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GEODETICKÝ A KARTOGRAF~CKtOBZOR

,,313"528.3[ 437)
HRONt:K, F. - BOTTO, O.

Vyvoj č(,skoslovenských geot1p.tických zlíkladll za posled-
nich 25 let a jeho perspektivy

GeoLletický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 8. S. 207 až
212
Stručný historický vyvoj československých geodetických
~ákladu do roku 1953. Práce v Ceskoslovenské astronomic-
ku-geodetické, trigonometrické, nivelačni a gr,avimetrické
síti po soustředěni zeméměřické služby v roce 1954. Per-
spektivy dalšiho vyvoje československých geodetických zá-
kladu.

528:061.1 :65.012.122
KASL, J.
K problematice pllínovitého řízeni hospodářskÝch organi-
zací rt,sortu geodézie a kartogralie
Geodetický a k,arto>;rafický obzor, 25, 1979, Č. 8, S. 212-216
Úvaha o problematice fizeni podniku v resortu geodiizie a
karlDi;rafie. Úloha plánu, ,norem a normativů v řidic,m
systemu podniků. Komplexni experIment řizenl a kvality
a možnosti aplikace jeho prvků v resortu geodéziea kar-
!Ograiie.

528.436.4:519.2
VOREI., V.
použitl statistické přejímky při geodeUcké kontrole pozem-
nich komunikacl
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 8, s. 216-219,
4 obr., 1 tab., lit. 11
Využiti metody obecných příčných řezů. Apli1<ace definic
i statistické přeJimky pro kontrolu pozemních komunikaci.
StatIstická přejimk'a srovnávánlm. PřejImaci plán. Přiklad
použíti staustické přejímky p,ro kontrolu dálnice v úseku
o dC'lce 10 km.

[083.74)528.48
HERDA, M.
K nové ČSN 73 D128 Vylyčovacl výkresy ve stavebnlctvl
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 8, s. 220-222
Autor uveřejňuje rozbor některých otázek z 'oblasti vyty-
čovacich podkladů ve snaze urychlit zavedeni nové normy.
Jednotlivé kapiloly pojednáWlji o rozsahu platnosti normy,
hlavnich zásadách při zaváděni, o povinnostech použlvat a
zprdcováv,at vytyčovaci vykresy a o vlivu rozvoje vytyčo-
vad techniky.

,,313"528.3( 437)
XPOHEK, <1>. - EOTTO, O.

Pa3BUTue qeXOCJlOBaIlKJIX OCHOBHMX reoJJ;e3UqeCKJIX ce-
TeH B TeqeHHe npomJlMX JJ;BaJJ;qam nllTu JleT u ero nep-
CneKTUBI>I

reoJJ;e3UqecKHH u KapTOrpaq.UqeClCUH 0030p, 25, 1979,
No 8, CTp. 207-212
ClKaTOe UCTOpHqeCKOe pa3BHTHe qeXOCJlOBaqKUX OCHOB-
HblX reoJJ;e3WiecKHX CeTeH JlO 1953 r. PaÓOTbI B tlexo-
CJlOBaqKOH aCTpOHoMo-reoJJ;e3HqecKOH, TpHroHOMeTpUqec-
KOH, HHBeJlllpHoH H rpaB1IMeTpHQecKOH CeTJ'lX nOCJle
06'beJlHlHeHHH reoJle3H'1ecKOH CJlYlKObl B 1954 r. llep-
CneKTHBbl JlaJlbHeHmero pa3BHTHH qeXOCJlOBBqKHJ[ oc-
HOBHblX reoJJ;e3UqecKUX CeTeH.

528:061.1:65.012.122
KACJI, :A.
K np06J1eMaTuKe nJlaHOMepuoro ynpaBJleHHlI SQ3ŮCTBeH-
HLIMU opraHH3aIlUlIMU BeJJ;OMCTBareoJJ;esuu u EllPTQrpa-
q.uu

reoJle3HqecKHH H KapTOrpaq.HqecXHH 0030p, 25, 1979,
No 8, CTp. 212-216
CooópalKeHHH K npoDJleMllTHKe ynpaBJleIfHH !J:Pe.IJJIJPHH-
THHMH BeJlOMCTBa reoJle3HH I:l KapTOrpaq.HH. POJlb 'IIJ!a-
Ha, HOpM u HopMaTUBOB B CHCTeMe ynpaBJleHUH npeZllIIpH-
HTURMI:l. KOMnJleKCHblH 9KCnepllMeHT ynpaBJleHHH Ir Ka-
qeCTBa u B03MOllWOCTU npl:lMeHeHl:lH ero 9JleMeHTOB
B BeUOMCTBe reoJJ;e3UU u KaPTPrpaq.HU.

528.486.4:519.2
BOPEJI, B.

IIpuMeHeHue CTamCTUqeCKOiínpueMKH JlpH reoJJ;e3Hqec- ,
KOH npOBepKe Hll3eMHl>IX KOMMYHUKaqUH

reoJle3HqecKUH Ir KapTOrpa.pHQecKHH 0030p, 25, 1979,
No 8, CTp. 216-219, 4 pHC., 1 Tao., Jl'HT. 11
IIpHMeHeHHe MeTOUa 06~Hx nOnepe'lHbIX CeQeHHi!:. DPH-
MeHeHHe onpeueJleHHH u CTaTHCTUQecKOH npUeMKH JlJlH
KOHTpoJlH Ha3eMHblX KOMMyHHKaqUH. CTaTUCTHQecKaH
np'HeMKa cpamreHHeM. llJlaH npHeMKH. IIp'HMep npHMe-
HeHHH craTHCTHQecKOH npHeMKU npu J(OHTpoJle allTOCTpa- "
Ubl Ha yqaCTKe o UJlHHe 10 KM.

(083.74)528.48
XEP,llA, M.
K HOBOH CSN 73 0128 Pa36LIBOqHLIe qepTelKU B CTpOU-
TeJlbCTBe

reoue3HQecKHH u KapTOrpaq.H'lecKHH 0030p, 25, 1979,
No 8, CTp. 220-222
AllTOp nyomncYeT aHaJlU3 HeK0TOpblx B<mpOOOB113 cq.epbl
pa30bIJl()qHblX OCHOB C ~eJlbIO }'CKOp'HTl> BBeJleHUe HOBO-
ro CTaHJJ;apra. OTUeJlbHble r Jlallbl 06cylKJlaIOT npeJleJlbl
lleHCTB'HTeJlbHOCTI:l CTlIlHuapTa, OCHOBHble n~ n:pR
ero BBeUeHHU, oOH3amrOCTb npUMeHJlTb u oópa6aTbrBaTl>
pa30blBOQHble QepTelKU H BJlHlIliHe Pa311UTHJl pa3ÓbmO'I-
HOH TeXHHXH.

,,313"528.3[ 437)
HRONEK, F., B01'1'O, O.
Entwlcklung der tschechoslowaklschen geodlltlschen Grund-
lagen ln den letzlun 25 Jahren und deren weitere Entwlck-
lung
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 8, Seite
2U7-212 '
Kurze llistorlsche Entwicklung der tschechoslowakischen
goodatischan Grundlagen bís zum Jahre 1953. Arbeit im
l'schechoslowakischen astronomísch-geodiitischen, trigono-
metrischen, nivellitlschen Ilnd gravimetrischen Netz nach
der Vereinigung des Vermessungsdienstes im jahre 11954.
Pel"spektiven der weiteren Entwicklung der tschechoslo-
wakischen geoda\ischen GrundIagen. "

528:061,1:65.U12.122
KAS!', j.
Zur Problematik der planmilssigen Leltung wlrtscl1aftltcher
Drganlsationenlm Bereich Geodasle nnd Kartographle.
Geodetický a kartogrefický obzor, 25, 1979, Nr. 8, Selte
212-216
Erwtigungen Uber die Problematik der Leitung von Betrie-
ben im Beraich. Geodlisíe und Kartographie. Aufgabe des
Plans, dpr Normen und NOl'mative im I,eilunssystem der
Betriebe. Komplexes Experiment der Leltung und der Quali-
tát sowie Appllkationsmiiglichkeiten seiner Elemente im Be-
reích Geodasle .•.•nd Kartographie.
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528.486.4:519.2
VDREL, V.

Anwendllng der statlschen Ilbernahme bet der geod1itlschen
~o.ntr(Jlle yon Erdkommunikationen.
Goodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 8, Seite
216-219, 4 Abb., 1 Tab., Ut. 11
Anwendung der Methode der allgemeinen Querschnitte App-
Hkation von Defmitionen der statistischen (Jbernahmc
zwecks kontrolle von Erdkommunikationen. Statistische
Ůbernahml' durch' Obernahme!,lan Vergleich. Beispiel der
Anvendung der statist\schell tlbernabme zwecks Kontrol\e
eines 10 .km langen Abschnittes der Autobahn.

(083.74J528.48
HERDA, M.
Zur neuen ČSN 73 0128 Ab5teckllngspl1ine tm Bauwesen
Gtoclelitký ·li kartografický obzor; Z5, 1979, Nr .. 8, Seile
2<0-222
Der Autor veroffentlicht eine Analyse rnancher Fragen aus
dem Gebiat· der Absteckungsuntnrlagen in der Bemiihung
dle Einfuhl'lIng der neuen Norm zu beschleunigen. Die ;cin-
zelnen Kaplt€'\ behaJ1deln den Umfang der Gii1tigkeit der
Norm, die lIauptgl'undsiltze bei der Einhihrung,.die An-
wendungs.,... und Ausarbeitungspflicht von Absteckungspla-
nen und den .Einfluss der ~;ntwicklung der Absteckungs-
technik.

,,313 "528.3 (437)
HRDNEK, .F. - BDTTD, D.
Devclompment Df Czecboslovak Geodetie 'Network during
Last 25 Years and Us Perspeetlves.
Geodetický a kartógrafický .. obzor, 25, 1979, No. 8, pp. 207
to 212
BrelÍ Ii;storical áevelopment of Czechoslovak geodetic
uet"."orks unlil j953. Works ·in. Czechoslovak astrogeodetic,
trigonometric, levelling, and -gravimetrlc networks after
ctives "furthel development .of Czechoslóvak geodetic net-
works.

52b:081.1:65.012.122
KASL, J.
On the Problems of Planned controf of Economie Orga-
nizaUOJís in tbc Braneh Dr Geodesy an!! Cartography.
Geodetlcký a kartografický obzor, 25, 1979, No. 8. pp. 212
to 216
Problems ofcóntroUing cnterpreises Ih the brahch of geo-
desy and cartogrljpljy. are. considel'ed .. Thc role of plan,
stanaards, "nd prescripllons in controlling systeme! en-
terprises. The complex ex"eriment af contrelling and qua-
lity and possibjJílJes of appUcatlOn its elements in Iha
branch of geodesy and cai'tography.

528.486.4:519.2
VUREL, V.
Use of StaUsllcal Inspection ln Check of Geodetic Data
of GrollDd Communientlons.
Geodetický a kartográflCky obzOr, 25,:1979, No. 8, pp. 210
to 219, 4 fig., 1 tab., 11 ref.
Us~ of the method uf arbilráry cross /Sections, APplication
oi deflniIions as well as stalistical inspection for the check
d geodetic data o fground communications. Stallstic'al in-
sp~clion !by comparison. Plan oi Inspection. Exaínble af the
use of statistlcal inspection for the check of 10 km long
section of an express highway.

(083.74)528.48
HERDA, M.
On thc New Standard CSN 73 D128 - settlng ont Drawings
in Bulldillg Ind ustries
~2~~~i~Cký a kartografický obzor, 25, 1979, No. 8. pp.

The author pubUshes an ,analysis of some problems from
the sphere of settmg out data wllh aim to accelerate the
intruduction of a new standard. Separlate chapters daal
with a validily range of the standard, main principles of
introduction, dllties to use and process setting out dra·
wings, and with the influence of developmenr of selting
out terhnique.

,,313"528.3( 437)
HIWNEK, F. - BDíTD, D.
Icvolntlon des bases géodésiqnes tehécasloveqnes pendant
les dernieres 25 années et ses perspeetlves
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No 6, pages
207--212
Evolution hi storique breve cles bases géodésiques tchéco·
slovuques jl1sqú a 1953. Travaux effectués dans le réseau
tchechoslovaque astronomico-géodésique, trigonométriquc,
gravimétrique et de nivellement 8pres la centralisation du
serVlce géodésique en 1954. Perspective d'évolution ulté-
rieure des bases géodésiques tchéchoslovaques.

