kádrovou práci, vedení lidí, personální činnosti
v užším smyslu a péči o pracující.

Jak jsem již výše naznačil, názor na systém
práce s lidmi není dosud v odborné veřejnosti a
proto ani v resortu zcela jednotný a zejména ne-
nalézáme k němu jednoznačně kladný vztah ze
strany řídících pracovníkfi různých stupňfi. Důvo-
dem je často skutečnost, že práce s lidmi je úkol
dlouhodobý, bez okamžitých efektních výsledkfi
a bezprostředního ekonomického přínosu. Na dru-
hé straně ve svých úvahách o personalistice musí-
me kalkulovat s pochopitelnou nedůvěrou ze stra-
ny široké veřejnosti pracujících, nakolik je sou-
časnost poznamenána diskreditací tzv. ,,:kádrové
činnosti" v nedávné minulosti. Oba záporné přístu-
py může odstranit pouze odborná studijní a vý-
zkumná činnost oborově vyhraněná pro geodézii
a kartografii a uvážlivé plánovité uvádění těchto
poznatků do denní řídící praxe všech stupňů ří-
zení, jakož i do koncepčních úvah o perspektivách
v úrovni resortu jako celku a v úrovni ústavů a
podniků jako autonomních částí komplexu resortu
i jako živých sociálních společenství sui generis.

Konstatoval jsem, že jde o činnost plánovitou.
Obdobně jako je tomu v jiných odvětvích národ-
ního hospodářství, též v geodézii a kartografii
chybí personalisticeprávě uvědomělý přístup
k Její tvorbě, i když je popravdě třeba přiznat, že
dílčí otázky byly a jsou řešeny. Řešení však jsou
spíše kvantitativní než kvalitativní. Také v perso-
nalistice především z dfivodů metodologických
je možno rozlišit koncepci, dlouhodobého pláno-
vání a běžné plánování. Zatímco pojem "běžné
plánování" je vcelku jednoznačný; není tomu tak
u pojmu "koncepce a dlouhodobé plánování." Pro
naši potřebu fe· třeba si posledně uvedené pojmy
ozřejmit. .

Persohálníkoncepcí rozumím stanovení zá-
.kladního pojetí práce s lidmi, "jež je zaměřeno na
budoucnost. Zdfivodněná. personální koncepce .sta-
·noví Cíle, .politiku .a' celkovoU.. orientaci práce
·S'iidl1lL:P.rO.v.ysvětlehí.llvedu; .že: jde.D:ur.čitou:ana-
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10g11 S vědeckou hypotézou. Koncepce vymezuje
cesty vedoucí k jejímu dosažení neustále korigo-
vané praxí a novými teoretickými poznatky.
V tomto směru ji lze považovat za realizační směr-
nici. Pochopitelně tato koncepce musí být pojata
jako otevřená. Podotýkám, že takto vymezená per-
sonální koncepce se obsahově přibližuje pojmu
strategického personálního plánu. Tento termín je
užíván dosti často v průmyslově vyspělých státech,
zejména v literatuře americké.

Dlouhodobý personální plán pak řeší úkoly
pro příští delší časové období (v našich IPodmín-
kách zpravidla tří nebo pětileté). Dlouhodobý per-
sonální plán již bezprostředně vychází ze součas-
ného stavu lidského činitele příslušného organi-
začního celku.

Personální koncepce souvisí a je vlastně částí
komplexní koncepce určitého hospodářského spo-
lečenství: resortu, ústavu a podniku. Pochopitelně
v naší společnosti musí odpovídat celospolečen-
ským požadavkům a vycházet z jejich zásad.

Tvorbu personální koncepce ovlivní koncepce
vývoje techniky, produktivity práce, pracovních
sil. Jsou zde velmi těsné věcné vazby. Součástí
musí být výhled odměňování a sociální politiky
příslušného hospodářského společenství v návaz-
nosti na celostátní socialistickou koncepci odměňo-
vání a sociální politrky (ubytování, sociální a zdra-
votní služby, doprava apod.).

V dalším upozorním na některé problémy,
před jejichž řešením stojí resort geodézie a kar-
tografie v souvislosti s tvorbou personální kon-
cepce.

Základním problémem resortu je otázka op-
timální strukturální 'Skladby pracovníků a jejích
potřebných změn. Využití inženýrských a technic-
kých pracovníků má být co nejefektivnější. Jde
o celý komplex otázek souvisících s životní per-
spektivou, aspiracemi i možnostmi vertikální mo-
b1lity, tj. zjednodušeně řečeno kariéry, jednotlivce
i skupin. Problém zasahuje do státního školství
vysokého i středního, neboť resort zůstane i v bu-
doucnu hlavním odběratelem nových absolventů.
Možnosti kariéry jednotlivce jsou v resortu deter-
minovány jeho profesionální monol1tností. Nevy-
zkoumána zůstává otázka horizontální mob1lity,
mezi resortními organizacemi hospodářského typu
a mezi ústavy, jakož i mob1lita ve vztahu k mimo-
resortním organizacím a současně i k nově se tvo-
řícím družstvům.

V podstatě řešení problému postihne otázky
fluktuace a žádoucí stab1lizaci pracovních sil na
základě analýzy motivů vyvolávajících mobilitu.

Z četných rozborů i dílčích signálů je známo,
že současná organizace práce ne zcela umožňuje
plné uplatnění vysoce kvalifikovaných odborníků:
inženýr je vlastně zčásti technikem, technik je
zčásti pomocným pracovníkem, technik vykonává
práce, které obecné IPovědomí dosud považuje za
výhradně inženýrské apod. Problém uplatnění kva-
lifikace se zdůrazňuje zejména při průzkumu po-
stavení a kvalifikačního zařazení žen.

Zenská otázka, feminizace oboru, bude tedy
nutně dalším bodem úvah perspektivní koncepce
tím spíše, že jde o věkově mladou populaci.

Součástí personální koncepce musí být plá-
nování odpovídajícího odměňování a motivování.
Mzdou jako motivačním činitelem se budu zabývat
v jiné úvaze, ale zde k minulé i současné mzdové po-
litice chci konstatovat, že v našich podmlkách zllstá-

vá mzda i nadále jedním z rozhodujích činitelů
motivace na rozdíl od jiných vyspělých průmyslo-
vých států. Tam mzda jako motivační faktor ustu-
puje do pozadí za některé morální faktory. Moti-
vační činitele v geodézii a kartografU jsou dále
ovlivněny tím, že jde o pracovníky s vysokými kva-
lifikačními předpoklady, u nichž je rozhodující
i pocit tvůrčí intelektuální svobody a touha uplat-
nt svou iniciativu. Nebude nezajímavé přezkoumat
vliv tohoto faktoru na vytváření pracovních skupin
co do jejich velikoti a složení, jakož i působení na
ustavení družstev. Motiv tvůrčí iniciativy bude tře~
ba zkoumat u špičkOVých pracovníků (řídících, vě-
deckých pracovníků a vynikajících specialistů)
v souvislosti se systémem stáží v tuzemsku i v za-
hraničí, s jejich uvolňováním k tvůrčí sebereali-
zaci v rotaci špičkových kádrů, přechod do vý-
zkumu na určité období a jejich návrat k výkonné
práci bez pocitu újmy na prestiži a aspiraci.

Před personální koncepcí geodézie a kartogra-
fie stojí i otázka reprodukce vědomostí. Jde o kom-
plex dalšího vzdělávání, tj. vypracování efektivní
soustavy odborné výchovy. Předmětem zkoumání
musí být nejprve rychlost zastarávání vědomostí
získaných ve škole. (Ipři dalším doškolení) a stano-
vení periody aktualizace vědomostí podle jednotli-
výchkategorií pracovníků, rozsah a zaměření této
aktualizace a nalezení formy vzdělávání a studia
adekvátní těmto požadavkům. Zároveň vystává
otázka, jak motivovat pracovníky k doplňování zna-
lostí.

Personální koncepce v návaznosti na kom-
plexní koncepci by měla zahrnovat i prognózu vý-
běru, výchovy a přípravy kádrů pro místa, která
dosud neexistují, ale s ohledem na prudký tech-
nický rozvoj se v budoucnosti vyskytnou. Jde
např. o ;promyšlenou koncepci zavádění automati-
zace do výpočetnlch a :konstrukčních prací. S tím
souvisí i převýchova a umístění pracovníků z těch-
to důvodů uvolněných. Předpokládá se, že tyto sku-
tečnosti se dotknou především žen.

V resortu by mělo být zavedeno pravidlo, že
každý nově zaváděný technologický postup, každé
zavedení nové techniky, každé organizační opa-
tření, každý projekt nové investice by měl obsa-
hovat rozbor dopadu v oblasti lidského činitele a
naznačit řešení.

Další skupinou problémů Ipersonální koncepce
jsou otázky pracovní aktivity starších pracovníkfi..
Problém se rozpadá na dvě otázky. Postavení star-
ších pracovníků před vznikem nároku na důchod,
kdy jejich pracovní schopnost k výkonným pracem
v terénu je snížena, je třeba řešit v systému tvorby
personálního plánu míst v organizaci vytypováním
určitých pracovních míst pro tyto pracovníky. Musí
jít o činnost systematickou a plánovitou a včas či-
nit příslušné přípravy k hladkému a spokojenému
přechodu starších pracovníků. Druhou otázkou je
otázka prodlužování pracovní aktivity v souvislosti
s prodloužením délky produktivního věku i po
vzniku nároku na důchod. Pro využití těchto star-
ších pracovllfků je třeba přezkoumat možnosti je-
jich adaptace na nové poznatky.

Otázka pomocných dělníků již byla velmi často
diskutována. Jejich účast v geodetickém výrobním
procesu jim nezajišťuje plnou životní perspektivu,
takže nelze počítat s kádry v plném produktivním
věku a zaměstnávání důchodců rpřináší komplikace
nejen co do výkonnosti, ale i co do otáiek bezpeč-
nosti práce a ochrany zdraví. Přesto však nelze
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s plnou odpovědností dále rozšiřovat kategorii vy-
učených dělníků oboru měřič. V geodézii není nut-
né nadále školit kvalifikované dělníky a otevře-
nou zůstává i otázka případného časově delšího
zaškolování. Samozřejmě jiná je otázka polygrafic-
kých dělníkfi, kde naopak je potřeba vytvářet příz-
nivé pracovní klima, věnovat pozornost motivaci
i odměňování, neboť jde o vysoce Ikvalifi'kovanou
dělnickou profesi.

V rámci personální koncepce nutno znovu roz-
vinout pracovní iniciativu. Východiskem v tomto
oboru bude účelné zaměření pracovní iniciativy
na hlavní resortní problém. Rozhodující těžiště bu-
de ve vnitropodnikové iniciativlě podle. osobitých
potřeb a požadavků. Jednou z forem pracovní ini-
ciativy je i zlepšovatelství. Zahrnutí tohoto úseku
do personální činnosti jistě vyvolá údiv v řadách
pracovníků vědecko-technického rozvoje, ale ko-
nec konců poznají, že jde o seberealizaci osob-
nosti, což je zejména důležité v podmínkách prů-
myslově vyspělé společnosti, ve které zlepšovatel-
ství je součástí motivace k další práci a konformi-
tě k podniku. Ukazuje se, že velmi často technický
nebo ekonomický přínos zlepšovacího návrhu je
minimální, ale správný a pružný přístup k osobě
zlepšovatele vyvolává osobní uspokojení a ipolu-
vytváří tvůrčí klima na pracovišti a zároveň pod-
něcuje k aktivitě ostatní spolupracovníky. V řadě
průmyslově vyspělých států posuzují otázku zlep-
šovatelů právě jako součást rozvoje iniciativy a vy-
užití talentů.

Nejbližším úkolem na úrovni centrálního orgá-
nu bude zajištění metodické práce a promyšlené
formulování projektu racionalizace personální
agendy, která zavedením jednotné evidence pra-
covních sil poskytne potřebné údaje a podklady
k odborné a tvůrčí činnosti při vyloučení rutin-
ních administrativních prací, kterými je současný
stav perSonalistiky poznamenán a do určité míry
brzděn a znevažován.

Závěrem bych shrnul, že personální koncepce
v geodézH a kartografii stanoví nejvyšší cíle v ká-
drové práci resortu, tj. ve výběru pracovníků do
řídících funkcí, do funkcí specialistů a na místa
vědecko-výzkumná. Důsledně třeba promyslet tvor-
bu, výběr a přípravu kádrových rezerv na základě
soustavného hodnocení pracovníků všech stupňfi.
Konce.pce dále 'stanoví rozvoj politicko-odborné
kvalifikace a usměrní další <výchovu a zdokonalo-
vání. Koncepce pojatá v tak náročném pojetí se
musí zabývat analýzou motivfi v nejširším slova
smytSlu a z toho vyvodit příslušné závěry !pro moti-
vaci cestou odměňování i jinými formami. Pro prak-
tické vedení lidí by měla přinést komplex poznatkfi
k řešení složitých problémfi práce s celou sociální
skupinou zaměřených na účinné ovlivnění inter-
personálních i meziskupinových vztahil.k tvorbě
")říznivého společenského klimatu, k tvorbě uvědo-
mělé pracovní morálky apod. V personální činnosti
v užším slova smyslu koncepce přenese těžiště do
rozborové, výchovné a poradenské činnosti při vy-
užitípoznatků psychologie, sociologie a pedagogi-
ky dospělých. Nelze opominout koncepci v péči
o pracující jako výraz specifické sociální politiky
v oboru geodézie akartografie, neboť právě sou-
stavná a cílevědomá péče z hlediska sociálních po-
třeb a životní úrovně, jalk v práci, tak i mimo ni,
upevňuje vazbu jednotlivce na sociální skupinu
geodetil. a kartografil., vazbu na resort, ústav nebo
podnik, jakožto formální skupinu zajišťující svým
příslušníkil.m žádoucí integrální osobnostní rozvoj.

