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SLABOCH, V.
Koncepce výzkumu informačního systému geo-
dézie a kartografie.
Geodetický a kartografický obzor 17, 1971, č. 4,

s. 89-92, 3 obr., 5 lit.
Význam výpočetní techniky, zejména její význam
pro geodézii a kartografii. Informační systém
o území a funkce informačního systému geodézie
a kartografie. Vymezení základních pojmů. Fond
zpracovávaných informací a základní registry sy-
stému. Orientace výzkumu.

528: 330.401.72(437)
MICHAL, J.
Systémová analýza současné činnosti středisek
geodézie (1. část).
Geodetický a kartografický obzor 17, 1971, č. 4,

s. 92-95, 1 obr.
Principy systémové analýzy systémi\ a metody
zkoumání. Aplikace a návaznost na informační
systém geódézie a kartografie. Řídící a informač-
ní systém činnosti středisek geodézie (vnější a
vnitřní okruh systému).
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JAKUBKA, J.
Prdbě!né sledování svislosti osy továrního komí-
nu optickým provdovanlm.
Geodetický a kartografický obzor 17, 1971, č. 4,

s. 95-98, 8 obr., 2 tab., 2 lit.
Prťiběžné sledování změn ve vychýlení středu
vrcholu komínu v Uherském Hradišti. Technolo-
gický postup optického provažování jednotlivých
bodi\ osy komlnu, umožňující stanovit excentri-
city těchto bodťi bezprostředně po zaměřenl, bez
výpočtťi nutných pro protínání.

528.5.037
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s. 99-102, 7 obr., 2 tab., 5 lit.
Hrubá orientace nivelačního přístroje. Horizon-
ta ční a horizontačně centrační stativy. Požadavky
praxe na horizontačně centrační stativy a jejich
prototyp. Časové úspory a ekonomické úvahy.
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SLABOCH, V.
Konzeption der Erforschung des Informations-
systems in der Geodiisie nnd Kartographie.
Geodetický a kartografický obzar, 17, 1971, Nr. 4,

Seite 89-92, 3 Abb., 5 Lit.
BedeutUJng der Rechentechnik insbesondere flir
die Geodltsie und Kairtographie. Informations-
system liber das Gebiet und Funktion des Infor-
mationssystems in der Geodltsie und Kartogra-
phie. Absteckung der Hauptbegriffe. Fond der be-
arbeiteten Informationen und Grundregister des
Systems. Orientierung der Forschung.
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MICHAL, J.
Systemanalyse der gegenwiirtigen Tiitigkeit der
Zentren flir Geodiisie (1. Teil).
Geodetický a kartografický obzar, 17, 1971, Nr. 4,

Sieite 92-95, 1 Abb.
Prinzipe der Systemanalyse und Methoden der
Forschung. Applikation und AnschluB an die In-
formationssysteme der Geodllsie und Kartogra-
phie. Leit- nnd Informationssystem der THtigkeit
der Zentren flir Geodltsie (inneres und ltuBeres
Beireich des Systems).

528.489:697.8

JAKUBKA,J.
Durchlaufende Verfolgung der Vertikalitiit der
4-chse eines Fabrikschornsteins mittels optischer
Lotung.

Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 4,
SeUe 95-98, 8 Abb., 2 Tab .., 2 Lit.

Durchlaufende Verfolgung von V,erltnderungen im
Ausschlag der Mitte des oberen Schornsteinendes
in Uherské Hradiště. Technologischer Arbeitsgang
bei delr optischen Lotung der einz,elnen Punkte
der Schornsteinachse, die eine Bestimmung der
Werte der Exzentrizitlit dieser Punkte unmittel-
bar nach der Einmessung, ohne die fiir das Ein-
schneiden nl.ltlgen Rechenarbeiten, gewl1hrt.

528.5.037
MAKOVNÍK, D.

HorizontierulÍ.g geodiitischer Instrumedte.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 4,

Seite 99-102, 7 Abb., 2 Tab., 5 Lit.
Grobe Orf,entierung des Nivelliers. Horizontie-
run gs- sowie HorizonHerungs- und Zentrierungs-
istative. Anforderungen der Praxis auf Horizon-
tierungs- und Zentrierungsstative und deren Pro-
totyp. Zeiteinsparung und l.lkonomische Erwll-
gungen.
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SLABOCH, V.
Conception of Research of Inlormation System 01
Geodesyand Cartography.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 4,

pp. 89-92, 3 fig., 5 ref.
Significance of computation technique at aIl and
iD geodesy and cartography. Information system
for regional planning and function of Informa-
tion System of Geodesy and Cartography. Defini-
tion of fundamental terms. Information basis and
fundamental r1egisters of the system. Conception
of the research.
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MICHAL, J.
System Analysis of Presedt AQtivities 01 the LaJid
SUl'lVeyingCenters in Districts.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 4,

pp. 92-95, 1 f1g.

Principles of system analysis and methods of
research. Application to the Information System
of Geodesy and Cartography. Control and infor-
mation system of Land Surveying Centers in
Dlstrlcts (outer and lnner clrcles ,of the system).

528.489:697.8

JAKUBKA, J.
Continuous Dbservation ofAxis VerUcallty of
Factory Chimney by Dptical Plumblng.
Geodetický a kartognfický obzor, 17, 1971, No 4,

pp. 95-98, 8 Ug., 2 tab., 2 lit.

Continuousobservatlon of dlsplacements ·of the
topcentral polnt :of the factory chlmney at the
town of Uherské Hradiště. Procedure of optical
plumbing of single points of the chlmney axls
and dlrect measurlng ·of dlsplacements af these
polnts wlthout computatlons that hava to be dona
when uslng lntersection method.

528.5.037
MAKOVNIK, D.

LevelUng the Geodetfeal Instruments.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 4,

pp. 99-102, 7 fig., 2 tab., 5 ref.
Approxlmate horlzontal settlng of the leve!. Le-
veIllng and levelllng-centerlng trlpods. Practical
Dequirements on the levelllng-centerlng trlpods
and thelr prototype. Tlme savlngs and economlc
conslderations.
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SLABOCH, V.
ConcePf:ion des rec'herc1J!es du systěme ďinlorma-
Iion en géodésie et cartographie.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 4,

pages 89.-92, 3 illustratlons, 5 littératur.es.

Importance de la technique du calcul et son lm-
portance pour la géodésle et la cartographie.
Systeme d'information territorialet fonction du
systeme d'information en géodésl,e et cartographle.
Déf1nltlon des notions essentlelles. Fonds d'lnfor-
matlons élaborées et registres de base du syste-
me. L'ori,entatlon des recherches.
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MICHAL, J.
Analyse systématique de I'adtivité ac·tuelle des
géodésle (1e partie).
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 4,

pages 92-95, 1 illustr.
Prlncipes de I' analyse systématique des systeme s
et des méthodes de recherches. Application et
correspondance au systeme s d'information en
géodésie et cartographie. Systeme s dirigeant et
d'information de I'actlvité des centres de géodé-
sie. (Rayon externe et lnterne du systeme).
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JAKUBKA, J.
DbserVIBtion c,ontiuue de Ila verticalité de I'axe
d'uue cheminée ďusine par pesage optique.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 4,

pages 95-98, 8 illustratlons, 2 tabIeaux, 2 litté-
ratures.

Observation continue des changements de dévia-
tion du centre du sommet de la cheminée A Uher-
ské Hradiště. Procédé technologlque du pesage
optlque des points particuliers de l'axe de la che-
mlnée, permettant de fjxer la grandeur excentri-
que de ces polnts, immédlatement apres le levé,
sans calculs nécessa-lres pour I'lntersection.

528.5.037
MAKOVNIK, D.
Calage horizontal d'idstrumedts géodésiques.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 4,

pages 99-102, 7 Ulustr., 2 tableaux, 5 littéra-
tures.

Orientation en bloc de l'appar,eil de nlvellement.
Trépieds horlzontaux et trépieds hori:I'Jontaux de
centrage. Exigences de la pratique pour les tré-
pieds horizontaux de centrage et leur prototype.
Economies en cours d'usage et réflexlons écono-
mlques.
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ZA DALŠf ROZVOJ VYNÁLEZCOVSKÉHO A ZLEPŠOVATELSKÉHO
HNUTf V GEODÉZII A KARTOGRAFII

Český úřad geodetický a kartografický a Slo-
venská správa geodézie a kartografie přistupulí
k vyhlášení společného plánu tematických ůkolů
pro vynálezce a zlepšovatele na rok 1971.
Není pochyb o velkém společenském významu

plánů tematických úkolů, který spočívá zejména
v rozsáhlé aktivizaci a v racionálním využití tvůr-
čích schopností a dovedností geodetů a kartografů.
Tematické úkoly pro vynálezce a zlepšovatele

napomáhají k rychlému řešení naléhavých tech-
nických problémů a jsou účinné zejména tehdy,
mají-li bezprostřední návaznost na plány vědecko-
technického rozvoje.
Český úřad geodetický a kartografický a Slo-

venská správa geodézie a kartografie ve smyslu
realizační směrnice květnového pléna ÚV KSG
{1969} a na výzvu ÚV KSČ k rozvinutí pra('ovní
iniciativy chtějí vyhlášením plánu tematicki}ch
úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v roce 1971
přispět k dalšímu rozvoji vědy a techniky. Sl1ahou
obou našich ústředních orgánů státní správy pro
geodéziž a kartografiž je, aby tematické úkoly byly
usměrňovány jednotně, aby akce vyhlášení tema-
tických úkolů byla společným počinem a aby při-
nesla společný prospěch, a to nejen vlastní službě,
ale celé společnosti a i těm, kteří se svou dobrc-
volnou vynálezcovskou a zlepšovatelskou činností
budou podílet na řešení vyhlášených úkolů.
Od počátku šedesátých let vlivem nesprávných

metod v řízení a organizaci našeho hospodářství
byl zaznamenáván stálý pokles v počtu l1yhláše-
ných tematických úkolů. V současné době p'tlstu-
pujeme s daleko větší odpovědností k technicko-
ekonomickému využívání dosud málo využh'aných
skrytých bohatých rezerv našich vynálezců a zlep-
šovatelů. Vyhlášením tematických úkolů pro rok
1971 daly oba naše ústřední orgány státní sprá/}!]
pro geodézžž a kartografU podnět k překonání
stagnace, která nastala jak ve zlepšovatelském
hnutí, tak ve vyhlašování a v řešení tematických
úkolů v geodézžž a kartografiž.
Tohoto způsobu využívání tvůrčí iniciativy pra-

cujících je používáno ve všech socialistických stá-
tech k řešení technických problémů. Například
v Polsku v některých větších závodech provádětí
výběr úkoltl z perspektivních plánů rozvoje vědy
a techniky. Tyto úkoly jsou řešeny vynálezci a
zlepšovateli v předstihu. Výběrem dílčích řešení
je dán určitý základ k dosažení daných požadavků
ještě před termínem vyřešení hlavního úkolu.
V těchto případech bývají lhůty pro předložení ná-
vrhů řešení stanoveny v dostatečném předstihu
tak, aby výsledky řešení tematického úkolu mohly
být využity v plánech rozvoje vědy a techniky nebo
naopak, aby problémy, které se nepodařilo vyře-
šit v rámci tematických úkolů, mohly být dále ře-
šeny tímto plánem při využití získaných podkladů.
Velká pozornost vynálezcovství a zlepšovatelství

je věnována v Sovětském svazu, NDR a dalších
státech. V SSSR již prakticky zdomácnělo sesta-

vování a vyhlašování tematických úkolů na všech
významnějších podnicích a orgánech. Tvůrčí akti-
vita vynálezců a zlepšovatelů je zaměřována na
řešení nejdůležitějších technických problémů
z hlediska výroby. Mnoho řešení tematických úko-
lů končí rovněž jako v ČSSR přihláškou vynálezu.
V geodetické a kartografické službě NDR výsledky
zlepšovatelského a novátorského hnutí výrazně
přispívají k dosažení vysokých temp rozvoje geo-
detických prací a kartografické výroby.
Český úřad geodetický a kartografický a Sloven-

ská správa geodézie a kartografie mají zájem na
tom, aby se zlepšovala činnost na úseku tematic-
kých úkolů na všech stupních řízení, aby byl vý-
znam tematických úkolů všemi odpovědnými pra-
covníky správně pochopen a aby nejen vyhlašo-
vání, ale i řešení tematických úkolů bylo plně pod-
porováno.

Systém tematických úkolů je účinným prostřed-
kem k podchycení iniciativy. Jde přitom o soutěž-
ní činnost a vytváření konkurence myšlenek, což
v každém případě odpovídá duchu plánovitého ří-
zení našeho národního hospodářství. Proto je naší
snahou tematickými úkoly na všech stupních ří-
dící činnosti vytvořit vedle úkolů plánu technické-
ho rozvoje účinný systém řešení naléhavých tech-
nických problémů s pomocí dobrovolných tvůrčích
pracovníků. Z uvedených poznatků vzešla řada
stranických a vládních usnesení, která zdůrazňují
význam dobrovolné tvůrčí iniciativy a doporučují
orientovat ji na plnění těch úkolů, jejichž řešení
je z hlediska celospolečenského nejvíce žádoucl.

Vynálezci a zlepšovatelé mohou přispět k pře-
kročení plánovaných úkolů ústavů a podniků, ke
zlepšení výsledků geodetických prací, tvorby a vy-
dávání map, ke zlepšení služeb obyvatelstvu a ke
zvýšení hospodárnosti a kvality prací.
Tematické úkoly jsou určeny všem bez ohledu

na stupeň školního vzdělánl. V nich může každý
využít svých bohatých zkušeností, znalostí a do-
vedností, získaných ať už praxí nebo studiem. Jde
jen o to, aby těmto dobrovolným tvůrčím pracov-
níkům byly všude vytvořeny optimální podmínky
k řešení vyhlášených tematických úkolů zaintere-
sováním významných odborníků a vytvářením ře-
šitelských kolektivů ve spolupráci se společen-
skými organizacemi a zejména pak s orgány a or-
ganizacemi Československé vědeckotechnické spo-
lečnosti, která sdružuje naše nejvyspělejší odbor-
né technické kádry, jejichž spolupráce s tvůrčími
vynálezci a zlepšovateli může velmi účinně při-
spět k novým podnětům k dalšímu rozvoji vědy
a techniky našeho odvětví.

Jsme plně přesvědčeni, že naši vynálezci a zlep-
šovatelé svou účastí na vyřešení tematických úko-
lů, které Český úřad geodetický a kartografický
a Slovenská správa geodézie a kartografie pro rok
1971 vyhlašují, odevzdají svůj dar republice na po-
čest XIV. sjezdu a 50. výročí. založení. Komunistic-
ké strany Ceskoslovenska.

1971/83
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Vyhlášení společné tematické soutěže pro vynálezce
a zlepšovatele v resortech Českého úřadu geodetického

a kartografického a Slovenské správy geodézže
a kartografže na rok 1971

Vyhlá~ení společné tematické soutěže pro vynálezce a zlep~ovatele
v resortech Českého úřadu geodetického a kartografického
a Slovenské správy geodézie a kartografie pro rok 1971

Český úřad geodetický a kartografický a Sloven-
ská správa geodézie a kartografie vyhlašují spo-
lečnou tematickou soutěž na rok 1971 a vyzývají
vynálezce a zlepšovatele k účasti na řešení soutěž-
ních úkolů.

Tematické tikoly

1. Návrh racionálního postupu při sestrojení výš-
kopisu v mapách velkých měřítek, jejichž polo-
hopis je zpracován na automatickém koordiná-
tografu CORAGRAPH.

Dosavadní stav a jeho technicko-
ekonomické nevýhody:
Použití automatického koordinátografu CORA-

GRAPH umožňuje plně automatizovat kresbu
polohopisu na základě souřadnicového vyjádře-
ní jednotlivých složek polohopisu a z části auto-
matizovat i popis. Součástí zobrazovaného po-
lohopisu jsou i výškové podrobné body, z nichž
většina je polohově totožná se zobrazovacími
body polohopisu, výškové body však nejsou vi-
ditelně rozlišeny. Je-li požadován i výškopis
v zobrazovaném území, je nutno v polohopisu
(např. v jeho modrokopii) vybrat vhodný počet
výškových bodů potřebných ke správné kon-
strukci výškopisu (na př. vrstevnic), přiřadit
k nim výškové káty a pak konstruovat výško-
pis. To je zřejmou technicko-ekonomickou ne-
výhodou ve srovnání s automatizací kresby po-
lohopisu.
Popis úkolu a technické požadav-
ky:

Za předpokladu, že je k disposici polohopis
daného území zhotovený na automatickém ko-
ordinátografu CORAGRAPH a že se v daném
území má vyhotovit i výškopis na základě výš-
kových bodů zobrazených v polohopise, avšak
v kresbě zatím neoznačených, se požaduje na-
vrhnout racionální postup pro vyjádření výško-
pisné složky. Přitom bude třeba vyřešit bez-
chybné přiřazení výškových údajů k vyneseným
bodům při případné současné redukci počtu
těchto bodfi na míru postačující ke správnému
vyjádření výškopisu. Při řešení je třeba vychá-
zet zejména: z nutnosti optimální redukce za-
měřených a společně s polohopisem zobraze-
ných výškových bodfi, z potřeby bezchybného
zpfisobu přiřazení výškových kát k vybraným
výškovým bodfim a z požadované formy vyjád-
ření výško'pisu (vrstevnicemi, kátami). Při ře-
šení lze uvažovat i rfizné alternativy (zaměření
vý!íkopisu plošnou nivelací, polární metodou,
tachymetricky) .
Technicko-ekonomické informa-
ce o stavu techniky:
Směrnice pro technickohospodářské mapová-

ní (ČÚGK, 1969).

Prozatímní návod pro vedení polního náčrtu
a zápisníku měřených údajfi určených ke stro-
jovému zpracování výpočetních a zobrazovacích
prací (Geodetický ústav, 1970).
O d měn a: Za komplexní vyřešení tematic-

kého úkolu je stanovena jedna odměna: 5000Kčs.

Řešitelům zodpoví dotazy a prfi-
z k u m pro s p ě š n o s t i provede Inženýrská
geodézie, ll. p., Praha, Arbesovo nám. 4, Praha 5.

Zdůvodnění národohospodářské-
ho a společenského významu ře-
š e ní:
Zatímco konstrukce polohopisu map velkých

měřítek je automatizována využitím automatic-
kého koordinátografu CORAGRAPH (až na po-
pis mapy), zůstává problémem racionální kon-
strukce výškopisu na podkladě výškových bodfi
obsažených v automaticky vyhodnoceném polo-
hopisu. Vyřešení problému by přineslo značné
úspory vzhledem k dosavadnímu stavu, který
podle výše uvedeného popisu je technicko-eko-
nomicky nevýhodný. Tento problém nebyl dosud
vyřešen.

Lhfita k vyřešení:

30. června 1971.

2. Návrh typizované řady kancelářského nábytku
pro vybavení SG s přihlédnutím k potřebám vše-
obecné dokumentace a postupné automatizace:

Kancelářský nábytek, kterým jsou vybavena
SG, není zcela vhodný pro ukládání materiálfi,
vznikajících v současné době v souvislosti se
zaváděnou automatizací prací na SG, se zavá-
děnou mikrofilmovou technikou a pro práci
s těmito materiály.

Popis úkolu a technické požadav-
ky:

Navrhnout novou typizovanou řadu kancelář-
ského nábytku, při jejímž návrhu by bylo při-
hlédnuto ke zvláštnostem archivace materiálfi,
vznikajících zaváděním automatizace a mikro-
filmové techniky v zeměměřické praxi. Poža-
duje se, aby byl současně řešen též problém
vhodných mapových skříní a zpfisob uspořádání
map a mapových fálií v nich.
O d měn a: Za komplexní vyřešení tematické-
ho úkolu je stanovena jedna odměna ve výši
5000,- Kčs.
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Řešitelfim zodpoví dotazy a prfi-
zkum prospěšnosti provede:

Oblastní ústav geodézie v Praze, Hybernská 2,
Praha 1.