528:061.1:65.012.122
KASL, j.

Le probleme do la gestlon planifiée des organisatlon éco-
nomlqnes sítuées dans le ealire du ressort de glíodésie et
earto!,raphie
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1979, No 8, pages
212-218
Réf1exion snr le probl eme de la gestion des enterprises
sllllces dans le cadre du ressort da la géodésie et carto-
graphle. RGle du plan, des normes et normatifs dans le
systóme lie gestion des enterprises. Expérimen1ation com-
plexe de la gestion et de la qualité et possibililés d'appli-
catlOl1 de ses éléments dans le resort de la geodésie et
cartographie.

52~.48~.4:519.2
VDREL. V. '
Emplol de la réeeption slalisliqul' pendant le eontrlile
géodésiqne des voies de eommunleation terrestres
Geodetický a karteografický obZor, 25, 1979, No, 8. pages
216-219, 4 illustraticns, 1 planche, 11 bibliographies
Lxploitation de la méthode des sections .transversales gé-
nérales. 'Application des defin1110nS et de la réception StH-
tistlque pOllr le contr6Je des voies de communicalion ter-
restros. Récoption statistiqlle par comparaison. Plán de la
récop:ion. Exemble d'emplOl de la réception stalistique
pour le conlr61e de ľautoroute dans un sectpur tle 10 km
de longueur.

(ObU4)528.48
HLRD,\, M.
La nouvelle norme tchéchoslovaque No 73 0128 Des~lns de
jalonllement dans I'illdustrle du biltlment
G~odelicky a kartografický obzor, 25, 1979, No 8, pages
220-222
L'alllour publie I'analyse de cartains problp.mes existant
dans le c\omall1e des áocump.nts debase de jalonnement. Les
chapitres individuels traltent de la v·alidité dp. la norme,
des principeS d'introduction, deg obligations d'emploi et
d'élaboralion des dessins de jalonnement et de I'influen-
ce do l'ěvolution de la terhnique dc jalonnement.
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vývoj československých geodetických
základů za posledních 25 let a jeho
perspektivy

ln,. František Hronek,
Geodetický ústav, n. p., Praha,

Ing. Ondrej Botto,
Geodetický ústav, n. p., Bratislava

V období intenzívního vědecko-technického roz-
voje se za 25 let hodně změní a vytvoří, zvlášť
jsou-li k tomu vhodné podmínky. Pro rozvoj na-
ší geodézie a ka'rtografie byly vytvořeny mimořád-
ně příznivé podmínky v roce 1954, a to soustředě-
ním zeměměřické služby, zřízením Ústřední sprá-
vy goodézie a kartograHe a jejího oblastního orgá-
nu Správy geodézie a kartograne na Slovensku.
Byly koncentrovány pracovní ,kapacity, zavedeno
jednotné plánování a řízení prací, vytvořena vI.ast-
ní výzkumná základna, modernizováno přístrojové
vybavení a navázána široká meziná'rodní spoluprá-
ce. Tyto skutečnosti pochopitelně ovlivnily i vý-
voj našich geodetických základů.
Československé geodetické základy jsou velké

technické dílo mnohamili61l10vé hodnoty, které je
podkladem pro vešlmrou geodetickou činnost. Geo-
detickými základy se rozumějí geodetické sítě
astronomicko-geodetická, trigonometrická, nivelač-
ní a gravimetrická. Tyto sítě obsahují na ú:zJemí
ČSSR více než 160 tisíc geod'etických bodů v přívo-
dě stabilizovaných, geodeticky přesně, určených a
v'edených v geodetických dokumentacích ve stá-
lém souladu se skute,čností.
Naše geodetické základy byly dObudovány krát-

ce po zřízení resortu geodézie a kartografie. Jejich
další vývoj byl' ovlivněn obecným rozvojem vědy
a techniky i stálé se zvyšujícími potřebami národ-
ního hospodářství. Protože jejich novodobý vývoj
úzce souvisí s jejich vývojem v předcházejícím ob-
dobí, je vhodné krátce si připomenout jejich histo-
rii.

2. Historický vývoj geodetických základů do r. 1953

2.1 Čes k o s lov 18 n s k á
trigonometrická síť

Při vzniku samostatného Če'skoslov,enska v r. 1918
existovaly na jeho území trigonometrické sítě
v soustavě gusterbergské, sv,atoštěpánské, buda-
pešťské a pruské (na Hlučínsku). K,romě těchto
katastrálních sítí byla zde i vojenská síť 1. řádu
s počátkem Hermannskogel. Vzhledem ke stáří
těchto sítí, k různosti souřadnic.ových systémů a
se zřetelem k technickým potřebám nového státu
bylo přikročeno k budování nové trigonometrické
sítě, jednotné pro celé státní území. Měla sloužit
především pro účely katastrálního mapování, od-
tud její historické označení - jednotná trigono-
metrická síť katastrální (JTSK).
S budováním nové sítě se začalo již v roce 1920.

S v~lkým úslHm byla nejdříve budována srt 1. řá-

du, a to systematicky na celém státním území.
V Čechách byla převážná část bodů pi"evzata z vo-
jenské triangulace, takže s pracemi se začalo na
Moravě a postupovalo se výohodním směrem na
Slovensko. Síť 1. řádu byla dokončena v roce 1927.
Byla vyrovnána v j'ednom celku až na část sítě na
jihozápadním Slovensku. Tato část byla po pozděj-
ším dokončení observace vyrovnána závisle na
dříve vyrovnaném celku. Rozměr a orientace sítě
byly převzaty z vojenské triangulace z !let 1862
až 1898, protože nic jiného nebylo v té době k dis-
pozici. Odtud pochází nepřesný rozměr sítě a chY-
ba v orientaci sítě.
Další budování trigonometrické sítě nepostupo-

valo již systematicky. Sítě nižší řádů byly bu-
dovány postupně v různých částech státního území
podle programu katastrálního mapování a potřeb
ostatních rHsortů. Body byly vyrovnávány postupně
podle řádů většinou jednotlivě nebo v malých sku-
pinách. V pracích bylo pokračováno i ve válečnýoh
létech a po osvobození.

2.2 Čes k o s lov 18 n s k á
astronomicko-geodetická síť

Pro určení správného rozměru a orientace trigo-
nometrické sítě byly již v roce 1929 ZJahájeny pří-
pravné práce pro vybudování přesné základní sí-
tě. Práce na jejím budování začaly v roce 1931.
Byla provedena celá řada zkoušek pro stanovení
vhodného způsobu stabilizace, signalizace a měřic-
kých metod, které by zabezpečily dosažení vysoké
přesnosti. Vel,ká pozornost byla věnována 1,a:bO'ra-
torním zkouškám teodoUtů určených pro měření
:úhlů. Obse["vace v základní síti byla provedená
ve velkém časovém rozpětí téměř dvaceti let a za
různých podmínek pracovních i te['énníoh. Přesto
bylo dosaženo vysoké a v celé síti téměř jed-
notné př€'snosti.
V létech 1941-1951 bylo zaměřeno 6 geodetic-

kých základen (Poděbrady, Kroměříž, Cheb, Čes-
ké Budějovice, Michalovcea Jesenské). Všechny
základny byly zaměřeny inv,arovými dráty jednot-
ným způsobem a s vysokou přesností.
Astronomic'ká maření byla provedena téměř na

polovině bodi\ základní sítě. Přesnost rtěchtlo mě~
řlení má stejně vysokou úrov,eň jako měi'ení úhlo-
vých a základnových.

2.3 Čes k o s lov 18 n s k á
státní nivelační síť

.v r. 1918 exl'sťovala na území našeho státu nivelač-
ní síť z let 1873-1896 vztažená k nulovému bodu
na Jaderském moři v Terstu. Protože byla velmi
řídiká, bylo nutno doplňlOiVatji nOvými poř,ady.
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V českých zemích byly pořady vztaženy k základ-
n~mu nivelačnímu bodu Lišov, na Slovensku ke
Strocnu. Nivelační sítě budované v létech 1939 až
1944 v českých zemích byly vztaženy k základní-
mu bodu v Berlíně (Normal Null).
Po osvobození Československa v roce 1945 bylo

rozhodnuto odstranit tuto nejednotnost systémů a
srovnávacíCih hladin a vybudovat jednotnou nive"
lační síť pro celé státní území, s jednou srovnáva-
cí hladinou Lišov, vztaženou k Jaderskému mo'ři.
Síť byla budována systematicky, nejdříve I. řád na
celém státním území, pak II. řád postupně v jednotli-
vých polygoneoh I. řádu. Síť II. řádu na celém
státním území byla dokončena v ~oce 1955.
2.4 Čes k o s love ).1 s k á

gravim~trická síť

První tíhová měření na našem území provedl v le-
tech 1889 až 1896 pražský rodák R. Sterneck, ve-
jdoucí astronomicko-geodetické skupiny Vojenské-
ho zeměpisného ústavu ve Vídni. Jeho plošná tí-
hová síť, která v tehdejší době představovala vý-
znamné a progresívní dílo, má nyní již jen historic-
lmu cenu, protože přesnost tíhových měření byla
do nynější doby zvýšena o více než tři řády. Po
první světové váloe pokračoval v Uhových měře-
~ích profesor brněnské techniky B. Kladivo.
Systematický a plánovitý rozvoj gravimetrických

iprací začal až po roce 1948, kdy bylo rozhodnuto
vybudovat celostátní gravimetrické základy. S pra-
cemi bylo započato v wce 1949. ByIa zřízena zá-
kladní letecká síť s 26 body na letištích a gravi-
metrická síť 1. a II. řádu obsahující 607 bodů na
celém státním území. Zároveň bylo vybudováno 8
vertikálních základen. Měi'ic~é práce byly dokon-
čeny v roce 1954.

3. vývoj geodetických z6kladii od roku 1954

Jedním z hlavních úkolů nově vzniklého resortu
geodézie a kartograf1e bylo dobudování geodetic-
'kých základů. Intenzívní technický a investiční
rozvoj vyžadoval, aby geodetické základy byly
v krátkém čase dobudovány na oelém státním úze-
fllí v dostatečné hustotě. Jejich urychlené dobudo"
Nání bylo nutné i pro dokončení státních mapo-
o/ých děl malých a středních měřítek. Na dobndo-
Ivání geodetických základů .bylo proto vyneloženo
jvelké úsilí a značné finanční prostředky.
Po dobudování geodetických základů byl jejich

další vývoj Qvli\'něn dynamickým rozvojem vědy
Iél techniky. Vznikly nové metody a nové výkon-
nější a přesnější přístroje, ale zároveň se také zvý-
~lla náročnost na přesnost geodetických základů.
jI<novodobému vývoji našich geodetických zákla-
pů a kjej1ch udržení na úrovni celosvětového vý-
(Vojevýznamně pomohla spolupráce s geodetickými
\Službami socialistických států.

3.1 Čes k o s lov 18 n s k á
astronomicko-geodetická síť

jByladobudována v r. 1955, V dalších létech bylo
pokračováno v její modernizaci zejména astrono-
1IDickýlIlliměřeními. V ~ouvislosti s modernizací
astronom1cko-geodetlcké sítě byla, vybudována geo-

(detická observatoř Pecný, práce byly zahál'eny v ro-
Ice 1958. Jejím vybudováním byly dále rozšířeny
možnosti prací v geodetické astronomii, gravimet-
(1'11a později i v družÍ!cové geodézii.

3.2 Čes k o s loven s k á
trigonometrická síť

V době vzniku samostatného resortu geodézi,e a
kartograf1e v roce 1954 nebyla trigonometrická síť
'až do V. řádu vybudována ještě asi na pětině stát-
ního území, přičemž v některých místech chyběla
i síť IV. řádu a někde i III. řádu. K urychlenému
dokončení triangulačních prací byly nasazeny
všechny síly, byl rozšířen park motorových vozidel
~ navíc doplněn traktory pro dopravu dřlev,a. Sig-
nalizační práce byly prováděny i v zimním období,
laby observace mohla začít již v jarních měsících.
Trigonometrická síť byla dokončena v roce 1957

na celém státním území až do V. řádu. Síť byla po
cel10udobu budována podle jednotných zásad. Hlav-
ní důraz byl kladen na pečlivou stab1l1zaci bodů a
na přesnost měření.
Ihned po dobudorvání trigonometrické sítě byla

v r. 1958 zahájena revize trigonometrických bodů.
Byl,a provedena ve 3 etapách a t,o:

1. etapa v léte1ch 1958-1959, při níž byl zjištěn
stav všech trigonometrických bodů v přírodě
a navržena potřebná nápravná opatření
II. etapa v létech 1960-1961, při níž byla pro-
vedena nápravná opatření, doplněny chybějící
zajišťovací a orientační body a osazeny ochran-
né znaky
III. etapa v létech 1962-1964, při níž byly pro-
vedeny všechny dosud neprovedené opravy a
dále změny nastalé od II. etarpy. Na bodech
státní sítě bylo současně se lll. etapou vybudo-
váno zaříz.ení p~o orientaci.