Personální koncepce založená tak na rozboru
faktoril. a relací "člověk - práce - prostředí" po-
vznese tento obor na jednu z rozhodujících složek
řízení i v geodézl1 a kartografU.

Lektorova!: Dr. Jlndflch Hanzal, ministerstvo stavebnlc-
tvl, Praha

Souhlasím s názorem autora, že moderní per-
sonalistika je pro oblast geodéz1e a kartografie -
vzhledem k zdejším pracovním podmínkám i ke
struktuře lidského činitele - zvlášť dil.ležitá. Proto
považuji článek za užitečný.
Upozorňuji, že smyslem personálního řízení není
paralelní zdůraznění zájmil. lidského činitele vedle
ekonomického efektu sledovaného organizací, ale
harmonie relativního ztotožnění člověka s organi-
zací, personálním řízením navozená, při níž do-
chází ke zvyšování efektivnosti produkce při re-
spektování - dokonce někdy zdil.razňování - po-
třeb a "spokojenosti" člověka. V tomto smyslu per-
sonalistika využívá specifičnosti jednotlivců a mo-
tivačních nástrojil. nabízených přirozeným subjek-
tivismem lidí.

Manipulace v každé řízené (organizované)
skupině bude vždy, jde však ° její kvalitu a for-
myl Odezvy autorova pojetí, které pokládám ve
smyslu svého stanoviska za rozporné, se objevují
např. i v názorech, navazujících na tvrzení o roz-
šíření řídící práce z úkolil. ekonomických a tech-
nických o úkoly humánní a ve zmínkách na ostat-
ních místech o intelektuální svobodě a sebereal1-
zac1.

Oznamujeme autorom slovenských príspevkov Geo-

detického a kartografického obzoru, aby svoje

články posielali na adresu:

Slovenská správa geodézie a kartografie, do rúk

Ing. A. Kelemena, Bratislava. Bezručova 7.
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XII. plenární zasedání COSPAR
a jeho přínos pro geodézii

Ing. Jan Vondrák
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

Ve dnech 11.-24. května 1969proběhlo v pražském
hotelu Internaci'Onal XII. plenární zasedání mezi-
národní organizace COSPAR (Committee on Space
Research), zabý\nající se výzkumem vesmíru. Zprá-
vy o tomto zasedání proběhly denním tiskem, při-
čemž zvláštní pozornost byla věnována především
průzkumu Měsíce a nejbližších planet s důrazem
zejména na účast plukovníka F. Bormana, kapitána
americké měsíční lodi Apollo 8, jež jako první umě-
lé těleso s lidskou posádkou obletěla Měsíc a vrá-
tila se zpět na zem. Pod d'ojmem těélito udlilOstí,
které v současné době zajímají většinu lidí, téměř
zanikla ta okolnost, že zasedání se věnovalo da-
leko širšímu okruhu problémů, které se navzájem
prolínají a doplňUjí, I(l že některé z nich se dotý-
kají i geodézie, jako vědy zabývající se průzkumem
především geometrických vlastností jedné ze sou-
částí planetární soustavy - Země.

Zasedání bylo rozděleno na schl1zky šesti ze
sedmi pracovních skupin COSPARu (1.- sledová-
'ní, telemetrie a dynamika, II. - návrhy a koordi-
nace experimentů, IV. - vl1astnosti termosféry,
V. - kosmická biologie, VI. - aplikace experimen-
tů na meteorologii, VII. - výzkum Měsíce a pla-
net) a bylo rozšířeno o tři vědecká symposia, na
jejichž organizaci se kromě COSPARu podílely j
některé další zainteresované mezinárodní organi-
z,ace (symposium, A - vlastnosti termosféry, B -
biologické symposium, C - dynamika umělých dru-
žic). Geodézie se bezprostředně týkalo především
symposium C, ačkoliv ani zasedání pracovních sku-
pin 1. a VII. nebylo pro geodeta bez zajímavosti.
Po krátkém shrnutí přínosu umělých nebeských
těles pro geodézii se tedy soustředíme na některé
důležitější referáty přednesené pouze na těchto
schůzkách.

Až do vypuštění první umělé družice Země
(UDZ) byla geodézie odkázána pouze na měření
mezi body na povrchu Země, přítp. na velmi ,vzdá-
lené hvězdy, a to ještě byl,a odkázána na pouhou
jednu třetinu jejího povrchu, která není zatopena
oceány. Jedinou výjimkou v tomto směru je měření
tíže, které je možno, byť s jistými obtížemi, pro-
vádět i na hladině moře. Určení tv,aru Země jako
celku těmito pozemskými metodami tedy naráželo
a naráží na nesmírné obtíže. Prakticky bylo možno
určit tvar zemského tělesa pouze v navzájem izo-
lovaných, relativně malých územích, teoreticky
omezených velikostmi kontinentO, prakticky pé!-k
mnohdy i hr,anicemi stá tO, případně jejich rOzných
seskupení. Vzájemná transformace mezi jednotlivý-
mi místními geodetickými systémy byla prakticky
vyloučena, nemluvě již ani o vztahu těchto systé-
mů k těžišti Země a její ose rotace (i když zde je
vzhledem k astronomické orientaci všech trigono-
metrických sítí situace co do rovnoběžnosti jednot-
livých systémO s osou rotace podstatně lepší). UDZ
vnesly do situace zásadní zvrat. Dosahují praktic-
ky libovolné výšky nad povrchem Země (lze je te-

dy současně pozorovat z míst značně vzdálených)
a z jejich. pohybu v tíhovém poli Země lze určit pa-
rametry tohoto pole. Jak je všeobecně známo, po-
tenciál Země U v bodě o geocentrických kulOvých
souřadnicícn r, e, lJI (bez uvážení vlivu odstředivé
síly zpOsobeného její rotací) je možno vyjádřit
řadou kulových funkcí:

GM {U=~r- 1+
co n

II (:r
n=2rn=O

kde GM je součin gmvitační konstanty a hmoty
Země, R je přijatá velikost rovníkového poloměru
Země, Pn.m (cos e) je přidružený Legendrův po-
lynom n-tého stupně a m-tého řádu. Koeficienty
typu Cn.o (Sn.o se v sumaci nevyskytuji) nazýváme
zontálními, Cn.n a Sn.n sektoriálními a ostatní tes-
serálními. Hodnoty koe'ficientů C, S lze na základě
přijatých hodnot GM a R určit z pozorovaných po-
hybO UDZ. Za předpoklJadu,že Cn.m = Sn.m = O pro
všechna n, m, by se totiž UDZ pohybovala po přes-
ně eliptické dráze. Odchylky od takové dráhy jsou
zpfisobeny (kromě potenciálního pole Země) vli-
vem rušivých sil: Slunce, Měsíc, atmosféra, tlak
slunečního záření atd. JSOU-li všechny tyto vlivy
dostatečně přesně známy je možno určit vyrovná-
ním i nume'rické hodnoty koeficientO C, S. Poriě-
vadž polohy UDZ pak nejsou pozorovány z těžiště
Země, nýbrž z několika bodů na povrchu Země, je
možné a nutné současně při takovém vyrovnání
určit i geocentrické souřadnice těchto bodů. Libo-
volná hladinová plocha je pak dána rovnicí U = Un,
kde volbou velikosti konstanty Ua volíme jednu
z možných ploch. Takové metody se nazývají dy-
namickými. Je však možno použít postupu zcela
odlišného, při němž se pohyb družice, a tedy i tr-
hové pollil Země, ponechá strunou. V takovém pří-
padě považujme UDZ pouze za pohyblivý c.i! na
který zaměřujeme současně ze dvou nebo více sta-
nic. Jsou-li měřené souřadnice vztaženy ke hvěz-
dám, je možno z takových měření dostat relativp{
souřadnice pozorovacích stanic, vázané nikoliv na
těžiště Země, ale na směr její osy rotace a ('Jyl-1i
měřen současně i rotační čas) nultý poledník. Ty-
to metody se nazývají geometrické. Obě metody
se v mnohém doplňují a často se při praktické aplI-
kaci vzájemně rOznými způsoby kombinují

Pokud se týče používHné observ'ační techniky,
je možno současný stav charakterizovat třemi dru-
hy měřených veličin:

1. měř e n í ú h lov á - v měřeních nejvyšší
přesnosti se používají fotografické snímky UDZ na
hvězdném pozadí. Poněvadž se tento zpOsob měření
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v posledních letech už vyvíjel velmi málo, nebyla
mu na zasedání věnována zvláštní pozornost. Sou-
časně dosahovraná přesnost (komory Baker-Nunn)
je asi 1,5-2". V Československu jsou zatím insta-
lovány dvě zcela nové, dosud nevyzkoušené komo-
ry - SGB firmy Zeiss Jena (GO Pecný - Skalka)
a sovětská AFU-75 (AÚ ČSAV OndřejovI.

2. měř e n í d é I k o v á - nejpřesnější meto-
dou jsou v současné době měření délek laserem.
V posledních třech letech doznala tato měření při
sledování UDZ velkého rozmachu. Zatímco ještě
v r. 1966 byla používána pouze úhlová měření,
v dnešní době jsou již v provozu laserové stanice
v USA, Francii, Alžírsku a Řecku. Nevýhodou protí
úhlovým měřením je ta okolnost, že k použití la-
seru je nutné, aby UDZ měla na svém povrchu spe-
ciální odrazný zrcadlový systém (takových družic
je v současné době na oběžné dráze kolem Země
šest, z toho dvě francouzské a čtyři americké), vý-
hodou pak je možnost použití i za denniho světla.
Přesnost měřené vzdálenosti do značné míry závisí
pouze na použitém časovém čItači a je nezávislá
na délce měřeného směru. V současné době je do-
sažitelná přesnost vyjadřená v jednotkách světelné
konstanty asi 2 m, třebaže se do budoucna nepříliš
vzdáleného počítá s přesností 'o řád lepší. Na za-
sedání I. pracovní skupiny COSPARu se problema-
tice měření vzdáleností lasery věnov,ali především
Američané (LEHR, PEARLMAN,VEIS, WOLF,MOSS,
PLOTKIN) a Francouzi (MULLER, VERET). Zajíma-
vý z hlediska astronomie i geodézie byl referát
ALLEYHO.(USA), pojednávající o chystaném expe-
rimentu - součásti projektu Apollo 11. První ame-
ričtí kosmonauté mají na Měsíci umí'stit speciální
zrcadlový odrazný systém -pro laserové paprsky.
Neustálým měřením vzdálenosti mezi stanicemi na
Zemi a tímto odrazným systémem hodlají američtí
vědci určovat zejména: sekulárnl změny gravitační
konstanty, rotaci Země, pohyb zemského pólu,
vzájemný pohyb kontinentfi, libraci Měsíce a jeho
pohyb kolem Země. Očekává se, že přesnost měře-
né vzdálenosti dosáhne veličiny 15 cm. V závěru
byli vyzváni vědci z ostatních zemí, aby se k expe-
rimentu svým měřením připojili.

3. měř e n í l' Y c h los t i mezi UDZ a pozem-
skou stanicí - hlavně se používá Dopplerova efek-
tu. Současná přesnost je asi 3 cm/sek. Některými
teoretickými problémy redukcí při prfichodu elek-
tromagnetického vlnění zemskou atmosférou a re-
lativistickými efekty se zabývali DRAHOS, FE-
RENC, HORVÁTH a TARCSAI (Maďarsko).

Souhrnnou výroční zprávu o současném pokro-
ku v dynamice umělých družic a jejich aplikaci
přednesl předseda I. pracovní skupiny KOVALEV-
SKY (Francie). Obsahem zprávy bylo hlavně upo-
zornění na některé referáty klíčového významu.
Značná část referátfi se zaobírala těmito problémy
pouze teoreticky. Poněvadž tyto referáty, třebaže
rovněž velmi dvležité, nemají bezprostřední dopad
na geodézii, podáme pouze stručný výčet těch nej-
dfiležitějších.

O určování a předpovědi drah ODZ referovali
MARTIN, MORRISON, VONBUN (USA), BATRAKOV
(SSSR), MORANDO (Francie). Na základě dřívěj-
šího návrhu prof. Dubošina vypracoval WALTER
(NSR) referát pojednávající o použití elipsoidic-
kých funkcí pro rozvoj potenciálu. Očekávanou vý-
hodou proti dosud používaným kulovým funkcím
je rychlejší konvergence jednotlivých členfi 'roz-

voje, neboť geo'ld se tvarem přibližuje více elipsoi-
du. V současné době se připravuje transformace již
získaných koeficientfi kulových funkcí na koefi-
cienty elipsoidické.