Zdfivodnění národohospodářské-
ho a společenského významu:

Vyřešení tohoto úkolu bezprostředně nava-
zuje na zavádění mechanizace a automatizace
v resortu COGK.

Lhfita k vyřešení:
31. říjen 1971.

3. Měrný test pro objektivní kontrolu kvality tisku
na archových ofsetových strojích.

Dosavadní stav:
V současné době se jen ojediněle používají

síťové testy, které však nedávají komplexní
ohodnocení kvality tisku.

Popis úkolu a technické požadav-
ky:

Navrhnout měrnou pomficku, která by zjiš-
ťovala změny ve směru tisku i ve směru na něm
kolmém, rovnoměrnost tlaku po celé zájmové
ploše a s ní souvisící případné nasílení čar a
vydatnost zabarvení ploch, správné seřízení
stroje i kvalitu tiskové desky.
Od měn a: Za komplexní vyřešení tematické-
ho úkolu !e stanovena jedna odměna ve výši
2000,- Kčs.

Technicko-ekonomické informa-
ce o stavu techniky:

Technologické instrukce pro stabilizovaný
ofsetový čtyřbarvotisk vOP. Reprodukce a tisk
map - technologické postupy, COGK, Praha
1970, 1963. ROLAND Nachrichten, č. 22, str. 26
a 27: Grosere Sicherheit in der Farbdurchfťih-
rung durch besondere Farbmarken. '

Řešitelfim zodpoví dotazy a prfi-
zkum prospěšnosti provede:

Kartografie, n. p., Praha, Fr. Křížka 1, Praha 7.

Zdfivodnění národohospodářské-
ho a společenského významu:

Zvýšení kvality tisku, zvýšení počtu dobrých
vytříděných výtiskfi, možnost objektivní kontro-
ly během celkového tiskového procesu.

Lhfita k vyřešení:
31. říjen 1971.

4. Ochrana stabilizace trigonometrických bodů a
jejich ochranných zařízení.

Dosavadní stav:
Současná stabilizace trigonometrických bodfi

a zejména jejich ochranných zařízení je podle
získaných zkušeností narušována lidskou čin-
ností a klimatickými vlivy. Ochranným znakům
trigonometrických bodfi a jejich údržbě není
věnována patřičná péče.
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Popis úkolu a technické požadav-
k y:

Vyvinout systém údržby ochranných zařízení
nebo stabilizace trigonometrických bodů s po-
užitím mechanizačních prostředkfi tak, aby sta-
bilizace byly maximálně chráněny před poško-
zením nebo zničením.
O d měn a: Za komplexní vyřešení tematické-
ho úkolu je stanovena jedna odměna ve výši
2000,- Kčs.

Řešitelům zodpoví dotazy a prfi-
zkum prospěšnosti provede:

Inženýrskágeodézie, n. p., Brno, odd. techn.
rozvoje, Běhounská 26, Brno.

Zdůvodnění národohospodářské-
ho a společenského významu:

Vyřešení tohoto úkolu přinese účinnou ochra-
nu hodnot pořizovaných vysokým nákladem ze
státního rozpočtu.

Lhůta k vyřešení:
31. říjen 1971.

5. Zařízení (pomůcka) pro rozvrh sestav při nive-
laci I.-III. řádu.

Dosavadní stav:
Rozvrh sestav při nivelaci I.-III. řádu se pro-

vádí před observací pomocí prfizoru a pásma.
Tento zpfisob má řadu nevýhod. Při přechodu
vozovky, na frekventovaných silnicích a ve měs-
tech je práce s pásmem obtížná a nebezpečná.
Rovněž rozměřování přes překážky (zarostlý te-
rén apod.) je obtížné a mnohdy nemožné.

POpis úkolu a technické požadav-
ky:

Navrhnout zařízení (pomůcku), které by
umožnilo provádět rozvrh sestav spolu s mož-
ností realizace vodorovné záměry v rozsahu do
40 metrfi a s přesností ± 0,3 m, bez nutnosti po-
užití pásma, tkalounu nebo měřického kola. Za-
řízení by mělo umožnit rovněž kontrolu správ-
ného postavení nivelačního stroje mezi latěmi
během observace. Rozměřování nesmí být zdlou-
havější než tomu bylo dosud a nesmí ovlivnit
používanou stávající technologii pro observaci.
Zařízení, které musí být lehké, příruční a snad-
no zhotovitelné v tuzemsku, je nutné předložit
v prototypu.

Od měn a: Za kompletní vyřešení tematické-
ho úkolu je stanovena jedna odměna ve výši
2000,- Kčs.

Lhfita k vyřešení:
30. září 1971.

Technicko-ekonomické informa-
ce o stavu techniky:

Nivelační instrukce pro práce v CSJNS, 1968.
Technologie opakovaných nivelací konaných

ke sled!Jvání svislých pohybů zemského povrchu.
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Řešitelům zodpoví dotazy a prů-
zkum prospěšnosti provede:

Geodetický ústav v Praze, Kostelní 42, Pr-aha 7.

Zdfivodnění národohospodářské-
ho a společenského významu:

Zvýšení bezpečnosti práce a další zkvalitnění
nivelačních prací.
L h fi t a k vy řeš e n í:

30. září 1971

6. Regulace množství vody na vlhllících válcích
pl'i ofsetovém tisku na minimálně nutné množ-
ství.

Dosavadní stav a jeho technicko-
ekonomické nevýhody:

Vlhčící válce v ofsetovém stroji jsou potaho-
vány textilní látkou - flanelem, který, pokud
je nový, velmi špatně otírá tiskovou desku, za-
nechává mimo velkého množství vody při na-
vlhčení tiskové desky na tiskové desce a na
gumovém potahu válce textilní vlákna. Tato
vlastnost vlhčící látky se projevuje na tisku róz-
kolísáním barevné intenzity a poškozením obra-
zu kresby v místech, kde zfistal vlas flanelu
v barvě na tiskové desce nebo na gumovém po-
tahu tiskového válce.

Popis úkolu a technické požadav-
ky:

Nahradit vlhčící flanely na obou válcích ji-
nvm vhodným materiálem nebo zpfisobem, kte-
rý by vlhčil..tiskovou desku, technologicky pří-
stupným množstvím vody a vytvořil na desce
vodní film potřebný pro kvalitní tisk.

Odměna:
Za komplexní vyřešení tematického úkolu je

stanovena jedna odměna ve výši 3000,- Kčs.

Tec h ni c k o - e k ono m i c k é i n fo r m a -
c e o s t a v u tec hni k y.:

Používané metody:
pošití válcfi flanelem,
flanelové návleky.

Metody řešené, doposud bez žádoucího vý-
sledku:

soustava vodních trysek,
zmrazení válce, na kte-

rém je upnuta tisková
deska,

ovíjení vlhčících válcfi
speciálním papírem.

Rešitelfim zodpoví dotazy a prfi-
zkum prospěšnosti provede:

KARTOGRAFIE, n. p., Praha, Fr. Křížka 1,
Praha 7.

Zdfivodnění národohospodářské-
ho a společenského významu:

Vyřešením tohoto úkolu by byla odstraněna
jedna z příčin ovlivňujících kvalitu ofsetového
tisku.
Lhfita k vyřešení:

31. prosinec 1971
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7. Navržení a zhotovení reduktoru pro převod po-
zemních snímkU. z dvojité fotografické komory
SMK 5,5 k vyhodnocení na běžných fotogram-
metrických přístrojích.

Dosavadní stav a jeho technické
nevýhody:

Pro aplikaci metod blízké fotogrammetrie by-
la objednána speciální dvojitá fotokomora SMK
5,5. Není však k dispozici odpovídající vyhodno-
covací přístroj, ale jen běžné u nás instalované
vyhodnocovací fotogrammetrické přístroje. Je
třeba najít vhodné náhradní řešení.

Popis úkolu a technické požadav-
ky:

Aby bylo možné pozemní snímky pořízené
uvedenou komorou vyhodnocovat na běžných
fotogrammetrických přístrojích, je třeba navrh-
nout a zhotovit převáděcí přístroj, který umožní
snímky pořízené komorou SMK 5,5 zvětšit. Při
tom by šlo o zjednodušenou konstrukci za před-
pokladu, že poměr zvětšení snímků bude kon-
stantní.

Odměna:
Za komplexní vyřešení tematického úkolu je

stanovena jedna odměna ve výši 7500,- Kčs.
Technicko-ekonomické informa-
ce o stavu techniky:

Nutné parametry a technické požadavky bu-
dou spolu s dalšími informacemi k dispozici po
dodání komory v lG Praha.

Řešitelům zodpoví dotazy a prů-
zkum prospěšnosti provede:

Inženýrská geodézie, n. p., Praha, Kostelní 42,
Praha 7.

Lhůta k vyřešení:
31. říjen 1971

Zdůvodnění národohospodářské-
ho a společenského významu:

Vyřešení úkolu umožní využití komory SMK5,5
k aplikaci metody blízké fotogrammetrie bez
nutnosti okamžitého pořízení nákladné investi-
ce nákupem speciálního vyhodnocovacího stro-
je dovezeného ze zahraničí. Přispěje též k roz-
šíření sortimentu fotogrammetrických prací.

8. Zhotovenie rozmerove stálej kresliacej podlož-
ky.

Doterajší stav a jeho technicko-
ekonomické nevýhody:

Rozmerove stále kresliace podložky sa zhoto-
vujú nalepením kvalitného kresliaceho papiera
na hliníkovú fáliu. Po krátkom čase dochádza,
k lokálnemu odlepovaniu papiera od kovu, vzni-
kajú "bubliny", na zahnutých okrajoch platní
sa papier odlepuje, takže sa často znehodnocujú
už vykreslené kartografické originály. Doteraz
sa nedosiahli výraznejšie zlepšenia tohoto sta-
vu.
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Popis úlohy a technické požia-
davky:

Zhotovit rozmerove stálu kresliacu podložku,
ktorá bude mať tieto vlastnosti:

na celej ploche bude rovná a rovnomerne
hrubá,
povrch podložky bude z kvalitného kreslia-
ceho papiera,

- na celej ploche sa vytvorí kompaktný, ne-
odlepujúci sa a nelámajúci sa celok,

- plocha sa nebude vlniť,
pri výrobe podložky sa použijú materiály,
ktoré nie sú zdraviu škodlivé,
tieto vlastnosti bude mať podložka až do
formátu 70X80 cm,
podložka musí prejsť bez poškodenia cyano-
typickým procesom pri zhotovení modrok6-
pie,
tieto vlastnosti si musí podložka zachovať
najmenej .po dobu záručnej lehoty (6 mesia-
cov) pri bežnom pracovnom používaní.

Odmena:
Za kompletné vyriešenie tematickej úlohy je

stanovená odmena vo výške 4000,- Kčs.

Rozmerove stále kresliace podložky sa vyho-
tovujú tak, že sa hliníkový plech polepí kvalit-
ným kresliacim papierom. Najvhodnejší býva
hliníkový plech pre formát 65X80 cm o hrúbke
0,80 mm.

Papier sa nalepuje želatínovými a glejovými
lepidlami, lisuje sa pod tlakom a pod tlakom sa
necháva zaschnúť. Aby sa zvýšila prilnavosť le-
pidla na kov, hliníkový plech sa obojstranne
zrní. Pri použití ťažších kovov ako je hliník sa
neželatefne zvyšuje váha podložky. Podložka
musí byť dostatočne pružná a musí si po na-
lepení udržiavať rovnú plochu.

Riešitefom tejto tematickej úlo-
h y z o d p o v i e je dno tli vé do t a z y :

Ing. Lubomír M i c hal í k, vedúci reprodukč-
ného oddielu VÚ, Inžinierska geodézia, n. po,
Bratislava, Pekná 17.

Prieskum prospešnosti:
Prieskum prospešnosti vykoná Inžinierska

geodézia, no p., Bratislava, Pekná 17.

Zdovodnenie národohospodárske-
ho a spoločenského významu:

Nedostatok kvalitných podložiek a problémy
okolo rozmerove stálej podložky pre kresbu
originálov sú všeobecne známe. Technol6gia po-
lepovania hliníkových plechov kresliacim papie-
rom nie je pre nedostatok kvalitných lepov do-
riešenáo Pri nalepovaní dochádza k zmlltkovi-
tosti, papier sa z hliníkových platní časom od-
lepuje a to aj na vykreslených origináloch.

Vyriešením úlohy by všetky zainteresované
zložky rezortu získali kvalitnú podložku, zvý-

Geodetický a kartografický obzor
roi!nik 17/59, i!islo 4/1971 87

šila by sa kvalita originálov, zníž1l1 by sa zmi1t-
kové výrobky ako aj riziko znehodnocovania
mapových originálovo

Termín na vyriešenie:
31. okt6ber 1971.

Technickoekonomické informácie
o stave techniky:

90 Zvýšené postavenie pre diafkomer a reflektor
EOS.

Doterajší stav a jeho technicko-
ekonomické nevýhody:

Pri zameriavaní bodov geodetickej siete v za-
rastenom teréne pomocou svetelných diafkome-
rov EOS je potrebné docieliť priamu viditelnost
od prístroja na reflektor po celej dIžke zámery.
Tomuto často prekáža porast a znemožňuje ale-
bo stažuje tak použitie svetelného dialkomeru.
Doteraz nepoznáme žiadne riešenie, ktoré by
spolahlivo odstránilo tento nedostatok pri dial-
kameri EOS.

Popis úlohy a technické požia-
davky:
Treba konštrukčne vyriešit:
a) také zvýšené postavenie pre prístroj EOS, na

ktoré by bolo možné prístroj bez taž kostí
postavit a z ktorého by bolů možné spolah-
livo vykonat meranie bez zníženia presnosti
z výšky najmenej 3 m nad terénom; kon-
štrukcia postavenia má byt dostatočne pev-
ná a lahká, schopná prepravy pomocou auta
GAZ spolu s ostatným príslušenstvom prí-
stroja a dopravovanou meračskou čatou;

b) také zvýšené postavenie pre reflektor, na
ktoré by bolů možné pomocku bez tažkostí
postavit vo výške najmenej 3 m nad teré-
nom; zariadenie by mala byt dostatočne pev-
né a lahké, schopné prepravy a prenášania
jedným pomocným pracovníkom meračskej
čaty bez dopravného prostriedku;

c) v oboch prípadoch (a, b) má byt konštruk-
cia z bezpečnostného hladiska bez závad,
umožňujúca bežnú pracovnú manipuláciu,
t. j. cielenie, dostredenie, urovnanie prístro-
ja i reflektora a pripojenie prístroja na prú-
dový zdroj.

Odmena:
Za kompletné vyriešenie temat1ckej úlohy je

stanovená odmena vo výške 4000,-Kčs.

Technickoekonomické lnformácie
o stave techniky:
ZN 13/63 A. Mojtu: "Zvýšenépostavenie merač-
ského stroja pre meranie v neprehfadných a
vysokých porastoch".

ZN 13/64 L. Takáča: "Podstavec pre merača pri
používaní zvýšeného postavenia".

Zlepšovacie návrhy Inžinierskej geodézie, n. po,
Bratislava, Pekná 17.
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a kartografického a Slovenské správy geodézie
a kartografie na rok 1971

Riešitefom tejto tematickej úlo-
hy zodpovie jednotlivé dotazy:

Ing. For d i n á I, Inžinierska geodézia, n. p.,
Bratislava, odd. 051.

Prieskum prospešnosti:
Prieskum prospešnosti vykoná Inžinierska

geodézia, n. p., Bratislava, Pekná 17.

Zdovodnenie národohospodárske-
ho a spoločenského významu:

Úplným a vyhovujúcim vyriešením úlohy by
sa .získala možnosť použiť súpravu EOS aj vo
vyšších porných porastoch, znížila by sa nut-
nosť zriaďovania excentrických stanovíšť a prie-
sekov. Zvýšila by sa využiternosť súpravy, čo
by malo kladný vplyv na kvalitu a zhospodár-
nenie meračských prác.
Termín na vyriešenie:

31. decembra 1971.

Soutěžní podmínky

A. Pro zlepšovatele
1. Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených te-

matických úkolů může každý, pokud dodrží
zákonné předpisy a podmínky vyhlášených
úkolů. Soutěže se nemohou zúčastnit členové
soutěžní poroty a pracovníci, kteří byli buď
pověřeni hodnocením návrhů v rámci prů-
zkumu prospěšnosti nebo kteří měli přímý
vliv na vyhlášení úkolu.

2. Návrhy se podávají Výzkumnému ústavu geo-
detickému, topografickému a kartografické-
mu v Praze nebo Výskumnému ústavu geo-
dézie a kartografie v Bratislave (pokud jde
o návrhy k úkolům 1 až 7 u VÚGTK v Pra-
ze, k úkolům 8 a 9 u VÚGK v Bratislave).
Textová část se podává ve dvojím vyhotove-
ní, přílohy jako funkční vzory a modely, po-
případě obtížné výkresy mohou být připo-
jeny jen v jednom provedení.

3. Každý návrh přihlášený do soutěže musí být
označen "Řešení tematického úkolu č "
a musí obsahovat jméno a adresu zlepšova-
tele, adresu zaměstnavatele a číslo jeho
konta u SBČS.

4. Návrhy přihlášené do soutěže musí být sro-
zumitelné, technicky jasné a úplné. Pokud
se řešení opírá o literaturu, musí být tato
přesně uvedena.

5. Konečná lhfita pro podání řešení je uvedena
u každého úkolu. Za včas došlé se považují
ty návrhy, které ve stanoveném termínu bu-
dou doručeny sekretariátu Výzkumného ústa-
vu geodetického, topografického a kartogra-
fického v Praze, Politických vězňŮ 12, Pra-
ha 1, nebo Výskumnému ústavu geodézie a
kartografie v Bratislave, Pekná 17, Bratisla-
va (dále jen výzkumné ústavy). Ve sporných
případech je rozhodující datum poštovního
razítka.

6. Řešení tematických úkolů se evidují jako
zlepšovací návrhy u organizace, která je po-
věřena průzkumem prospěšnosti.

B. Pro výzkumné tístavy
1. Každé řešení bude po jeho přihlášení zkou-

máno ústavem pověřeným prfizkumem pro-
spěšnosti a řešitelé budou případně vyzvá ni
k doplnění nebo dořešení neúplně zpracova-
ných částí návrhu.

2. Do jednoho měsíce po uplynutí konečné lhů-
ty pro podání řešení musí být řešitel vyro-
zuměn o dalším řízení.

3. Ze dvou stejných řešení bude dána přednost
tomu, které došlo do výzkumného ústavu
dříve.

4. Práva vyplývající pro navrhovatele ze zá-
konných předpisů o vynálezech, objevech a
zlepšovacích návrzích zůstávají navrhovate-
lům zachována, zejména pokud jde o nárok
na další odměnu v případě realizace vyná-
lezu nebo zlepšovacího návrhu a také náro-
ky na ostatní výhody, jako právo na přihlá-
šení vynálezu apod., a nebudou dotčena.

5. Každé jednotlivé řešení bude vyhodnoceno
výzkumným ústavem a předloženo ke schvá-
lení ČÚGK a SSGK.

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

projedná všechny návrhy do dvou měsíců po
uplynutí lhfity, stanovené k vyřešení, bez
zřetele na pořadí, v němž došly. Návrhy do-
šlé po lhůtě se projednají podle předpisů
o ZN bez nároků na odměnu z titulu tema-
tického úkolu.

2. Po projednání návrhu v soutěžní komisi in-
formuje komise všechny řešitele o výsledku.
Do 30 dnů od doručení informace mohou
podat řešitelé odvolání proti rozhodnutí ko-
mise a po dobu této lhfity jsou jim všechna
řešení přístupna k nahlédnutí. Po projednání
případných odvolání informuje soutěžní ko-
mise řešitele, kteří podali odvolání, o ko-
nečném výsledku s tím, že řešení tematic-
kého úkolu považuje za skončené a podá
ČÚGK a SSGK návrh na vyplacení odměny
a případných náhrad za vzorky, prototypy
apod. Návrh doloží zápisem z jednání komi-
se. ČÚGK a SSGK schvalují návrh odměny
a. její výplatu s konečnou platností.