Orientace na bodech se určovala i z astronomic-
kých azimutů, ve státní síti z měření na Polárku,
v podrobné síti z měření na Slunce nebo na Po-
lárku.
Při 1. a II. etapě revize bylo zjištěno na území

ČSR mnoho zničených trigonomertlckých bOUli a
bodů s poškozenou nebo odstraněnou povrchovou
stabilizační značkou. Při lll. etapě revize, která
byla provedena v krátkém časovém odstupu, byly
zjištěny další zničené body a body poškozené ne-
bo j1nýmizměnami dotčené. Na území SSR byla
situace obdobná.
Ve stejném období ja~o revize trigonometric-

kých bodů bylo prov1edeno převedení trigonomet-
rické sítě do souř'adnicového systému S-42. Do sou-
borně vyrovnané astronomic!f,o-geodetické sítě by-
la nejprve vyrovnána síť 1. řádu. S body astrono-
micko-geodetické sítě bylo tak vytvoŤeno rovno~
měrně rozložené bodové pole. Na jeho podkladě
byly pak ostatní trigonometrické body do systé-
mu S-42 převedeny tr,ansformací metodou speciál-
ně k tomu účelu odvozenou ve VÚGTK. Správnost
transformační metody byla ověřena přímým vyrov-
náním několika skupin bodů až do V. řádu rozmls-
'těných na celém státním území.
Spolu s trigonometrickými body byly transfor-

moványsouřadnice ori,entačních a zajišťovacích
Qodů a excentrických stanovisek, dále zhušťovací
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body a rohy listil mápy 1:5000. Výpočet transfor-
mace byl proveden na děrnošt1tkových počítačích
Aritmlll. Byl to první geodetický výpočet většího
rozsahu provedený v našem resortu na samočin-
ném počítači. Byl provázen poměrně velkou chy-
bovostí, zpilsobenou vadným dě'rováním, materiá-
lovými vadami v děrných štítcích a v některých
případech i neúp1ným využitím strojových kon-
trol.
V roce 1969 byl zaveden nový systém JTSK, kte-

rý je závazný pro civilní zeměměřickou službu a
běžnou technickou praxi. Nadmořské výšky trigo-
nometrických bodil jsou vedeny ve výškovém sy-
stému BaIt po vyrovnání. Klasifikace trigonomet-
rické sítě a její rozčlenění na státní a podrobnou
síť nebylo převzato.

Zkušenosti z revize trigonometrických bodil, ale
i dřívější zkušenosti z triangulačních prací pro-
kázaly, že trigonometrická síť vyžaduj1e soustavnou
údržbu. Proto ihned po skončení J.'1evizebylo za-
čato s pravidelnou údržbou trigonometrických bo-
dil. V r. 1965 byla prmnedena zkušebně v několika
triangulačních listech a od r. 1966 je prováděna
systematicky na celém státním území v diferen-
covaných 3-9Ietých, v rozsáhlých horských a
zalesněných oblastech Slovenska až 12letých pe-
riodických cyklech. Kromě této pravidelné údržby
je prováděna údržba v menších lokalitách v před-
stihu pi\ed mapováním nebo jinými geodetickými
pracemi. Při údržbě jsou opravovány poškozené
povrchové stabiIizační značky, odstraňovány zjiš-
těné nebo ohlášené nedostatky tak, aby byl uve-
den do souladu skutečný stav v přírodě se stavem
evidovaným v dokumentačních aperátech. Počet
zničených a poškozených trigonOlIIlletrických bodil
je závislý na území, ve kterém je údržba prová-
děna. Nejvíce poškozených bodil je v oblastech
s dfilní činností a v zemědělských oblastech.

Pro udrrení dobrého a technickým potřebám vy-
hrovujícícho stavu trigonometrické sítě byla kro-
mě údržby provedena celá řada prací lokálního
rozsahu. V územích s intenzívní dillní činností by-
la provedena obnova porušených partií trigono-
metrické sítě. V létech 1967-1968 to bylo na Mos-
facku, 1968-1969 na Kladensku, 1970-1971 na
Ostravsku a v roce 1973 v oblasti lignUových dolil
na Hodonínsku. V roce 1972 bylo provedeno ověře-
ní a nové určení polohy trigonometrických bodil.
v handlovské oblasti pildních sesuvil. Na Mostec-
ku byla obnova sítě provedena ještě klasickou
trlangulací. V dalších pracích bylo již použito no-
'vé metody spočívající v kombinaci úhlových a dél-
Ikových měřenI. Jejím použitím byl podstatně sní-
ž!en rozsah signalizačnIch prací a tím dlOcíleno
značných materiálových i časových úspor.
Pro potřeby investiční výstavby [dálnice, želez-

nice, vodní díla, sídliště) byla trigonometrická sH
IV rilzných místech doplněna ft :zJhuštěná. Mnlohé
z těchto prací byly velmi náročné na přesnost tri-
gonómetrlcké sítě. Bylo to např. zříZlení vytyčova-
cích bodil pro štoly a šachty 50kilometrového
přivaděče pitné vody ze Zelivky do Prahy. Od roku
1977 se provádí zhuštění trlgooometrické sítě pro
výstavbu vodních děl na punaji. Při všech těchto

pracích se trigonometrická stť osvědčila jako spo-
lehlivý a vyhovující podklad.
S rostoucím technickým a investičním rozvojem

byly však na trigonometrickou síť a její přesnost
kladeny stále vyšší požadavky. Přispělo k tomu
zejména rozšíření dálkoměrné techniky v geodetic-
ké praxi. Nepřesné a s místem se měnící měřIt-
'ko sítě v systému JTSK pilsobilo při používání
přesných elektronických dálkoměril značné nejis-
toty a obtíže. Tyto obtíže 'Se výrazně projevily při
výstavbě pražského metra. Nepřesnost geodetické-
ho podkladu zde byla ještě zvýšena nejisllou polo-
hou některých trigonometrických hodil. Po dilklad-
!ném prilzkumu a zhodnocení geodetických zákla-
'ctil na území hlavního města Prahy bylo rozhodnu-
to vybudovat maximálně přesnou lokální trigono-
metrickou síť ve zvláštním souř,adnicovém systému
S-Praha. Při jejím budování, provedeném v r. 1974,
bylo využito zkušeností sovětských geodetil z vý-
stavby moskevského metra. Zřízením této síě byly
vybudovány spolehlivé geodettcké podklady pro
pražské metro a pro jiné práce vyžadující mimo-
řádnou přesnlost.

3.3 C 18 s k o s lov 18 n s ká
státní nivelační sít

V době zřízení resortu geodézie a kartografie
v r. 1954 byla nivelační síť II. řádu vybudovaná
na území Cech 'a Moravy. Na území Slovenska by-
la dobudována v r. 1955. Stejné 11sllí fako na do-
konč'ení trigonometrické sítě bylo vynaloženlo na
vybudování nivelační sítě III. řádu. Do této sítě
byly v ojedinělých případech převzaty některé PO"
řady z dřívějších nivelací, většina pořadil vša,k by-
la vybudována nově [na Slovensku všechny). Při
'Pracích byly použity nejpřesnější nivelační přístro-
je, velká péče byla věnována stabil1zaci bodil a
jednotnému zpilSlobuprovádění prací. Vyrovnání sí-
tě III. řádu bylo provedeno v rámci polygonil vyš-
ších řádil a převážně metodou nejmenších čtvercil.
Budování státní nivelační sítě bylo dokončeno
v roce 1960.
V létech 1956-1957 byla nivelační síť I. řádu vy-

rovnána souboTně se sítěmi socialistických státil
východní Evropy. Po souborném vyrovnání byly do
nověho výškového systému, označeného "Balt po
vyrovnání", pJ.levedeny v létech 1958-1960 nivelač-
,ní sítě II. a III. řádu. Převod byl proveden vyrovná-
ním v rámci jednotlivých polygonil vyššího řádu.
Na rozdíl od trigonometrické sítě nebyla v nive~

lační síti provedena revize bodil v přírodě. Jejich
Isoustavná údržba je však prováděna od roku 1961.
Za poměrně dlouhodou dobu od vybudování sítě
došlo k četnýlIIl změnám, mnoho hodil bylo zniče-
IDO. Nejčastější příčinou zničení bodil jsou staveb-
l1í úpravy obj1ektil :n.esoucích nivelační značky a
zejména rekonstrukoekomunikací, podél kterých
jsou vedeny nivelační pořady ..
V r. 1961 se na vybraných pořadech státní nivé-

lační sítě začalo s prováděním opa~vaných nive-
lací, které kromě významu pro prilzkum recent-
ních pohybil zemskékilry znamenají i dilkladnou
úcir~bu a obnovu pořadil. Při nich se se na vybra-
ných pořadech výl'lazně zkvalitnila stabil1zace, zvý-
Ma hustota bodQ a při ,měření se čoclržov!alapřís-
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nější technologická hlediska zvlášť přesné nivela-
ce:
Podobně jako trigonometrická síť byla i nivelai;-

ní síť zkvalitněna řadou lokálntch prací význam-
ných pro potřeby národního hospodářství. Jedním
z hlavních problémů investiční výstavby a provozu
důlní cinnosti je znalost pohybové aktivity v těch-
to lokalitách, kde dochází až k několikametrovým
poklesům půdy. První oblastí, kde tento problém
byl řešen, byla ostravsko-karvinská uhelná pánev.
Již v r. 1951 zde byl vybudován tzv. "Ostravský
okruh", ve kterém byly opakovanými nivelacemi
,soustavně sledovány pohyby půdy. Okruh byl po
nělmlika létech rozšířen na zvláštní nivelační síť,
která v r. 1959 byla spojena s podobnou sítI na
území PLR. V mezinárodní spolupráci jsou zde
v pravidelných intervalech op'akována měření ke
sledování změn v celé hornoslezské pánvi. Stejná
problematika se postupně řešila v dalšíCh důlních
oblastech a tak byly vybudovány zvláštní nivelač-
ní sítě Kladno, Most, SolmJov a Nováky-Handlo-
vá-Cigef.
V lét'ech 1962-1965 byla založena zvláštní nive-

lační síť na ~odunajské nížině, všeobecně pova-
žované za seismicky nejaktivnější oblast v CSSR.
V létech 1969-1972 se zde provedly opakované ni-
velace. Síť slouží k podrobnému výzkumu recent-
ních vertikálních pohybů zemské kůry tohoto g:eo-
logicky zajímavého území a byla využita i v rám-
ci proje,ktové přípravy soustavy vodních děl na
Dunaji.
Obrovský investiční rozvoj hlavního města Pra-

hy si vynutil, aby i zde byla vybudována zvlátšní
niveIační síť. Dosavadní nivelační síť na území
'hlavního města byla zastaralá a nehomogenní, by-
la budována postupně, během 70 le,t. Potřebám in-
vestiční výstavby, zejména výstavby metr,a a zá"
kladního komunikačnlho systému nevyhovovala ani
hustotou a přesností, ani ~ozvržením· pořadů.
Všechny tyto nedostatky byly odstraněny zřízením
zvláštní nivelačnl sítě, vybudované v létech 1972
až 1973.