CHERNIACK a GAPOSCHKIN (USA) referovali
o použití samočinného počítače CDC 64~0 pro odvo-
zení analytických výrazfi řešících krátkoperiodické
měsíční rušivé vlivy na pohyb UDZ. Použili k tomu
algebraický program SPASM, pracující přímo se
symbolickými výrazy, které se často vyskytují v ne-
beské mechanice. WAGNER a DOUGLAS (USA) po-
jednali o využití UDZo resonančních drahách pro
určení koeficientfi rozvoje zemského potenciálu.
Používají přitom čistě numerického řešení pohybo-
vých rovnic UDZ, přičemž počítač IMB/360 je scho-
pen vypočítat během jedné minuty 5000 oběM UDZ
kolem Země současně s požadovanými hodnotami
parciálních derivací středních elementfi dráhy po-
dle vstupních údajfi i hledaných koeficientl1 roz-
voje. SNEIDER a REIGBER (NSR) navrhli novou
metodu pro určení koeficientfi potenciálu prostřed-
nictvím zobecněné Fourierovy analýzy pro odchyl-
ky skutečné dráhy UDZ od libovolně zvolené refe-
renční dráhy.

O aplikaci Brownovy měsíční teorie na rušivý
vliv Slunce a Země pro lunární družici pojednal ROY
(Anglie). BUCHAR (ČeskQslovensko) se věnoval ně-
kterým studiím pohybu umělých družic Venuše· a
Merkura. KING-HELE, SCOTT (Anglie) ELYASBERG,
(SSSR), ALMÁR, HORVÁTH, ILLÉS (Maďarsko) a
BARLIER (Francie) se zabývali vztahem mezi po-
hybem UDZ a vlastnostmi horních vrstev atmosfé-
ry. Vlivem tlaku záření Slunce na pohyb UDZ se ve
svých referátech ~abývali SEHNAL, LÁLA (ČSSR],
LIDOV (SSSR), GAPOSCHKIN, SMITH, PRIOR
(USA), RAPAPORT, ROUSSEAU, LAVERT (Francie)
a FEA ,(Anglie).

Na základě získaných pozorování UDZ před-
neslo mnoho autorfi, především z Francie a USA,
výsledky 'svých prací, ať už se týkaly řešení geo-
metrických či dynamických. Problémfim zemského
potenciálu a geodézie se věnovala celá jedna část
symposia C, ale i v rámci skupiny I. byly předne-
seny některé dílčí výsledky.

Semi-dynamickou metodou se ve svých pří-
spěvcích ~abývali Francouzi LAGO (pokud se týče
využití laserfi) a CHASSAING (využití měření Dop-
plerova efektu J. Metoda spočívá v tom, že se pro
krátký úsek dráhy UDZ použijí již jinde získané
koeficienty rozvoje zemského potenciálu (v tomto
případě byly použity koeficienty publikované v r.
1966 Smithsonianskou observatoří) a z pozorova-
ných poloh UDZ se určuje (vždy pro několik po
sobě následujících oběhfi UDZ) šest základních pa-
rametrfi její dráhy - např. souřadnice jednoho
bodu dráhy a složky vektoru rychlosti - a zároveň
i hledané geocentrické souřadnice pozorovacích
stanic. Oba autoři odvodili z pozorování družic typu
DIADEM ze tří stanic umístěných okolo Středo-
zemního moře (Haute Provence - Francie, Co-
lomb-Béchar - Alžírsko a Stepbanion - Řecko)
geocentrické souřadnice všech tří stanic a z roz-
dílfi mezi nimi ,a souřadnicemi těchto bodfi získa-
nými geodeticky i souřadnicové rozdíly mezi po-
čátkem evropského geodetického systému Evropa
50 (Hayfordfiv elipsoid, referenční bod Potsdam
geoid podle Bomforda) a těžiště Země. Výsledky
obou metod se vzájemně liší maximálně o 50 Dl
v souřJa.dnici z, která je vzhledem k použité me-
todě a konfiguraci sítě určena nejméně přesně.
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BIVAS, BALMINO a LEFEBVRE (Francie) in-
formovali o předběžných výsledcích geodetické
kampaně RCP 133, jejímiž hlavními úkoly je geo-
detické spojení Evropa - Afrika a Afrika - Jižní
Amerika. První část úkolu, třebaže započatého až
počátkem roku 1967, se již chýlí kp. konci. V roce
1968 byla určena základna San Fernando (Španěl-
sko) - Haute Provence (Francie )na základě sou-
časného pozorování UDZ z 'obou stanic jak úhlově,
tak i délkově. Připojení další stanice v Athénách
(Řecko) je na nejbližším pořadu. Autoři předpo-
kládají, že v prťl.běhu dalších měření jsou schopni
získat relativní souřadnice všech tří stanic s přes-
ností 2 m.

Přehledem," porovnáním a analýzou výsledku
trojrozměrné geodézie, získaných v posledních le-
tech v Evropě, se zabýval LEFEBVRE' (Francie).
V evropské síti byly různými metodami získány
geocentrické pravoúhlé souřadnice celkem osmi
stanic. Jejich vzájemné srovnání ukazuje velmi dob-
rou shodu, průměrné hodnoty jejich rozdílů od
souřadnic těchto bodů v evropském systému jsou
v souladu s hodnotami získanými v roce 1966 Vie-
sem z vyrovnání 15 družicových stanic rozmístě-
ných po celém světě. Průměrné souřadnicové roz-
díly mezi systémem Evropa 50 a těžištěm Země
jsou L1x = - 75m, ayi= -132 m, az = -121 m.
Přesnost v jejich určení je řádově 10 m. Několika
rťl.znými metodami byly získány směry i délky vek-
torů mezi čtyřmi evropskými stanicemi. Z jejich
srovnání s geodeticky zí'skanými hodnotami těchže
veličin plyne rozdíl mezi měřítkem trojrozměrné
sítě družicové a měřítkem systému Evropa 50. vý-
sledek není nikterak udivující, uvědomíme-li si, že
zatímco měřítko klasiCké geodetické sítě je dáno
několika přímo měřenými základnami (zpravidla
invarovými dráty), měřítko družicové trojrozměrné
sítě je určeno přijatou hodnotou konstanty GM
(úhlová měření) a rychlosti světla ve vakuu (mě-
ření délek či rychlostí). Relativní rozdíl mezi obě-
ma měřítky činí 5,5.10-6•

Obdobné práce kontinentálního významu pro-
bíhaly i v USA. LYNN seznámil účastníky zasedání
s Výsledky sledování aktivní dru'žice GEOS-1 a 13
severoamerických optických stanic NASA.Z 38 pře-
letů této družice odvodil Brownovou metodou krát-
kých oblouků (metoda podobná francouzské semi-
dynamické metodě) souřadnice všech třinácti sta-
nic. Metoda vyžaduje, aby geocentrické souřadnice
alespoň jedné ze stanic byly známy. Autor provedl
výpočet s různými kombinacemi jak souřadnic zvo-
leného počátečního bodu, tak i přijaté hodnoty
konstanty GM a ukázal, že měřítko výsledné sítě
nezávisí pouze na hodnotě GM, ale i na zvolených
geocentrických souřadnicích počátečního bodu. Ne-
jistota v relativních souřadnicích se odhaduje na
3-6 m.

Možno říci, že již tradičně nejobsáhlejší a nej-
komplexnější materiál získali pracovníci Smithso-
nian Astrophysical Observatory (SAO). Ve svých
několika obsáhlých příspěvcích navázali na svoji
dřívější práci z r. 1966 - Geodetical Parameters
for a 1966 Smlthsonian Institution Standard Earth,
kterou SAO vydala ve třech dílech a která je dosud
nejkomplexnějším podobným dílem na světě. Ten-
tokrát se soustředili na zpracování dalšího obsáh-
lého materiálu, který byl od r. 1966 získán, a čás-
tečně i po teoretické stránce svou dřívější práci
obohatili. Stejně jako v Geodetických parametrech,
i nyní je celkový systém zpracování rozdělen do
tří částí: (1) určení zonálních koeficienttl zemské-

ho tíhového pole, (2) určení tesserálních a sekto-
riálních koeficientů. spolu s geocentrickými sou-
řadnicemi pozorovacích stanic, (3) geometrické
určení relativních souřadnic stanic ze simultánních
pozorování. Na rozdíl od práce z r. 1966 jsou v le-
tošních parametrech již použita i měření vzdále-
ností a rychlostí, i když úhlová měření stále ještě
značně převažují.
KOZAI (Japonsko), který již řadu let úzce spolu-

pracuje se SAO, přednesl svůj referát, ve kterém
seznámil účastníky symposia s hodnotami zonálních
koeficientů tíhového pole Země až do stupně 21
včetně. Určil je na základě rozboru změn elementtl
drah 12 UDZ. GAPOSCHKIN odvodil na základě
měřených poloh 32 družic tesserální a sektoriální
koeficienty, jakož i geocentrické souřadnice všech
29 stanic nebo seskupení několika blízkých stanic,
ze kterých byly UDZ pozorovány. 24 družic bylo
pozorováno úhlově, 5 délkově lasery a 3 systémem
GRARR (Goddard Range and Range-Rate - sou-
časně délkově i rychlostně s přesností 10-15 m
v délce a 2-3 cm/sek v relativní rychlosti). Cel-
kem 24 stanic: je vybaveno komorami pro optické
sledování (převážně Baker-Nunn a K-50). JSou
rozmístěny v těchto zemích: Argentina, Antilly,
Anglie, Austrálie, Brazílie, Etiopie, Francie, Havaj-
ské ostrovy, Indie, Irán, Japonsko, Jihoafrická re-
publika, Johnstonův ostrov. Kanada, Norsko, Peru,
Řecko, Španělsko, Švýcarsko, USA. Z pěti stanic
byly měřeny vzdálenosti laserem (Alžírsko, Francie,
Řecko, USA) a čtyři stanice pracovaly systémem
GRARR (Aljaška, Austrálie, Madagaskar, USA). Pro
výpočet bylo použito celkem 74045 měřených veli-
čin. Na základě zonálních koeficientů určených
Kozaiem a přijatých hodnot GM = 3,986013 . 1020
cm3/sek2, R = 6,378155 . 106 m a c = 2,997925 . 1010
cm/sek odvodil autor referátu úplné koeficienty až
do G14,14 a 814,14 a některé vybrané koeficienty až
do G22,14 a 822,14 současně s geocentrickými sou-
řadnicemi všech -pozorovacích stanic.
LAMBECKprovedl geometrické řešení pro celo-

světovou prostorovou síť na základě zhruba 50 000
pozorovaných poloh UDZ; obsahuje 38 stanic,
z nichž 27 je totožných se stanicemi Gaposchkino-
va dynamického řešení. Pouze stanice na Aljašce
a v Austrálii nebyly do geometrického řešení zahr-
nuty, naproti tomu přibyly stanice v USA (patřící
NASA) a v Evropě. Výsledkem je trojrozměrná síť
bodů, jejíž počátek je dán souřadnicemi bodu 9010
(Jupiter, Florida) převzatými z dynamického řešení
z r. 1966 a měřítko je definováno vzdáleností mezi
tímto počátkem a bodem 9001 (Organ Pass, New
Mexiko), která byla ztotožněna se vzdáleností těchto
bodů odvozenou z téhož řešení. Autor se rovněž
zabýval srovnáním výsledků geometrického a dyna-
mického řešení a konstatoval, že mezi oběma sy-
stémy existuje jen nepatrný rozdíl v zeměpisných
délkách (~ 0,3"). Obě řešení byla kombinována do
jednoho společného řešení. Střední chyby geocen-
trických souřadnic jednotlivých bodů se pohybují
v rozmezích 6-20 m, přičemž ,pejpředněji jsou
určeny body severoamerické a evropské (10 m
nebo lépe). Totožnost počátku souřadnic kombino-
vaného řešení s těžištěm země se odhadUje na
± 3 m. Toto řešení porovnal pak autor s výsledky
zcela nezávisléhO experimentu provedeného organi-
zacemi Jet Propulsion Laboratory. Tato organizace
určila na základě radarových měření Marineru IV
a V pro své stanice zeměpisné délky a vzdálenosti
od osy rotace Země. Poněvadž existuje geodetické
I'pojení těchto stanic se stanicemi Lambeckova ře-
šení, bylo možno odvodit z obou řešení jak poměr
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měřítek, tak i systematický rozdíl v zeměpisných
délkách. Ukázalo se, že zatímco rozdíl měřítek je
zcela zanedbatelný, systematický rozdíl v zeměpis-
ných délkách (asi 1,2") je značně velký a nebyl
dosud uspokojivě vysvětlen. Rovněž spolupráce so-
cialistických zemí se SAD se začíná slibně rozvíjet,
své výsledky již zasílají dvě sovětské stanice (Riga,
Užgorod). Pro malý počet výsledků však do koneč-
ného řešení nebyly tyto stanice zahrnuty.