3. Vypsaná odměna bude přiznána za komplex-
ní vyřešení úkolu, odpovídající jak soutěž-
ním podmínkám, tak i požadavkům uvede-
ným v jednotlivých tematických úkolech.
V případech jen dílčího řešení může být od-
měna snížena nebo rozdělena mezi několik
dílčích řešení. Dojde-li několik řešení vyho-
vujících všem požadavkům, bude odměna
přiznána nejvhodnějšímu z nich. Bude-li
však optimálního řešení dosaženo kombinací
několika návrhfi, z nichž každý bude třeba
sám o sobě úplný, bude odměna rozdělena
na všechna tato řešení.

4. Za předložené vzorky, funkční modely nebo
prototypy odpovídající podmínkám stanove-
ným pro jednotlivé úkoly budou poskytová-
ny přiměřené náhrady. Tyto náhrady se ne-
včítají do odměn za řešení tematických úko-
lů.

5. Odměny a náhrady vyplatí ČÚGK a SSGK do
14 dnů po jejich schválení a výsledek sou-
těže se uveřejní v odborném časopise Geo-
detický a kartografický obzor.
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Nová výpočetní technika začíná ovlivňovat vše-
chnyoblasti našeho všedního 'života. Do běžného
o~borného 'slovníku pronikají stále nové a nové
vyrazy, se kterými je třeba se 'prubě'žně seznamo-
vat a jejichž význam je vh~dné 'si včas objasňovat,
aby nedocházelo ke zbytecným nedorozuměním a~?~_nová 'problemati'ka byla :předkládána co nej-
SlrSImu okruhu pracovníku srozumitelnou formou.

~?derní vťpočetní technika se uplatňuje stále
V~!SI_n;ěrou I ~v,obor~ geodézie ~kartografie. Vy-
u~lVam děrnostltkove techni'ky ,pro zpracovávání
p~semného operátu evidence nemovitostí a počíta-
cu pro v~~eck.?technické výpočty se stalo již běž-
no~ z~lezIto~tl. Bez soustavného zavádění a vy-
užIvám. nove technfky a technologie by resort
geo~é'zl~ a kartogr~fi~ nemohl uspo'kojivě Iplnit
soucasne úkoly, ktere JSou na něj naší společností
klad~ny. ~~,chnický pokrok se neustále zrychluje
a ne]~?VějSI~?znatky vědy :a techniky nelze vždy
okamzltě vyuzl'Vat. Jako důvod je většinou uváděn
nedostatek finančních prostředků. Zkušenosti
z praxe však ukazují, že nedostatek prostředků
v d~ležitých. o:?lastech !národního hospodářství je
Vě_tŠlI;OUzavlll~n nedostatečnou 'připraveností pro-
stre.dl, _ve kterem má Ibýt nová technika zaváděna.
Je-hvseobecně uznáván významný 'podíl geodézie
a ~artografie na rozvíjení naší 'hospo'dářské a spo-
lecenské soustavy, je Ú'silí po 'vytváření předpo-
kladů pro 'využití nejmodernější techniky posta-
veno na zcela reálných základech. Z těchto !před-
pokladli Ivycházejí i následující 'úvahy.

S nástupem středních a velkých počítačů se
i u nás otevřely nové možnosti Ipro jejich apJiikace
v geodézii a 'kartografii. Nové počítače jsou cha-
rak~erizovány velkými operačními rychlostmi a
znacnou kapacitou paměťových imédií. Informace
je .možno Ipo~ocí 'Středních a velkých ,počítačů
nejen zpracovavat, ale i trvale ukládat 'vperifer-
níc~ p_am~tech počítaČ,e a vytvářet !b a n iky dat.
Pocltace JSou vybavovany novými přídavnými za-
řízeními, z nichž pro geodézii a kartografU mají
velký význam a u tom a t i ck é k o o rdi n á t 0-
g r a f y a di g i t a li z á to r y, tj. zařízení, která
umožňují převod číselné formy informací do gra-
fické a naopa'k. Významné jsou rovněž terminály,
umožňující konverzaci s 'Počítačem na dálku po-
mocí automatických psacích strojů či televizních
obrazovek.

V řadě oborů již bylo využito počítačů pro vybu-
do.vání 'velmi do'konalých informačních systémů,
zeJm~na v peněžnictví, statistice, ve 'vojenství, evi-
denCI oby'vatelstva a v poslední době i v evidenci
informací o území, o 'Půdě a o nemovitostech.
Pro obor geodézie a kartografie v ČSSR je jistě

důležité zjištění, že význam a potřeba informačních
systémll o území. a s tím souvisejících informač-
ních systémllo 'plldě a o nemovitostech neustále
stoupá. Je to nakonec přirqzené. Vždyť pllda je

Ing. Václav Slaboch,
Český úi'ad geodetický a kartografický

a zůstane nejcennějším výrobním prostředkem a
základním zdrojem obživy stále 'stoU'Pajícího počtu
obyvatelstva na naší :planetě. ,Významná úloha
v těchto systémech přísluší geodetickým a karto-
grafickým informacím, které umožňují jednoznač-
nou definici polohy ostatních informací v prostoru.

Evidence nemovitostí (EN) v našem pojetí je
v (po~statě také územním informačním systémem,
a pravě požadavek na jednoznačnou prostorovou
lokalizaci informací pomocí map Ibyl rozhodujícím
činitelem pro zařazení EN do správy 'resortu geo-
dézie akartografie. Podobně je tomu i s připra-
vovanou soubornou evidencí .podzemních vedení
a dalšími IPožadavky na rozšiřování informačního
fondu resortu geodézie a Ikartografie, zejména ,po-
kud jde o informace územnětechnického cha-
rakteru. Ukazuje se, že ;právě vhodné mapy a or-
ganizační struktura resortu geodéziea 'kartograf1e
se sítí'Středise'k geodé1zie v ikaždém okrese a 'Vý-
robních závodů v každém kraji jsou ideálním
předpokladem pro zajištění realí'zace rozsáhlých
proje1ktll informačních systémll o území, které
předpokládají vytvoření a údržbu obsáhlých sou-
borll územnětechnických informací. Význam pro-
storové lo'kalizace informací nabývá stále většího
významu i v oblasti sociálněekonomických infor-
mací, zajišťovaných orgány statis'ti'ky. Spolehlivé
plánování tvorby 'životníhopro'Středí je na jedno-
značném určení polohy využívaných informací
přímo závislé.

Tato zjištění jsou z hlediska celého národního
hospodářství velmi dllležitá a přihlíží se k nim
při zpracovávání dlouhodobých prognóz rozvoje
odvětví geodé'ziea ,kartografie. Současný stav per-
sonálního a technického vyba:vení resortu geodézic
a 'kartograf1e však nedává 'předpoklady pro další
rozšiřování již beztak obrovského fondu informaci
a pro vybudování hospodárných integračních vzta-
hů mezi hlavními Informačními Isystémy. Protože
s dalším nárůstem pracovních 'sil nelze počítat,
zůstává jediným možným řešením modernizace ce-
lého systému dllslednou raCÍ'onalizací všech prací
a zaváděním mechanizace a automatizace do všech
pracovních oblastí a na všech úrovních. Dlouho-
dobé záměry na tomto poli 'jsou v současné době
prověřO'vány 'zejména výzkumem In 'f o r m a č n í-
ho systému g e o d é z i e ak a r t o g r a f i e
(ISGK). Výzkum ISGK je bezprostředním logickým
pO'kračováním dosavadních výz'kumných prací ze-
jména v oblasti mechanizace a automatizace geo-
detických a 'kartografických prací. Od předcháze-
jícího výzkumu 'se 'však liší komplexním přrstupem
a ,pojímáním řešené problemati'ky.

Efektivnost každého výzkumu je posuzována
stupněm. realizace jeho výsledků v 'praxi. Je proto
nutné, aby pracovníci na všech úrovnichbyli s vý-
sledky výzkumu srozumitelnou formou prllběžně
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seznamováni. To platí zvýšenou měrou i 'pro kom-
plexně pojímaný výzkum ISGK. V následujících od-
stavcích jsou vysvětlovány ně'které nové pojmy,
se lkterými se budeme stále častěji setkávat nejen
v odborných Ipojednáních, ale i v běžné 'každoden-
ní praxi.

VYIIEZENt
OBt,ASTI
SBbU
INFOJWAet I

I
I
I

tNAaonÍli 1 :
I OBI,6STI " I
I smlRU ~
: INFORMACí : : :

. L. J L ....;,..__ J

illZEN!
NFORMAČNíH
SYSTl!MU

INFORMAON!
SYSTDY
JINtCH
SOUSTAV

s y sté m ř í z e n í je soubor všech činností,
které zajišťují správný chod a cílevědomý rozvoj
určité relativně uzavřené ,soustavy. V širším slova
smyslu miížeme za sousta-vupovažovat např. celé
lidstvo, skupinu státií, stát, resort, organizaci apod.
Klíčovým procesem v systému řízení je proces
rozhodování. 'Podkladem pro rozho'dování jsou 'in-
formace, na jejichžkvali'tě závisí i -kvalita rozho-
dování, a nepřímo tudíž 1 správný chod a ně'kdy
i existence celé soustavy.

I n for m a ční s y sté m je součástí systému
řízení určité 'soustavy. Zahrnuje v sobě sběr, zpra-
covávání, ukládání, aktualizaci a Ipos'kyt~vání in-
formací. Takto pojímaný informační systém je ně-
kdy nazýván in t e g r O' van Ý m s y sté m e m
z p r a c o v á v á n í i n for ma c í. Informační
systém se obvykle skládá z řady s u b s Ysté m ií
are g i str ií.

I n t e g r o van Ý i n for m a ční s y stém vzni-
ká propojením dfIčích informačních systémií
pomocí údajií, nazývaných in t e g rač ním i
k I í č i. Budovatelé integrovaných informačních
systémií vycházejí ze !zjištění, 'že řadu informací
je možno získávat napojením na informační sy-
stémy jiných soustav. Tímto :lJpiísolbem je možno
mnohdy odstranitzbyteané a nákladné duplicity
a racionalizovat celý informační proces. Realizaci
velkých integrovaných informačních systémií a je-
jich hospodárný Iprovoz však umožnilo teprve vy·
užití nejmodernější výpočetní 'techni'ky pro hro-
madné zpracování informací.

Automatizovaný informační systém
je ta část informačního systému, která plní své
úkoly pomocí počítače, jeho ,přídavných zařízení
a programií. Obsahuje veškeré činnosti, počínaje
přijetím vstupních informací a konče předáním
výstupních informací uživateli nebo 'k dalšímu
zpracování v rámci neautomatizovaných činností
informačního systému. Automatický informační sy-
stém tedy neobsahuje činnosti ,prováděné člově-
kem, jejichž automatizace by zatím byla nemožná
nebo neefektivnL Základem automatizovaného in-
formačního systému je b a n k a dat.

B a n k a dat je souhrn údajií organizovaných
v 'paměťových médiích počítače tak, aby z nich
bylo možno v požadovaném čase získávat potřeb-
né informace v aktuálním stavu a uspořádané po-
dle stanovených 'kritérií. Banka dat tvoří zá'klad
automatizovaného informačního systému. Podmín-
kou pro výstavbu banky dat je nejen vhodná vý-
početní technika (hardware), ale i dostatečně vy-
vinuté systémové a aplikační programy (software).

Na obr. 1 je zjednodušené schéma logických
vztahií mezi výše uvedenými základními pojmy
a mezi hlavními toky informací uvnitř a vně in-
formačního systému. Všechna schémata uváděná
v tomto [pojednání jsou značně zjednodušená a ne·
činí si nárok na teoretickou dokonalost. Mají po
sloužit jen k osvětlení základních Ipojmií.

Informační systémy vyšších a složitých soustav
budou zpravidla systémy integrovanými. Směrem
dolií se informační systém hude dále dělit na pod-
systémy, registry a subregistry, k'teré budou mU
úžeji vymezený obsah a samostatné toky informací.
Také u nich vša'k zá'kladní struktura informačního
systému 'ziístává zachována. '

Předmětem dalších úvah huJde možnost apli'kace
tal{to obecně vymezených Ipojmií na podmínky re-
sortu geodézie a kartografie v ČSSR.

FOND INFORMAC! RESORTU GEODtZIE A KARTOGRAFIE------l------í----------------------
ORGANIZ. : I' GEODETICKt A KARTOGRAFICKt
A EKONOM., VTEI: INFORMACE
INFORJrIACE: : (ISGK)

I I

Informaění systém geodézie
a kartografie

V rámci ho'Spodářskéa ~polečenské soustavy
našeho socialistického státu, pro 'který je charak-
teristický systém plánovitého řízení národního
hospodářství a společnosti, představuje resort geo-
dézie a kartografie jeden ze základních informač-
ních systémií.

Geodetických a kartografic'kých informací je vy-
užíváno na všech úrovních iPočínaje ústředními
orgány státní 'správy a 'konče jednotlivými ohčany
našeho státu. Obecně je možno říci, 'že geodetická
a kartografic'ká činnost :spočívá zejména ve zjiš-
ťování ,a znázorňování [prostorových vztahií před-
mětií a jevií v rozmezí celého státu, -případně 'ce-
lého světa a do určité míry i stále se rozšiřující
obla'sti vesmíru. Zároveň se ukazuje vhodným a
efe'ktivním spojovat tuto [činnost se zjišťováním
dalších lúdajií o zaměřovaných a znázorňovaných
předmětech a jevech. Jedním z konkrétních pří-
kladií Ije EN.

Resort geodézie a kartografie ,představuje znač-
ně 'složitý informační systém, 'který 'zpracovává
velké množství informací nejen 'pro potřebu jiných
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uživatelů, ale i pro potřebu řízení svého vlastního
provozu a rozvoje. Fond zpracovávaných informa-
cí je možno podle účelu, kterému slouží, rozdělit
do tří 'základních skupin:
a) organizační a ekonomické informace - pro

potřeby řízení vlastního resortu,
h) VTEI (vědecké, technické a ekonomické infor-

mace) - pro potřeby technického rozvoje a
výzkumu v resortu i celém odvětví geodézie
a kartografie,

c) geodeticiké a kartografic'ké informace (včetně
dalšíchpřesGě vymezených druhů informací
o zaměřovaných předmětech a jevech) -pro
nejširší okruh uživatelů ve 'všech oblastechži-
vota lspolečnosti.
Je zřejmé, že zatímco první dvě skupiny infor-

mací jsou zaměřeny na potřeby zajištění činnosti
vlastního resortu, je třetí 'skupina zaměřena pře-
vážně na vnější uživatele. Správa této skupiny in-
formací je hlavním smyslem činnosti resortu geo-
dézie a kartografie. Existence těchto tří skupin
spolu 'bezprostředně 'souvisí, Ikaždá z nich však
(představuje relativně uzavřený dílčí systém se
samostatnými to:ky informací na vstupu a na vý-
stupu. Pro zpracovávání dílčích skupin informací
však mů'že hýt používáno společné výpočetní tech-
niky a Ipersonálu. Další rozvoj Ikaždé z těchto díl-
čích skupin či systémů informací je zajišťován
samostatným výzkumem v rámci ,resortu. Schema-
tické 'znázornění informačního fondu resortu geo-
dézie a kartografie Je na obr. 2. Skupinu geodetic-
kých ,a kartografických informací nazýváme I n-
t' o r m a ční m s y sté m e m g e o d é z i e a k a r-
tografie (lSGK). .
V našem státě 'je možno v 'současné době rozdělit

obsah ISGK do tří zá'kladních registrů:
nJ registr evidence nemovitostí

(R E N),
b) registr geodetických údajů (RGŮ),
c ) r e g i s t rk a r t o g r a f i c k Ý c h ú d a j ů

(RKŮ).
Vzájemné vztahy jednotlivých registrů uvnitř

lSGK a mezi ISGK a ostatními hlavními informač-
ními systémy jsou znázorněny na obr. 3. Resort
geodézie a kartografie 'zodpovídá za správnou
funkci ISGK. Obsah ISGK a jeho fun'kce jsou le-
gislativně přesně vymezeny, využitelnost geode-
tických a kartografických informací tím však zda-
leka není vyčerpána. Jak 'již bylo v úvodu řečeno,
stále větší význam je přikládán spojení geodetic-
'kýdh a kartografických informací s 'jinými isoubory
informací. Správná funkce řady významných in-
formačních systémů je tedy z á v i s 1 á na
spr á v n é f u n k c i I S G K.

Modernizaci a zdokonalování stávajícího ISGK'
je při'kládán prvořadý význam. Výzkum ISGK byl
zařazen do státního plánu výzkumných a vývojo-
vých prací na léta 1971-1975. Vedení resortu geo-
dézie a kartografie považuje tento úkol za jeden
z hlavních dlouhodobých \úkolů komplexní socia-
listické racionalizace. Úkol bude řešen v úzké spo-
lupráci se slovenskými orgány, aby v'ý'sleďky jeho
řešení vyhovovaly potřebám celé ČSSR. Cílem ře-
šení je soustavné !zvyšování ipodílu automatizova-
ných činností na funkci ISGK a vytvoření před-
pdkladů pro vy'hudování resortního automatizova-
ného informačního systému s možno'stí jeho efek-

nzEMNt INF. SYSTDIY I
STATIST. INF.SYSTtMY I

IzEM!DĚLSKí INF.SYSTDI I
r--------------,
I IL J

tivní integrace s ostatními informačními LSystémy.
Rozdíl mezi výz'kumem automatizace a raciona-

lizace jednotlivých prací a agend a komplexním
výzkumem celého informačního systému jako cel-
ku začal být zřejmý lteprve pod 'vlivem stoupajících
požadavků na objem a kvalitu poskytovaných in-
formací a na zá,kladě poznání možností moderní
výpočetní techniky. V našich podmínkách bylo po-
čítačů využíváno pro Izpracování geodetických a
kartografických informací zatím pouze při řešení
dílčích úloh. Z hlediska dostupné výpočetní tech-
niky ani více nebylo možno očekávat. Současný
celosvětový nástup počítačů třetí generace ~ačíná
předstihovat připravenost prostředí, ve 'kterém by
jejich funkcí mohlo být využito. Připravované vý-
robní programy v rámci socialistických státil. a
i v ČSSR dávají tušit, že situace v oblasti
výpočetní techniky 'se i u nás v nejbližší době
podstatně zlepší.
Zavádění nové výpočetní techniky již ,přesahuje

rámec jednotlivých prací, a mů'že tudíž přinést
oče'kávané !výsledky pouze, bude-li využívat výsled-
ků důsledné systémové analýzy .informačního pro-
cesujako celku. Tím je dán i velmi úzký vztah
mezi výzkumem ISGK a výzkumem mechanizace
a automatizace jednotlivých druhů geodetických
a kartografických prací.
Orientace výz1kumu ISGK v příštích pěti letech

vychází ze dvou zá'kladních poznatků:
a) požadavky na objem informací spravovaných

resortem geodé'zie a ikartografie se budou ne-
ustále Izvyšovat; účelné a ekonomické využívá-
ní a údržba rozsáhlého informačního fondu,
k jehož vytvoření bylo zapotřebí obrovských
finančních ná'kladů, je možné pouze za Ipřed-
pokladu využívání moderní výpočetní techniky
a automatizace;

ti) zavádění nové vý,početní techni'ky značně ovliv-
ní strukturu a charakter dosavadních činností
resortu; automatické zpracování a využívání
geodetických a 'kartografických informací bude
ve stále větší míře vyžadovat ,přechod na jejich
digitální (číselnou ) formu zpracování.
Vytváření podmíne'k pro a u tom a t i z a c i,

a s tím související di g i t a I i z ac e jsou tedy ur-
čujícími směry výz'kumu ISGK. Prostředky pro 'za-
jištění potřebné automatizační a výpočetní tech-
niky bude nutno zdůvodnit efektivním využíváním
poskytovaných informací. A proto hned od počát-
ku je výzkum zaměřen na soustavné prověřování
fondu informací 'z hlediska jejich optimálního vy-
užívání a na získání argumentů \pro obhájení spo-
lečenské potřeby informačního systému při zf'ská-
vání prostředků pro jeho modernizaci.
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Splnění záměru výzkumu ISGK vytvoří předpo-
klady pro velké kvalitativní Izměny v činnosti ce-
lého odvětví geodézie a kartografie. Hlavní pozor-
nost výzkumu 'bude věnována evidenci nemovitostí
s cílem vytvoření podmínek 'pro vybudování auto-
matizovaného registru EN. Výsledkem 'jeho reali-
zace bude zkvalitnění celého informačního proce-
su EN a především uvolnění 'pracovníiku na stře-
discích geodézie od ruční 'práce, která v celkovém
objemu prací \EN stále ještě převládá. Nová tech-
nika je také předpokladem 'pro získání 'Zájmu mezi
mladými pracovníky o práci 'na SG. Dalším vý-
znamným úkolem bude vyřešení pruběžné údržby
základních souboru map velkých a středních měří-
ťek. I zde je cílem podstatné snížení objemu živé
pl:'Ace.
Automatizovaný registr EN a aktualizované sou-

bory základních mapových podkladu by měly být
považovány 'i za jeden z prvních stupňu na cestě
k moderním integrovaným informačním systémum
o území. Dosavadní spolupráce 's orgány územního
plánování, statisti'ky, zemědělství a dalšími a pod-
pora ze strany ústředních orgánu státní správy

jsou cenným předpokladem 'pro vyřešení uvedené
problematiky. Jedná se o velmi složitý a náročný
úkol, jehož úspěšné splnění je závislé na poro-
zumění a spolupráci všech pracovníku resortu.
Do redakce došlo 25. 2. 1971
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Systémová analýza současné činnosti
st'edisek geodézie