3A Ceskoslovenská
síť

Gravimetrická sH vybudovaná v letech 1949 až
1954 velmi rychle zastarala - nevyhoVIQvala svou
přesností. V roce 1958 byly zaháj,eny práce na
zpřesnění čs. gravimetrických základů s vYUži-
>tím tehdy moderních gravimetrů Gs 12 H Gs 11.
Hlavní důraz byl kladen na určeni a zajištění rOiZ-
měru sítě. Proto byla v ~oce 1959 vybUdována šlř-
ková základna určujlcí rozměr sítě, odvozený z me-
zinárodní sltě. Ref,erenčním bodem byl zvolen bod
mezinárodní sítě, Praha-Ruzyně. Z vertikálních zá-
kladen byly ponechány Ještěd a Lomnický štft. Mě,-
řické práce byly dokončeny v roce 1964. K zajiš-
tění trvalé a pohotové použit8l1nosti tíhových bo-
nů ie od roku 1965 prováděna jejich systematická
údržba, kt,erá spočívá v provádění periodických
přehlídek bodů a nápravných opatření.
Další vývoj gravimetrických základů problhal

v intenzívnl mezinárodní spolupráci s geodetický-
mi službami socialistických států. V ,roce 1968 byl
vybudován mezinárodní tíihový komparační poly-

gon, v letech 1969 až 1970 v rámci budování ná-
rodních tíhových základen byla me,zináI1Odnl sku-
pinou zaměřena naše šířková základna a tíhový
proHl protínající gravimetrickou síť v prostoru
'středního Slovenska. V leteoh 1971 až 1973 bylo
'pl'loved1enospojení naší gravimetrické sítě se sí-
těmi NDR, MLR a PLR. V roce 1978 bylo provedeno
absolutní tíhové měření na dvou bodech v ČSSR,
Gravimetrická síť byla podkladem pro podrobné

gravimetrické mapování, které se uskut1ečnilo v le-
tech 1957 až 1961. Úkolem byl pově,řen Ústav uži-
té geofyziky v Brně', který Imordinoval měřické
práce, na nichž S8l podílela všechna če1skosloven-
ská gravimetrická pracoviště.
Jedním ze stěžejních úkolů soudobé gravimetrie

je studium neslapových změn tíhového pole Zem/:j.
Příčiny jsou zatím nejasné a hledají se v různých
dějích probíhajících v zemském tělese. Experimen-
tálnl údaje si odporují. Objasnění p'roblematiky vy-
žaduje integrovanou mezinárodní spolupráci při
budování a periodicky opakovaném měření speciál-
ních sítí či polygom'i regionálního a lokálního cha-
rakteru. U nás byly v roce 1967 vybudovány za Hm
'účelem dva polygony (Cheb-Kamenica nad Ciro-
chnu a Vrťítkv-Baič), které byly zapojeny v roce
1973 do Karpatského polygonu, rozšířeného v roce
1979 na Karpatsko-balkánský polygon. Dále byla
v mezináronní spolupráci vybudována regionální
gravimetrická síť pro studium neslapových změn
tíhového pole Země,. K objasnění celé problematiky
byl v r10C8'1970 vybudován v NDR rovněž speciálnl
Ipnlygon Magcteburg-Frankfurt nad Odrou - m/:j-
řické nráce probfuaií v ročních intervalech. ČSSR
se podHl na těchto practch od roku 1975. Studium
neslauových zm/:jn tíhového pole Země probíhá i na
geodynamických polygonech LiŠlOva Bratislava.

Vzhledem k tomu. že požadavky na přesnost tí-
hových měření neustále stoupají, je nutno věnovat
o0statečnou pozornost laboratornlm a experimen-
tálnlm m/:j'řením, rov/:jřování a etalonovánl přístro-
Jů, rozvoji meodt tíhových měření a studiu vnějších
vlivů na tíhová měřeni.

Měřické a výpočetní operáty z prací v geodetic-
kých základech a výsledné údaje o bodech geode-
tických sítí jsou uspořádány podle jednotlivých
tématických celků.
Spolu s vÝVIojemgeodetických sítí prodělala ne-

zbytný vývoj i geodetická dokumentace. M/:jnily se
zejména výsledné dokumentační m'ateriály. Od uů-
vodnlch seznamů souřadnic trigonometrických bo-
idů a jejich místopisů, seznamů nivelačních údajů,
přeskfltalogy trigonometrických a nivelačnlch bo-
dů a jejich dodatky se dospělo k dnešnlm Geo-
detickým údajům a Nivelačním údajům.
Ke zkvalitnění geode<tické dokumentace a

k úspěšnému pln/:jní je,jí funkce významn/:j přispě1la
její modernizace. Automatické registrační skřín/:j
a z,ejména moderní reprografická technika zajiš-
ťují po'hotové a bezchybné vydávání údajů o bo-
dech geodetických sítí i udržování souladu údajů
s ostatními dokumentačními útvary.
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3.6 O c hra n a bod ů
geodet1ck~ch základů

V uplynut~ch 25 létech bylo věnováno velké úsiH
ochraně bodi'l geodetick~ch základi'l. Geodetické
body jsou v přfrodě poškozovány přfrodnfmi vlivy
i lidskou činnosti. Z přirodnlch vlivi'l jsou to se-
ISuvy pi'ldy po prudk~ch deštrch, při povodnlch, dá-
le bleskem poškoz,ené v~~e budov, neho častěji
změny polohy vě~f zpi'lsobené stářfm budovy.

Mnohem více jsou geodetické body pošlmzovány
a ničeny lidskou činnostL Jsou to zejména tyto vli-
vy: :

Investičnf výstavba velkých pri'lmyslo~ch cel-
ki'l, vodnleh přehrad, klomunikaci, sfdlišť.
Těžba nerosti'l, di'llnf i povrchová.

- Zemědělská činnost, zejména mechanizované
obdělávání pi'ldy.

- Úmyslné poškozenf nebo zničenf je sice dosti
řídké, ale také se vyskytuje.
Neznatelné (skryté) poškozenf - např. trakto-
rista vyvrátr povrchovou značku bodu, a aby
škodu napravil, kámen zase osadL Nebo majitel
dlomu přemf'stí niV1elační značku.

Pro oohranu geodetických bodli. před jejich po-
škozenIm jsou činěna opatření, již při jejich zřizo-
váni. V prvnI řadě je to jejich umfstěnI na přiroze-
ně chráněných mfstech. Toto Medlsko mfi~e však
být značně proměnlivé. Většina trigonometrlck~ch
bodO byla zřlzena v době rozdrobené ~oukromé
dr~by pozemki'l na pl'irozeně chráněných majetko-
vých mezleh. Přechodem na zemědělskou v,elkový-
robu se tyto body ocitly uprostl'ed rozsáhlých lá-
nO polI. DalšI ochranou geodetických bodli. je je-
jich dOkladná stabilizace. Zejména základnI body
jsou stabilizovány důklaňnýml stavbami a jejich
poloha zabezpečena zajišťo,vaoCtmiznačk'aml.
K ochraně bodi'l geod,etických základ li. byla v prfi-

běhu revize a údržby vybudována ochranná zaN-
zanI na pl'evážné většIně bodli. ve volném terénu.
Ochranné ty~ové znaky, betonové skruže,ochran-
ně kopce, betonové sloupky jsou vidUelným uP'o-
zorněntm na existenci geodetického bodu. Ne1užf-
vaněfš1m druhe.m těchto z-a1'1~en1isou ochranné tv-
čov§ znaky. Tlným ůčinným ochranným zal'f?:en1m
1sou s1.~nalizačn1 stavby na trigonqmetrlckých bo-
dech. V současné době jsou to většinou dl'evěné ne-
bo kovové pyramidy.
Kromě fV7:ické ochrany jsou body geodettckých zá-

kladO chráněny několika nrávnfml pl'ednlsy. Te tn ze-
1ména zákon o geodézH a kartografH. dále fe to tlOS-
podál'skv zákonIk, který ukládá social1sttckvm orgR-
nizactm D''lvinnost chránit národní ma1etek. i když
fp. ve snrávě, jiných organizací. G<mrJ'etickě body
'5'1l1 ňále ollráněnv nřfc;lušnvmi ustanoventmi t1'est-
n1h0 7ákona. Pro zvlášť významné geodetické body
iS0U zřizována chráněná 11zemI podle stavebnfho
zákona. Ti:ným zpi'lsobem ochrany bodi'l Je výkup
pozemku, na něm~ je bod umlstěn.
K ochraně geodetick~ch bodů účinně napomáhá

osvětová inf,o'rmačnf propagace ve sdělovaclch
prostředc1ch i v osobntm styku pl'l prováděnt geo-
detick~ch pract a v neposlednf řadě i všeobecná

výchova k dodržovánI socialIstické zákonno;>t1 a
k uvědomělému vztahu k národnfmu majetku:.

3.7 M ~ z in á rod n f s p o I u p r á c e

Pro nov1odobý vývoj našich geodetických základi'l
má prvol'adý význam spolupráce s geodetickými
'službami socialistických státi'l. Tato spoluprá.ce,
koordinovaná na pravidelně konaných konferen-
cích a poradách experti'l a zahrnujícl celou šíři od
základního teoretického v~zkumu až po p'rováděnl
praktických úkioli'l, se projevila ve vývoji našich
geodetických základi'l velice v~znamně. Souborné
vyrovnání základnfch geodetlck~ch srtl v jednot-
ném souřadnicovém a výškovém systému na velké
části evropského kontinentu bylo základem k řeše-
ni významných úkoli'l modernl g,eodézie a k dal-
šímu zkvalitněnt geodetických základi'l.
C,eslmslovenská účast v mezinárodnf spolupráci

na úseku geodetických základi'l je vysoce aktlvn1
a má dobrou odbornou úroveň. Naše geodetická
'služba se podHt na 2ipracovánI technologU a pro-
jekti'l, v někt'erých případech je i pověřována
zvláštnfmi úkoly, např. zpracováním v~sledkll ně-
~kterých mezinárodních gravimetrick~ch měřent

Na budovánt a údržbě geodetick~ch základi'l se
v poslednlch 25 létech podnel kromě Geodetlck~ch
tistavi'l v Praze li. v Bratislavě též Vojensk~ oopo-
grafick~ústav. -I když v geodetických základech
existujf určité spe,c1f1cké odlišnosti· mezi CSRa
SSR a přesto, že některé práce provádlHy uvedené
3 rllzné organizace, maIl geodetické základy Jed-
notný charakter I j'ednotnou v~ojovou koncepci.
Velkou zásluhu na tom maj10ba resortnl~zkum-
néústavy v P,raze a v Bratislavě .1 centrálntJ:'lillcI
I()rgány.

vývoj geodetickýoh základů měl v uplynulých
25 létech velmlpl'fznivýa vzestupn~ trend. KvaHta
základnfch geodetlckýchsfU se podstatně zvýšila
pl'edevš1m d1ky široké mezinárodnI spolupráCi se
SDcialistickými státy. Geodetické -základy mohly
v uplynulém obĎJobI trvale uspokojovat požadavky
vědy i stále -se zvyšujíc1 potřeby technického a In-
\Testičn1ho rozvoje.

Dalš1 vývoj geodetických základi'l se neobejde
bez mezinárodní spolupráce. Búdoucí Úkoly mo-
dern1 pozémské g,eodézie i geodézie družicOvé a
kosmické si vynutí další zkvaIitňován1 geodetic-
kých základll. Na jejich daIš1 VýV10jbudou neméně
slIně působit i požadavky technické praxe. VýStav-
ba velk~ch průmyslov~ch komplexi'l, důlnfch revt-
rů, rekonstrukce komunikačnlch systémi'l, budová-
ní pri'lplavů a vodrilch dě,l, modernizace velkých
měst i jiné druhy investičnf výstavby budDu mtt
na ge,odetické základy konkrétnt a specÍální po~
žadavky. Další vývoj geodetických základu ovlivnI
i nová technika, nO'Vépl'esnějšI přístroje I nové me-
tody mapovánI.
Hlavním smyslem a cnem dalšfho vývoje geode-

tických základu Je a zůstane udržení geodet1ck~ch
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síti v takovém stavu a kv,alltě, aby byly schopné
spolehlivě a pohotově uspokojovat požadavky vědy
i potřeby národního hospodářství. Současný stav
geodetických sítI signalizuje velikost úkohl s tím
spojených.
Kapacitní, organizační i materiálové možnosti

obou našich resortů geodézie a kartografie spolu
s (isvědčeIllou a úspěšnou spoluprací s geodetioký-

mi službami socialistických států jsou zárukou, že
dalšl vývoj geodetických základů bude stejně
úspěšný jako byl VýV10jdosavadní.