BURŠA(Československo) odvodil na základě pa-
rametrů určených SAD nejpravděpodobnější hodno-
tu potencinálu na geoidu (Ua = 62637.23 . 103
m2/sek2) a tzv. délkový faktor (Ra = GM/Ua =
=' 6363677 m), což je poloměr koule o hodnotě
potenciálu Ua pro případ, kdy hmota Země byla
soustředěna v jednom bodě či homogenní kouU.
Dále pak určil rovnici geoidu a na jejím základě
i tvar rovníkového řezu geoidem. Ten lze aproxi-
movat buď kružnicí o poloměru li = 6378138 m.
nebo elipsou o velké poloose a = 6378174 m, zploš-
tění a = 1:89500 a zeměpisnou délkou velké polo-
osy A. = 22,5 aw. Na základě středního rovníkového
poloměru li pak odvodil i zploštění podél poledníku
a = 1:298.286, a na závěr svého referátu seznámil
účastníky s mapou geoidu, vztaženého ke shora
definovaném trojosému elipsoidu. Geoid je nejvýše
jižně od Madagaskaru a v oblasti Východoindických
ostrovů (+ 30 m) a nejníže na akraji Antarktidy
podél 180 poledníku (-80 ml. V Evropě se výška
geoidu mění od O m (Skandinávie, evropská část
SSSR) do +20 m (Francie, Španělsko).

Pro geodeta budou jistě zajímavé rovněž i po-
slední výsledky pozorování umělých družic Měsíce,
které vlastně zakládají sesterský obor "lunodézii" .•
Podobně jako pro Zemi, i pro Měsíc již byly odvo-
zeny na základě měřených pohybů těchto družic
koeficienty, charakterizující jeho tíhové pole, jeho
hlavní momenty setrvačnosti i hmotu. Prostřednic-
tvím těchto experimentů byly objeveny a indenti-
fikovány tzv. mascony (místa s vysokou koncentra-
cí hmoty), které jsou překvapivě totožné s měsíč-
ními moři, což svědčí o skutečnosti, že na rozdíl
od Země není Měsíc v isostatické rovnováze.

Závěrem je třeba připomenout, že družicová
geodézie neřeší tvar Země do detailů, nýbrž pouze
globálně. Trigonometrická ani gravimetrická či
astronomická měření neztrácejí _na svém významu,
jsou důležitým doplněním globální sítě získané
z pozorování UDZ. Znalost vzájemného vztahu jed-
notlivých izolovaných sítí (samozřejmě jen těch,
které obsahují družicové stanice), jakož i jejich
vztah k těžišti Země a její ose rotace s přesností
na 1 m není díky poslednímu vývoji nikterak vzdá-
leným cílem. Lze jenom litovat, že československá
geodézie je v tomto oboru o mnoho let pozadu za
světovým vývojem.

Instruktáž o zaměřování změn
v Liberci

Českýúiíad geodetický a kartografický uspo,řádal
ve dnech 3. a 4. června t. r. v Liberci instruktáž
o zaměřování změn v mapách velkých měřítek. Se-
mináře se zúčastnilo přes 100 účastníků, především
pracovníků oblastních ústavů, středisek geodézie,
n. p. inženýrská geodézie, škol a i projekčních
úst'avů.

Je všeobecně známo, že poměrně hustá síť bo-
dového pole rozprostřená na území republiky, je jen
nepatrně využita při mměřování změn. Změny se
povětšinou zaměřují na měřické přímky spojující
pevné body, jejichž poloha byla mnohdy změněna.
Chyby způsobené grafickou triangulací při zaklá-
dání map stabilního kat'astru, nepravidelná srážka
papíru a četné reprodukční procesy způsobují ne-
homogennost pozemkové mapy, a tudíž i potíže při
zákresu změn a výpočtu výměr změněných nebo
nově vzniklých parcel. A tak mnohdy dobře prove-
dené měřičské práce jsou znehodnoceny zákresem
do těchto map.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický byl proto pověřen vypracováním nové
koncepce zaměřování změn při plné využitelnosti
bodového· pole. V nové koncepci mělo být pamato-
váno na využití automatických počítacích strojů a
na použití výsledků měřických prací pro pozdější
technickohospodářské mapování. Na podkladě vý-
sledků výzkumných prací '8 zkušebních prací na
šesti střediskách geodézie byl vydán prozatímní
návod o zaměřování změn v .mapách velkých mě-
řítek a k němu i technologický postup. Přednáše-
jlcí měli za úkol seznámit účastníky s novou kon-
cepcí a vyslechnout i jejich připomínky, aby mohl
být vydán definitivní návod. Instruktáž měla ráz
pracovnL

Po krátkém přivítání účastníkl1 'a zahájení ing.
Maxmiliánem prednesl Ing. B 'a r t í k přednášku
o koncepci údržby map velkých měřítek a o jejich
postupném obnovení reprodukcí. Z jeho přednášky
zaujal posluchače mimo jiné perspektivní pI1acovní
plán v blízké budoucnosti. Počítá se s reambulač-
nImi pracemi map, které mají být ukončeny do
konce roku 1971 a s převodem pozemkové mapy do
dekadického měřítk,a 1: 2000, popřípadě 1: 1000
v systému JTSK. Práce mají být zahájeny v roce
1970. Práce 'obojího druhu úzce souvisí s novou kon-
cepcI zaměřování změn.

Ing. M a x m i I i á n zdl1vodnil ve své přednášce
nové zásady zaměřovánI změn, a přitom zejména
poukázal na dosavadní nehospodárnou jednoúčelo-
vou údržbu map, při níž se ročně zaměřuje na úze-
mí repubUky až 400000 parcel. Ve stručnosti se též
zmínil o převodu map do dekadického měřítka. Sle-
dují se dva způsoby převodu: Jednak využitím prů-
sečíkl1 pětipalcové sítě uvnitř mapových listů jako
bodl1 identických, jednak vlícováním kresby mapy
na identické pevné body bodového pole. Při prv-
ním zpl1sobu by byla ~achována plochojevnost,
v druhém případě, ve kterém by bylo využito pev-
ných b{)dl1 bodového pole použitých při údržbě
map, by došlo k deformaci kresby. Oba zpl1soby
JSou předmětem dalšího studia.
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Ing. Dr. V á I k a, CSc., vysvětlil především zá-
sadu nové koncepce zaměřování změn. Změnu je
třeba zaměřit na měřickou přímku nebo na sousta-
vu měřicích přímek tak, aby všechny měřické a
podrobné body této sítě přímek byly spočítatelné
v jediné souřadnicové soustavě, čili aby bylo mož-
no všechny body vztáhnout k jediné místní souřad-
nicové soustavě os. Jestliže některé z měřických
bodil. místní sítě (nejméně však dva) budou vyjádře-
ny v souiíadnicích geodetické soustavy, lze pak i
ostatní body převést transf.ormací do soustavy geo-
detické.

Je proto třeba na území obce založit pevné
body bodového pole, jejichž pol'oha se zaměří z bo-
dil. bodového pole. Pevné body bodového pole se
zvolí v místních tratích na objektech, u nichž je
zaručena nezměnitelná poloha, ve venkovských tra-
tích na patkách stožáril. elektrického vedení, na
božích mukách, křížích, nebo se zastabilizují na
chráněných místech. Jejich vzdálenosti se mají
v místních tratích pohybovat asi mezi 150 až 300
metry, ve v.enkovských tratích kolem 500 m. Body
se očíslují v každém katastrálním území od 501
pril.běžně. O založení PBBP se povedou přehledy a
seznamy souřadnic. Pevné body bodového pole, kte-
ré mil.že zaměřit n. p. Inženýrská geodézie, vyhledá
a navrhne středisko geodézie, které nejlépe mil.že
posoudit jak jejich počet a hustotu podle pril.měr-
ného počtu změn, tak i použitelnost toho kterého
bodu jako PBBP. -

Poloha měřických i podrobných bodil. bude
zpravidla nejprve určena v souřadnicích místní
soustavy, a teprve později po zaměření PBBP z bo-
dového pole v soustavě geodetické. Souřadnice
podrobných bodil. jak v místní, tak i v geodetické
soustavě umožňují kdykoliv změnu zobrazit, např.
na geometrickém plánu, v jakémkoliv měřítku a
vypočítat výměry parcel ze souřadnic. Podrobné
body, určené při prvním měření (prvním stupni
měření), se stanou pevnými body (pb) pro zamě-
ření dalších změn. Pevné body vyjádřené v souřad-
nicích jsou nesporně měř1cky kvalitnější než pevné
body určené na mapě pouze graficky.

Pro každou změnu se vyhotoví samostatný
polní náčrt, který bude očíslován v rámci katastrál-
ního území. Podrobné body se očíslují pril.běžně
v každém polním náčrtu počínaje jedničkou. Každý
podrobný bod bude pak označen číslem náčrtu a
pořadovým číslem bodu.

Ing. S o u č e k se zabýval ve své- přednášce
výpočtem souřadnic měřické sítě na ručních počí-
tacích strojích a automatizací výpočetních a zo-
brazovacích prací na střediskách. Probral s účast-
níky semináře podle výpočetních vzoril. příklady,
které mohou při zaměřování změn přijít v úvahu.
Každý účastník mohl sledovat výklad v příloze,
kterou obdržel. Příklady v přílo?:e jsou seřazeny
podle řešení rajónu, protínání vpřed, protínání
zpět, polygonového pořadu, uzlového bodu, bodil.
zaměřených ortogonálně vzhledem k měřické přím-
ce, a to jak pevné, tak i volné, a transformace
souřadnic. Vzorové příklady, které jsou označeny
čísly typil. a výpočetním postupem čísly sloupcň a
řádek, usnadní práci každému počtáři. Dil.kladně
byl probrán i zápis naměřených hodnot do zápis-
níku pro zpracování automatickými počítači a
i příklad zpracování geometrického plánu s využi-
tím automatizace.

Zaměřený polohopis se zobrazí ze souřadnic
koordinátografem na nesrážlivou pril.svitnou fólii,

přičemž se uváží pruměrná délková srážka mapy.
Nový stav se přenese do pozemkové mapy pouhým
pikírováním za použiH pevných bodil. mapy, které
byly do měření zapojeny, j'ako bodil. vlícovacích.

Ing. R o u I e promluvil o využiH fotogram-
metrie pro údržbu map velkých měřítek. Zejména
se zmínil o volbě pevných bodil. bodového pole pro
fotogrammetrické vyhodnocení. Pevné body musí
být jak v terénu, tak i na snímku jednoznačně iden-
tlfikovatelné a mají vyhovovat jak geodetickému
zaměření, tak i fotogrammetrickému vyhodnocení.
Podle výzkumné práce č. 256/67 dospěl přednáše-
jící k závěru, že za pevné body bolového pole se
nejlépe hodí kruhové studny, balvany, patníky,
mezníky, kilometrovníky, středy vhodných komínů
na budovách, části mostů, propustků, rohy opěrných
zdí, křížky, boží muka, transformátory, stožáry a
sloupy. Přesnost fotogrammetrického vyhodno-
cení těchto bodů vyhovuje kritériím přesnosti tech-
nickohospodářského mapování. K údržbě pozem-
kové mapy lze použít dvousnímkové fotogramme-
trie, a to i se zřetelem využití jejích výsledků
v technickohospodářském mapování. S fotogram-
metrickým vyh'odnocením PBBP lze účelně spojit
jak reambulaci map, tak i převod pozemkové mapy
do dekadického měřítka.

Pořadatelům semináře se podařilo vytvořit
bezvadné pracovní i přátelské prostředí, v němž se
i mimo rámec semináře diskutovalo o nové kon-
cepci zaměřování změn. Četné dotazy a diskusní
příspěvky jen potvrdily neobyčejný zájem přítom-
ných. Přáním všech zúčastněných pracovníkil. je,

"aby podobné instruktáže byly pořádány častěji,
neboť znamenají vždy přínos pro zeměměřickou
službu.

Slovenská správa geodézie a kartografie usporiadala dňa

20. 6. 1969 v Bratislave celoslovenský aktiv vedúcich

pracovníkov z rezortu geodézie a kartografie SSR.

Na tomto aktfve odzneli dva referáty z úst riaditefa

SSGK Ing. Michalku a námestníka riaditefa Ing. Lenku

o organizácii a programovej činnosti novovzniknuté-

ho centrálneho orgánu ako i jeho organizácií z hfa-

diska federatívneho usporiadania nášho štátu. Po týchto

referátoch vystrledalo sa 14 diskutérov poukázaním na

aktuálne témy z oblasti organlzácie rezortu, mzdovej

politiky, pracovnej náplne a kompetencie, splupráce

s CÚGK I medzinárodnej spolupráce. Celkove na akti-

ve sa zúčastnilo 102 pracovníkov rezortu spolu s hosťa-

ml z CÚGK, ÚV KSS, Min. vnútra, SAV, SVŠT Brati-

slava a ÚV OZŠ.
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TEMATICK~ ÚKOLY
NA ROK 1969

Ceský úřad geodetický a kartografický a Sloven-
ská správa geodézie a kartografie vyhlašují na rok
1969 tyto tématické úkoly:

1. Konstrukce ochranného krytu pro přístroj
BRT 006

Dosavadní stav a jeho technickoekonomické
nevýhody

Pro nedostatek pomocných dělníktl při měření
se často upouští od ochrany přístroje BTR 006 mě-
řickým deštníkem. Výsledky měření provedené ne-
krytým přístrojem před slunečním zářením se
značně znehodnocují. Dosavadní řešení, která měla
nedostatky odstranit, nevedla k cíli. Vyřešení pro-
blému je z hlediska zvýšení kvality výsledktl mě-
ření nezbytné.