1. úvod

Střediska geodézie (SG) jsou a i nadále budou se
svou pracovní náplní nositeli informací v oblasti
evidence nemovitostí (EN). EN, jako jeden ze zá-
kladních registru projektovaného informačního
systému geodézie a kartografie (ISGK), jak je uve-
deno v [1], [2], [3], [4], prodělala řadu vývojo-
vých etap počínaje daňovým katastrem a konče
vydáním zákona č. 22/1964 Sb., jímž se spojují v pí-
semné a mapové části EN užívací a vlastnické
vztahy k nemovitostem.
Požadavky na EN vedou k potřebě modernizace

písemných i mapových operátu a zároveň k nut-
nosti dokonalejší aktualizace operátu EN. Tyto po-
žadavky lze splnit využitím nejmodernější auto-
matizační techniky a racionalizací činnosti SG.
ISGK tedy vzniká na základě nutnosti řešit vše-

chny uvedené problémy v souvislosti s prováděnou
racionalizací prací v souladu s [5]. Komplexní
program racionalizace řízení na úseku činnosti
středisek geodézie musí vycházet z hluboké analý-
zy současného řízení, toku informací, pracovních
podmínek, stupně mechanizace a automatizace
prací i stupně využití techniky řízení. Informační
systém obecně je součástí řídícího systému.
Se zaváděním samočinného počítače do ISGK a

tím i do systému EN, je třeba vyřešit řadu problému
rázu nejen technického a materiálního, ale i orga-
nizačního. Aby bylo možno odpovědně pl,llpravovat
a později exploatovat ISGK, který je přímo závislý
na systému EN a na Célé složité práci našich SG,
je nutné l'rovést dukladnou analýzu ,současné čin-

Ing. Jaroslav Michal,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

v Praze

nosti SG. Podrobněji v [6]. Chceme-li docílit ur-
čitého stupně integrace projektovaného informač-
ního systému, musíme nutně volit tzv. s Ysté m o-
v Ý pří s tup k řešení.
Systém sám o sobě je množinou prvků, které ko-

nají pod určitým zákonem (cyklem) určitou čin-
nost. U systému je charakteristický rust složitosti
a je ho nutno řešit komplexně.
Předmětem a vlastně středem zájmu s y s t é-

m o v é a n a I Ý z Y [6] jsou vazby a návaznosti
mezi prvky řídícího i rozhodovacího procesu a do-
sažení optimálního využití zdroj u (času, investic,
pracovních sil, nákladu apod.) v projektovaném
systému.
Pro analýzu určitého - velmi složitého - systé-

mu, který si nejlépe zobrazíme vhodným grafem,
nebo několika podgrafy, je zapotřebí analytiku jed-
nak orientovaných matematicky a jednak analyti-
ku, kteří jsou seznámeni s problematikou v oboru
teorie řízení a příbuzných vědních disciplin, se zna-
lostí postupu při sběru a strojovém zpracování
hromadných dat a se speciálními zkušenostmi
v systematickém provádění analýzy celého toku
informací. Zejména musí tito odborníci vidět sou-
vislosti a vzájemné pt'\.sobení jednotlivých částí sy-
stému. V tom se právě objeví systémový přístup
k problému a systémové myšlení. K dt'\.kladnému
poznání systému jako celku je zapotřebí spoluprá-
ce celého týmu odborníku ruzného profesního za-
měření. Obecný analytik, o jehož odborných zna-
lostech byla zmínka, má při provádění systémové
analýzy určitého systému v zásadě vyřešit tyto dva
základní úkoly:
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1. pri\.zkum, dokumentace, analýza a vyhodnoce-
ní současného systému,

2. vypracovat závěry z analýzy současného stavu.
Systémová analýza musí tedy zjistit:

1. uspokojivé (silné) stránky současného systému
a

2. neuspokojivé (slabé) stránky současného sy-
stému.
Zjištění těchto stránek systému je možné jen za

předpokladu, že se na celý zkoumaný tok informací
díváme jako na souvislý model, v němž je třeba
vidět význam jednotlivých informací, operací, roz-
hodovacích momentů i návazností jednotlivých
částí systémi\. i podsystémů vcelku. Nelze uvažovat
o jednotlivých činnostech a operacích jako o izo-
lovaných agendách, ale je nutno počítat stále
s možností integrovaného použití těchto informa-
ci. Znamená to prakticky zachytit celý tok infor-
mací, všechny jeho prvky, souvislosti, vazby, kvan-
titativní i časové charakteristiky a vhodně je uspo-
řádat se všemi podstatnými spojitostmi a vztahy
k okolí a dokumentovat - nejlépe grafickým mo-
delem.
Pro systémovou analýzu jakýchkoliv systémů lze

doporučit tento metodický postup:

1. Je nutné a nanejvýše účelné rozdělit si celý
zkoumaný systém na dílčí podsystémy jako jed-
notky analýzy. Toto rozdělení na subsystémy
umožňuje pochopit logiku a objevit uspokojivé
i neuspokojivé stránky těchto dílčích jednotek
analýzy. Ovšem je třeba mít na paměti neustále
všechny spojitosti s jinými systémy a hlavně
s okolím.

2. Provést průzkum, tj. zjistit a evidovat skutečný
současný stav jak dílčích subsystémů, tak i sou-
hrnně celého zkoumaného systému.

3. Systematicky popsat zjištěné skutečnosti, tj.
provést definování informací, operací a rozho-
dovacích postupů. Bez definic se nezíská prů-
kazný materiál pro porovnání logiky a techniky
toku informací, pro jeho vyhodnocení a pro po-
znání požadavků, které je třeba zavést do nové
úpravy systému.

4 Výsledky analytické práce je třeba dokumento-
vat grafickým modelem, který nejlépe vystihuje
souvislosti a jeho hlavní výhodou je přehled-
nost při znázornění uzlů (zpracovávající akce)
a hran (informační vazby).

Uvedených obecných metodických postupů při
provádění systémové analýzy bude nyní použito
pro řešení vlastního problému, tj. provést systé-
movou analýzu současné činnosti SG a vyvodit
z těchto rozborů závěry, jež by vedly k racionali-
zaci prací na SG.

Úkol, který bylo třeba vyřešit spočíval v sesta-
vení rozsáhlého systému, který by v sobě zahrno-
val veškerou současnou činnost SG, a to se všemi
vnějšími i vnitřními vazbami; tento systém doku-
mentovat a podrobně popsat. Jako nejvhodnější
forma vyjádření a dokumentace byl zvolen grafic-
ký model. Popis informací, které vstupují a vystu-
pují do a ze systému, byl proveden také formou
z~pisu 'dografického schématu. Aby bylo možpo
lépe vystihnout a definovat celou a vcelku latentní
problematiku pohybu informací i složité rozhodo-
ivací a řídící uzly, byl zvolen dalšídetallnější 'způ-
'sob rozboru prací středisek, a to pomocí postupo-

vých diagrami\.. Postupový diagram je ve své pod-
statě zvláštním (speciálním) případem logického
blokového schématu. Diagram vyjadřuje srozumi-
telně pohyb dokladů jednak ve vnějším okruhu
(mimo středisko) a jednak ve vnitřním okruhu
(uvnitř střediska). Pro podchycení dalších skuteč-
ností, které ovlivňují činnost SG, byly vyhotoveny
situační plánky rozmístění pracovních prostori\.
střediska a vyznačeno obsazení jednotlivých míst-
ností pracovníky střediska. Zároveň byla vyhoto-
vena mapka sledovaného okresu, kde byly zakres-
leny pracovní rajóny a dále byly uvedeny veškeré
důležité údaje o okresu. Pro detailnější poznání slo-
žitosti a rozmanitosti činnosti SG byl sestaven se-
znam všech používaných tiskopisi\. na středisku,
byl vyhotoven rozbor pracovní činnosti a sestaven
do přehledných tabulek. Další skutečností, která
byla podrobena důkladné analýze, bylo zjištění po-
čtu a druhu informací vyřízených střediskem v ur-
čitém sledovaném období.

Systémová analýza současné činnosti SG (vyjá-
dření prací středisek v rozhodovacím systému a jeho
zhodnocení a přeměnění na systém zapojený na
vhodný samočinný počítač) je provedena zcela ab-
strahovaně od jakéhokoliv konkrétního SG a má
tedy zcela obecnou platnost. Avšak postupové dia-
gramy, vyhotovené plánky kanceláří, mapka, roz-
bory prací, rozbory informací dané veřejnosti i per-
sonální obsazení pracovních skupin, jsou tvořeny
přímo na konkrétním středisku, a to na SG Par-
dubice ve Východočeském kraji.
Je třeba se ještě zmínit o velmi di\.ležité stránce

řešení, a to o tom, že zvolený samočinný počítač
musí vyřešit jednak tec hni c k o u problematiku
prací SG (výpočty měř. sítí, výpočty souřadnic, vý-
měr apod.) a jednak in for m a ční problematiku
(udržování písemných operátů EN ve stavu aktua-
lizovaném, podávání informací z tohoto operátu
a propojení systému EN s ostatními informačními
systémy a registry) samozřejmě ve vazbě na řešené
technické problémy.

2. Řídící ft informační systém činnosti SG

Činnost SG byla znázorněna velkým logickým
systémem v grafické podobě (obr. č. 1) a tento in-
formační a řídící systém byl rozdělen na vnější
okruh (okolí systému) a na vnitřní okruh (vlastní
systém). Ve vnějším okruhu jsou předně zachyce-
ny existující zákony, vládní vyhlášky a výnosy růz-
ných ministerstev, které ovlivňují a řídí činnost
SG. Dalším prvkem okolí systému je ČÚGK, který
řídí a dohlédá na veškerou pracovní náplň SG.Tyto
dva již zmíněné prvky mají centrální charakter.
Další prvky okolí systému mají působnost vymeze-
nou hranicí kraje, okresu, obce či osobou vlastnící
nebo užívající tu kterou nemovitost. Jsou to: oblast-
ní ústavy geodézie, okresní orgány KSČ, okresní
statistické služby, státní notářství, stavební úřady,
okresní národní výbory, městské a místní národní
výbory, zemědělské závody, vlastníci nemovitostí
a ostatní organizace a obyvatelstvo. Poslední sku-
pinou prvki\. okolí systému jsou ostatní podniky
a ústavy resortu geodézie a kartografie, zejména
výpočetní středisko.
Vlastní systém ~ (zkOumané SG) - je rozčleněn

na tyto prvky: vedoucí střediska, územní rajóny
(geodetická četa], skupina vlastnických vztahů,
všeobecná dokumentace a ekonomická složka.
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Všechny vyjmenované prvky systému ať už vně
či uvnitř systému jsou zobrazeny v řádcích. Jednot-
livé obory činnosti SG (hlavní druhy prací) jsou
zaznamenáný v grafu ve svislém směru a jsou od
sebe odděleny silnými čárkovanými čarami. V gra-
fickém zobrazení systému jsou jednotlivé činnosti
znázorněny obdélníčky s vepsaným druhem čin-
nosti, jednotlivé vazby mezi činnostmi (informační
vazby) jsou vyjádřeny hranami, které jednotlivé
bloky schématu spojují. Rozhodovací bloky jsou
vyznačeny pootočeným čtvercem. U každého tako-
vého rozhodovacího bloku je slovně uvedena otáz-
ka a vycházející hrany z tohoto uzlu nesou ozna-

čení jedna "ano" a druhá "ne". Jednotlivé obdélníky
činností jsou umístěny jednak ve směru svislém
podle druhu hlavních prací, do kterých patří, a jed-
nak ve směru vodorovném v tom řádku, který pří-
sluší organizaci (ve vnějším okruhu systému) nebo
skupině pracovníků SG (uvnitř systému). Operát
EN, který prolíná veškerou činností SG, je vyzna-
čen z důvodů lepší přehlednosti vodorovnými řád-
ky uvnitř SG a tyto řádky nesou názvy jednotli-
vých částí operátu EN a procházejí celým grafic-
kým obrazem systému.

Průběžné sledování svislosti
osy továrního komínu
optickým provažováním

Ing. Ivo )akubka, CSc.,
katedra geodé:z:ie, VUT, Brno

Autor byl v roce 1966 pověřen průběžným sledováním
změn ve vychýlení středu vrcholu komínu Městské vý.
topny v Uherském Hradišti-Mařaticích. Objednatel
požadoval výsledky vždy bezprostředně po měření v te-
rénu. Proto autor vypracoval postup optického provažo.
vání jednotlivých bodů osy komínu, umožňující stanovit
velikost excentricity těchto bodů bezprostředně po zamě·
ření, bez výpočtů nutných při protínání.

Cihlový komín Městské výtopny v Uherském Hra-
dišti-Mařaticích, 45 m vysoký, je postaven na geo-
logicky nevhodném podkladu. Dodatečným geologic-
kým průzkumem bylo zjištěno, že pod jeho základo-
vou deskou probíhá rozhraní dvou geologických vrstev.
Již při stavbě se snažili pracovníci stavebního podni-
ku vyrovnat osu komínu, která se v průběhu staveb-
ních prací začala odchylovat od svislice, .takže od
prvopočátku nebyla osa přímka, ale prostorová křiv-
ka. Čerpání vody během kampaně v sousedním pod-
niku Fruta působí kolísání hladiny spodní vody, jež
má pravděpodobně za následek vyplavování písku
z vrstvy štěrkopísků, čímž je' způsobeno nepravidelné
sedání základové desky a náklon komínu. V roce 1966
bylo naklonění patrné již při běžném pohledu na komín.

Pracovníci Stavoprojektu, kteří posuzovali stabilitu
komínu, požadovali určení posunu středu jeho vrcho.
lu prostřednictvím opakované přesné nivelace 4 ni-
velačních značek, osazených v pilířích, vybetonova-
ných ze základové desky komínu nad úroveň terénu.
Spojnice těchto kontrolních bodů tvoří čtverec, jehož
úhlopříčky délky 6,4 m jsou na sebe kolmé a protínají
se vose komínového tělesa. Změna převýšení mezi
značkami znamená pootočení jejich spojnice (a tedy
i základové desky v tom směru) o malý úhel vůči vo-
dorovné rovině. Za předpokladu, že přibližně pravý
úhel, který svírá osa komínu se základovou deskou,
zůstává při naklonění komínu nezměněný, lze posun
průmětu středu vrcholu kom41u ve směru úhlopříčky

stanovit jako sedminásobek nivelací zjištěných vys-
kových změn v příslušné ÚWopříčce. Z nalezených
posunů ve směrech dvou úhlopříček je možno graficky
stanovit směr i velikost celkového posunu. Bylo by
tedy možno výsledné hodnoty změny excentricity
stanovit bezprostředně po měření.

Popsaný postup však předpokládá přímočarost osy
komínu, což v tomto přípa<lě rozhodně splněno není.
Dále je problematický předpoklad, že náklon komínu
nastává společně se základovou deskou. Navíc uvede-
ným způsobem lze získat jen relativní změny polohy
středu vrcholu. Proto sledování změn převýšení uve-
dených 4 nivelačních značek sloužilo jen k posuzování
sedání základové desky a pro stanovení excentricity
středu vrcholu komínu, respektive i dalších bodů jeho
osy a jejich změn bylo použito optické provažovaní.

Protože, jak již bylo řečeno, osa komínu je prosto-
rová křivka, bylo rozhodnuto sledovat její změny
vůči středu základu v šesti výškových úrovních, které
můžeme na tělese komínu jasně identifikovat. Základ
komínu je pod úrovní terénu. Proto za výchozí výš-
kovou úroveň byla vzhledem k nerovnosti terénu
místo úrovně základu vzata horní hrana přístavku
vstupu do komínu. Druhá výšková úroveň byla zvole-
na v místě horních výstupků na tělese komínu, do
nichž ústí plechové trouby z budovy výtopny. Další
4 úrovně jsou dány spodními okraji bílých pruhů a po-
slední vrcholem komínu. Všech 7 výškových úrovní
je vyznačeno v obr. 1.

Osa komínu v základní výškové úrovni, jakož i ostat-
ní body osy nejsou signalizovány. Jde o fiktivní body,
jejichž polohu můžeme stanovit jako symetrálu tečen
příslušné obvodové kružnice.

Optické provažování je nutno provádět ve svislé
rovině (] procházející středem základu, kolmé k zá·
měrné rovině. Střed základu i průměty osy jednotli-
vých výškových úrovní do středu roviny (] leží však
v nepřístupném místě - uvnitř komínového tělesa.
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Proto vytyčíme ve volném prostoru před komínem
pomocnou rovinu (l', rovnoběžnou s rovinou (J a do ní
promítáme z bodu S tečné body Pt, Lt. Na obr. 2
j~ou zakresleny stopy rovin (l a (J' s průměty tečných
bodů. Vzhledem k podobnosti trojúhelníků SOP
a SO'P' (resp. SOL a SO'L') hodnoty zjištěné v rovi-
ně (l' můžeme transformovat do roviny (J. Jde o pouhé
vynásobení odměřené vzdálenosti P'O" resp. P'L'
konstantou K = SO : SO'. Z obr. 2 je dále patrno, že
pro určení středu O není na závadu, že promítáme teč-

né body Pt a Lt místo bodů .M a N průměru kružnice,
ježto úhel

"p <5-+-.2 2

S

Obr. 2

Protože v nejnižší výškové úrovni, nahrazující
úroveň základu komínu, nenastávají změny polohy
tečných bodů ani osy, zůstávají body Pl, 01, LI a tudíž
i Pi, Oi, Li neproměnné a lze je brát za vztažné
body pro stanovení excentricity osy komínu v ostat·
ních výškových úrovních. Zvolíme-li na stopě rovi-
ny (J' libovolný počátek pomocné souřadnicové sou-
stavy, můžeme polohu osy vypočítat jako průměr
vzdáleností průmětů tečných bodů od počátku. Zvo-
líme·li za počátek přímo bod P{, platí, jak je patrno
z obr. 3 pro první výškovou úroveň Pl = O a pak'I P t t I "k I I v o t" I t(JI = '2' . , 1'0 os a nI vys ove urovne zus ava v pa -

. t h li + Pí R d'l !I. Inostl vz ,a 0i = 2 . "oz I ui = 01 - 0í vy-

násobený příslušnou konstantou K dá velikost excen-
tricity ~i osy v příslušné výškové úrovni.
Celkovou excentricitu Di můžeme stanovit graficky

z hodnot ~ii ve stopách dvou přibližně kolmých rovin

s

Obr. 3
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(h' Zvolíme-li ještě třetí (kontrolní) směr, pak veličiny
6'i vynesené v souřadnicové soustavě, jejíž počátek je
položen do středu komínu v základní (první) výškové
úrovni, vymezují chybový trojúhelník. Celkovou ex-
centricitu Di (její velikost a směr) určuje spojnice tě-
žiště tohoto trojúhelníku s počátkem O zvolené sou-
řadnicové soustavy.