Do redakce došlo: 2. 5. 1979
Lektoroval:

Prof. Ing. Dr. Josef VykutU,
Vysoké úěeni technické v Brně

K problematice plánovitého řízení
hospodářských organizací resortu
geodézie a kartografie

S růstem síly a vzestupem úrovně našeho hospo-
dářství značně roste mnohostrannost a složitost
ekonomiky.
Zrychluje se tempo rozvoje výrobních s11,dodhá-

zí nutně J!.:eznačným strukturálním změnám ve
sféřle výroby i spotřeby a nebývalou měrou nabývá
aIm1álnosti vědeckotechnický rozvoj a prohlub<>-
'vání mezinárodní dělby práce.
Tyto skutečnosti vyvolávají mimořádně zvýšené

požadavky na úroveň a kvalitu všech systémů plá-
novitého řízení.
ToplatI pro národní bospodářství jako celek a

-análogicky, i když samozřejmě v jiné úrovni a šíř-
ce, i pro resort geodézie a kartografie a tuMž
i pro jeho hospodářské organizace. Na úseku říze-
'ní se od rOku 1972, tj. v podmínkách podniků
Geodézie, ddSáhlo dobrých výsledků. Bez nich by
nedošlo k talk výraznému rozvoji celého resortu.
Na pozitivníCh výsledcích v ,oblasti organizace

,a řízení se svými zástupci podílel také náš pod-
nilmvý kolektiv. Ale zdaleka nebylo dosud dosa'že-
no optimální úrovně. Některé nedostatky, které se
ještě v naší hospodářské pr,axi vyskytují a které
j'sou v různýoh úrovních řízení a oblastech našich
,činnostI, mají převá~ně subjekUvní příčiny. Prame-
ní většinou ze sl.abin v řídící, plánovací a organi-
,záto'Tské práci, z nekázně a zanedbání celospole-
čenských ,zájmů. Nemůžeme se s nimi v žádném
,případě9lDiřovat. Nové podmínky a úkoly, které
jsou nebo budou na náš r,esort a podniky ,kladeny
·V závěru' šesté a hlavně v sedmé pětilet'ce, vytvářejí
,mnO'hSlnvětší po~adavky na účinnost doibrého fun-
gování celého mechanismu - od řízení reso:rtního
centra a krajských geodetických a kartografic-
,M,ólI!:ip1.'áV(KGKS), přes podniky, až po organiza-
ci 'hráce na: každém provozu, střediskí.l a oddíle.

Ing. Josef Kasl,
Geodézie, n. p., Plzeň

V souladu se závěry XV. sjezdu a obdobně jako
je tomu v celém národním hospodářství bude vhod-
né i v našich podmínkách zaohovat a rozvíjet
všechno, co se v řízení a organizaci osvědčuje.
Současně je však třeba ověřovat a zavádět nové
formy nebo prvky především v těch případech, kde
dosavadní nástroje nepůsobí dostatečně účinně ne-
bo přesvědčivě. Zvýšené pO'!adavky a náročnost
úkohl příští pětiletky vyžaduje zkvalitnit plánová-
ní, zvyšov,at účinnost e\konomických nástrojů, roo-
konalovat řízení a organizaci p.ráce v předvýrob-
ních i vfrobních útvarech, ryohleji a efektivněji
využívat vědeckotechnického ro,zvoj:e, zkval1tňovat
a prohlubovat informační soustavu, komplexní so-
cialistickou l'acionalizaci a prohlubov1at účast pra-
cujícíCh na řízení.
Mimo jiné nabývá v p.oslední době v našem re-

sortu na důležitosti problematika informací a mě-
řUek ve vztahu k řízeným subjektům. l'enesporné,
Že k tomu, aby bylo možné rychle, objellct:ivně a
účinně řídit a organizovat výrobu i ekonomiku
.podnikových procesů, musíme mít dostatek infor-
,mací a měřítek kvant1f1'kačních i kVlal1tativních.
Teoretic'ky i prakticky je nezbytné, abychom pro
řízení měli k dispozici měřítka hodnotová i natu-
rální jako nedílný komplex funkčních nástrojů. tíí-
zení naturální a řízení hodnotové se vzájemně pod-
miňují, neboť procesy tvorby a r021dělování hod-
not jsou vždy spjaty s procesy naturálními. Vztah
naturálního a hodnotového řízení se však mění
s vlastním vývojem kQlIDpl'exn~hosystému řízení.
Systémy řízení hospodář. organizací bez řádné
informační soustavy a obje,ktivních měřHek JSOU
'nemyslitelné. Vedení podnikd musí věnovat mimo-
řádnou péči a pozornost právě této oblasti, neboť
současný tlak na automati2lOvané zpraoování růz-
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ných agend s cílem dosáhnout v brzké budouc-
nosti ASŘ je rok od oo,ku silnější t8. potřeba nalé-
havější.

,3. Pilin, nkazatelé, normy, normativy.

.Střednědobé a hlavně roční plány podniků musí
,být vypraooványkomplexně. Musí obsahovat kva-
~itní, objektivní a plně reálné a logicky propojené
oblasti: výl'obnětechnic1«)u, ekonomickou a so-
ciální. Direktivní uka:mtele podniku by měly být
založeny na širokém systému kvalitní ukazatelů,
norem a normativů.
V oblasti hospodářské činnosti mají základní vý-

znam normy udávající maximálně nebo minimálně
přípustnou mez využití jednotlivých činitelů výro-
by v naturálním nebo hodnotovém vyjádření. Po-
užívá se pro ně označení teohnic1«)-hospodářské
normy.
Pro řízení hospodářskýCh organizací se používá

těchto základních 'měřítek - norem:
a) normy využití ~apacit [udávající minimálně

přípustný stupeň využití strojů, zařízení apod.),
b) normy spotřeby živé práce[ 'plánové, operativ-

ní, výkonové apod.),
c) no~my spotř,eby materiálu, energie a paliV,
d) normy odpisů [určující část hodnoty, která se

přenáší do výrobního procesu ze základních
fondů).
Podle funkce, jakou mají v řízenípodnikl\ po-

užíváme [oo'zezná:váme) normy plánové a normy
běžné [operativní). PlánmTé normy by měly vždy
navazovat na technidko-hospodářský plán podniku,
na jeho konkrétní nosné výrobní programy a hlav-
ní úkoly. Během plánovacího období se nemění a
jsou tedy tzv. normami 'průměrnými. Plánové nor-
my mUsí dále navazov,at na plán technicko-orga-
nizačníiho rozvoje a program KsR. Měly by být
podkladem pro sestavení plánové podnikové :kal-
kulace.
Normy opooativní se mění podle změn podmíne,k

ve výrobním procesu. Tyto normy jsou nástrojem
pro organizaci vlastní výroby, odměňování pracov-
níků, výdej materiálů apod. Operativní normy jsou
zpravidla o něco tvrdší než normy plánové a vy-
tváří tak určit,ou rezervu pro nepředvídané vÝ',kyvy
nebo Výpadky plánu. Operativní normy jsou tedy
základem operativní kalkulace a důl,ežitým člán-
kem pro kontrolu hospodárnosti v podniku.

4. Jednotné výkonově normy - normov6ní pr6ce

V našem resortu jsou od letošního roku zkušebně
zaváděny tzv. jednotné výkonnové normy. Jde
o operativní normy resortní, které vznikly ~ombi-
nací dvou základních způsobů. Z části bylo použito
rozboru výrobního procesu (technickým :lJdůvodně-
ním), z části statistické metody. oNrmy vf'kono-
vé jsou podle teorie podkladem pro racionální OT-

ganizaci práce, plánování spotřeby práce, nákla-
dů na živou práci a určování odměny pracovníkům
pracujícím v úl«>lové mzdě.
NOl'DlOVanáspotřeba praoovního času má přihlížet

k průměmé (obvyklé) intenzitě práce Všech pra-
covníM, kteří vykonávají danou práci za stejných
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výrobníoh, org,anizačních lil technologickýCh pexi-
mínek a mají pro její provádění potřebnou kv,al1-
fikaci.
Dobře zdůV!Odněné plánováni práce, které se

opirá o úplnou znalost pracnosti výroby, umožňu-
je rozšířit působnost normování p,ráce i na práoe
konané v časové m:zd.ě.V tomto případě JeIIlOŽné
a také vhodné, aby norma byla pOdkladem pro
určování velikosti určité části pohyblivé složiky
mzdy pracovníků, kteři se podloetěcl1to norem pro-
cesu řídí.
V ekonomickém řízení se ,podstatně zvyšuje nor-

mování práce jako prostředku zabe'zpečující eko-
nomii času a efektivni využívání pracovních sil
v podnicích. Podle našeho ná'zoru je neZbytné, aby
jednotUvé druhy norem byly objektivně technicky
zdůvodněny, byly homogenní, vy"Váženéa úzce spo-
lu souvisely. Zpevňování a zpřesňování kterého-
koliv druhu 'DJO~em,zvláště však lI10rem výlrono-
výoh, musí vždy přledcházeot důkladné. politická,
technick áa organizační příprava.

5. Normy .globilm a podrobné

Podle míry podrobnosti se normy rozdělují na po-
dTobnéa globální. Toto členěni je značně pódml-
něně, neboť norma mfiže být za určitýCh podmí-
nek považována za podrobnou, " jiných je globál-
ní. Vcelku však se přijímá [platí), že u nižších
typů výroby ft na vyšších stupních řízení a při se·
,stavování plánu na roční a d.elší obdobi se dopo-
ručuje používat spíše globálních norem..
Při hromadná a velkosériové výrobě a př1 plá-

,nování na ~ratší období než roční se uplatňují na-
opak lépe normy podrobné.
Je tedy třeba dobi'e rozvážit, kde normu v té či

.oné podobě realizovat tak, a'by se stala skutečně
,dobrým a účinnÝ'm nástrojem řízení.
Jak zkoušené jednotné výkonové normy bu-

,dou vyhov'ov,at všem uvedeným požadavkům ukáže
,vlastní praktická realizace. Domnívám se, že jed-
nou z otázek bude dořešeni problematiky souvilS8-
jící se stanovením objektivní hranice potřeby pod-
:drobnosti nebo globálnosti těchto operativních vý-
konových norem.
Ve svém SOUhrnu musí bf't však všechny pod-

,nikové řídící systémy a nástroj,e pod hranicí reál-
né žiVlOtaschopnroSti,j~nak se začnou nutn'ě defor-
.movata ve svých důsledcích pa'k působí značně
negativně.

6. Komplexní experiment i'ízení efektivnosti a kva-
lity

jJosažení vy,soké 'efektivnosti a kvalIty v celém ná·
radním nospodářství je jedním ze závěrů XV. sJez-
du KSČ.
Tento velmi důležitý ú~ol je předmětem teore-

,tickébo i praktického hledání cílového řešení ve
,specifických podmínkách daného oboru, resortu
.neobOOTganizace.
V našem hospodářství se od roku 1978 ověřuje

ve vybraných podnicích tzv. komplexní experi-
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ment řizeni efektivnosti a kvality, jehož rámcová
,pravidla byla schválena usnesením předsednictva
,vlády ČSSR č. 279 ze dne 8. prosince 1977.

Seznámil jsem se podrobněji s tímto materiá-
lem, navštívil dva z experimeitujících podniku :oa
,účelem získání praktických zkušeností s dosavad-
,ním pruběhem ověřování, které by bylo možno pří-
(padně využívat i v našem resortu (podniku). Ne-
,bude snad na škodu, když :ode uvedu někol1k zá-
ldadních údaju a informací zmíněného experi-
mentu.

IVlastní experiment vychází ze zásad platné sou-
,stavy pro 9. pětiletku stanovené usnesením vlády
,č. 285 ze dne 2. 10. 1975. Jde a soustavu otevřenou,
,která bude běžně na základě nových zkušeností a
iPoznatku doplňována a upravována. Experiment
JIlá ověřit pusobení dosavadních i některých no-
Ných prvku soustavy plánovitého řízení. Nové prv-
ky jsou zaměřeny především na účinnější uplat-
,nění ekonomické kalkulace i reprodukčního pro-
,cesu a intenzívnější pusohení chozrasčotu vně
~ uvnitř podniku. Mimořádně vzrustá úloha finanč.
plánu a finančně ekonomických nástroju. Jde
Q experiment kompl,exní v tom smyslu, že má za-
,bezpečit ověření nových prvku a nástroj u, pusobi-
,cí na efektivnost a kvalitu ve všech oblastech sou-
~tavy plánovitého řízení. Komplexnost experimentu
ovšem na druhé straně neznamená, že musí být
IOvěřovány všechny nástroje lj. prvky ve všech ob-
~astech reprodukčního procesu. Není kupříkladu
,nutné experimentovat v těch oblastech, kde do-
savadní poznatky z analýzy soustavy plánovitého
řízení jsou dostatečné, nebo kde již byla některá
(další opatření přijata.