Popis úkolu a technické požadavky na řelieni
Vyřešit konstrukci lehkého krytu přístroje z do-
stupných materiáltl, který by při přenášení a po-
stavení krytu nad přístrojem nevyžadoval pomoc-
nou pracovní sílu, a byl jednoduše složitelný. Kryt
by dostatečně ochránil přístroj před slunečním žá-
rem i drobným dešt,ěm a byl by dostatečně stabilní
a odolný proti větru a vlhkosti. .

Předpokládá se, že měření budou probíhat za
běžných pracovních podmínek.

Za komplexní vyřešení tématického úkolu je
stanovena jedna odměna ve výši 2000,- kčs.

Lhůta k vyřešení tematického úkoln 31. prosince
1969
Podrobnější informace a pomoc řeš1teltlm poskyt-
nou národní podniky inženýrské geodézie v Praze,
Brně a Bratislavě. Provedení prtlzkumu prospěš-
nosti je pověřen n. p. Inženýrská geodézie v Brati-
slavě.

Technickoekonomické informace o stavu techniky
Ing. Osmtz: Slnečník na pristroj BRT 006 - ZN
32/65 ÚGK Bratislava,
Ing. W. Simon: Meračské prace Ipri stavbe obchod-
ného domu Konzument v Lipsku (Vermenssungs-
technik 6/68).

Zdůvodnění národohospodářského a společenského
významu
Vhodný lehký kryt umožní částečnou úsporu pra-
covní síly při přenášení měřického deštníku a zvý-
ší ochranu přístroje při měření. Budou tak zajiš-
těny podmínky pro zkvalitnění výsledktl měření
odstraněním deformací zptlsobených slunečním žá-
rem a oslněním.

2. Mechanizace stříhání filmů z rolí na archy
daných rozměrů v temné komoře

Dosavadní stav a jeho technickoekonomické ne·
výhody

Materiál (film) citlivý na světlo o délce 10 m
je střihán na potřebné formáty ze svitktl o šířce
109 cm nebo 105 cm pomocí ntlžek. Práce se pro-

vádí ve tmě a je velmi nepohodlná; dochází k po-
ško:wvání materiálu a stříháním vznikají nerovné
okraje a tím i zbytečný odpad materiálu dováže-
ného z ciziny za devizy.

Popis úkolu na technické požadavky na řešeni
Vyřešit konstrukci přiměřeně velkého zařízení
z vhodného materiálu, které by umožňovalo řezat
archy z rolí 109 cm nebo 105 cm v Íiěchto rozmě-
rech:
13 X 18 cm; 18 X 24 cm; 24 X 30 cm ; 30 X 40 cm :
40 X 50 cm; 50 X 60 cm; 60 X 70 cm; 70 X 80 cm ;
80 X 105 cm; 100 X 100 cm.
Tyto rozměry archtl je třeba rozlišovat v temné
komoře vhodným zptlsobem (reliéfní označení, sví-
tící barvy apod.). Řešení musí odpovídat předpi-
stlm o bezpečnosti práce, zejména je třeba chrá-
nit pracovníka před zraněním, ke kterému by mo-
.hlo dojít při řezání. Je třeba úkon co nejvíce me-
chanizovat. Cena zařízení má být přiměřená, tj.
nemá značně přesahovat cenu obvyklých podi)b-
ných zařízení. Zařízení musí být stabilní a z trvan-
livého materiálu. •

Za úplné vyřešení tématického úkolu je sta-
novena celková odměna 4000,- Kčs.

Lhůta k vyřešeni tematického úkolu 31. prosince
1969
Podrobnější informace a pomoc řešiteltlm poskyt-
nou n. p. Kartografie v Praze a n. p. Kartogr'lfia
v Bratislavě. Prtlzkum prospěšnosti je pověřen n. p.
·Kartografie v Praze.

Technickoekonomické informace o stavu techniky
Firemní literatura - fond n. p. Kartografia v Pra-
ze zn. 106 Polygrafia č. 4/1968 "Řezací stroj dnes".

Zdůvodněni národohospodářského a společenského
významn
Mechanizací řezání se urychlí pracovní pro~es ve
fotografii, zruší se odpad a zamezí se znehodno-
cování dováženého úzkoprofilového materiálu. Jen
v n. \p. Kartografie v Praze se zpracovává na for-
máty 200 rolí ročně (cca 2100 m2), takže mechani-
zace by pro podnik představovala velký přínos.

A. Pro řešitele
1. Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených té-

matických úkoltl mtlže každý, pokud dodrží záko:l-
né předpisy a podmínky vyhlášených úkoltl. Sou-
těže se nemohou zúčastnit Členové soutěžní po-
roty a pracovníci, kteří byli bud pověřeni hodno-
cením návrhtl v rámci prtlzkumu prospěšnosti, ne-
bo kteří měli přímý vliv na vyhlášení úkolu.

2. Návrhy se lPodávají Výzkumnému úsLavu
geodetickému, topografickému a kartografick~ml1
v Praze. Textová část se podává ve dvojím vyho··
tovení, přílohy jako funkční vzory a modely, pří-
padně obtížné výkresy mohou být připojeny jen
v jediném provedení.

3. Každý návrh přihlášený do soutěže musí
být označen "Řešení tématického úkolu č. . .....
VÚGTK" a musí obsahovat jméno a adresu zlepšo-
vatele, adresu zaměstnavatele a číslo jeho konta
u SBCS.
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4. Návrhy přihlášené do soutěže musi být sro-
zumitelné, technicky jasné a úplné. Pokud se ře-
šení opírá o literaturu, musí být tato přesně uve-
dena.

5. Konečná lhůta pro podání řešení je uve-
dena u každého úkolu. Za včas došlé se považuji
ty návrhy, které ve stanoveném termínu budou do-
ručeny sekretariátu VÚGTK v Praze 1, tř. POlitic-
kých vězňů 12. Ve sporných případech je rozhodu-
jicí datum poštovního razítka.

B. Pro Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický

1. Každé řešení bude po jeho přihlášení zkou-
máno ústavem pověřeným průzkumem prospěš-
nosti a řešitelé. budou případně vyzváni k doplnění
nebo dořešení neúplně zpracovaných částí návrhu.

2. Do jednoho měsíce po uplynutí konečné
lhůty pro podání řešení musí být řešitel vyrozu-
měno dalším řízení.

3. Ze dvou stejnýcn řešení bude dána přednost
tomu, které došlo do VÚGTK dříve.

4. Práva vyplývajlcí pro navrhovatele ze zá-
konných předpisů o vynálezech, objevech a zlep-
.šovacích návrzích zůstávají navrhovatelům za·
chována, zejména pokud jde o nárok na další od-
měnu v případě realizace vynálezu nebo zlepšova-
cího návrhu a také nároky na ostatní výhody jako
právo na přihlášení vynálezu apod. nebudou do-
tčeny.

5. Každé jednotlivé řešení bude vyhodnoceno
VÚGTK a předloženo ke schválení CÚGK a SSGK.

C. Pro ČUGK a SSGK
1. Vyhlašující organizace ustaví komisi, která

projedná všechny návrhy do dvou měsíců po uply-
nutí lhůty, stanovené k vyřešení bez zřetele na
,pořadí, v němž došly. Návrhy došlé po lhůtě se
,projednají podle předpisů o ZN bez nároků na od-
měnu z titulu tematického úkolu.

2. Po projednání v komisi schvaluje výsledky
vyhodnocení řešení jednotlivých úkolů a inforJ;lluje
řešitele o konečném výsledku s tím, že úkol po-
važuje za uzavřený. CúGK a SSGK schvalují na ná-
vrh souÍ'ěžní komise odměny a jejich výplatu s ko-
nečnou platností.

3. Vypsaná odměna bude přiznána za kom-
plexní vyřešení úkolu, odpovídající jak soutěžním
podmínkám, tak i požadavkům uvedeným v jed-
notlivých tematických úkoiech. V případech jen
dílčího řešení může být odměna snížena nebo roz-
dělena mezi několik dílčích řešení. Dojde-li ně-
kolik řešení vyhovujících všem požadavkům, bude
odměna přiznána nejvhodnějšímu z nich. Bude-li
však optimálního řešení dosaženo kombinací ně-
kolika návrhů, z nichž každý bude třeba sám o so-
bě 'Ó.plný,bude odměna rozdělena na všechna tato
řešeni.

4. Za předloženě vzorky, funkční modely nebo
prototypy odpovídající podmínkám stanoveným pro
jednotlivé 'Ó.kolybudou poskytovány přiměřené ná-
hrady. Tyto náhrady se nevčítají do odměn na ře-
šení tematických úkolů.

5. Odměny a náhrady vyplatí CÚGK, pří-
padně SSGK do 14 dnů po jejich schválenI a vý-
sledek soutěže uveřejní v odborném časopisu GaKO.

Seminář o automatizaci ekonomických
agend a evidenci nemovitostí

Odborná skupina pro automatizaci při Slovenském
výboru pro gedézii a kartografii VTS a výz-
kumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický v Praze uspořádaly v Bratislavě dne 10.
dubna 1969 seminář o problémech využití výpo-
četní techniky pro automatizaci ekonomických
agend a pro provádění změn v písemných operá-
tech evidence nemovitostí.

. Semináře se zúčastnilo 50 pracovníků růz-
ných složek resortu ze Slovenska a dále zástupci
výpočetního střediska GÚ Praha, VÚGTK Praha a
Vojenského topografického ústavu Dobruška.

Na semináři byly předneseny tyto referáty:
Ing. Bohumil Vol f I k (VÚGTK); Význam a

vývoj automatizace ekonomických agend v geo-
dézii a kartografii.

Ing. Ján K o c i á n (lG Bratislava): Automati-
zace v oblasti mzdové agendy.

Ing. Karol B a dlí k (lG Bratislava): Automa-
tizace v oblasti prostředků postupné spotřeby.

Doc. Ing. Dr. Oldřich V á I k a, CSc. (VÚGTK):
Použití samočinného počítače pro provádění změn
v evidenci nemovitostí.

Ing. Jozef H a z uch a (SSGK Bratislava):
Praktické zkušenosti s vyhotovením písemného
operátoru evidence nemovitostí a se sumarizací
sektorových přehledů o plochách kultur na samo-
činném počítači MINSK 2/22.

V úvodní přednášce se ing. Volfík zaměřil na
automatizaci ekonomických agend v našem resortu
všeobecně. Ukázal na některé překážky, které jsou
tomuto procesu v cestě: např. nedostatek finanč-
ních prostředků, zdánlivá neefektivnost vlivem
velkých odpisů výpočetní techniky a levné pra-
covni síly, nedostatek kvalifikace zaměřené po-
třebným směrem aj. Přesto má automatizace vý-
znamně místo při zvyšování produktivity práce.
Použití automatizace bude mít význam i v připra-
vovaně jednotné evidenci pracujících. Dále před·
nášející promluvil o výzkumu a realizaci dílčích
a integrovaných soustav v rllzných technických a
ekonomických oblastech a o perspektivě mecha-
nizace a automatizace v geodézii a kartografU
vůbec.

Ing. Kocián hovořil o zkušenostech s automa-
tizací mzdové agendy. S přípravou bylo započato
již v r. 1966 a částečně byly použity výsledky býv.
DÚG Plzeň. V lG Bratislava použili jako' nositel
automatizace samočinný počítač MINSK 22. Od
r. 1968 se veškeré mzdy počítají na tomto počítači.
Automatizace mzdových agend je organizačně
i programátorsky náročná pro značnou kompliko-
vanost našich mzdových předpisů a jejich časté
změny. Kromě toho je velmi citlivá na přesnost a
včasnost výpočtů. Proto je velmi důležitá pečlivá
kontrola prvotních dokladů, tj. mzdových lístků i
kontrola děrných pásek. Celkové náklady na vý-
počet mezd jsou cca 4,10 Kčs na 1 mzdový lístek
a celkový čas včetně kontrol a přípravy je asi 2
hodiny na 1000 pracovníků.

Ing. Badlík v první části své přednášky po-
jednal o ideovém projektu automatizace evidence
stavu a pohybu základních prostředků. Evidence
ZP se vyznačuje poměrně velkým rozsahem zpra-
covávaných informací, je často pravidelně i mimo·
řádně kontrolována a má tedy dobré předpoklady
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pro automatizaci. V lG Bratislava odkoupili vy-
pracovaný a používaný soubor programil od Pod-
niku výpočetní techniky pro samočinný počítač
MINSK 22. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že
zpracování evidence ZP na počítači je proti dosud
používanému ručnímu zpilsoťu výhodnější, dochází
k úspoře na nákladech a evidence je kvalitnější.
Podobným způsobem bude řešena automatizace
stavu a pohybu DKP, která je 40sud v stadiu vý-
voje. Automatizace zpracování údajil v oblasti ma-
teriálových zásob, vzhledem k poměrně malému
množství druhil materiálil v našem resortu, postačí
omezit na 'evidenci stavu a pohybu zásob. Program·
pro tuto agendu je připraven, ale dosud s ním
nejsou praktické zkušenosti.