VÝTOPN~

A0------- ••"', +1,a'- I. ,;4
d' ,<81

,- I
I

Na obr. 4 je schematicky znázorněná situace okolí
komínu, osy zvolené souřadnicové soustavy a 3 sta-
noviska A, B, C, z nichž byly promítány body jednot.
livých výškových úrovní do rovin ei. Středy jejich stop
jsou označeny A', B', C'. Směr provažování z bodu A
je přibližně kolmý ke směru vychýlení osy komínu.
Do tohoto směru byla položena osa Y s počátkem ve
středu komínu. Směr promítání z bodu B svírá se
směrem AO úhel blízký pravému úhlu. Kontrolní
směr CO byl zvolen v jediném dalším volném prostoru.
V obrázku jsou přímo měřené délky vyznačeny ne-

přerušovanou čarou, taktéž přímo měřené úhly w vy-
značují plné obloučky. Ostatní úhly byly vypočteny
jako doplňky do 180°. Vzdálenosti AO, BO, CO byly
odvozeny pomocí sinové věty. Z naměřených úhlů
a délek a vypočtené vzdálenosti AO byly stanoveny
souřadnice stanovisek A, B, C a středů A', B', C' stop
rovin ei' Konečně z poměrů: AO: AA', BO: BB',
CO: CC. byly vypočteny potřebné konstanty Ki.

V stopách ei byly kromě středu A', B', C' stabilizo-
vány železnou trubkou 0 1 cm ještě body P~i' L~i
a mezi nimi vybetonovaný vodorovný práh. Při optic-
kém provažování 2 figuranti napínali pásmo, přiložené
počátkem ke středu trubky, udávající bod PZi a na
něm technik odečítal promítané hodnoty lii, Pii' (viz
obr. 5). K optickému promítání byl použit teodolit
Wild T3.*) Jednotlivé výškové úrovně byly provažo-

*) Pro optické provažováni není nezbytný teodolit
Wild T 3. Postači použit přístroje typu Wild T2 nebo
Zeiss Theo 010.

vány ve dvou polohách dalekohledu. Při přesnosti
odečítání na pásmu 1/2 cm se ukázala naprostá shoda
výsledků provažování z obou poloh. Ukázka zápisu
(hodnoty v metrech na 3 desetinná místa) s výpočtem
hodnot 6ii je uvedena v tabulce 1.
Na obr. 6 je ukázán postup grafického stanovení cel-
kové excentricity D7 (tj. středu vrcholu komínu). Na
předem připraveném kladívkovém papíru s vynesený-
mi osami X, Y, a směry AO, BO, CO vedeme ve vzdá-
lenostech 67A, 67B, 670 vyjmutých z tab. I, rovnoběžky
s příslušnými směry. Pro velikost D7 == 50 cm je
vhodné vynášet hodnoty 6ii v měřítku 1 : 5.
Rovnoběžky s danými směry vytnou malý chy-

bový trojúhelník. Vzdálenosti jeho těžiště od os X, Y
udávají souřadnice dx7, dY7průmětu středu vrcholu
a spojnice těžiště s počátkem souřadnicové soustavy
velikost excentricity D7.

Totéž provedeme pro ostatní výškové úrovně i =
= 2 -;- 6. Pro základní výškovou úroveň i = 1 platí
dX1= 0, dYl= O, Dl = O.
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/
/

/

I /
I

AI
I /
I /

D., 1/~~=~=~-d.~_-:-. ~-.:-~.-- -f- O

/
/
/

/

Odměřené hodnoty dxi, dYi a Di jsou sestaveny
(v cm na jedno desetinné místo) do tabulky II. Veli-
kost excentricity Di je vhodné překontrolovat výpoč-
tem Di = Vdx~+ dy~
Z hodnot uvedených v tab. II můžeme při známých

výškách jednotlivých výškových úrovní sestrojit prů-
měty (půdorys a nárys) osy komínu. Pro zdůraznění
změn směru osy volíme pro vynášení excentricit pod-
statně větší měřítko než je měřítko výšek. V obr. 7
mají excentricity měřítko 25 X větší než výšky.
Dobrý názor o stabilitě komínu dává půdorys vzájem-
né polohy obvodu komínu v jednotlivých výškových

..•.,"'.
. 52.0 Ly

I

~9.2 ~

~2.5 ~

~

. I

2'1.5
I ~.

úrovních. Obdržíme jej narýsováním obvodových
kružnic z polohově správně vynesených bodů osy
v těchto úrovních. (viz obr. 8). "
Porovnáním hodnot dxi, dYi, Di, zjištěných v jed-

notlivých etapách měření obdržíme změny excentri-
city příslušných bodů za časové období mezi měřením
oněch etap. Tak např. od června 1966 do července
1969 se velikost excentricity středu vrcholu komínu
pohybovala stále v mezích 50,5 -;- 54 cm.*)

*) Jak již bylo v úvodu řečeno, deformace osy komí-
nu nastala při jeho stavbě. Kontrolní měření má jen
potvrdit, že se náklon systematicky nezvětšuje.

A- cl. •• d.1' O

1 0.0 0.0 0.0

2 -6.' -4.' ,.,
3 -27.2 - ".3 '27·5

4 - 33.7 - 5.0 3".4

5 - "2.2 -".7 42.5

c; - ~9.0 -".,2 "9.2

7 - 52.0 - 2.2 52.0

Změny excentricity středu vrcholu komínu byly
vždy také odvozovány z výsledků opakované přesné
nivelace 4 kontrolních bodů základové desky pro mož-
nost porovnání s metodou optického provažování.
Ukázalo se, že takto odvozené hodnoty byly řádově
10X menší než hodnoty získané pomocí optického
provažování. Potvrdil se tedy předpoklad, že pohyb
osy komínu je závislý na více faktorech než na pouhé
změně polohy základové desky.

Lektorova!: Prof. Ing. Ondrej Mlchalčák, CSc.,
fakulta staveb ni SVŠT, Bratislava

I,i teratura:

[1] Šimek, J.: Několik poznámek k měření svislosti osy
komína, GaKO 3, č. 12, (1957)

[2] Zdánský, J.: Zjišťování posuvů továrního komínu,
Zeměměfic1lví 1, č. 7, (1951)
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Jedným zo sústavne sa opakujúcich úkonov pri
práci s geodetickými prístrojmi v teréne je hori-
zontácia prístroja. Jej význam treba doceniť pri
uhlových meraniach, ale obzvlášť pri nivelácli,
kde predstavuje značnú čast celkového rozsahu
prác a podstatnú časť práce· samotného observá-
tora. Všeobecne sa pri nivelácl1 považuje observá-
tor za najzamestnanejšieho člena pracovnej s'ku-
piny. Rýchlosť jeho práce podstatnou mierou ovliv-
ňuje aj rýchlosť meračského úkonu ako celku.

K rýchlosti nivelácie prispelo zavedenie samo-
činného urovnania zámery. Rezervy sú ešte v hru-
bej horizontácl1, ktorou sa budeme zaoberať po-
drobnejšie a pritotn vezmeme do úvahy aj hori-
zontáciu teodolitov.

Pre zrýchlenie hrubej horizontácie sa doteraz
použili najma tieto cesty:
a) použitie lahkej prenosnej skrinky z umelej

hmoty s prípadnou úpravou tak, aby sa prístroj
neoddeloval od spodnej časti skrinky, ale pria-
mo s ňou upevňoval na hlavu statívu;

b) úprava stavacích skrutiek pre rýchlejšie hru-
bé horizontovanie prístroja;

c) úprava spodnej časti nivelačného prístroja a
hlavy statívu pre rýchlejšie približné horizon-
tovanie prístroja.

Vyjdime teraz zo štádia, kedy sa nivelačný prí-
stroj približne horizontuje urovnaním krabicovej
libely pomocou stavacích skrutiek. Aby si obser-
vátor prácu ulahčil a hlavne ju urýchm, snaží sa
postavit statív tak, aby rovina hlavy statívu bola
čo najmenej oď'klonená od vodorovnej roviny. Ak
to terénne podmienky dovolujú, snaží sa upravit
nohy statívu tak,. aby už týmtoúkonom bola kra-

Ing. Drahoslav Makovnfk,
Vysoká škola dopravná, ŽlIIna

bicová libela nivelačného prístroja urovnaná, prí-
padne aby na jej urovnanie bolo potrebné previesť
čo najmenej otočení stavacích skrutiek. Vo vačšine
prípadov umožňujú dodržať uvedený rýchly postup
horizontácie vhodné terénne podmienky (asfalt,
betón, makadam a pod.). Často je však dodržanie
uvedeného princípu obtiažne.

Hoci observátor má vo vačšine prípadov mož-
nosť volby stanovísk prístroja, v obzvlášť ne-
priaznivých terénnych podmienkach (prudké sva-
hy výkopov a násypov, železničná trať, kvádre
chodníkov, ciest a námestí a pod.) sa stáva, že
odklon roviny hlavy statívu po jeho postavení pre-
sahuje dosah stavacích skrutiek, ktorý je repre-
zentovaný uhlom o hodnote asi 5-6°. Dbservátor
teda musí po márnej snahe prístroj urovnať, sta-
tív znovu prestaviť a úkon urovnania opakovať.

Posledné dve z vpredu citovaných zariadení
(úprav) majú pomélcť uvedené nedostatky odstrá-
niť. Prvé z nich spočíva v takej úprave stavacích
skrutiek, ktoré umožňuje horizontovať prístroj
rýchlejš1i: než klasickými stavacími skrutkaml.
Konštrukčný princíp spočíva:

a) v zvýšení stúpania závitov, pričom os stava-
cej skrutky zostáva zvislá;

b) v excentrickej úprave pomélcky, ktorá jedi-
ným otočením okolo otočnej osi umožní horizontá-
ciu v menších medziach. Prvý princíp je použitý
napr. u nivelačného prístroja MDM - Ni - B3.
Druhý princíp je použitý len u známych teodoli-
tov Kern, napr. DK M2 a rez touto pomélckou mám
na obr. 1.

Uvedené konštrukčné princípy sú pre zrýchlenie
úkonu horizontácie prístrojov bezosporu príno-
som. Aby sa však značne znížila potreba presta-
vovať statív v nepriaznivých terénnych podmien-
kach, vyrábajú niektorí výrobcovia zvlášť upra-
vené spodné časti nivelačných prístrojov a hlavy
statívov. Tieto zariadenia prípady potreby znovu
prestavovať statív síce nevylučujú, ale ich znižujú
na minimum.

Konštrukčný princíp spočíva v úprave hlavy
statívu na gulovitý tvar (gulový vrchlík) a úprave
spodnej časti nivelačného prístroja na kupolovitý
tvar. Pohyb po gulovitej hlave statívu je možný
buď po uvolnení upínacej skrutky (obr. 2, 3), ale-
bo po uvolnení špeciálnej svorky (obr. 4), ktoré
treba po urovnaní krabicovej libely nivelačného
prístroja upnúť a tým zaistiť stálu polohu prí-
stroja. Po ta'kejto úprave je u nivelačnéhoprístro-
ja s kompenzátorom zámerná prlamka už auto-
maticky v horizontálnej polohe, u nivelačného prí-
stroj a s nivelačnou libelou treba pred odčítaním
na late najprv elevačnou skrutkou urovnať nlve-
lačnú libelu.
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Všimnime si, že na obr. 2 je znázornený rez ho-
rizontačným statívom vhodným výhradne pre ni-
velačné práce. Obr. 3 a 4 znázorňujú schému
a prevedenie horizontačno-centračných statívov,
teda takých statívov, na ktoré je možno upevniť
tak nivelačné prístroje, ako aj prístroje uhlomer-
né, u ktorých sa vyžaduje možnosť ich centrácie.

Realizácia uvedených princípov nie je technic-
ky príliš obtiažna. O účelnosti týchto úprav za-
tial nepochybujme a predbežne verme výrobcom,
ktorí uvádzajú, že použitie takto upravených sta-
tívov, resp. celých prístrojov je velmi výhodné.

4. Horizontaěno-centraěné statívy a náš vztah
k nim

Pozrime sa na tento problém v našich pódmien-
kach. Poprvé prístroje uvedeného typu vyrábajú
výrobcovia z kapitalistických krajín (z NSR, Švajč-
iarska, Anglicka, príp. ďalší). Dovoz z týchto kra-
jín je obmedzený. Ak uvážime, že všetky ostatné
technické parametre výrobkov z krajín RVHP sa
kapitalistickým vyrovnajú, aj ich mnohokrát pred-
stihujú, pripustme, že dovoz nie je nutný. Podru-
hé merač musí brať s nivelačným prístrojom nutne
statív príslušného typu, alebo aspoň toho-ktorého
výrobcu a pre napr. uhlomerné prístroje iných
výrobcov, alebo typov (určitú výnimku tvorí ho-
rizontac;no-centračný statív f. KERN), ho nemaže
použiť; potrebuje preto brať dva statívy. To je
z hladiska geodetickej praxe velmi často nevý-'
hodné. A konečne s výhodou, prípadne nevýhodou
používania horizontačných a horizontačno-cen-
tračných statívov nemajú naši geodeti prakticky
žiadne skúsenosti, nehovoriac o tom, že aj lite-
ratúra je v tomto ohlade skromná.

5. Požiadavky geodetickej praxe na horizontaě-
no-centraěné statívy

Z toho, čo sme povedali vpredu a vychádzajúc
z praxe sa ukazuje, že podmienky, ktoré by mali
byť splnené pre konštruovanie univerzálneho sta-
tívu v našich pracovných podmienkach, pri súčas-
nom aj perspektívnom prístrojovom parku a pre
prevážnú časť geodetických prác (výjmuc špeciál-
ne práce) budú dosť prísne a dajú sa zosumarizo-
vať asi takto:

Hlava statívu má byť upravená ako horizontač-
no-centračná, teda univerzálna, s možnosťou upev-
niť na nej tak nivelačné prístroje, ako aj teodo-
lity, tachymetre, buzolové prístroje, zámerné ter-
če a pod., a to novších aj starších typ ov, od Výrob-
cov MEOPTA, ZEISS, MOM,s možnosťou pripevnenia
olovnicového závesu, centračnej tyče, aj optickej
olovnice. Naviac majú byť použitelné doteraz vy-
rábané statívy uvedených výrobcov a ich úprava
pri výmene prístroja nesmie byť časovo a fyzicky
náročná. V zvláštnych prípadoch sa musí dať sta-
tív upraviť v krátkej dobe do povodného stavu.
Ako samozrejmá je požiadavka, aby práca s týmto
statívom bol a v porovnaní s doteraz používanými
pohodlnejšia a rýchlejšia, teda ekonomickejšia.

Pre úplnosť treba požadovať, aby statív mal za-
súvacie nohy, jeho výška pri vysunutých nohách
by mala byť 1,80 m a celý statív pri dostatočnej sta-
bílite a pevnosti by nemal vážiť viacej, než 4 kg.

Podra návrhu autora prevedená úprava a do-
plnenie hlavy statívu, vyhotovená v prototype
(obr. 5), spíňa v podstate všetky citované pod-
mienky. Na statíve ktoréhokorvek z výrobcov
MEOPTA, MOM, ZEISS sa dá rýchlo pripevniť prí-
davná časť a na ňu upevniť akýkorvek prístroj
týchto výrobcovo Prídavná časť umožňuje rýchlo
hrubo horizontovať každý prístroj a pomocky, kto·
ré sú vybavené krabicovou libelou. V rozsahu ce-
lého otvoru v hlave statívu možno prlstroj cen-
trovať. Upínacia skrutka umožňuje zavesiť olovni-
cu, pripevniť centračnú tyč, aj použiť samostatnú,
alebo v prístroji vstavanú optrckú olovnicu. Celé
zariadenie sa rýchlo upraví do povodného stavu.
Práca s pomockou je pohodlná a pri jej použit!
sa v porovnaní s be·žne používanou technológiou
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horizontácie prístroja vykazujú časové úspory. Tie-
to sú dosť rozdielne podfa toho, v akých terénnych
podmienkach sa prístroj horizontuje, prípadne
centruje.
Z uvedeného vidieť, že boli splnené všetky pod-

mienky. Rozhodujúcim momentom pre zavedenie
či nezavedenie horizontačno-centračného stativu
do praxe by mali byť dva aspekty. Časová úspora
a náklady na zhotovenie pomocky.

Do ich rámca treba započítať jednak časové
straty pri úprave hlavy statívu a pripevnení prí-
davných zariadení (alebo aj úprave do povodné-
ho stavu), jednak úspory pri použití novej tech-
nológie v súvislosti s novou pomockou.
Úprava hlavy a pripevnenie prídavných zaria-

dení sa dá previesť pomocou skrutkovača a klieš-
tí - za určitých okolností aj bez nich - za 1 až
3 minúty. Ten istý čas je potrebný na úpravu do
ptlvodného stavu. Výmena pomocky na iný statív,
resp. prístroj iného výrobcu si nevyžaduje žiadne
nástroje a trvá 1 až 2 minúty. Časové straty,
vzhfadom na to, že uvedené úkony sa prevádzajú
hm raz za dlhší čas, sú nepatrné.
Časové úspory, vznikajúce pri horizontácii prí-

stroj a s použitím horizontačno-centračného statívu
zisťoval autor porovnávaním časových rozdielov
pri práci s bežným statívom a prototypom hori-

zontačno-centračného statívu. V rtlznych terénnych
podmienkach hrubo (podfa krabicovej libely) zho-
rizontoval prístroj vždy 50 + 50krát. Výsledky
v sériách vždy po 10tich a 50tich horizontáciách
sú súhrnne spracované v tab. 1.
Pri spracovaní výsledkov vychádzal autor

z predpokladu, že prístroj postavený na normál-
nom statíve sa dá najrýchlejšie horizontovať na
približne rovnom, tvrdom a drsnom teréne. Prie-
mernej časovej hodnote z 50tich pozorovaní pri-
súdil hodnotu 100% a v relácii k tejto spracovaJ
ostatné údaje, získané horizontovaním na normál-
nom statíve a vlastnom prototype horizontačno-
centračného statívu.
Údaje tabufky 1. sú mnohovravné. Dá sa z nich

vidieť, že v rtlznych twénnych podmienkach ko-
líše priemer 10tich horizontácií pri použití nor-
málneho statívu v medziach 85 %-223 % a prie-
mery z 50tich horizontácií v medziach 100 % až
207,7 %. Naproti tomu pri horizontácii na hori-
zontačno-centračnom statíve kolíše priemer z 10-
-tich horizontácií medzi 81 %-118 % a priemery
z 50tich horizontáciLmedzi 91,5 %-106,9 %. Ďalej
sa dá vidieť, že ak pokladáme časové trvanie úko-
nu s použitím horizontačno-centračného statívu -
vždy v rtlznych terénnych podmienkach - za
100%né, bolo by treba na horizontáciu prístroja
pri použití normálneho statívu o 9 %-126 % času
viac. Vychádzajúc zo stavu, že HC-statív zatial nie
je rozšírený, je reálnejšie počítať so stavom, kedy
budeme pokladať za 100%né (vždy v roznych pod-
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mienkach) časové trvanie úkonu s N-statívom. Po-
tom si použitie HC-statívu vyžaduje len 91 % až
45 % času; alebo inakšie povedané, dosahuje sa
časová úspora 9 %-65 %.

Vzájomné porovnanie časových rozsahov, nut-
ných pre horizontáciu prístroja s použitím jednak
N-statívu, jednak HC-statívu, je zrejmé z tab. II.

Tab. II.

100
90

80

10

60

50

40

V nej časový rozsah reprezentujú výšky jednotli-
vých stípcov. Vidieť, že stÍpce pre HC-statív v jed-
notlivých podmienkach sú podstatne nižšie a po-
chopiterne nižší je aj priemer; stípec HC je pri-
bližne polovicou stÍpca N.