Základním předpoklad'em vyšší účinnosti řízení, ze-
jména plánování a hmotné zainteresovanosti je
,dlouhodobo,st.
~očními plány a hodnocením jejich plnění ne-

mohou být dostatečně vystiženy stav, trend a dlou-
hodobá účinnost řízení, efektivnost a kvalita veške-
,ré práce, vývojový stupe'ň, modernizaoe výrobní zá-
,kladny, technická a estetická úroveň výroby li po-
dobně.
Pětiletý plán, by měl postupně převzít funkci zá-

,kladního nástroje řízení a na něj navázat všechny
(základní úkoly, vztahy a nástroje stanovené pro
:toto pětileté období. Jak zdurazňují pravidla kom-
iPlexního experimentu řízení efektivnosti a kvality,
,nelze dlouhodobost a stabilitu chápat jako abso-
lutní neměnnost úkolu stanovených na pětiletku. To
,by neodpovídalo charakteru a reálným podmínkám
,hospodářského života. V pětiletém plánu se závaz-
,né úkoly promítnou do jednot, ročního období ve
,věcném i hodnotovém vyjádření v konkrétní po-
;době a zvýšeném rozsahu vhodně vybraných nejdu-
,ležitějších resortních ukazatelu. Ty pak budou zá-
;kladem pro tvorbu ročníc'h plánu. S vlivy, které
y oblasti· operativy řízení přináší denní hóspodář-

ský život, se ve zmíněném rámci maji !vyrovnávat
,jednotlivé hospodářské organizace. To vyžaduje
mimo jiné vytvoření nebo zdokonalení soustavy
rez,erv a práce s nimi na všech stupních řízení.
Dlouhodobost a stabilita středně dobých plánu

budou vym,ezeny pravidly vztahu mezi rozhodující-
mi úkoly. limity a ekonomickýmipodmínkam1 pod-
niku. .
Hodnocení plnění plánu a ~inančního hospodaře-

.ní bude prováděno jednak jako doposud, tj. k jed-
oot. ročním prováděcím pláni'Lm, 'a jednak náil'i'Lsto-
vě (kumulativně) ve vazbě na pětiletý plán.
V současně zkoušeném experimentu je z určité

části posílen princip preference a plnění mobili-
začních plánu před překračováním plánu měk-
kých. Na podporu progresívního plánu se zavádí
opatření u pohyblivé slo2íky mezd její vazbou na
rentabilitu výrobních fondu. Při zlepšení této ren-
tability v ročním plánu oproti pětiletému plánu
muže si organizace naplánovat zvýšení pohyblivé
složky mezd (prémie, odměny. podíly apod.) v re-
laci k navrhovanému zlepšení rentability.
Je předpo.klad, že faktor dlouhodobosti přízni-

vě ovlivní i rychlejší realizaci racionalizačních
opatření, a to proto, že z dříve realizovaných efek-
tu má organizace vyšší zdroje do fondu hmotné
stimulace. Dlouhodobost je uplatňována prostřed-
nictvím normativu v oblasti mzdové, limitnich in-
vestic (fond rozvoje) a v zainteresovanosti na pl-
nění provozních úkolu. Ostatní prvky preference
progrese plánu zustávají v podstatě v platnosti.

9. Nové úpravy, pravidla a prvky ověfovaného ex-
perimentu

Velmi zajímavým a závazným ukazatelem pětile-
tého plánu má být rentabilita výrobních fondů
a soustav,a normat1vů osobní, kol,ektivní a podni-
kové zainteresovanosti. PQčítá se též, že v rovno-
váze se zvyšováním hmotné zainteresovanosti s dů-
slednějším využíváním ekonomických sankcí.
V konkrétní, zjednodušené podobě jsou v expe-

rimentu tyto hlavní úpravy:
1. Zvyšuje se rozsah mzdových prostředků ve vaz'
bě na rentabilitu výrobních fondu a podmiňují-
cí ukazatele.

2. Značně se vyzdvihuje důležitost přízniVýCh vý-
sledků vývozu a k tomu se vá2íe stimulaoe fondu
rozvoje, hmotné zainteresovanosti, fondu kultuT-
ních a sociálních potřeb a cenové zvýhodnění
výrobků vysoké jakosti.

3. Zrychlením doby obratu zásob se stimuluje pře-
vodem z příslušné úspory do fondu rozvoje.

4. Vytvářejí se širší. možnosti uplatňování staveb,
naplnění technicko-hospodářských ukazat'elů a
nedodržení lhuty u ,akci sledovaných vládou.
Experiment má také ověřit řadu nových pTvků

na úse'ku finančního plánu, v oblasti plánovitého
usměrňováni vývoje mezd v plánování a tvorbě
oen, v systému vhodného propojení všech částí plá-
nu ve v,azbě na .ekonomické nástroje a hmotnou
zainteresovanost řízeni technického rozvoje, v ob-
lasti efektivnosti a kvality atd.
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Porornost se věnuje též osvědčeným formám so-
cialistického soutěžení a iniciativě pracujících,
~de bude orientace inici,ativy účelněji a efektiv-
něji zaměřována na hlavní cne a úkoly organiza-
ce. Současně budou ověřovány některé nové prvky
~ této důležité oblasti plánovitého řízení. Orienta-
ce iniciativy se př,edpokládá zaměřit na:
a) snižování materiálové spotřeby, p'racnosti, ná-
kladů, ztrát, vyšší využívání vý~o'bních prostředků,
fondu pracovní doby, zvyšování směnnosti, zlepšo-
vání úrovně služeb a snižování stížností, rekla-
mací apod.
b) Dosažení a předávání výrobků bezvadné úrov-
ně na základě samo~ontroly a socia1, soutěžle
o nejvyšší stupeň jakosti výrobků.
c) Zvyšování teohnické úrovně výroby prohlubo-
váním úzké spolupráce techn1iků a dělníKů, tvůr-
čí činnosti brigád soc. práce, KRB, vynálezců a
zlepšovatelů a další rozvoj vědeckotechnického
rozvoje.
Vlastní hodnocení výsledků e~perimentu bude

podle dané metodiky a po'kynů zaměvené na pro-
k,azatelné postižení dvou základních cílů tj. efek-
tivnosti a kvality výsled'ků činnosti v experimentu-
jící organizaci (VHJ).

10. Možnosti využití některých pravidel, zkušenos-
ti a prvků experimentu soustavy plánovitého
řízeni v resortu

Po několika konzultacíoh s vybranými hospodář-
skými pracovníky, kteří se ~abývají hlouběji pro-
blematikou experimentu v podmínkách své VHJ a
po důkladném zvážení všech dostupných materiálů
a inflQll.'macíj!sem došel k přesvědčení, že i v na-
šem resortu by mnohé prvky experimentu soustavy
plánovitého říooní šly výhodně využít a vhodnou
interpretací promítnout do našich specifických
podmínek.
Domnívám se, že pro zlepšení řírení v podmín-

kách hospodář. organiz'ací resortu by bylo možno
uvážit a případně vhodně ověřit následující rám-
cový návrh.
K zvýšení účinnosti řLdící práce na všeoh stup-

níoo je nezbytné zdokonalovat její formy a obsah.
Zodpovědně se zabývat koncepčními záměry z hle-
dis~a celorepublikového aplikovanýCh do specific-
kých podmíne:k kraje, ale současně soustavně za-
bezpečit plnění všech stávajících plánovaných
úkolů. Při tom za hlavní faiktory je nutné považo-
vat kvalitu práce, ho'spodárnost a celkovou efek-
tivnost.
Abychom rychleji, kvalitněji a ef,e:kUvněJi po-

kročili vpřed při uspokojování oprávněných po-
žadavků na geodetické a kartografické práce je
~hodné uskutečňovat některé úpravy v soustavě
plánovitého řízení organizací resortu.
V prvé řadě by měla být zváZíena možnost zdo-

konalování soustavy ekonomtckýoh nástrojů resort-
ního řízení. Bude třeba upravit je ta1k,aby vhodně
zvyšovaly hmotný zájem podniků na růstu výro-
by obecně, ale také, aby lépe podporovaly pláno-
vané (stanovené) resortní nosné vý,robní progra-
my, lepší uspokojování slureb pro obyvateI,stvo a
socia1, sektor, vyšší využití výrobních fondů, vy-

sokou úroveň kvality práce, rychlejší snižování ná-
kladů a podobně.
To vyžaduj,e:

zmírnit rozdíly v rentabilitě jednot. druhů pra-
cí a především posílit rentability prací hlavně
vEN
orientovat se na vyšší technickou úroveň a op-
timální kVlaUtu vybraných druhů prací, karto-
grafických výrobků a také vše,ch poskytovanýCh
in60mací ve všeobecných ,a techni1ckých doku-
mentacích a toto podpořit cenovou dlferencia-
cí i prémiOVě z účelově vyčleněných prostředků
působit na lepší hospodaření s materiály z do-
vozu, na snižování podílu energie, pohonných
hmot a paliv v jednot. druzích prací a dosa-
rené výsledky vhodně motivovat
ekonomioky ovlivňovat (lepší) vyšší využívání
všech stávajícíoh základních fondů a pozitivně
vše-ch stávajících základních fondů a pozitivní
výsledky motivačně zhodnotit
V1hodněpodpořit inovaci prací a výrobků, kte-
ré významným způsobem budou pozitivně pů-
sobit při uspokojování požadavků socia1, sekto-
ru a obyvatelstva

- ekonomicky zhodnotit a motivovat zkracováni
výrobních cyklů, zkracování doby obratu zásob
apod.
důsledně pI1O'vádět výpočty ekonomické efek-
tivnosti u všech úkolů plánu technického roz-
voje a současně zavést plánování orientačních
ukazatelů technickoekonomické Ú'rovně podle
hlavních druhů prací, oharaM,erizujících dyna-
miku technického pokroku u jednotlivýoh or-
ganizací.

Domnívám se, že hl.avním úkolem podnikového
plánování, organizování a řízení je nalézt takové
způsoby a systémy, j,enž zajistí vysokou eefktivnost
a kvalitu veškeré práce a racionálni využití pra-
covních, materiálových, technických a finančních
~drojů. Tomuto základnímu cíli by měl uvedený
návrh úprav soustavy plánovitéhořírení hospo-
dářskýoh organiz,ací resortu geodézie a kartografie
účinně napomáhat.

Závělrem prosím čtenáře toihoto článku, aby jej
chápali jako jeden z mnoha pokusů o hlubší roz-
bor (analýzu) některých otárek a problémů sou-
visejících s řízením podniků v rámci resortu ČÚGK.
Jsem si vědom, že některé uvedené úvahy nebo

dopo['učení mohou vyvolat diskusi nebo i nesou-
hlas. Pokud se v tomto směru rozvine jakákoliv
ak>tivní odezv'a a výsledkem bude nalezení objek-
tivníoh závěrů, odpovědí nebo řešení kte'rékoUv
otá2Jky či problému, splnil tento článek svůj účel,

Kolektivní monografie vypracovaná odborníky zemí RVHP
"IHzení soctalistických priimyslových sdružení a podni-
kil." - Svoboda 1975
~EPICEK, J. a kol.: "Základy vědeckého řízení ekonomi-
ky", Práce 1974 '
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Ing. Hynek Kohl,
Ceskt tířad geodetický

a kartografický

Použití statistické přejímky
při geodetické kontrole
pozemních komunikací

Geodetické zaměření ukončené stavby pozemní ko-
munikace se uskutečňuje především z těchto důvodů:
a) výstupní kontrola geometrických parametrů,

kontrolovaných geodetickými metodami,
b) přejímací kontrola geometrických parametrů,
c) dokumentace skutečného provedení,
d) využití ad a, b, c, kontrola stavby pro kolaudační

řízení.

V článku se budeme zabývat případem b) s cílem
aplikovat statistickou přejímku.

K provedení geodetického kontrolního měření při
přejímce lze použít v zásadě dvě metody:
a) vytyčení projektovaných př'íčných řezů na kryt

vozovky (jejich staničeni vose nabývá vesměs ce-
listvých hodnot a řez má směr normály), zaměření
dosažených geometrických parametrů v jednotlivých
kontrolních bodech a porovnáhí s návrhovými para-
metry.
b) metoda obecných příčných řezů [11]: V dohodnutém

místě trasy (staničení libovolné) se vede příčný řez
(směr normály je přibližný). V jednotlivých kontrol-
níéh bodech se zaměří dosažené geometrické para-
metry. Návrhové parametry se stanoví výpočtem.
Tato metoda je efektivnější.