Odpolední část semináře byla věnována evi-
denci nemovitostí. Ing. Dr. Válka nastínil možnost
provádění změn v písemných operátech evidence
nemovitostí použitím samočinných počítačil. Celý
problém je dosud ve vývoji a nejdilležUější bude
určit "vhodného nositele informací pro uchování
základního stavu evidence po dobu 1 roku (děrná
či magnetická páska, štítek). Tento stav by se kaž-
doročně opravil podle výkazu změn, a tím by se
obdržel nový základní stav. Pak bude možno vy-
pracovat celý soubor dalších programil pro rilzné
zpracování údajil EN: kromě rilzných sumarizací,

např. výpisy, výpočty daní aj. Bude však nutné dil-
sledně provádět zII!ěny automaticky, i v případě
malého počtu změn. Vzhledem k tomu, že rilzno-
rodost změn v EN je velká, je připravovaný pr!»
gram složitý a má mnoho logických cest, které je
nutno dobře prozkoušet.

V poslední přednášce Ing. Hazucha seznámil
účastníky semináře se zkušenostmi s vyhotovením
písemných operátoril EN a sumarizace sektorových
přehledil o plochách kultur samočinným počíta-
čem. Proti operátilm vyhotoveným na děrno-
štítkových strojích Aritma, mají operáty vyhoto-
vené samočinným počítačem výhody lepší čitelnos-
ti, evidenční listy je možno doplnit jménem vlast-
níka, uživatele, jednotlivé části mohou mít rilznou
úpravu. Dosud se tímto zpilsobem vyhotovují nové
operáty v Západoslovenském kraji. Prvotním do-
kladem pro sumarizaci sektorových přehledil na
samočinném počítači je základní sektorový přehled.

Závěrem semináře byla diskuse, v níž předná-
šející zodpověděli řadu dotazil. Seminář splnil svilj
úkol informovat širši okruh pracovníkil o mož-
nostech automatizace některých prací v re1sortu
geodézie a kartografie

Ing. Zbynl!k SoulJek,
VIJGľA. naha.

Nesplněný rozkaz K. H. Franka
ke zničení originálů map stabilního katastru

Měsíc květen byl příležitostí připomenout i někte-
ré, geodetické i širší veřejnosti málo známé sku-
tečnosti, jimiž ve své křeči prohrané války nacis-
tické vedení chystalo mimo jiné i zničení takových
nenahraditelných hodnot, jaké představoval fond
originálních map stabilního katastru z území Mo-
Davy a Slezska, uložených v Archívu katrastrálních
map v Brně a jeho mimobrněnských dislokovaných
krytech.

Na tom, že toto dUo zkázy nebylo dokonáno,
má hlavní zásluhu tehdejší šéf pozemkcyrého ka-
tastru na Moravě doc. ing. Alois S i m e k, jehož
nedožité 86. narozeniny jsme v červnu t. r. vzpo-
mínali.

V pozilstalosti Ing A. Simka, kterou se vší pie-
tou dosud chová jeho vzácná paní a jež ochotně
dalra materiál k nahlédnutí, je mimo jiné i jeho
vlastnoruční záznam, vztahující se k této mimo-
řádné události a znějící takto:

"Pilvodní mapy stabilního katastru byly spo-
lehlivě uloženy v klášteře Rajhradě. Počítací stro-
je za 3000000 Kčs byly uschovány v trezorech
Zemského finančního ředitelství, pro katastrální
operáty vybudovány úkryty v Boskovicích, Novém
Městě, Třebíči. Prodejné otisky kratastrálních map
zachránil Ing. Marek a Ing. Boudný. Dne 19. 4. 1945
povolal mě do úřadu K. H. Frank, že mám zapálit
Archiv map katastrálních v Brně, kde bylo 88000
mapových listJi v ceně 4 000 000 Kč. V bunkru mně

tento rozkaz K. H. Franka sdělil též Dr. Glatzner
(tehdejší presidiální šéf Z. f. ř. v Brně - pozn.
autora). Mapy měly být pilvodně ve zvláštních bed-
nách odeslány do Německa, byly však již 2 mě-
síce zadrženy v Brně. Zpoždění vyhotovování beden
jsem odilvodnil nedostatkem materiálu i zaměst-
nancil na psaní konsignací do k,aždé bedny. Odpíral
jsem vyhovět a odilvodňoval, že mapy slouží lidem
a že správa země - státu by byla úplně znemožně-
na, nehledě k trestu, který by stihl mě a Dr. Glatz-
nera. Očekávaná telefonická odpověď K. H. Foon-
kovi tedy zněla: Wir haben keine Sprengmittel -
k výkonu rozkazu nemáme výbušnin."

Rozkaz byl pochopitelně přísně tajný, a proto
bylo jen málo zasvěcených. V pozůstalosti je však
pozdější doklad z r. 1959, podepsaný účastníkem
a svědkem toho jednání na Z. f. ř. v Brně, který
zcela potvrzuje obsah autentického záznamu Ing.
A. Simka. Zní takto:

Potvrzení
Jest mi známo, že zmocněnec německé říše

JUDr. Glatzner z presidi1a Zemského finančního ře-
ditelství v Brně dopoledne dne 19. 4. 1945 narychlo
povolal do krytu Z. f. ř. Aloise Simka, aby s ním
projednal telefonický rozkaz státního tajemníka
K. H. Franka: zapálit Archív map katastrálních a
podat ihned zprávul

Jednalo se o katastrální mapy z území země
Moravskoslezské. Ing. Simek upozornil Dr. Glatz-
nera na nedozírné následky' a škody, které by
vznikly všem oborilm státní správy a odepřel roz-

1969/183



Geo,detickt a kar10grafickt obzor
184 ročník 15/57, číslo 7/1969

kaz vykonat. Dr. Glatzner uznal dllležité rozhod-
nutí Ing. Šimka a odtelefonoval K. H. Frankovi, že
není k tomu výbušnin.

Tímto zákrokem zachránil Ing. Šimek Čs. re-
publice ohromné hodnoty.

Toto potvrzení činím podle mého nejlepšího
vědomí a svědomí jako přímý účastník rozhovoru
Ing. Šimka s Dr. Glatznerem, neboť jsem byl pově-
řen v podzemním hnutí H. K 17, abych dohHžel,
aby se spisy neničily.

V Brnědne 23. února 1959
Alois Králík v. r.
Brno, Pellicova 5b
č. obč prllk. 562799 serie DM-55

Na cit. originálu je tužková poznámka Ing.
Šimka: ,,176 544 listů, 17 milióm1." .

S odstupem času, kdy si hrllzy nacismu znovu
připomínáme, zaslouží si pozornost geodetické ve-
řejnosti i tento statečný, vlasteneeký a edpovědný
postoj Ing. A. Šimka, jímž bylo zabráněno nedo-
zírným škodám a státní správě i národu zachráně-
ny nenahraditelné hodnoty.

Jeho jednáni v kritických dnech před koncem
II. světové války dokresluje prof1l vzácného, ale
jinak velmi skromného člověk,a, na jehož zhodno-
cení zejména z hlediska odborného zeměměřická
veřejnost dosud čeká.

1. července 1884 - před 85 lety se rmrodll v omi-
cích u Brna profesor Ing. Vladimír Fi1kuka, emer. řád-
n9 profesor geodézie na vysoké škole technické v Z,á-
hřebu v Jigoslávl1. Byl děkanem této školy a zastával
fun'kci inspektora agrárních operací. V roce 1923 se
vzdal profesury a vrátil se do čs. republiky. V Brně si
otevře,l technickou kancelář jako úl'. aut. civ. geometr.
Zde také zastával funkci hon·orovaného k'onsula býv.
království SHS. Byl odborně literárně činn9 jak v Jugo-
slávii, tak i v CSR. Byl členem redakční ~omise ZV.
(Zemřel 27. února 1944 v Brně.)

3. července - před 85 lety se narodil v Jestřebicích
u Milevska Ing. Josef Cunát, měřický rada b9v. minister-
stva dopravy a techniky, zástupce přednosty zeměměřic-
kého oddělení. Do roku 1921 pracoval u Voj. zeměpis-
ného ústavu v Praze. U VZÚ se zúčastnll činně přesné
nivelace území Velké Prahy, aby po přechodu do b9v.
ministerstva veřejn9ch prací věnoval se deflnitiV'ně přes-
né nivelaci, dosáhnuv d·okonalého ovládání te'chnick9ch
i po'čtářsk9ch problémii na tomto poli. V r. 1937 byl
jmenov,án místopředsedou zkušební k·omise pro autori-
zační zkoušky zeměměřick9ch inžen9rfi. [Zemřel 10. červ-
na 1942 v Praze.)

5. července 1934 - před 35 lety zemřel v SofH bul-
harsk9 geodet I. D. Kovačev, řádn9 profesor geodézie
a kultuI'1ní techniky na zemědělsko-lesnické fakultě so-
fijské university. V r. 1906 v ústavu "Servíce géographi-
que de ľArmée" v Paříži se specializoval na vyšší geo-
dézii. Dalšímu studiu se ještě v·ěnoval na geodetickém
institutu v Postupimi. Jeho publikační činnost byla velmi
hojná. Vedle řady článkii populárních o astronomii me-
teorologii napsal četná vědecká p,ojednání o geofyzice
a geodézii. Ve sv9ch pracích řešll prof. KovaČ6v vě-
decké problémy a náměty z oboru geodézie, t9kající
se zvláště Bulharska a stal se tím jedním ze zaklada-
telii bulharské geodetické vědy. V roce 1925 vydal učeb-
nici z geodézie nižší "Geodezija". Jako autor této učeb-
nice je prv9m pracovníkem, 'kter9 se ujímá soustavně

zpracování celé látky. Přispíval i do Zeměměřického
věstníku. [Narodll se 26. října 1875 v Kystendile v zá-
padním Bulharsku.)

13. července 1884 - před 85 lety se narodil ve Vo-
lyni PhDr. Jindřich Svoboda, řádn9 profesor astronomie
pro sférickou astronomii, astronomického určování ze-
měpisných souřadnic a základii vyšší matematiky na
CVUT v Praze. V rnce 1925/26 byl děkanem. Podstatně
zdokonalil známou metodu Horrebow-Talcottovu k urče·-
ní v9šky pólové. Sestrojil zrcadlov9 astroláb a zlepšil
lomen9 dalekohled de la Baume-Pluvineliiv. Vedle vě-
de,ck9ch prací publikoval kratší studie a napsal řadu
čánkii do riizných odborných časopisii. Byl členem Krá-
lovské společnosti nauk, Námetní rady badatelské, Ma-
sarykovy akad,emie práce Mezinárodní unie astronomic-
ké, ap. Francouzskou vládou byl vyznamenán řádem
důstojníkii Cestné legie. V době německé okupace byl
internován. [Zemřel 12. května 1941 v Praze.)

17. července 1904 - před 65 lety se narodil v Nym-
burce Ing. Karel Tomsa, CSc., býv. vědecký pracovník
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického v Praze. V letech 1926-30 byl asistentem
akademika Ryšavého na CVUT v Praze, v letech 1932
až 1934 u prof. Tichýho v Brně. Do roku 1938 praooval
u Voj. lesnich podnikii a od r. 1938-1951 u ministerstva
zemědělstvi a státnich lesii. Po odchodu z VÚGK v Praze
praooval ještě u Voj. topografického ústavu v Dobrušce.
Jeho odborná literárni činnost je bohatá. Přispíval do
Zeměměřického věstníku, Technického obzoru, Zpráv ve-
řejné služby technické, Sborníku CSAVZ, Stavitelského
kalendáře, Jenauer-Rundchau, atd. Všechny práce jsou
ponejvíce z letecké fotogrammetrie. Zasloužil se zejména
o zavedení analytické aerotriangulace do praxe. Autor
"Praktické geometrie lesnické" [Zemědělské nakladatel-
ství, 1966).

19. července 1909 - před 60 lety se narodil v Ba-
huňovicich na Hané Ing. Vladimír Brázda, prac·ovník
Ceského úřadu geodetického a kartografického v Praze.

22. července 1784 - před 185 lety se narodil v Min-
denu slavný němécký astronom Friedrich Wilhelm
Bessel. V r. 1810 byl povolán za profesora hvězdářství
u ředitele hvězdárny v Královci. Výzkumy z astl'Onom:e
sférické a teoretické uveřejnil ve dv'ou svazcích "Astro-
nomische Untersuchungen". Praco'val též v geofyzice a
geodézii. Napsal na 400 diiležitých praci ze všech uve-
dených oborii. ~Zemřel r. 1846 v Kr,álovci).

26. července 1759 - před 210 lety se narodil v Kam.
Šenově Jindřich František Jakub Kreibich, farář v Žite-
nicích u Litoměřic a český kartu,graf, který své mapy
opřel jednak o Davidova měření a svoje vlasnní. Tak po-
řídil mapy tehdejších všech českých krajii [1: 246 500).
Při znázornění povrchu krajiny dal již rýt terén šrafo-
vaný. Tak vzniklo 16 českých krajii. které mají samostat-
né listy v Kreibichově krajském atlasu. [Zemřel 17. pro-
since 1833 v Praze.)