Na základe uvedených konkrétnych údajov sa
dá konštatovať, že s použitím HC-statívu namiesto
N-statívu sa horizontácia prístroja stane po-
hodlnejšou, rýchlejšou a teda ekonomickejšou.

Pre úplnosť sa ešte žiada uviesť, že HC-statív
má prednosti pred N-statívom menovite z hradis-
ka horizontácie. Pri centrácii sú jeho výhody
oproti N-statívu nepatrné. Má ovšem nesporné vý-

hody oproti tzv. rýdzo horizontačným statívom
(obr. 2), ktoré možno použiť výhradne len pr1 n1-
veláci1.

o výhodnosti použitia HC-statívu (HC-hlavice J
si možno urobiť dobrú predstavu porovnaním
obr. 6 a 7.

Dokázaterné prednosti a výhody HC-statívu na
jednej strane a odhadované nízke náklady na dru-
hej strane stačia na záver, v zmysle ktorého mož-
no výrobu a používanie HC-statívov doporučiť.

Drobme však ešte jednu úvahu. V taburke I sú
vyčíslené časové úspory, ktoré pre terénne pod-
mienky a) až e) dosahujú hodnoty 9, 27, 39, 50.
65 %. Priemer časových úspor vyjadruje okrúhle
hodnota 40 % a priemer z reálnych terénnych pod-
mienok a) až d), s vylúčením menej sa vyskytu-
júceho e) je okrúhle 30 %. Tu vzniká otázka, aký
skutočný časový interval predstavujú tieto Usla.
Z praxe vieme, že horizontácia prístroja je len je-
den úkon z celého komplexu prác observátora, do
rámca ktorého treba započítať okrem horizontácie
aj centrác1u, zacielenie, odčítanie, zápis, prechod
na ďalšie stanovisko prístroja a podobne. Horizon"
tácia prístroja na jednom stanovisku predstavuje
z celého komplexu prác spravidla len zloml{y mi-
núty a teda vyššie spomínaná časová úspora 30
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až 40 % sa dá vyjadriť - pri jednom postavení
prístroja - len sekundami, nanajvýš desiatkami
sekúnd. Podfa pozorovania autora je pri priemer-
nom pracovnom tempe priemerná časová úspora
pri jednej horizontácii prístroja na stanovisku
14 sekúnd. To je nepatrná hodnota. Treba si však
uvedomiť, že observátor, ktorý je nejzamestnanej-
ším členom pracovnej skupiny, svojim pracovným
tempom zdržuje, alebo. urýchfuje celkový v~Tkon
skupiny a každé skrátenie jeho úkonov reprezen-

. tuje (podfa obsadenia) v celej čate 3 až 4násobok
tohoto skrátenia.
Časové úspory sú z hladiska skupiny (čaty, od-

dielu) nepodstatné. Ale z hfadiska vličších orga.-
nizačných celkov a s ohladom na častú opakova-
tefnosť úkonu, dosahujú úspory vyjadrené v časo-
vých jednotkách, alebo v menových jednotkách
povšimnutiahodné hodnoty.

Použitie HC-statívov v geodetickej praxi sa uka-
zuje byť bezosporu ekonomickým. Pre možnosť
urýchlenia prác so staršími typmi statívov a prí-
stroj ov, ktoré nie sú prisposobené na progresívne
horizontovanie možno doporučiť výrobu HC-hlavíc,
ktorých použitie geodeti z praxe iste uvítajú; a to
tým skor, že použitie HC-statívov je v niektorých
krajinách bežné (NSR, Anglicko, Švajčiarsko). vý-
roba hla víc naviac nie je technicky príliš nároč-
ná. Zodpovedne sa dá vysloviť presvedčenie, že
hlavicu podfa výkresu dokáže vyrobiť každá so-
lídne vybavená dielňa.
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Poznámka lektora k i!lánku Ing. Makovníka

Prís,troje 'S horizonNičnými statívmi Sil v minulosti
v štáto,ch RVHP nevyrábali pravdepodobne pod vplyvom
názoru, že neprinesú badatefné zrýchlenie hor'iwntácie.
Ukazuje to aj článok praco'vníka závodov VEB Zeisrs- Je-
na Ing. RiclIte.ra "Wtrtschaftlichkeit der Hoci:zJOIIltierungs-
systeme fťlr Nivemerins,trumente" uverejnený 'V ~asopise
Vermessungstechnik r. 1963 s. 247, ktorý sa k horizon-
tačným statívom staval kriticky.
V posledných 2 rokoch už dochádza k 'obratu a aj sa·

motnézávocty VEB Zeiss-Jena 'začali lVyrábať kompen-
zátorový nivelačný prístroj Ni 050, ktorý má miesío sta-
vacích. skrutiek tzv. klinový horizontačný systém. Zá-
vody MOM Bud,apes't tiež ,začali vyrábať malý kompenzá-
torový nivelaČIlý prístroj MOM-Ni-E1 IS hOT'izontačným
stat!vom s gulovou hlavou. Zaujímavé je, že n. p. Meopta-
-Košíře použil takúto 'horizontáciu už v 'r. 1962 pri pro-
totype malého ikompenzátorového !nivelačného prístil.'oja
periskopického tvaru Meopta MN 15.

Plán výchovně vzdělávací činnosti
resortu ČÚGK

Plán výchovně vzdělávací činnosti vychází z konkrét-
ních potřeb přípravy pracovník1l v organizacích resor-
tu a je zaměřen zejména na zlepšení organizace a ra-
cionalizace řízení na úseku te'chnickém, ekonomickém
a na zlepšení kádrové a personální práce.

Podle významu a hloubky přípravy pracovník1l je
plán rozdělen do tří sfér:

I. centrální (zavedení postgraduálního studia na
CVUT, kursy Zajišťované Institutem poradenstvl]
kursy 1-3;

II. resortní, odvětvové (akce OSYP) kursy 4-21;

III. podnikové (akce, které jsou zabezpečovány podniky
a ústavy pro organJzace resortu) kursy 22-27.

I. SFÉRA CENTRÁLNl (ŘIZENÁ ČÚGK)

1. Postgraduální studium pro vybrané pracovníky re-
sortu COGK
Zavedení čtyřsemestrového postgraduálního studia
na CVUT v oboru geodézie a kartografie se usku-
teční od října 1971 v Praze. První běh je určen
pro vedoucí pracovníky orgán1l a organizací resor-
tu CŮGK a jejich kádrové rezervy. Doporučený počet
20-25 posluchačů..
Cílem je doplnění odborných vědomostí a znalost!
z oboru geodézie, kartografie, ekonomiky a i'ízem
se zaměřením zejména na nové poznatky, které
mají bezprostředně vliv na praktic'ké využití v or-
ganizacích. Jde o poznatky, které nebyly zařazeny
v učebním plánu a osnovách v době, kdy vedoucí
pracovníci absolvovali vysokoškolské studium a ani
neměli možnost se s těmito zevrubně seznámit.
Zajišťuje CVUT v Praze, FSv, sniěr geodézie a kar-
tografie, Husolva 5, Praha 1-Staré Město.

2. Dvousemestrální kurs racionalizace a správy
Kurs navštěvuje 26 pracovník1l orgán1l a organi-
zací resortu ČŮGK, kteří se zabývají problémy ra-
cionalizace řízení. Kurs byl zahájen v říjnu 1970
a rozvržen do 9 třídenních soustředění. Jeho ukon-
čení se předpokládá v červnu 1971.
Zajišťuje Institut poradenství, Praha.
Pro konkrétnost výuky byli pro jednotlivá témata
jmenováni konzultanti z ČŮGK, kteří problematiku
prodiskutují s přednášejícími. Dosavadní pr1lběh
kursu je uspokojující, posluchači jsou s úrovní spo-
kojeni.

3. Kurs vedoucfch personálnfch útvarů, IV. semestr-
Organizace a i'fzení
Cílem kursu jézískání znalostí a dovedností v ob-
lasti organizace a řízení a racionalizace personál-
ních činností. Kurs je přerušen a bude pokračovat
na podzim 1971.
Zajišťuje Institut poradenství ve spolupráci s SSGK.

II. SFÉRA RESORTNI, ODVÉTVOVÁ
(ŘIZENÁ OSYP)

4. a) Kurs pro vedoucí sti'edisek geodézie a jejich kádro-
vé rezervy v personalistice, ekonomice, organizaci
a i'ízení včetně odpovědnosti vedoucího za politic-
kou výchovu pro DŮG v Brně.
Podle zpracovaného programu má kurs pokračovat
třetím a čtvrtým soustředěním. Jde o dokončení
studia, které se mměří na zajištění kádrové a per-
sonální činnosti, na realizaci racionalizačních opat-
ření zvláště na úseku automatizace a technického
rozvoje geodetických a kartografických prací.
III. a IV. Q. Zajišťuje OSYP.
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b) Kurs vedoucích oddUů a jejich kádrových re-
zerv v personalistice, ekonomice, organizaci a řízení
včetně odpovědnosti vedoucího za politickou výcho-
vu pro lG, n. p., Brno.
Podle zpracovaného programu má kurs pokra-
čovat třetím a čtvrtým soustředěním ve III. a IV. Q.
1971 se zaměřením na realizaci racionalizačních
opatření na úseku automatizace a technického roz-
voje geodetických a kartografických prací. Zajišťuje
OSVP.

5. Kurs bezpečnostních techniků
Cyklické doškolování vybraných pracovníki\ z re-
sortních .organizací. Jde o cyklické doškolování na
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví a péče o pra-
covníky. Cílem je získat přehled o bezpečnostních
předpisech a o navazujících předpisech BOZ. IV. Q.
1971. Zajišťuje OSVP.

6. Postavení podniku v socialistické společnosti a úlo-
ha centrálního řízení
Třídenní soustředění formou přednášek a panelo-
vého semináře pro ředitele podniki\ a jeJich ná-
městky (první den přednášky .externích lektorů,
druhý den a třetí den představitelé resortních
podniků nastíní podnikové cíle a politiku svých
podniki\ za přítomnosti dvou externích lektorů, kte-
ří budou panelovým zpi\sobem řídit připomínky; na
závěr představitel ČÚGK osvětlí koncepci a vztah
resortu k organizacím podnikové sféry) IV. Q.1971.
Zajišťuje OSVP.

7. Příprava operativních kádrových rezerv pro práce
v zahraničí
Zaměřeno zejména na problematiku technické pří-
pravy a přípravy společenskovědní, politické, eko-
nomické a zdravotní, III. Q. 1971, zajišťuje OSVP.

8. Kurs pro pracovníky dokumentací na střediscích
geodézie
Kurs bude uskutečněn od 27. 4. do 29. 4. 1971
v Praze pro dokumentátory na SG v pi\sobnosti
OÚG Praha a od 11. 5. do 13. 5. v Bmě pro pra-
covníky OúG Brno. Po absolvování školení se mají
dokumentátoři všeobecných dokumentací na SG
podrobit do konce května t. r. kvalifikačnímu po-
hovoru, který bude organizován v útvarech hlav-
ních geodeti\.
Náplní je mikrofilmování v dokumentacích. Vedení
všeobecných dokumentací na SG podle dokumen-
tačního návodu a řádu. Délka trvání 3 dny, II. Q.
1971, zajišťuje OSVP.

9. Kurs zeměměřických techniků z Alžíru - 2. běh
Devítiměsíční teoretická příprava podle zpracova-
ných učebních podkladů (plán, osnovy). Příprava
byla zahájena 10. prosince 1970. Praxe zeměměřic-
kých techniki\ z Alžíru potrvá 3 měsíce, podle
zpracovaného programu. Počítá se se zahájením
v červenci 1971. Kromě teoretické a praktické výuky
uskuteční se základní kurs češtiny pro zeměměřic-
ké techniky z Alžíru - 2. běh. Bude to tří- až
čtyřměsíční kurs v počtu 50 hodin, v němž se stu-
denti seznámí s nejdůležitějšími konverzacemi pro
běžný styk, doba trvání leden až duben 1971. Za-
jišťuje OSVP.

10. Kurs vedoucích středisek geodézie, hlavních geo-
detů a jejich kádrových rezerv v personalistice,
ekonomice, organizaci a řízení včetně odpovědnosti
vedoucího za politickou výchovu pro OúG v Praze.
Podle zpracovaného programu, IV. Q. 1971. Zajiš-
ťuje OSVP.

11. Kurs pro pracovníky kontrolních útvari\
Je možno zorganizovat podle metodického' usměr-
nění kontrolního útvaru ČÚGK ve spolupráci s In-
stitutem kontroly po konsolidaci kontrolních útva-
ri\, IV. Q. 1971. Zajistí OSVP.

12. Kurs automatizace geodetických prací
Automatizace výrobních procesi\ v geodézH pomo-
cí výpočetní techniky jako rozhodující prostředek
racionalizace; úkoly vedoucích pracovníki\ při za-
vádění progresívních technologií; úkoly útvari\ ra-
cionalizace a technického rozvoje v organizacích
resortu ČÚGK; využívání TEl pro výrobní praxi;
rozvoj VZH a tematických soutěží. Výpočetní a
zobrazovací technika. Tvorba a údržba map vel-
kých měřítek.
Školení je určeno pro náměstky řediteli\ a vedoucí
pracovníky podniki\ a ústavfi resortu ČúGK, dél-
ka trvání 4-5 dní, III. Q. 1971, zajisti OSVP.

13. Skolení pracovníků pro technický rozvoj lG, n. p.,
a OÚG a pracovníků, kteří se zabývají racionalizací
a zaváděním nových technologií
Určeno především vedoucím krajských oddělení pro
přípravu dat pro automatické zpracování, informač-
ní systémy. Délka trvání 3-4 dny, III. Q. 1971. Za-
jišťuje OSVP.

14. Kurs pro zavedení jednotné evidence pracujících
UEP) a koncepce kádrové a personální práce
Velmi nutné a potřebné doškolení vedoucích per-
sonálních útvarů a pracovníků těchto útvarfi na
úseku zavedení "Jednotné evidence pracovníkfi", ze-
jména pokud jde o závazné sledování povinných
ukazatelů, dále určení resortních ukazatelů, mož-
nost zavedení me:chanizace a automatizace, určení
postupu prací a nahrazení dosavadních evidencí.
Školení se uskuteční 6. 4. a 7. 4. 1971 a bude spo-
jeno s vysvětlením nových úkolů na úseku kádrové
a personální práce ve smyslu usnesení předsed-
nictva úV KSČ ze dne 6. 11. 1970.

15. Nové mapy pro hospodářskou výstavbu a činnost
mapových služeb
Doškolení pracovníků inspektoráti\ a prodejen map
OÚG. Seznámení se s novými druhy map, jejich vy-
užitím, s úkoly mapové služby. Školení se koná
20. 4. a 21. 4. 1971 v Praze. Zajišťuje OSVP.

16. Zvýšení technické kvality geodetických a karto-
grafických prací
Na školení budou projednány "Zásady jednotného
systému kontroly jakosti geodetických a kartogra-
fických prací v organizacích ČúGK" jako příprava
pro vypracování směrnic pro vnitřní kontrolní sy-
stém jakosti prací v organizacích. Školení je urče-
no pro vedoucí pracovníky metodicky řídící kon-
trolu jakosti prací (provoz. inženýři, vedoucí pro-
vozi\, oddni\, pracovníci z útvari\ HG) v podnicích
a ústavech resortu ČÚGK. Délka školení 2 dny,
v druhé polovině června t. r. v Praze. Zajišťuje
OSVP.

17. Práce odpovědných geodetů v investiční výstavbě
Určeno pro vedoucí provozů v investiční výstavbě
a odpovědné geodety. Délka školení 1 den, IV. Q.
1971. Na základě zjištěných nedostatků bude pro-
veden výklad novelizované vyhlášky o geodetických
pracích v investiční výstavbě. Zajišťuje OSVP.

18. Aplikace úprav jednotné informační soustavy so-
ciálně ekonomických informací
Nová úprava systému informací, která má být uve-
dena v r. 1972, resp. 1973, a novela hospodářského
zákoníku. Termín uskutečnění IV. Q. 1971, délka
trvání 2 dny. Zajišťuje OSVP.

19. Zaměřování změn podle nových zásad
Školení pro vedoucí měřických skupin v pi\sobnosti
státních lesů. Vysvětlení postupi\ prací při zaměřo-
vání změn vlastnických hranic lesi\ a užívání lesi\.
Školení úspěšně proběhlo ve dnech 16. 3. až 18. 3.
1971; zajistilo OSVP ve spolupráci s OHúL v Bran-
dyse n. Labem. Obdobné školení hodlá OSVP uspo-
řádat pro geodety v resortu MLVH v,e III. Q. nebo
IV. Q. 1971.
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20. Zaměřování změn podle nových zásad v dopravě
Školení pro vedoucí měřických skupin v pfisob-
nosti federálního ministerstva dopravy. Objasnění
postupů zaměřování změn podle nových zásad při
měření na železnicích. Š~olení úspěšně proběhlo
ve dnech 24. 2 až 26. 2. 1971 pro geodety ve služ-
bách 'ÚSZ, min. dopravy. OSVP uspořádá školení
ještě pro geodety ve službách silniční správy min.
dopravy. Obdobné školení hodlá OSVP uspořádat
pro geodety v jiných resortech (min. výstavby, pro-
jektové organizace, min. hornictví, geologie apod.]
ve III. nebo IV. Q. 1971.

21. Založení a vedení "Souhrnné evidence podzemních
dálkových vedení"

Pro usnadnění založení evidence bude provedeno
seznámení se zásadami souhrnné evidence podzem-
ních dálkových vedení, a to až vstoupí v platnost I

příslušná nová vyhláška FMTIR. Předpokládá se
IV. čtvrtletí 1971. Délka trvÁní 3 dny. Zajišťuje
OSVP.

III. SFt:RA PODNIKOVÁ (CELORESORTNl AKCE
ZAJIŠŤOVANt: PODNIKY A ÚSTAVY]

22. Skolení pracovnic děrného pracovilltě OUG v Praze,
v Hrně a lG, n. p., Praha, pro přípravu podkladů
pro samočinné poi!itai!e
Asi 20 účastnic, doba trvání 2-4 dny. Zajišťuje GO
v Praze ve spolupráci s OSVP.

23. Kurs doplňující vzdělání vyui!eným geodetickým
měřii!ům

Vytváření podmínek pro perspektivu této skupiny
pracovníků. Doškolování pro vykonávání technic-
kých prací, pro jejich širší použitelnost, životní
perspektivů a spokojenost. Zajišťují organizace re-
sortu ve spolupráci s OSVP.

24. Kurs kartografických kresličů z řad absolventů
SVVS
Termín zahájení II. Q. 1971. Zajišťuje Kartograne,
n. p., Praha, v,e spolupráci s OSVP.

25. Kurs kartografické kresby, rytiny a litografie na
plastické f6lie
Pro kresliče a litografy v orgánech a organizacích
resortu, seznámení s novými hmotami a technika- t
mi. Realizace III. Q. 1971. Délka trvání 3 dny. Za-
jišťuje Kartograne, n. p., Praha.

26. Zorganizování ui!ňovských zkoušek pro pracovníky
s dlouholetou praxí v oboru kartolitografie

Cílem je, aby pracovníci, kteří řadu let vykonávají
tyto práce, získali odbornou kvalifikaci. Termín
zahájení přípravy v I. Q. 1971. Zajišťuje K,artogra-
ne, n. p., Praha.

27. Kvalifikai!ní odborné studium absolventů SVVŠ pro
zakládání evidence nemovitosti
Program kursu je vyhotoven a v roce 1970 již jed-
no studium podle něj úspěšně probíhalo. Zahájení
v I. Q. 1971. Zajišťují OÚG v Praze, OÚG v Brně
ve spolupráci s OSVP.

Podrobnější informace o realizaci plánu, konkrétní
náplni jednotlivých akcí, termínech, přihláškách, úhra-
dě skutečných nákladfi apod. sděluje Oborové středis-
ko vzdělávání pracujících ve Výzkumném tístavu geo-
detickém, topografickém a kartografickém v Praze, Hy-
bernská 2, Praha 1 - Nové Město, tel. 222145 až 7,
2690 00, 26 90 Dl, 26 90 03.