Předpokládáme, že v obou případech se kontrolní
body volí na hranách vozovky, případně se odsazují
O malou konstantní vzdálenost dovnitř vozovky.
výstupními p.odno~ami při použití těchto metod

jsou '

Ing. Vladimír Vorel,
katedra speciální geodézie,

fakulta stavební,
České vysoké ul!ení technické v Praze

- soubory souřadnicových odchylek {'"e}, {III'} a výško-
vých odchylek {ze}, kterými lze posuzovat prostoro-
vou polohu kontrolních bodů;

- soubory příčných a podélných odchylek {"e}, {'e},
které mají v silničním stavitelství význam pro
kontrolu polohy bodů v rovině;

~ dále soubor rozdílů příčných odchylek v podélném
směru {nL11}, soubory rozdílů výškových odchylek
v podélném směru {zL11}a v příčném směru {zL12},

které se použijí pro kontrolu relativních vztahů.

, Další geometrické parametry, které lze také určit
geodetickými metodami, nebudeme uvažovat (např.
u cementobetonové vozovky rozdíl výšek na spá-
rách).
Podmínkou, která musí být v každém případě

dodržena je objektivita výstupních hodnot, již za-
jistíme správnou kalkulací přesnosti kontrolního
měření vzhledem k toleranci.

Než přistoupíme k návrhům statistické přejímky,
proveďme definici základních pojmů ..Dále uvedené
definice byly sestaveny v duchu ustanovení 6SN [1].
Je třeba p:tf,pomenout, že kontrola kritických para-
metrů se bude provádět ve stoprocentním rozsahu.
D 1 Výrobek. Souvislý úsek silniční komunikace,

vyrobený stejnou technologií a za přibližně stejných
podmínek.
D 2 Jednotka výrobku Jk (obr. 1). Myšlené

těleso (hranol), jehož stěny jsou svislé. Dolní podstava
leží v ploše zemní pláně, horní podstava v ploše vo-
zovky. Vrcholy ,horní podstavy jsou kontrolními
body, ve kterých se měřením zjišťují dosažené geo-
metrické parametry X'Ii, Y'jj, z'(j{souřadnicí z' rozumí-
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brano vo:zovl<y
kryt vozovky

me nadmořskou výšku). Přitom dvě hrany horní
podstavy leží na čarách rovnoběžných s osou trasy
(tj. ekvidistantách). V praxi jsou těmito čarami zpra-
vidla hrany vozovky. Zbývající dvě hrany horní
podstavy leží každá ve svislé rovině jiného obecného
příčného řezu.
D 3 Znak. Znakem při přejímce geometrických

parametrů jsou veličiny "'e, 'Ve,... , zLl2•
D 4 Vada. Nedostatek na jednotce výrobku vzhle-

dem k některému znaku.
D 5 Vadná jednotka výrobku (budeme stručně

říkat vadná). Má jednu nebo více vad,
Podstatou uvedených definic je tedy úprava, která

umožňuje rozdělit přejímaný úsek silniční komunikace
na konečný soubor {Jk} geometrických těles (obr. 2),
jejichž kvalitu určujeme z výsledků měření ve vrchol.
lechhorní podstavy.

Pro přejímání geometrických parametrů se často
používá stoprocentní nebo namátková kontrola.

Stoprocentní kontrolou budeme rozumět kontrolu
všech jednotek výrobku (D 2). Hlavním rysem·teto
přejímky je její nehospodárnost. Použití stoprocentní
kontroly lze odůvodnit jen pro přejímku vzhledem
ke znakům (D 3), které jsou kritické (např. výškové
odchylky ze při vazbě na most budovaný s předstihem).

Výběrová kontrola znamená provedení výběru n
jednotek výrobku ze souboru- {JI' J2,... , JN}, přičemž
U' namátkové kontroly rozsah výběru n a způsolt
vzorkování nemá teoretický základ (např. se stanoví,
že 7:Jwnt;t:()lujemep % jednotek výrobku, p %_=

= n'-l~O). které vybereme libovolně. Namátková

přejímka skýtá nejisté záruky pro odběratele.
Kvalitu geometrických parametrů vozovky však

můžeme výhodně prověřit statistickou přejímkou [3],
[4], která je rovněž výběrovou kontrolou.
Předem je stanoven rozsah výběru n a přejí-

mací kritérium (tímto kritériem rozumíme např.
nejvýše přípustný počet c vadných ve výběru).
Dána je také funkce L(p), tzv. operativní cha-
rakteristika, která udává pravděpodobnost přijetí
úseku silniční komunikace obsahující podíl p vad-
ných; strmost této funkce ovlivňuje účinnost
přejímacího plánu.
To tedy znamená, že v úseku silniční komunikace

přijatém na základě statistické přejímky se může
vyskytnout vadná jednotka výrobku (D 5). Míru
této nejistoty vyjadřujeme rizikem odběratele
(3 = L(P2), že bude přijat úsek silniční komunikace
(výrobek) s nepřípustným podílem P2 vadných (nebo
větším).
Naopak existuje pravděpodobnost (X = L(PI)' že.

bude zamítnut kontrolovaný úsek silniční komunika.-
ce s přípustným podílem PI vadných nebo menším.
Této pravděpodobnosti říkáme riziko dodava.tele ..
Souvislost rizik (X a {3pro určitý přejímací plán (n,
c) je znázorněna na obr. 3.

o~ 100 _~ riziko dodavatele c<
.D I
o I
L- 90 I->- I
> I

'0..c 60 I
"-ů t
~.>- I

ůa :
o::=,'" IL->L- I
0.0. I ' 'k

20 I rIZI.O
I odberotele (3-+--------R L 10
1 procento vadných

Obr. 3. Operativní charakteristika. Popis grafu je
proveden s ohledem na definice v oast. 3

Předchozí poznatky doplníme konstatováním, že
statistická přejímka geometrických parametrů má
význačné přednosti proti jiným postupům:
1. Rozhodnutí o zamítnutí nebo přijetí kontrolo·
vaného úseku je objektivní.

2. Rozsah výběru n zajišťuje hospodárnost geode-
tických polních prací, což je zvlášť důležité.

3. Předem se stanoví (a smluvně zakotví) závazný
. přejímací plán včetně jeho účinnosti a tak se
vyhoví oprávněným zájmům dodavatele i od·
běratele.

5. Aplikace statistické přejímky srovnávánfm

Předpokládejme, že soubory {"'e}, {'Ve}, {ze} mají tyto
vlastnosti:
a) rozdělení pravděpodobnosti není normální,
b) pů.sobí systematická chyba.
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c) v souborech uvnitř existuje korelace, kde pa.
rametrem je staničení trasy.

Platnost těchto předpokladů byla prověřena v pra-
cích [9] a [10]. Předpoklady a) až c) zpravidla nastanou
i v praxi. Vzhledem k tomu nelze použít statistickou
přejímku měřením [4] a nejpříhodnější metodou k pro-
vedení kontroly je statistická přejímka srovnáváním,
normalizovaná v ČSN 01 0254.

Postup při této přejímce je následuiící:

1. Na kontrolovaném úseku silniční komunikace vy·
mezíme celkem N jednotek výrobku. Očíslujeme po
řadě tyto jednotky přirozenými čísly 1, 2, .. ",N.
Z množiny {1, 2, ... , N} náhodně vybereme n čísel,
kterými jsou stanoveny jednotky výrobku určené
ke kontrole (uvažujeme přejímku jediným výběrem).
Tyto vzorkované jednotky na stavbě vytyčíme (u me·
tody obecných příčných řezů stačí jen podle přibliž-
ného staničení) a geodetickými metodami a výpočty
určíme hodnoty "'e, ve, ... , Ze.
- Při přejímce jen jediného znaku snadno třídíme
jednotky výrobku na dobré a vadné (počet v);
- při přejímce vzhledem k několika znakům sou-
časně je vzhledem k definici (D 5) výsledkem opět
roztřídění jednotek výrobku na dobré a vadné (počet
v).

3. Kontrolovaný úsek vrátíme dodavateli, když

v ~ c.

Zamítnutý úsek se pak podrobí 100 % kontrole a vad-
né jednotky výrobku se podle možností opraví (např.
broušením) - tzv. opravná přejímka.

Složité právní otázky, které se při zamítnutí mohou
vyskytnout (např. penalizace za nedodržení sjednané
kvality) se vymykají rámci tohoto pojednání.

Uveďme příklad 8pecifikace přejímacího plánu podle
ČSN 01 0254 Statistická přejímka srovnáváním.

Na dálnici D ... v úseku km 10000 až 20000 lze
očíslovat po řadě N = 500 částí Jk podle obr. 2;
bylo dohodnuto, že kvalita krytu vozovky vzhledem
ke znaku Ze se bude prověřovat statistickou přejím·
kou podle ČSN 010254. Bylo stanoveno používat
opravných přejímacích plánů jedním výběrem při
požadavku

P2 = 10 % (nepřípustné procento vadných.
Odběratel se snaží nasazením určitého
'přejímacího plánu zabránit přijetí sta·
vebního úseku obsahujícího P2 %
zmetků; víme již, že procento případů,
kdy k přijetí přesto dojde, je riziko
odběratele tJ)

p. = 5 % (průměrné procento vadných; od.
běratel zjišťuje tuto hodnotu pro jednu
výrobní technologii na stavbách pro-
vedených stejným výrobcem).

Přejímací plán je sestaven v tab. 1.

Navržený přejímací plán obsahuje z geodetického
hlediska závažné skutečnosti v postupu, které je
nutno shrnout (viz obr. 4):

1. Podle dohodnutého přejímacího plánu provedeme
náhodný výběr a takto obdržené jednotky výrobku

Pz = 10 % Ps = 5 %

ČSN 01 0254, tab. rV/48 (opravný plán jedním výběrem)
Poznámka: V záhlaví tabulky čteme Pz = 10 %, Ps = 4,01 až 5,00 %.

V tabulce pro argument N = 500 vyhledáme n = 110 a c = 7.

Za výrobek budeme považovat přejímaný kryt (viz definice Dl).
Souborem rozumíme množinu jednotek výrobku {Jk} , k = 1, 2, ... , 500.

Jednotka výrobku je definována v odst. 3 našeho článku jako hranolové těleso; na horní podstavě jsou čtyři
kontrolní body.

Vadná jednotka výrobku je definována v odst. 3 - alespoň jedna ze 4 výškových odchylek překračuje mezní
hodnoty dané technickými podmínkami.

Specifikace kvality jednotky výrobku:
Mezní výšková odchylka ze"",. = ± 10 mm

Požadavky na kvalitu souboru:
Pz = 10 %, tJ = 10 %

Jednotky výrobku, které budou podrobeny kontrole, se vyberou ze souboru {Jk} pomocí náhodných čísel
(ČSN 010250, tab. XII). Rozsah náhodného výběru n = 110 je dán přejímacím plánem.

Jednotlivé odchylky ze (které jsou znakem kvality) se v náhodně vybraných jednotkách výrobku určí geode-
tickými metodami.

Soubor {Jk} se zamítá, jestliže v náhodném výběru bude počet vadných větší než rozhodné číslo c = 7
stanovené přejímacím plánem.
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(např. J2, Js, ... ,JN-1 na obr. 4) označíme v situačním
výkrese trasy.
Jednotky výrobku jsou přitom vymezeny "projekto-
vanými" příčnými řezy Po, PI' P2,"" PN, které výkres
obsahuje.
2. Pro geodetické zaměření kontrolních bodů (v obr.

I jsou označeny kroužkem) u náhodně vybraných
jednotek výrobku vytyčíme v přírodě jen určité
příčné řezy (PI' P2' Ps,···, PN-2' PN-I) (obr. 4). Při
použití metody obecných příčných řezů se obecné
řezy volí blízko "projektovaných" - např. rozměříme
staničení od km kamenů.
3. Provedeme geodetické zaměření kontrolních bo-

dů s přesností plánovanou vzhledem k toleranci sle-
dovaného znaku; doporučením [7] je stanoven vztah

1 = ~ = 0,2 až 0,5,

kde Tm je tolerance chyby měření,
T je předepsaná tolerance,

Tm = 2·{Jmez,

kde {Jme. je mezní chyba měření ..