30. července 1949 -- před 20 lety zemřel v Praze
Ing. Antow.ín Buneš, em. ústř,ední rada a předn·osta sta-
vebního úřadu, odbor 1 [zeměměřický) hlavniho města
Prahy. Byl spoluzakladatelem Spolku českých geometrii.
Odborník v oceňování pozemků [tvorba cen stavebních
pozemků). Clen zkušební komise pro II. státní zkouš'ku
na býv. zeměměřické fakultě CVUT v Praze. [Narodil
se 25. září 1876 v Hlinsku.)

4. srpna 1909 - před 60 lety zemřel v Brně ing. JO-
sef Lička, první profesor geodézie na brněnské vysoké
škole technic'ké a její rektor ve školním roce 1908/09.
Prof. Lička měl obsáhlé vědomosti teoretické i praktic-
ké, neboť mnoho let pracoval v praxi. V neposlední řadě
i ve stavebním úřadě král. hlav. města Prahy. Své bo-
haté teoretické zku&enosti získal na UK v Praze a
v Německu. Na UK studoval matematiku, astronomii,
pedagogi'ku a filosofii. Na brněnské vyso:ké škole tech-
nické se věnoval budování zcela novéh[) ústavu vědec-
kého, jakož i organizaci přednášek na odboru stavebně
inženýrském a na učebném běhu pro zeměměřiče. Na-
psal celou řadu vědeckých prací, z nichž některé vyšly
i v jazyce francouzském. [Narodil se 13. srpna 1852
v Paskově na Moravě.)
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9. srpna 1884 - před 85 lety se narodll v Mllnchs-
bergu u Solnohradu Otto Gruber, německý konstruktér
fotogrammetrických přístrojl1 a em. profesor vysoké ško-
ly technické ve Stuttgartu. Od roku 1930 byl č'inným
u firmy Carl Zeiss v Jeně. Zde pl1sobil jako vědecký
vedoucí v oddělení pro geodetické přístroje. Vynikal
v oboru optic'kého měření délek a foto'grammetrii, zvláš-
tě letecké. S profesorem Hugershofferem sestrojll v díl-
nách G. Heyde v Dráždanech "Aerotopograph" a u fir-
my Carl Zeiss přístroj "Zeiss-Aewtopo,graph". (Zemřel
3. května 1942 v Jeně.)

30. srpna 1879 - před 90 lety se narodil v Počát-
kách ing. Dominik Bukovský, býv. přednosta katastrální-
ho měřického úřadu v Praze. Po někoI1ka letech u býv.
evidence katastru daně pozemkové v Brně byl přidělen
do triangulační kanceláře min. financi ve Vídni. Pro
své bohaté zkušenosti v novém zaměřorvání měst byl po
návratu z I. světové váLky přidělen na kratší dobu
u nového měření v Praze. V letech 1923-25 organizoval
službu pozemkového katastru na býv. Podkarpatské Rusi
a pak pracoval v dohlédací službě u ZFR. v Praze. Od
roku 1931 pak pl1sobil jako před'nosta katastrá~ního
měřického úřadu v Praze. (Zemřel 11. ledna 1932
v Praze.)

3. září 1844 - před 125 lety zemřel v Lltoměřicích
PhDr. Adam Blttner, profesor matematiky a praktické
geometrie na stavovském technickém ústavu v Praze.
Po smrti Aloise Davida pracoval na pražské hvězdárně,
kde se stal v roce 1837 ředitelem a zároveň profesorem
astronomie na pražské universitě. Od té doby pak pře-
stal přednášet na stavovském technickém ťístavu v Pra-
ze. (Narodll se 19. října 1777 v Suchém dolu na Za-
tecku.)

6. září 1884 - před 85 lety se narodll v Gerhovi-
cích u Hořovic ing. Josef Jaroš, ťístlled'ní rada hlav. měs-
ta Prahy a přednost stavebního úřadu odbor 1 (země-
měřický). Vynikal po stránce stavebně měřické. Regu-
lační vytyčení celé norvé dejvické čtvrt! je jeho dílem.
V době největšího stavebního ruchu v první třetině na-
šeho století řídil veškeré práce toho druhu v celé Velké
Praze. (Zemřel 27. června 1952 v Praze.)

11. září 1889 - před 80 lety se narodll ve Slavkovi-
cích na Moravě ing. Josef Peňáz, přednosta měřického
a regulačního oddělení města Brna, honorovaný docent
stavby měst a člen zkušební komise pro stát. zkoušku
zeměměřického inženýrství a II. státní zkoušku odboru
architektury a pozemního stavitelství na brněnské tech-
nice. Ing. PeMz jako zeměměřič byl významným urba-
nistou a účastník mnoha tuzemských regulačních sou-
těží. Své llteráml práce publlkoval v ZV, Zprávách ve-
řejné služby technic'ké aj. Od roku 1923 byl členem re-
dakce ZV a členem Ústavu pro stavbu měst při Masa-
rykově Akademii Práce (MAP). Ve školním roce 1947/48
suploval přednášky z nižší geodézie po dobu zdravotní
dovolené prof. Semeráda. (Zemřel 16. listopadu 1956
v Brně.)

24. září 1889 - před 80 lety se narodil v Zitavě
Ing. Dr. Václav Kolomazník, emer. přednosta býv. trian-
gulační kanceláře ministerstva financi a hooorovaný
docent "Nauky o pozemkovém katastru a měřických
předpisech" na vysdké škole inženýrského stavitelství
na CVUT v Praze. (Zemřel 1. května 1959 v Chlumci
nad Cidlinou.)

26. září 1784 - před 185 lety se narodll v Kristillinll
(Oslo) Krištof Hansteen, astronom a profesor university,
Pracoval na velkém rusko-skandiriávském stupňovém
měření. Ve svých pracích se věnoval ponejVíc magne-
tismu Země. Za tím účelem podnikl také v letech 1828
až 1830 cestu na Sibiř až k Irkutsku. Napsal celou řadu
přednášek jako "Lehrbuch der Geometrie", Vorlesungen
Uber die Astronomie", atd. Od r. 1822 vydával se spo-
lupracovníky "Magazin for Naturvidens-kabeme. (Zemřel
ve svém rodišti 15. dubna 1873.)

29. září 1749 - před 220 lety se narod11 v Amlens
Jean B. JOlleph Delambre, francouzský astronom. Spolu-

pracoval s Méchalnem v letech 1792-1799 na stupňo-
vém měření Dunkerque - Barcelona. Oba společně na-
psali o tomto měření dílo "Base du systeme métrique
declmale ou Mesure de l'arc du méridien compri entre
les paralleles de Dunkerque et de Barcelona". (Zemřel
19. srpna 1822 v Paříž!.)

29. září 1809 - před 160 lety se nar,odil v Praze
Václav Merklas, český kartograf, rytec a vydavatel mno-
ha atlasl1. (Atlas zeměpisný, Atlas starého světa, atd.)
Položll základ českému podniku Felklově na výrobu g16-
M. (Zemřel r. 1867 v Opavě.)

1479 - před 490 'lety se narodil v Clermontu Jean
Femel, francouzský lékař, matematik a astronom. Pro
svl1j spis "Cosmotheoria libros duos complexa" potřebo-
val údaj o velikosti Země. Změřil přímo délku jednoho
stupně na polednlku Paříž-Amiens. Vzdálenost změřil
počtem otoček kola svého vozu, otočky převedl na počí-
tací stroj a ta'k obdržel délku šířky stupně na 11 060 531
metr. Tento Výsledek byl náhodný. To byla jedna z pr-
vých snah učencl1 o přesné stanovení zemského roz-
měru. (Zemřel 1558 v Pai'1ži.)

1519 - před 450 lety se narodil v Lubanl v Horní
LužicI Pavel Fabricius, vídeňský lékař, matematik, kar-
tograf a autor nejstaršÍ mapy Moravy. Mapa je opatře-
na zeměpisnou sítí a zasazena mezi okolní země. Obojí
scházelo Lazlovým mapám rakouských zemi a Klaudyá-
nově mapě Cech. Měřítko mapy 1 : 288000. R.íční sousta-
va je dosti zevrubná, hory vykresleny nárysem kopcl1.
(Zemřel v r. 1588 ve VídnL)

V roce 1967 začal Terplan, Státn! ústav pro územn! plánován!
v Praze z pověřen! ministerstva výstavby a techniky vydávat bul-
letin Územn! plánovánI. Tento časopis vstupuje letos do 3. roč-
n!ku v rozš!řené formě jako celostátn! informačn! a pracovn!

orgán územnlho plánovánI a stavebně správnl praxe. Je zaměřen

na legislativn!, technické a metodické otázky. Kromě zpráv
ministerstva výstavby a techniky při náš! informace o pracich
zajilťovaných v resortu geodézie a kartografie a jiných navazuj!-
cich orgánů, Informace o připravovaných a dokončených územ-
nich plánech, výklady platných směrnic na konkrétnich přlkla-

dech územně plánovaci praxe, plynulý tok informacI o závěrech,

a zkulenostech jednotlivých územnlch plánů, teoretických

praci a studii.

Během svého vydáván! se časopis stal metodickou pomů,kou
a zdrojem Informaci mezi ministerstvem výstavby a techniky,
urbanistickými středisky krajských projektových ústavů, odborů

výstavby KNV ústředn!ml úřady, projektovými, výzkumnými
a vědeckými ústavy a vysokými Ikolaml. ~asopls vycházl 6x
ročně. Redakce a administrativa bulletinu Územn! plánován! je

v Praze 1, Platnéřskl\ 19.
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Vermessungstechnik, č. 4/1968

Pes c h e 1, H.: 15 let časopisu "Vermessungstechnik",
str. 121-123

H e e n e, G.: Práce redakčních kolektivi'! časopisu
"Vermessungstechnik", str. 123-124

B o h m, J.: Počet pravděpodobnosti a matematická sta·
tistika [9. část), str. 125-127

D e Ion g, B.: Periodická chyba goniometrické stupnice
elektrooptického dálkoměru EOS, str. 128-131

Ta e g e, G.: Normalizace kartografie při plánování síd·
lišť v NDR, str. 131-136

H e n n ing, H.: Vytyčování přavých úhli'l úhlovým
hranolem, str. 136-138

Z e t h, U.: Diferenciální překreslování a možnosti jeho
použití v NDR (1. část), str. 138-142

Ma r k, R. P.: Určení stavu justace stereokomparátori'!
pomocí testů přesnosti a demonstrace celého postupu
na příkladu stereometru, str. 143-148

K u b i s t a, M.: K problému refrakce v šachtách,
str. 149-153

S c h u 1z, F.: Nová forma dalšího vzdělávání inženýril
a technikil v NDR, str. 153-154

Vermessungstechnik, ě. 5/1968
Ku s c h, M.: K otázce analytické blokové triangulace

s použitím samočinných počítačil střední rychlosti,
str. 161-166

S c h i I db ach, G.: Přeměna výrobního oddělení v ná·
rodním podniku inženýrské geodézie na socialistický
kolektiv, str. 166-168

E 1s IIs s e r, L.: K otázce vyhotovení optimálních mo·
delil plánování v geOdézli a kartografil, str. 168-171

S c h li dli c h, M.: Zavedení kontroly měřítka a orien·
tace v astronomicko-geodetických sítích, str. 172-176

Me i e r, S.: K výpočtu korelací, str. 176-179
Kr IIm e r, J.: Vyhotovení plánfi nádraží v měřítku

1: 1000 metodou letecké fotogrammetrie, str. 179-182
III h a r d t, E. a P IIs s 1e r, D.: Orientace modelil

v praxi, str. 182-185
Ze t h, U.: Diferenciální překreslování a možnosti jeho

použití v NDR (2.část), str. 186-189
F e i s t, W.: Nový geodetický signální reflektor TSG

200 Carl Zeiss Jena pro velmi přesnou triangulaci,
str. 189-193

K a u t zle b e n, H.: Střední opravy časových variací
zemského magnetického pole při polním geomagne-
tickém měření na území NDR, str. 193-196

Przegll!d Geodezyjny, č. 9/1988

S z m i e I e w, B.: Naše úkoly ve světle tezí V. sjezdu
Poiské sjednocené dělnické strany, str. 361-363

C h w ale k, J.: XI. mezinárodní fotogrammetrický
kongres str. 363-364

S z c z e s n i a k, R.: Kontrolní měření zemědělských vý-
nosů a setby, str. 365-366

S z c z y g i e I s k i, W.: Struktura stavebních parcel ve
venkovské obci, str. 367-369

K a s per e k, S.: Možnosti využití fotogrammetrických
materiálů při geodetickém zpracování městských tlze-
m{ (2. část), str. 369-373

Oty s, A. - W a s i I e w s k i, J.: Světelný dálkoměr
Kristal, jeho stavba a princip činnosti, str. 374-378

I d z i k, A.: Úloha zjišťování konstant v Koppeho vzor-
ci z výpočetního hlediska, str. 379-381