Vedoucí OSVP: Ing. Karel Pecka

OSOBNí ZPRÁVY

Dne 18. dubna 1971 se dožívá 60 let ing. Vladislav Sa-
chunský, ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topo-
grafic.kého a kartografického v Praze. Rodák z Turnov-
ska ukončil studia na ČVUTv roce 1933 s vyznamenáním.
V době vysokoškolských studií bydlel ve studentské ko-
lonii na Letné, což mělo velký vliv na jeho pokrokové
myšlení. V té tlobě byl také členem výboru levě zamě-
řeného Spolku posluchačfi zeměměřického inženýrství.
Po ukončeni voje:!ské služby u dělostřeleckého pluku

v Bratislavě nastoupil v září 1934 u kat. měř. úřadu, od-
dělení 'pro nové měření v Bratislavě, kde působil až do
března 1939. Od dubna 1939 dokonce Toku 1942 pracuje
v triangulační kanceláři min. fin. Po zrušení triangulační
kanceláře přechází do Zeměměřického úřadu, kde ho
zastihl IrOik1945 a kde po osvobození 'působil jako člen
revoluční zaměstnanecké 'rady. V předních i'adách se
účastní politiCké práce v KSČ i v ROH.
V období 1949-1953 byl přednostou Státního zeměmě-

řtokého a kartografického ústavu. Po utvoření Ústřední
správy geodézie a kartografie v roce 1954 se stal ná-
městkem předsedy a od roku 1966 ředitelem Výzkumné-
ho ústavu geodetického, topografického a Ikartografické-
ho v Praze.
Pro svfij široký rozhled zastává od rotku 1955 až po

dnl!Šek funkci vedoucího redaktora a předsedy reda,kčni
rady našeho odborného časopisu "Geodetický a karto-
grafický obzo:r". Na ČVUTv Praze je dlouholetým členem
zkušební komise pro II. státní zJkoušku zeměměřického
inženýTství.
V roce 1965 'získal titul nejlepšího pracovníka resOirtu.
Jubilant je příkladem zeměměřiče, který celý svfij do-

savadní život věnoval rozvoji geodézie a kartografie. Pro-
to rádi vzpomínáme při jeho Životním jubileu tlmto struč-
ným a 'nikoliv úplným ,výčtem celé jeho dosavadní bohaté
činnosti a do dalších let mu přejeme hodně zdraví a dal-
ších úspěchfi v jeho práci.

Obdrželi jsme zprávu, že v polovině února 1971 ze·
mřel zcela neočekávaně, upr'lstřed inteuzívní práce,
prof. dr. Bertil Hallert, prefekt Institutu pro fotogram-
metrii a t. č. děkan sekce L r = zeměměřlctví] na
Král. vysoké škole technické [KHT] ve Stocl,boimu.

V zesnulém, který byl autorem řady vědeckých pra-
cí, který byl členem mnoha domácích a zahraničních
vědeckých instituci, ztrácí švédská i mezinárodní od-
borná veřejnost významného představitele fotogram-
metrie. Z.

Prosíme čtenáře GaKO 2/71, aby si na str. 34 opravili
v odst. 3. Záver znění 3. řádku, které má být:

"gramy základného .a aplikovaného výskumu sa úlo-"
red.
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TERMINOLOGIE A SYMBOLIKA
V GEOD~ZIl A KARTOGRAFII

Z činnosti Terminologické komise pro
geodézii a kartografii

Terminologická 'komise pro geodézii 'a tkartografii zří-
zená v~nosempředsedy CÚGKprojedn'ala dne 14. prosin-
ce 1970 na svém plenárním zasedání návrh programu
terminologické 'činnost! na r. 1971 a návrh metodiky
práce Ikomise. Návrh programu byl pak schválen Ceským
Ořadem geodetickým a Ikartogr.afickým.
Podle schváleného programu bude terminologická čin-

nost zaměřena mimo jiné na:
a) sesitavení zákLadního ,slovníku termínů obsažených

v dostupných odborných geodetických slovnících a
jeho postupné doplňování exce,r'PCÍrůzných pramenu,
zeJména no'rmativního charakteru, jako norem, před-
p,isi't apod.,

b) práce souvisící se zpracováním návrhu CSN Názvo-
sloví v geodézii a kartografii - 1. část - Geodetic-
ké základy,

c) řešení nejnaléhavějších terminologických problémů,
které vyplynou z požadavků praxe ,a publikaci hlav-
ních výsledků.
Terminologická člJllnost v odvětví geodézie a ikartogra-

fie lB. tudíž i čInnost plánovaná na r. 1971, je v podsta,tě
dvojího typu. 'První typ zahrnuječln'llosti jednorázového
charakteru, zatímco druhý, činnosti sousoo,vné.
Mezi jeduOII'ázové činnosti ,patří sestavenízákladJl1Ího

soupisu užíV'ané terminologie ať 'j'lž vhodné, méně vhod-
né, nebo ne'vhodné a její hodnocení. Thtočinnost smě-
i'ujek vypracování a projednání návrhu CSN Geodetické
akaI"tografické názvosloví, obsahující nejdůležitější ter-
minologii a !Ii: vypracování a vydání výkladového slovní-
ku veškeré odbomě terminologie odvětví. Prací naCSN
byl po,věřen VÚGTKPraha ,a v letošn1m roce, bude vypra-
cován výchozí návrh dílčí čá'sti Geodetické základy.
Druhá část soustavného chm'ak'teru ZlBhrnuje 'přede-

vším stálou péči o odbornou terminologii lB. ,bude spočí-
vat v současné době hlavně v řešení aktuálních problé-
mů ať již v souvislosti s nově vznikající terminologií, ne-
bo s libovolnými termmologícikými 'požad,av,ky praxe. Po
dokončení zá'kladního soupisu termínll la sestavení výkla-
dového ,slovnfku ro,zšíří se soustavné úkoly o Jejich do-
plňovánía Održbu.
Při plnění těchto úkolů spolupracuje I,tell'minologická

komise s jinými institucemi a orgány, 'zejména stermi-
nologickou komisí zřízenou při Slovenské správě geodé-
zie a kaI"tografie.

Z cyklu vědeckých přednáiek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze

V pondělí 1. března 1971 pokračoval cyklus přednáš-
kou doc. Ing. dr. Jana Kašpara, CSc., pracovníka Geofy-
zikálního ústavu CSAV na téma: "Prostorové zobrazení a
možnosti jeho užití v geodézii".
V prvni části přednášky byl nazn'ačen postup při vy-

vození potřebných 'vztahi't metodami přirozené geometrie.
Jednalo se zejména o rozvoje funkce polohy bodu v pros-
toru a rQzné druhy transformací křivoČ8rých prOSltoro-
vfch 'soustav souřadnic.

V druhé části byly tyto výsledky použity pro vyvoQ:ení
zobrazovacích rovnic při obecném zobrazení původního
prostoru obrlazu, za předpokladu !konvergence uvedených
řad v daném oboru, Ipro vyvození vektorové l'ovnice pro
prQvodič bodu obrazu a pro jednotkové vektory dopro-
vodného trojhranu daného ,systému křivočarých souřad-
nic v prostoru obr'azu. Ve všech případech 'jsou nezá-
vislými parametry voleny oblouky zá'kladních křive,k
patřící 'k bodu vpů1fodním prostoru. Bylo niawačeno
i vyvození pa~ame:trické rovnice obrazu p,rostorové křiv-
ky, 'kde parametrem je 'oblouk, měřený po křivce v pů-
vodním pl'ostOl'U a 'llvedena též metodika určení délkové
korelkce a korekcí směrových.
V části třetí byly uvedeny některé možnosti použití

prostorového zobraz·ení:a) vyvození ekvidistantního pro-
storového zobrazení v normálech !k odpD'V'íd1ajícímsi zá-
kladním plochám, b) přii\azení ď1fOUprostorů "modelo-
vého" a "skutečného", 'Vnichž jsou souřadnicové systé-
my vzt.aženy k normálnímu 'a k skutečnému externímu
gravitačnímu poli ,podle myšlenek Marussi a Hotine-
ových; c) vyvození zobrazení, pře'vádějící vnější grlavi-
tační pole do prost.orového, obrazu tlak, abyhl<aJdinové
plochy přešly do systému l'ovnoběžnfch rovin 'a tížnice
do sVazku kolmic na ně.
Diskuse, ve ,které vystoupili se svými náměty Ing. Bur-

ša, prof. Buchar 'a doc. Nádeník, se soustředila hlavně
na 7Jobecnění ,a další možnosti řešení a aplik,ace, mož-
nosti získání správných redukcí, dynamické problémy,
o,tázkyčasových změn i v<ari,ant.Závěrem vystoupil doc.
KOVlařl!k,který vyzdvihl teoretickou náročnost přednese-
ného refel'átu a vysokou 'úroveň diskuse.

Ing. Vl. Radouch

Směr geodězie 'a :kla'l"togr,afiestavební fakulty CVUTv Pru-
ze, pořádá v cyklu vědeckých přednášek z obo,ru geodézie

ve školním roce 1971-1972 přednášku

MATICOVÝ POCET PŘI VYROVNÁNI
OVĚŘOVAclcH SITI ÚDOLNlcH PŘEHRAD

Přednášku prosloví Ing. Jiří Malý v pondělí 3. ,května 1971
v 16 hodin v posluchárně G3 v budově fakulty 'stavební

Praha 1, Husova 5, 2. parto.

Seminář o výchově kartografů
a kartografických kresličů

Náročné úkoly, které čekají ,československou karto-
grafii v budoucnu jsou pohnutkouik hodnocení součas-
ného stavu a ,kvality výchovy 'kartografů na školách i fo-
rem výchovy kartografických kresličů. ,Přispěv'kem ČVTS
k řešení této problematiky byl seminář o výchově kar-
tografů a kartografických kresličů, ikterý byl uspořádán
v Praze dne 26. ledna 1971. Pořadatelem semináře byla
odborná skupina CVTS 1702 - kartografie spolu se zá-
vodní pobočkol\l CVTS ,při Ces'kém úřadu geodetickém
akartografic1kém.
V úvodu semináře byly rekapitulovány úspěchy 'česko-

slovensiké kaI"togr'afie reprezentované významnými atla-
sovými díly základního významu, soubory topografic-
kých map a map pro hospodářskou výstavbu, rozvljejlci
se tvorbou map pro školy a veřejnost a obsáhlými ipra-
cemi tématické aúčelové kartografie. Současný ne-
dostatek některých kategorii 'pracovníků (zejména 'kar-
tografických kresličů) vedl ik tomu, že koncepce vý-
chovy odborných kádrQ v ka'rtografil je aktuálním úko-
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lem, bez jehož perspektivního řešení nebude možno
v ibUzké 'budoucnosti odpovědně př,istupovat 'k rostoucím
úkolům.

Doc. dr. ing. J.aroslav Kovařik, CSc. v referátě "vý-
chova kartografů na vysokých školách" podal komplex-
ni .pohled na současný stav a ná,plň vysokoškols'ké vý-
chovy na Českém vysokém učení technickém a Univer-
sitě Karlově v Praze a Slovenské vysoké škole technic-
kév Bratislavě. Koexistence technických i univers.itnich
vysokoškolských učilišf pro výchovu kartografů umož-
ňuje obsáhnout obor .kartografie v plné šíři a aktivně
působit 'k rozvoji vědního oboru v podmínkách scialis-
Uckého státu. Karel Němec, ,promovaný geograf, v před-
nášce "Kartografická specializace na střední průmyslo-
vé škole zeměměřické v Praze" podal zprvu přehled
o studijním profilu a výsledcích 20leté práce školy. Poté
konkretizoval nezbytné předpoklady Ike zřízení karto-
grafické SlpecializtlCe, ,případně večerniho, dálkového ne-
bo nástavbového studia.

"Zkušenosti z Výchovy kartogTlafů ve Vojenském ze-
měpIsném ústavu" podal ve své přednášce pplk. ing. Mi-
chael nras. Shrnul !požadavky tohoto kartografic'kěho
pracoviště na kvalifikaci prac{)vníků různých ,kategorii,
přičemž podniková výchova kartografi.c:kých ,kresliči'! zde
má dlouholetou tradici a modernizující sekoncerpci. Zá-
važným ,aspektem při vý'chově a získávání kartografů
jsou otázky odměňování. Obdobné předpoklady pro
úspěšné zvládnutí kartografické kresby byly předmětem
příspěvku Miloslava Hejduka "Zkušenosti z výchovy kar-
tografů v KartografU, n. p., Praha". Nejlepši z!kušenosti
v minulosti měl tento rpodnik s učebním oborem kreslič
map. Výhledově bude v ,zájmu podniku věnovat větší
pozornost cílevědomé výchově nových ikartografů, aby
byla nahraženaznačná fluktuace předchozího obdobi,
způsobená do značné míry i otázkami odměňování. Vpří-
spěvku "Kvalifikácla a výchova kádrov v kartografU"
seznámil ,pplk. Lng. Anton Baďura přitomné sezkuše-
nostmi z odbo,rné ,připravenosti kartografických praco,v-
nikd a s náměty k další vých{)vě z Vojenského karto-
grafického ústavu.
Konkrétnost všech přednesených referátů byla doplně-

na řadou disk~sních příspěvků. Seminář byl početně
navštívenpracovniky zainteresovaných ústředních orgá-
nd, vysokých a odborných škola zejména kartografic-
kých prac{)višť z různých resortů. Zastoupení všech vý-
znamnýchkartografických pracovišf v ČSR i účast Izá-
stupcd odborné skupiny .kartografie Slovenské geodetic-
ko-kartografioké společnosti opravňuje k předpokladu,
že usnesení semináře je doporučením přijatým v zájmu
dalšiho rozvoje kartografické tvorby v ČSSR.

Usnesenf ze semináře ,,0 výchově kartografd"
pořádaném CVTS skupinou 1702 - kartografie

Na semináři CVTS odborné skupiny 1702 pro karto-
grafii dne 26. ledna 1971 dospěli úča,stníci tohoto semi-
náře po vyslechnuti referátů a diskusních příspěvků
k těmto doporučením:
1. Zajistit v Závodních pobočkách kartografických pra-

covišť, aby do plánu ,činnosti si ZP daly úkol spolu-
působit při 'podnikové výchově !kartografů.

2. Doporučit vyso'kým školám a Českému úřadu geode-
tickému a kartografickému, aby pro kartografy s vy-
sokoškolskou kvalifik,ací bylo ,připraveno postgradu-
ální studium.

3. Doporučit Českému l1řadu geode,tickému a k,artogra-
fickému a ministerstvu národní obrany, aby vy:pra-
covaly a realizovaly koncepci jednotné výohovykar-
tografi'l střednětechnické kvalifikace formou učební-
ho oboru abso1ventůzákladní devítileté školy a střed-
ní všeobecně vzdělávací školy nebo nástavbo'vou for-
mou specializovaného studia na střední průmyslové
škole zeměměřickě pro absolventy střední vše,oQec-
nli vzdělávací školy a 'pro bezprostřední poUe1bll for-
mou podnikového vzdělávání v jed'noročních karto-
grafických kursech.

4. Doporučit ústředním orgánům ostatních kartografic-
kých pracovišf zapojit se do této jednotnékoncelPce
výchovy kartografů středně technické kvalifikace.

5. Doporučit Českému úřadu geodetickému a kartogra-
fickému, aby projednal se střední průmyslovou ško-
lou zeměměřickou úp'ravu školních osnov d6lIl11ího
studia ve prospěch kartografické části učiva.

6. Doporučit příslušným ústředním orgánům přip,ravit
do jednoho roku úpravy platných mzdových katalogů
s ohledem na odpovidající 'hodnocení 'kartografické
práce, l1měrné její náročnosti a společenskému vý-
znamu této práce.

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(duben, květen, červen)
V průběhu přípravy tohoto čísla GaKO zemřel dne

24. března 1971 v Brně Ing. Antonfn Prokeli, který by
se 1. června t. r. dožil sedmdesáti let. Narodil se
v Chrlicích u Brna. Po maturitě na střední škole byl
výpomocným učitelem v Telnici. V květnu 1924 složil
státni zkoušku s vyznamenáním. První u nás zavedl
do měřické praxe používání optických theodolitů a dů-
sledně propagoval nové (centisimální) kruhové dělení.
Protože v té době neexistovaly ještě vhodné geodetic-
ké tabulky pro toto dělení, vypočetl si je později sám
a vydal tiskem. Jeho příruční tachymetrické tabulky
vydala fa. Zeiss v Jeně a vyšly v p'ěti jlazycích. Vedle
praxe zeměměřic'ké pl'D'vedl řadu pr,ací lastudií urbanis-
tických. Jeho práce, regulace MU'kačeva, Vyškova a Ky-
jova, 'byly oceněny 'prvuu a druhou cenou. Ing. ProJ!:eš
má 'také zásluhu na umístění bl'něnské hvězdárny na
Kraví hoře. V l'oce 1945 se stal hon. docentem základů
geodéLoie na brněnské vysoké lškole. Vedle výpočetní
techniky sledov,al po druhé světové válce i Irozvoj kybe,r-
neUky ,a samočinných počítačů. V r. 1954 odešel do Bra-
tislavy, kde Ipůsobil v Geodetickém ústavu a nakooec
v Kartografickém l1stavu. Technika tvarování plastic.kých
map Ia zvláště tvorba pl1astické mapy Evropy zaujala
pracovníky na školách pr'o nevidomé.
9. května 1746 - před 225 lety se narodil Gaspard

Monge v Be'aume ve Francii. Je znám Ja1kotvůrce deskrip-
tivní geometrie la proslulý matematik. Byl členem komise
pro metrický systém a .jedním z hlavních, za'k:~adatelů
francouzské polytechniky. (Zemřel 28. července 1818
v Paříži.)
12. května 1941 - před 30 lety zemřel v Praze PhDr

Jindřich Svoboda, profesa.r ,sférické astronomie na Vyso-
ké škole speciálních nauk ČVUT a rektor ČVUT. Jeho
zásluhou byla vybudována Il1aškole Ias'tronomická obser-
vavoř. Zdokonalil metodu Horrebow-Talcottovu, z'abýval
se studIem met,ody stálých výšek pro měření zeměpis-
ných souřadnic. Konstruoval nové astronomické přístroje
využívající rtuťového horizontu a neosobního vlálmového
mikrome,tru. Byl členem mnoha věde,ckých a odborných
společnost! doma i 'v zahrlaničí. [Narodil se 13. července
1884 ve Volyni v jižnich Čechách.)
18. května 1711 - před 260 lety Ise v Dubrovníku na-

rodil Roger Josef Boškovii!(Boscovi:ch), geodét a filosof.
Byl znám mnoha svými objevy v oboru astronomie, fyzi-
ky, geodézie, matematiky a archeologie. [Zemře'l 12. úno·
ra 1787 v Miláně.)
21. května 1826 - před 140 lety zemřel v Mnichově

Georg Reichenbach, 'koostruktér Itheodolitů a zalk:ladlatel
matematicko-mechaniokého institutu v Mnichově. (Naro-
dil se 24. srpna 1772 v Darla,chu.)
8. června 1891 - před 80 lety se v Ku'klenách u Hrad-

ce Králové narodil Ing. Jaroslav Pudr, 'tvůrce naší rubri-
ky "Z geodetiCKého ,kalendáře", jeden z mála zeměměři-
čů, histortkfi. Převážnou ičást svého plodného života pra-
coval v zeměměřickém odboru stav. ,úřadu 'hl. m. Pmhy.
Všeobecně je známa jeho bohatá činnost odbo'rná, lite-
rární 'a spolková. Z'astával řadu významných funkcí, v le-
tech 1943 až 1945 byl předsedou zeměměřického odboru
SIA, bylčelným funkcionářem Spo'l'ku techJnického mu-
zea (pozdě]i NTM), byl dlouholetým !místopředsedou
Klubu za starouPmhu a v Iposledních letech předseduu
geodetické e. Ikartografické sekce Čs. s,polečnostl pro dě-
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jiny věd Id tecnniky při ČSAV. Bohatá 'hyla i činnost na
ČVUT, zejména je třeba ,připomenout jeho znamenité
přednášiky "Oěji:ny měření la zeměměřictví". Podrobně
bude jeho celoživotní dílo ještě zvlášť zhodnoceno.
10. če["vna 1951 - před 20 lety zemřel v 1'el<':1Ing.