Z g i e r s k i, J.: Z geodetické sekce pozemkových tlprav,
str .. 382-384

S w i I! t k i e w i c z, A.: Fotogrammetrické práce pro
potřeby zemědělství v Uzbekistanu, str. 393-395

Str zem s k i, M.: Zásady rozdělení zemědělské výrob-
ní plochy určené pro zemědělské pi'!dní mapy, str.
396-398

No w o s i e 1s k i, E.: Podmínky pro skladování geode-
tické a kartografické dokumentace (1. část), str. 399
až 400

Przegll!d Geodezyjny, ě. 9/1988
S z y m a ft s k i, M.: Některé problémy scelování pozem-

ků ve světle tézí ÚV Polské sjednocené dělnické
strany pro V. sjezd, str. 401-402

Lip i ft s k i, B.: Zásady pozemkové politiky v rilzných
evropských zemích, str. 403-405

P o u r, B.: Plánování rekreačních oblastí v ČSSR, str.
406-410

W r z o c h o I, S.: Uvažování eroze při formování prvki'!
projektu úprav zemědělských pozemků (1. část), str.
411-415

Z é! b e k, J.: Vliv změny teploty na vzdálenosti a výšky
měřené jednoobrazovými tachymetry, str. 415-418

I' I e w a k o, M. - Z u k, J.: Použití elektronického dál-
koměru TELEMETR OG-1 při polárné metodě určení
souřadnic bodi'! fotogrammetrického základu, str.
419-423

B i e t k o w s k i, M. - M e rci k, S.: Výsledky zkoušek
reflexních fólií s hlediska možnosti jejich použití
(při signalizaci bodil) v geodézii a důlním měřictví,
str. 424-426

T roj a n o w s k i, K.: Přesnost určování souřadnic kon-
cového bodu v některých rovnostranných dillních po-
řadech, str. 427-430

S z w e j k o w s k i, A.: Zjednodušený zpi'!sob sestavování
společného rozpočtu pro zadavatele a vykonavatele
geodetických prací, str. 431

Ber n a s i k, J.: Pokus o zvýšení přesnosti měření de-
formací staveb metodou pozemní fotogrammetrie, str.
437-440

Bar t o s z e w s k i, Z.: Problém procesu tvorby země-
dělských pi'ldních map, str _,441-442

Przegll!d Geodezyjny, ě. 11/1968
Lip i ft s k i, B.: Téze pro V. sjezd Polské sjednocené

dělnické strany a problematika pozemkové politiky
ve městech, str. 445-446

K 1 o pot o w s k i, J.: Nová instrukce pro scelování a
směny pozemků, str. 447-448

G a e r t i g, T.: Patentová ochrana v Ústavu geodézie a
kartografie, str. 448-454

J a nu s z, W. - K a s per e k, S.: Souprava měřicko
kontrolních zařízení pro měření deformací hydrotech-
nických objektil, str. 455-459

Hol e j k o, K. - Mil e w s k i, J.': Chyby z odrazu
u rádiových dálkoměrfi a jejich redukce pomocí sa-
močinného počítače, str. 459-465

Z é! b e k, J.: Přesnost jednoobrazovych tachymetri'!, str.
466-472

Li n sen bar t h, A.: XI. mezinárodní fotogrammetrický
kongres v Lausanne, str. 479-483

No w o s i e 1s k i, E.: Podmínky pro skladování geode-
tické a kartografické dokumentace - blány a foto-
grafické filmy (2. část), str. 487-488
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Mapa předčtvrtohorních útvarů. Měřítka 1 : 200 000.
Mapový list:

M-33-XIV TepIice - Annaberg - Buchholz 196D Kar-
tograficky zpracoval: Ústřední ústav geologický v Praze
l! Geologischer Dienst Freiberg. Topografický podklad:
USGK v Praze a Geologischer Dienst Freiberg. Repro-
dukce a tisk KRO v Praze. 1. vydání - dotisk - 1967.
1 list, vícebarevná, rozměr kresby 37 X 37 cm (68 X 72J.
Cena Kčs 9,50
KGF čís. přír. 51/68

M-33-XXVI Strakonice 1961 Graficky zpracoval:
Ostřední ústav geologický v Praze. Topografický pod-
klad: OSGK v Praze. Reprodukce a tisk: KRO v Praze.
1. vydání - dotisk - 1967. 1 list, vícebarevná, rozměr
kresby 37 X 37 cm (68 X 72J. Cena Kčs 9,50
KGF čís. přír. 52/68

M-33-XXVIII Jindřichův Hradec 1961 Graficky zpra·
coval: Ostře dní ústav geologický v Praze. Topografický
podklad: OSGK v Praze. Reprodukce a tisk: KRO v Pra-
ze. 1. vydání - dotisk - 1967. 1 list, vícebarevná, roz·
měl' kresby 37 X 37 cm (68 X 72]. Cena Kčs 9.50.
KGF čís. přír. 53/68

Geologická mapa CSSR
Mapa predštvrtohorných útvarov. Mierka 1: 200 000.
Na spoločnom Iistě:

L-33-VI Calovo 19611

L-33-1 Nové Zámky 1961 Zostavil: Geologický ústav
Dionýza Štúra v Bratislave. Topografický podklad: OSGK
v Prahe. Reprodukcia a tlač: KRÚ v Prahe. 1. vydanie
- dotlač - 1967. Na spoleooom listě, viacejfarebná
rozmer kresby 18,5 X 37,5 cm (68 X 72J. Cena Kčs 9,50
KGF čís. přír. 54/68
Geologické mapy předčtvrtohorních útvarů mají na

marginále listů připojeno "Stratigrafické schéma", geo·
logické řezy po liniích dle vyznačení v mapách a uve'
deny četné vysvětlivky.

Geologická mapa CSSR Měřítko 1: 500 000. Vydal
Ostřední ústav geologický v Praze ve spolupráci
s Ostře dní správou geodézie a kartografie. Zpracoval
Ostře dní ústav geologický v Praze a Geologický ústav
Dionýza Štúra v Bratislavě. Reprodukce a tisk KRO
v Praze. 1. vydání - 1967. Náklad 6000 výtisků. 2 listy
ve společném rámu, vícebarevná, rozměr kresby listu
84 X 81 cm (96 X 87J. Cena 35,-
KGF čís. přír. 58/68
Anglická verse téže mapy vyšla nákladem 2 000 vý·
tisků.
KGF čís. přír. 59/68
Geologickou mapu celého území našeho státu s při-

lehlými částmi sousedících států sestavil O. Fusán,
O. Kodyn, A. Matějka a L. Orbánek s početným kolekti-
vem spolupracovníků na podkladě geologické mapy
C:SSR 1 : 200000, mapy minerální síly půd CSSR
1 : 200 000, publikovaných map z území PLR, NDR, NSR,
Rakouska, MLR, RLR a rukopisných map SSSR a Ra-
kouska. Stav v mapě je k roku 1960, částečně doplněný
novějšími údaji.

Praha. Orientační plán Měřítko 1: 15 000. Vydalo
Kartografické nakladatelství: Zpracoval a vytiskl KRO
v Praze. 4. vydání - 1967. Náklad 8000 (25000J vý'
tisků. 2 listy ve společném rámu, vícebarevný, rozměr
kresby listu 108 X 66 cm (112 X 68J. Cena Kčs 8,-
Nástěnný orientační plán hlav. města Prahy pro ve-

řejnost má barevně rozlišeny pražské obvody, pojmeno'
'lány a oČíslovány. Významné objekty a historické pa·

mátky jsou uvnitř plánu označeny modrými štítky, 'IV

barvena je vodní sít a plochy porostů. V plánu JSOll

vyznačeny trati elektrických drah, trolejbusů a měst-
ských autobusů, dále parkoviště, stanoviště autotaxi é~

benzinová čerpadla. V barevném okraji plánu jsou vý-
Prahy.

Praha. Orientační plán Měřítko 1: 15 000. Vydalo Kal'
tografické nakladatelství. Zpracoval a vytiskl Kartogra-
fický a reprodukční ústav v Praze. 1. vydání - 19137.
Náklad 42 000 výtisků. 1 list, vícebarevný, rozměr
57 X 74 cm (slož. 20 X 11J. Cena Ksč 4,-
KGF čís. přír. 76/68
Nástěnný orientační plán hlav. města Prahy pro ve·

řejnost, v kapesní úpravě, s rejstříkem ulic a náměstí.
Popis Prahy a důležité informace pro návštěvníky jsoJ
uvedeny česky, rusky. anglicky, francouzsky a ně-
mecky. .

Geologická mapa krkonošského parku Měřitko
1 : 50000. Vydal Ostřední úo;:tav geologický v Praze ve
spolupráci s Kartografickým nakladatelstvím. Zpraco-
val Geofond Praha. 1. vydání - 1968. 1 list, vícebarev-
ná, rozměr 68 X 86 cm.

Mapu sestavil J. Chalouský za spolupráce J. Sekyry
(kvartérJ a R. Táslera (permokarbonJ.
Na ruhu mapy je uvedena "Geomorfologická map;}

Krkonoš" v měřítku 1: 50 000 a "Ložisková mapa Krko-
noš" v měřítku 1 : 200 000. Všechny mapy jsou doprová-
zeny řadou vysvětlivek.
Mapa je vytištěna jako příloha publikace "Příroda

krkonošského parku".
KGF čís. přír. 494/68

Jako samostatná mapa - prodejní výtisk. 1 vydání .-
1968. Náklad 2000 výtisků. Cena Kčs 10,-
KGF čís. přír. 495/68

Nejvyšší horstva v Asii Měřítko 1 : 6 000 000. Vydalo
Kartografické nakladatelství, n. p., Praha - 1968. Mapu
z podkladu ze souboru map "Poznáváme svět" zpraco-
vala a vytiskla Kartografie, n. p., Praha. 1 list, více ba-
revná, rozměru kresby 50,5 X 49,0 cm (36 X 55J.

Mapa vydaná jako příloha k publikaci Cerník-Sekyra
razně oznaceny směry výpadových silnic z vnitřn!
"Zeměpis velehor (Academia, Praha 1968J.
KGF čís. přír. 497/68

Velehorská oblast na území USA Měřítko 1: 6000000.
Vydalo Kartografické nakladatelství, n. p., Praha -
1968. Mapu z podkladu ze souboru map Poznáváme
svět" zpracovala a vytiskla Kartografie, n:' p., Praha.
1 list, více barevná, rozměr kresby 34 X 32 cm
(39 X 36).

Mapa vydána jako příloha k publikaci Cerník-Sekyra
"Zeměpis velehor" (Academia, Praha 1968J.
KGF čís. přír. 498/68

Jihomoravský kraj (6) Administrativní mapa CSSR
Měřítko 1: 200000. Vytiskla Kartografie, n. p., Pra,'
jako účelový náklad pro Výzkumný ú8tav zemědělský
pobočka Brno. 1 list, vícebarevná, rozměru kresby
65 X 108 cm (73 X 114J.
KGF čís. přlr. 492/68

Automapa - Avtokarta - Road map - Carte rou-
tiere - Autokarte Měřítko 1: 1 000 000. Vydalo Karto-
grafické nakladatelství jako účelový náklad pro n. p.
Benzina. Zpracovala a vytiskla Kartografie, n. p., Prahil.
2. vydáni - 1968. 1 list, vlcebarevná, rozměr papíru
40 X 79 cm (slož. 20 X 10J. Výtisk zdarma.
KGF čls. pNr. 155/68



Novinky pro Vás ...

Anglicko - ceský technický slovník
Slovník obsahuje asi 60000 hesel ze všech technických oborů.
Byl sestaven kolektivem autorů na základě excerpce moder-
ních britských a amerických knižních a časopiseckých pra-
menů.

Překladatelům, dokumentaristům, inženýrům všech oborů,
studujícím a všem ostatním pracovníkům, kteří studují anglo-
saskou literaturu nebo se zabývají převody anglických textů
do češtiny.

Váz. 69 Kčs.

Geodézie pro stavební techniky
Zabývá se teoreticky i prakticky vytyčováním a označováním
základních prvků - bodů, směrů, délek, úhlů, popisuje kon-
strukce nejdůležitějších pomůcek a přístrojů a správné za-
cházení s nimi. Probírá polohopisné a výškové měření a vyty-
čování, základy tachymetrie, fotogrammetrie a techniky roz-
množování plánů. Podrobně probírá zkoušky libel a postupy
horizontace rovin s uvedením potřebné teorie. Při probírání
přístrojů a pomůcek je přihlédnuto především k příslušné
československé výrobě a k nejmodernější přístrojové tech-
nice, hlavně v úboru elektronických dálkoměrů a redukčnlch
tacheometrů.

Zákům středních průmyslových škol stavebních všech studij-
ních oborů a absolventům těchto škol; dobrá příručka pro
praxi.

Váz. asi 18,- Kčs.

Zde odstřihněte a pošlete na ltdresu SNTL~odbytové oddělení,Praha 1, Spálená 51

0BJEDNACt USTEl{ ,
Dbjednávám(e)

. . . .. ks Anglicko-ěeský technický slovník

. . . .. ks Polák - Prokůpek: Gedoézie pro stavební
techniky