Ludvik Doležal, skupinář zeměměřické skupiny u řed.
stát. d~a'h 'v Praze.
12. června 1906 - před 65 lety se narodil v Horažďo-

vicích okr. Kl.atuvy Ing. Antonín Košťál, bývalý prof.
střední průmyslové školy zeměměřické v Praze. Vychoval
řadu zeměměřických techniků, kteří nla něj rádi vzpomí-
nají. [Zemřel 12. října 1969.)

14. června 1961 - před 10 lety zemřel Ing. Jan Karda,
CSc., odborný asistent ČVUT, zkušený praktik, obětavý
učitel Ia laskavý 'přítel studentů. Po vystudo'vání země-
měřického inženýrství, které zkončil II. státní zkouškou
s vyznamenáním v r. 1936, pl'tsobil na různých pracoviš-
tích, ve Vojenském zeměpisném ústavu, civilních země-
měřických kancelářích a nakone.c v Zemčmči'ickém úřa-
dě. Vše&1:rannápl1axe mu dovolov.ala po jeho příchodu na
ČVUT, plnit svědomitě a odpovědně nejen pedagogické,
ale i vědecké úkoly. Známé jsou zejména jeho práce
v oboru p.ar.alaktické poIygOlIlometrie, a to nejen u nás,
ale i v zahraničí. Byl jedním z prvních zeměměřičů, kteří
dosáhli hodnosti kandidáta věll.
24. června 1686 - se v Innsbrucku narodil Jan Ferdi-

nand Schor, první profesor pražské inženýrské školy po
CH. J. Willenbe,rgovi. Byl znám svými pracemi na splav-
nění Vltavy a jinýml hydrotechnickými pr.acemi. Ve
svých přednáškách měl zařazenu těž matematickou geo-
grafii. [Zemřel 5. ledna 1767 v Pl'aze.)

Ing. Z. M a š í n, Ing. Dr. J. C í s a ř, Ing. A. K o š ť á 1;
G E OD É Z I E I. SPN, Praha 1970, 1. díl, vydání 1.,
396 s., čet. obr. a tab., cena váz. výtisku Kčs 34,50.
Knihu vydalo v roce 1970 Státní pedagogické na-

kladatelství v edici Učebnice odborných a středních
odborných škol jako 1. díl učebnice geodézie pro střed-
ní průmyslové školy zeměměřické.

Ve 20 kapitolách je na téměř 400 stranách zpraco-
vána látka o pomůckách, přístrojích a měřických meto-
dách, souvisejících s polohopisným a výškopisným za-
měřováním větších i menších částí zemského povrchu.
Z výškopisných metod není v této učebnici obsažena
metoda tachymetrická, která spolu s pracemi výpočet-
ními bude zřejmě tvořit obsah dalšího dílu.

Stručný obsah jednotlivých kapitol:
Kap. 1. vysvětluje velmi srozumitelně úlohu geodézie

a objasňuje geometrické základy polohopisné-
ho i výškopisného měření.

Kap. 2. se zabývá určením obou základních směrů
v geodézii - vodorovného a svislého.

Kap. 3. je velmi krátká a uvádí základní pojmy o bo-
dovém poli.

Kap. 4. navazuje v podstatě. na předchozí kapitolu a
seznamuje se způsoby stabilizace a signalizace
geodetických bodů.

Kap. 5. řeší základní úlohy, spojené s vytyčováním
přímky.

Kap. 6. je věnována přímému měření délek.
Kap. 7. ujasňuje pojmy o vodorovném a svislém úhlu

a jeho vyjadřování.
Kap. 8. podává obraz o jednotlivých optických sou-

částech a zařízeních, podílejících se na kon-
strukci theodolitu, k nimž patří různé hranoly,
čočky, dále pak lupa, mikroskop a dalekohled.

Kap. 9. je věnována vytyčování stálých úhlů ft přísluš-
ným pomůckám.

Kap. 10. vysvětluje jednotlivé druhy odečítacích zařízení.

Kap. 11. seznamuje s theodolitem, nejprve se základní-
mi pojmy, poté s jednotlivými druhy theodolitů
a s jejich rozdělením.

Kap. 12.-14. obsahují metody měření vodorovných směrů
a úhlů, a to jak theodolitem, tak graficky [na
měřickém stole) a způsoby měření svislých
úhlů.

Kap. 15. je poměrně rozsáhlá a je zaměřena na způsoby
nepřímého měření délek. Kladem této kapitoly
je, že kromě podrobného výkladu o paralaktic-
kém a op,uckém určování vzdáleností je zde
sice stručně, zato však srozumitelně vyložen
princip elektronického měření délek i s někte-
rými přístroji.

Kap. 16. tvoří další rozsáhlejší část učebnice a zabývá
se jednotlivými druhy výško,vých měření, jež
tvoří nivelace [včetně plošné nivelace], trigo-
nometrické, geometrické a barometrické měře-
ní výšek. Oddíl o nivelaci obsahuje základní
údaje o přístroFch s automatickým urovnává-
ním záměrné přímky.

Kap. 17. znovu, tentokráte již podrobněji seznamuje
s budováním polohopisného bodového pole,
tvořícího kostru podrobného měření.

Kap. 18. v návaznosti na předchozí kapitolu uvádí jed-
notlivé způsoby podr.obného měření, a to jak
polohopisného, tak výškop,isného.

Kap. 19. popisuje pomůcky, použí.vané k zobrazení 'vý-
sledků p-olohopisného měření, zmiňuje se o sráž-
ce papíru i o pomůckách ke zvětšování či
zmenšování kresby.

Kap. 20. je kapitola závěrečná a je zaměřena na způso-
by určování .výměr.

Látka je ve všech kapitolách podána poměrně podrob-
ně, jasným a srozumitelným způsobem. K p,řehlednosti
látky př!spí,vá i použití desetinného číslování jednotli-
vých kapItol i odstavců. Text je doplněn množstvím ob-
rázků, usnadňujících pochopení zejména některých ob-
tížnějších partií [dálkoměry apod.). K tomu se řadí čet-
népříklady použlívání i vedení různých zápisníků a tak
kniha jako celek slouží k snadnému a rychlému zvlád-
nutí nejen teoretických, ale i praktických základů gen-
dézie. Splní jistě své hlavní poslání, .být dobrou pomůc-
kou při studiu ve škole, může .však být vítanou pomůc-
k.ou i pro ostatníp.racovníky v zeměměřickém obor •.
Patří bezesporu mezi ,vítané obohacení geodetické lite-
ratury. Ing. V. Plachý

U příležitosti 50. výročí založení KSČ uspořádá ČVTS
- odborná skupina 1705 - geodetických základů a
mapování, Krajský výbor pro geodézli a kartografii, Zá-
vodní pobočka při n. p. Inženýrská geodézie Brno, zá-
vod Pardubice spolu s vedením závodu ve dnech 8. a
9. června 1971 v Pardubicích konferenci na téma

• "RACI ONALIZACEMAPOV ÁNf"
Program konference:
1. Využití geodetického polohopisného

podkladu
2. Využití elektronických dálkoměrů

a výškopisného
Ing. Ješuta

Ing. Oelong, CSc.
3. Metodika zhušťování bodového pole

Ooc. Ing. Nevosad, CSc.
4. Kombinace geodetických a fotogrammetrických metod

při THM lG, n. p., Brno
5. Využití fotogrammetrie pro mapování v měřítku

1 : 1000 Ing. Pichlík, CSc.
6. Mapování pro investiční výstavbu lG, n. p., Praha
7. Racionalizace geodetických prací Ing. Zámečník
Přihlášky: Inženýrská geodézie, n. p., Brno, závod Par-
dubice, Smetanovo nám. 12.

1971/108



PŘEHLED ZEM~M~ŘICKtCH
ČASOPISŮ

Geodezlja I kartograflja. č. 511970

F i I a t o v, A. M.: Zlepšeni jakosti pracl - dilležitá rezerva při
zvyšováni efektivnosti výroby, str. 3-5

L e b e d e v, N. N. - Čel' e m i s i n, M. S.: Rozvoj inženýrsko-
geodetických pracl při budováni velkých pozemnlch i podzem-
nich staveb, str. 6-10

Če I' n i k o v, V. F.: O vědeckovýzkumném ústavu užité geodézie,
str. 16-18

Bljumin, M. A. Reznickij, F. Je.: Provoz ni zkoušky
světelného dálkoměru KDG-3 a rozbor přesností měřeni tlmto
dálkoměrem, str. 18-23

S e I' g e jev, B. 1.: Zkušenosti s organizaci práce a zvláštností
technologie jednotlivých procesů při fotogrammetrickém zhuš-
ťováni, str. 32-39

J a š č e n k o, V. R.: Zakládáni nivelačnlch značek technikou
vrtáni, str. 27

FI I' a t k o v s k i j, V. A.: Některé otázky sestrojeni podélných
prcfilli řek a jejich využití při fotogrammetrickém zhušťování
výškopisných podkladů, str. 40-48

S u I min, M. V.: Kontrcla stereoskopického vykresleni reliéfu
na základě mezilehlých bodů výškOVÝllh pořadil, str. 48-50

D Y č e n 11 o k, V. A.: Využiti materiálů taxace lesa při zhotovo.
vánl a obnově topografických map, str. 50-51

Per V uch i n, G. A.: O sladěnl názvů trigonometrických bodů
str. 52-53

Š mel e v, B.: 25 let geo<lelické služby v Polské lidové republice,
str. 53-58

C h a I a s. P.: Rozvoj maďarské geodézie za 25 let, str. 58-62
S P a s s k i j, N. N.: Mezinárodnl styky sovětských geodetů a kar-
tďgrafů, str. 62-69

Gen i k e, A. A. - Pel I i n e n. L. P.: O sympóziu o rádiových
metodách měřeni vzdálenosti a atmosférické refrakci, str. 69-77

Geodezlja 1 kartograflja, č. 6/1970

K i š i n s k i j, V. V.: Výsledky pracl topograficko-geodelické a
kartografické služby za první čtvrtletl 1970, str. 3-5

Bor š a k o v, V. D.: O vyššlm geodetickém školstvl v SSSR, str.
5-10

S a I i š č e.v, K. A.: Příprava kartografů na universitách, str.
10-14

O v čin n i k O v, L. V.: O přlpravě specialistů se středním geo-
detickým vzdělánlm, str. 15-16

P i k, L. I. - N i k a n o I' o v, E. A.: Provoo:nl zkouš'ky světelného
dálkoměru DNK-02, str. 17-20

S i I' o v, F. V. aj.: Hodnoceni přesnosti měřeni krátkých vzdále-
ností světelným dálkoměrem, str. 21-23

B o I' e c k i j, M. Ju.: Teplctnl režim v otvorech zlskaných termic-
kým hloubenlm v trvale zamzrlé půdě, str. 24-26

f, a I' Č e n k o, Je. G: D Vos k i n, V. A.: O elektronických člslico-
vých počltačlch a efektivnosti jejich použiti, str. 26-30

K I' a s n o I' y lov. I. 1.: Jedna z přlčin koUsáni osob ni chyby při
pozorováni s dotykovým mtkrometrem, str. 34-36

Bot k e v i Č, A. V.: Výpočet vah souřadnic metodou Mazajeva
a Somnera, str. 36-39

L Ysen k o, F. F.: Sestrojeni řadových a blokových slti metodou
podorientace trsů paprsků, str. 39-44

Š u I m a n, V. A. Vyrovnání výšek bodů síti aerotriangulace se
strojených na univerzálních přistrojlch s použitím počltače
"Minsk-22", str. 44-46

Pan o v, Je. 1.: Zkušenosti z praci topogralického oddllu při
revizi map v měřitku 1:25000 .str. 46-~9

I I i n, V. B.: Automatická regulace expozice u leteckých komor
AFA-TEU a AFA-TES, str. 49-53

O s i P u k, Je. S.: Volha měřltka topografického mapováni a výšky
vrstevnic pro meliorační práce se zakrytou drenáži, str. 53-57

S e I' g lt n i n, Je. G. aj.: Vliv čistoty diazosloučenin na kvalitu
diazotyplckých kopii, str. 57-61

Va s m u t, A. S. aj.: Automatizace procesu čteni kartografických
informací, str. 61-07

L i u tyj, A. A.: Mapy energetiky a palivového průmyslu v za-
hraničních vědeckoinform.ačnlch atlasech, str. 67-71

R lt c h g o I c, O. E.: Nový atlas pro střednl školy, str. 72-n
A I' a b' jev a, Je. 1.: Seminář o revizi map, str. 74-75

Geodezlja I kartograflja, č. 7/1970

B o I' o d u I i n, G. 1.: Přehled současných světelných dálkoměrů,
str. 16-28

R a i z m a n, G. P. B o I' i s o v, A. E.: O koeficientech zemské
refrakce pro malé vzdálenosti, str. 29-35

Nikiforov, B. 1. - zapasskij, S. 1.: Ohlasy na článek
S. S. Kuzmina ,,0 metodologických základech úlohy vyrovnání",
str. 35-42

B o g d a n o v, B. G.: zpilsob polní kontroly polohopisného připo·
jení leteckých snlmků, str. 48'-50

S uch i n a, L. V.: Výsledky srovnání dvou programů analytické
aerotriangulace, str. 50-54

11u I' o v, M. I. - N O vak o v s k i j, B. A.: Zjišťování nepřesného
přilnutí roviny fotografické desky při analytickém zpracování
fototeodolitových snlmků, str. 54-57

S o k o lov, V. 1.: Zkouška využití pozemní stBreofotogrammetrie
pro inženýrské práce, str. 57-58

Iv! e tel k i n, A. 1.: Použití pozemní fotogrammetrie při vyšetřo-
ván! modelu pneumatického bedněni, str. 58-66

P o s tni k o v, A. V.: O přesnosti vyjádřeni obsahových prvků na
mapách dávné historie a středověku, str. 67-72

Š i lov, A. V.: Užití polyvinilchloridové fólie pro nalepování a tisk
zeměpisných map, str. 75-80

Geodezlja, kartograflja, zemeustrojstvo. č. 3/1970

S t a n 8 V, V.: Metoda určováni ploch pomoci determinantů, str. 3-6
Maž d I' a k o v, M.: Typová schémata trigonometrických sítí důl-
nich objektů, str. 7-8

K o s i m o v, I. - A n gel o v, Ju.: Dillně měřické práce při pro-
jektováni a výstavbě lanových drah, str. 9-12

P e t I' o v, P. Ch.: Určeni anomálií tíže na mapě s výškami kvazi-
geoidů jednotlivých územl, str. 13-14

C i n c a I' s k i, S.: Optimální bilance hmot výkopů'a násypů v pro-
jektqvánl vertikální složky elektrické tepelné centrály "SOBOB
DOL", str. 15-19

Na n o v, L. N.: Vektorová metoda při plánováni hmot výkopil a ná-
sypů, str. 21-22

S m i dek, E. aj.: K přesnosti fotogrammetricky určených kubatur,
str. 23-26

V li I e v, G.: Geodetická metoda protínáni vpřed a fotogrammetric-
ké protínání, str. 26-29

l' a šev a, L. V. - Z a p I' j a n o v, N. D.: O zdokonalování někte-
rých smluvených značek topografických map V měřltkách 1 : 5 000
a 1: 10 ODD,str. 29-30

M a n č e v, L.: Klasifikace leteckého mapování pro zhotovováni
topografických map, prováděného z paluby letadla nebo vrtul-
nlku, str. 31-34

Geodezlja, ka-rtograflja, zemeustrojstvo, č. 4/1970

R in n e 1', K.: Prostorová družicová triangulace, str. 8-11
Co n k o v, N.: O vztahu vah a délek a úhlových měřen! při vy·
rovnáni triangulace s měřenými délkami a úhly, str. 12'-15

Z I a t a n o v, G.: K článku "Správný způsob vyrovnáni při chy-
bách ve výchozích údajlch", str. 15-17

To d o I' o v, L.: Použili metody čtyřúhelnlků bez úhlopřiček jako
měřického základu při ortogonálním mapování, str. 17-21

K u I' t e v, V.: Určeni vodorovných posunil staveb při posunech vý-
chozlch bodů, str. 22-23

Boj a d ž i e v, B.: Vytyčování regulačnlch plánů měst, str. 24-25
M i I e v, G.: Geodetícké práce prováděné při výstavbě některých
originálních staveb v Bulharsku, str. 28-29

Z a p I' i a n o v, N.: Použití fólií z umělých hmot při zhotovováni
plánů a map, str. 33-34

Ne t o v, N.: Národnl vědeckotechnická konference o zemnlch pra-
cích, str. 35-37

Vermessungstechnlk, č. 9/197.

Bon k, W.: Organizační .a ekonomické úvahy o řlzen! inženýrsko-
geodetických praci .ve velkých' stavebnlch objektech, str. 321-324

N e u ber t, K.: Problémy a metody osazováni bodů, str. 332-335
P a li a y, G.: Definice kartografických termínů, str. 335-339
Br e k e n f e I der, J. aj.: Vymezen! postupil pro zjišťování de-
formaci, str. 340-343

St e i n ber g, J.: výpočet gravimetrických topografickýLh prvkil
s použitlm počltačil, str. 343-346

P ach u t a, S.: Efektivnost prosazení moderní techniky a organi-
zace v geodézii a kartografii, str. 347-350

S t e i ne I' t, K. G.: Př!spěvek k dalšlmu VýVOji cirkumzenitálu,
str. 350-353
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V SNTL vychází první encyklopedicky zpracovaná matematika
v naší Iitératufe
pod názvem

Populární encyklopedie matematiky
Je to překlad áspěiného svazku z populárni řady Meyerových slovnikA (Der Gro6e
Rechenduden). Abecedni uspořádáni hesel a rozsáhlý věcný rejstffk umolftuji rychlou
informaci o matematických disciplínách. Zpracovává základni partie matematiky:

aritmetiku, geometrii, trigonometrii (vlletně sférické), analytickou geometrii v 1"0-
. vině i prostoru, základy matematické analýzy a deskriptivni a diferenciálni geometrii.

Obsahuje orientační hesla o samollinných pollftallioh, o llneárnim programováni, mate-
matické astronomii a zeměpisu atp. Látka je podána tak, aby ji pochopili lltenáři
s rilznou árovní předběžného matematického vzděláni a z r4zných oboril. Výklad hesel
je doplněn názornými příklady li mnolstvim obrázkil.
Všem, ktefi se zajimaji o matematiku.
Váz. asi 57 Klls.

Experimentální pružnost
Podává přehled zákIadnich vztahA teorie prulnosti, pojednává o Jednotlivých metodách
experimentální prulnosti, o tenzometrU, stereometrické metodii, fotoelasticimetrli, Nnt-
genometrif a jiných metodách. Zabývá se experimentálnfm ověi'ovánímstavebJÚCh
konstrukcí měřením.
Posluchal!4m vysokých škol technických stavebního oboru, technickým pracovnik4m
ve stavebnictvf.
27% stran, 219 obrázkd, 14 tabulek, váz. 23 Kčs.

Geodézie pro posluchače stavebního inženýrství
Ul!ebnice je souborným pi'ehledem nitii geodézie. Jednotlivé kapitoly pojedn4val1 o mě-

~

řických pomdckách a sonMstech měřických přistrojil, o měi'eni tlhld, měi'eni délek,
měfeni polohy a výšek; dalií stati se zabývaji kartografU, mapovánfm, vyrovnávecfm
pootem a inlenfrskou geodézif.
Posluchalliim fakult stavebnfbo inlenýrstvi.
532 stran, 518 obrázkd, 21 tabulek, váz. 32 Kl!s.

Objednávám(e]

............... výt. Populárnf encyklopedie matematiky

............... výt. Experimentální pružnost

............... výt. Pokora a kol.: Geodézie pro ptlSluchal!e stavebniho lnženýrstvi