Zabývali jsme se možností aplikovat výběrové sta-
tistické přejímky pro kontrolu pozemních komunikací.
Použití těchto přejímek je v průmyslové praxi běžnou
záležitostí. Na stavbách dálnic, silnic, místních ko-
munikací a účelových komunikací je statistická pře-
jímka geometrických parametrů novou problemati-
kou, pro kterou chybí směrnice a závazné technolo-
gické postupy.
Podotýkáme, že cílem není aplikovat (svou podsta-

tou složité) matematické teorie. Tam, kde sledujeme
kritické poměry, použijeme stoprocentní kontrolu.
Statistickou kontrolu kvality geometrických para-
metrů použijeme uvážlivě v ostatních případech. Geo-
detické metody se doplní dalšími měřicími metodami,
např. kontrola viagrafem podle ČSN [6], která po-
skytuje kontinuální informaci o kvalitě povrchu.
Konečné výsledky kontroly, kterou v článku navrhu-
jeme, mají pro geodeta tu zvláštní cenu, že jich bylo
dosaženo s vyso!muhospodárností.
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Do redakce došlo: 4. 4. 1979

Lektoroval :
Ing. Miroslav Herda, CSc.,

Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický v Praze

Štátne vyznamenanie Geodézii,
n. p., Bratislava

G e od éz i a, národný podnik, B r a t i s I a v a, už nie-
korko rokov l1spešne zabezpečuje náročné 1110hy v od-
bore geodézie a kartografie v Západoslovenskom kraji
a na území hlavného mesta SSR Bratislavy. Medzi vý-
znamné práce, ktoré podnik v súčasnosti realizuje, patrf
aj tvorba technickej mapy mesta Bratislavy.
Za dlhoročnú obetavú a svedomitú prácu a za vý-

razné úspechy, ktoré dosahuje najma širokým rozvo-
jom pracovnej iniciatívy', uplatňovaním novel te1chniky,
zavádzaním nových· technologických postupov a racio-
nal1záciou prác, jej na návrh ÚV KSC a vlády CSSR
prepožičal prezident republiky k 1. a 9. málu 1979
štátne vyznamenanie

Za zásluhy o výstavbu.

Za kolektiv pracovntkov n. p. Geodézia prevzal štátne
vyznamenanie z rúk člena Predsednfctva ÚV KSS, ve-
dúceho tajomníka MV KSS Gejzu Šlapku a primátora
mesta Bratislavy Ladislava Martinákil riadltel podniku
Ing. Stefan Fekiač, nositel štátneho vyznamenan1a Za
vynikajúcu prácu.
K udeleniu ~tátneho vyznamenania s r d e č n e b I a-

h o že I á m e akolektívupracovnikov Geodězie, n. p.,
Bratislava, želáme .n()vé praéovné úspechy.
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K nové ČSN 73 0128 Vytyčovací výkresy
ve stavebnictví

Vytyčováni je bezesporu nejzodporvědnějšim úse-
kem geodetických praci ve stavebnictvf. Chyby ne-
bo nepřesnosti vytyčeni se opravuji obUžoě, po za-
početl staVJebnich pracl je opr,ava obvykle nemož-
ná a mohou tak vzniknout značné hospodářské
š1rody. Proto je třeba vytvářet předpoklady k to-
mu, aby stavebni objekty mohly být vytyčovány
přesně a spolehlivě, aby závady ve vytyč9Ili neby-
ly přfčinou nedodržováni termim1 výstavby a aby
vytyčováni nemuselo být zbytečně opakorváJno. P'rv-
nim předpokladem k tomu jsou Ú'plné a kval1tni vy-
tyčovací podklady a jejich hlavni součást - vyty-
čovacl výkresy. Proto je vyhlášeni účinnosti nové
C8N 730128 "Vytyčovací výkresy ve stavebnictví"
dnem 1. 4. 1979 dalším krokem ke zkvalitnění geo-
detických pracl ve výstavbě. Nová ČSN 730128 se
tak řadi k významným opatřen~m 'V tomto 'směru,
jako jsou vyhlášky Č. 10, 38 nebo 11/1974 Sb.,
o g,eodetiC'kých pracích ve výstavbě, které vyme-
zují povinnosti úč,astníkfi výstavby i na úseku vy-
tyčováni a zař,azuji vytyčováni do náplně odpověd-
ných geodetfi, ČSN 73 0420, 73 0421 a 73 0422, kte-
ré stanoví přesnost vytyčování a ceník velkoob-
chodních cen oboru 984, který je závazný I 'pro
oceňování výkonfi vytyčová:ni staV1ebních objektl1.

Do souboru vytyčovaclch podkladl1, který je sou-
části projektové dokumentace, dále ješt~ patří ze,.
jména místopisy bodfi, určující prostorovou polo-
hu objektfi nebo bodfi vytyčovacich stu, olrientační
vytyčov1acl plán (výkres), přehledně znázorňujícl
na podkladě zastavovaclho plá:nu vytyčovacl sH
včetně hlavnich výškových bodl1 a obsahujicí úda-
je o těchto bodech (souřadnice a výšky), stavebni
výkresy objektl1, pokud se používajl k vytyčováni,
!popř. u složitých objektfi nebo při mimořádných
Ipoladavcich na přesnost vytyčenI leště technolo-
gický postup vytyčenf, rozbor přesnosti, náVTh
zvláštniho zař!zeni 'nebo pomficky pro vytyčen!
atd., což se někdy nazývá proj:ektem vytyčen!.
ČSN 73 0128 byla zpraoována v rámci širšfuo

plánu tvorby a revize norem ,pro stavebni atech-
nické výkresy s cnem 'sloučit ustanovení 'O vyty-
čo\"aclch výkresech v rfizných normách např. ČSN
730140, 730145, 730160, připojit ustanov,en! pl'lO
zbývajici druhy staveb a zapracovat nové zásady
pro kreslen! a formáln! úpravu technlckfch vý-
kresň ft pro kreslení map velkých měřitek. Vzhle-
dem k tomu, že zpracováni podkladl1 pro vytyčo-
vlinl představuje celý lroimplex prolblém'O., podlé-
bajic! rfizným vlivfim z oblasU techniky, ekonomié,

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický v Praz:e

motivace pracovniků a'pod., pIOvažoval autor ČSN
73 0128 za vhodné uveřejnit rozbor některýoh otá-
'lek v této oblasti V18snaze přispět k za'veden! této
CSN a tím urychlit dosaženi cíle, který tato ČSN
slleduje.

~oz~h platnosti CSN 73 0128

CSN 73 0128 pl,atf podle preambule pro vyhotovová-
ni vytyčovaclch výkresfi všech druhfi stavebn!ch
obi'ektfi i p~o dokumentováni provedeného vytyče-
ní (přnohyk vytyčovaclmu protokolu, k zápisu do
stavebnfho deníku apod., popřip'ad~ k technické
'zprávě o provedeném vytyčení). Neurčuje obsah
vytyčovacích výkresfi, p~o kte1rý lsou směrodatně
příslušné předpisy, zejména vyhlášky č. 163/1973
Sb., Č. 10, 38 a 11/1974 Sb., nebo odpovědná roz-
rhodnutr zpracovatele výkrresu, vyplývaj!cí z účelu,
pro který jsou výkresy zhotovovány. K tomu 1e
třeba dodat, že toto omezeni plat! jen pro jednotli-
vé případy, obecně je obsah vytyč,ovaclch výkre-
'sfi vymez9Il definicemi v normě, neboť např. vle vy-
tyčovacím výkresu musl být zobrazen 'Obj'ekt ne-
bo část objektu, které se vytyčují, musi být uVJe-
cleny vytyčovaci prvky apod.
K platnosti CSN 73 0128 j1evhodné :při~omenout

ustanoven! § 3 zákona č. 96/1964 Sb. o technIcké nor-
malizaci, podle něhož "organizace, které předmět
normy vyráběji, zkoušeji, kontroluj!, distribuuji,
použ!vaji nebo podle něhJO postupuji při výrobě
nebo jině činnosti, jsou povinny ode dne účinnosti
státnfch a oborových norem vykonávat svou čin-
nost podle ustanoven! těchto norem". Z této cltaoe
vyplývá. že ČSN 730128 st1ejně jamo žádná norma
neukládá povinnost vypracovat vytyčovací vfkre-
sy, ovšem jestliže se vytyčovacl výkresy nebo vý-
kresy, určené jako podklad pro vytyčeni zpracová-
vají, musí se postupovat podle této normy.

Zásady zpracován! CSN 73 0128 jsou zDela podř!-
zeny požadavku poskytnout vytyčovateU naprosto
spolehlIvý podklad, vylučujte! pochybnosti v kte-
rrémkoliv směru. Základem je definice vytyčovacího
výkresu, podle níž vytyčovací výkres le určen pro
'zobrazen! vytyčovaného (projektem na~ného)
!stavebního 'Obie~tu nebo jeho části, v němž jsou
uV1edeny číselné hodnoty vytyč ovacích prvkfi,
umožňujicí vytyčeni v terénu (popř. na dosavad-
nich objektech) na mlstě určeném projektem ve
'Stanoveném rozměru a tvaru s předepsanou přes'
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nosU (podle CSN 73 0420 až 73 0422). N~ffiia roz-
lišuje vytyčovací výkresy prostooové polohy ,a po-
drobné vytyčovací výkresy, což je v souladu s or-
ganizací výstavby, povinnostmi 1íčastníkll a 's po-
stupem stavebních pracI. Vytyčovaný ohjekt musí
být označen tak, aby bylo možné jej spolehlivě
identifikovat podle projektové dokumentace a čás-
ti objektu tak, aby bylo zřejmé, o kterou částs&
jedná. Vytyčovací prvky musí být uvedeny číselný-
mi hodnotami, není dovol€no Je z výkresu odmě-
řovat, a musí být přímo použitelné k vytyčenI.
U prostorové polohy musi být předmět vytyčení
vztažen vytyčovacíml prvky k vytyčovací sUl nebo
k dosavadnim stavebním nebo jiným objektllm, při
p.odrobném vytyčení k prvkům prostorové· polohy
(hlavni polohové čáře nebo ose, k hlavním bodům
trasy nebo charakteristickým bodům a k hlavním
výškovým bodům). Body vytyčovací sítě, hliavní
Výškové body, části dosavadních objektů a prvky
prostorové polohy musí být podle vytyoovacího vý-
kresu idéntifikovatelné s takovou přesnosU, aby
nebyla ohrožena celková přesnost vytYč,enL Vzta-
žení vytyčovan"9ch obj1ektů k dosavadním objektům
je dovoleno jen u objektll bez širší návazlllostl na
okolí, tj. bez nebezpečí kolize s jinými obj1ekty.
Jestliže se tedy použije vytYčovací síť, musí být
prostorová poloha všech obj1ektll vztažen'a k vyty-
čovací sítI. Není tedy dovoleno, vztahov,at vytyČD-
vané objekty k proJektovaným obj1ektům (na'přl-
klad vztáhnout polohu kabelu, který se klade v po-
čáteční etapě výstavby k obrubnI ku chodnIku, kte-
rý se klade až v poslední fázi výstavby). Ve vyty-
čovadch výkreseCh je třeba také respektovat usta-
novení čI. 23 CSN 730420, podle n~hož se 'objekty,
stavebně nebo technologicky spoj,ené, považují za
jeden objekt a vyznačí se pro ně podle toho j1en
jedna polohová čára nebo osa. VytYČlovací prvky
je možné uvádět odděleně 'od kresby ve formě ta-
bulek, výstupu ze samočinného počítače a~od.
V CSN 73 0128 je výslovně uvedeno, v kterých

přIpadech Je možné vytyčovaci výkresy nahradit
jiným výkr,esem z projektové dokumentace. Nej1Jr-
ve lze vytyčovací výkres nah.radit lmordinačním
výkresem, pokud obsahuje vytYčovací prvky a dal-
ší 1ídaje podle této n1ormy, dále je to v případě
prostorové polohy různých vedení, koy Ire použit
p~c:Jróbnou situaci a místopisy lomových bodů a
hlavníCh broM, trasy a při podrobném vytyčení, po-
kud lze použít stavební výkresy (půdorysy, řezy,
sltuačr.f výkresy inženýrských staveb 1 a je v nich
vyznačena vazba na prvky prostorové polohy.
Místopisy (topografie) bodů, určujI cích P'1'osto-

rovou polohu objektů nebo místopisy bod.ů vyty·
čovaCÍch sítI a hlavních výškových bodů slouží ne-
jen k vyhledání značky dřív1e vytyčeného bodu,
tj. k stejnému 1íčelu jako u getodetických bodů po-
dle ČSN 73 0415, ale i k obnO\není ztracené nebo
poškozené značky bodu, pokud se tím neohrozí
přesnost vytyčení prostorové polohy IObjektu.Mís-
topisy se nemusí vyhotovit pro bodY, uvedené ve
vytyčovacím výkresu, pro něž může tento výkres
nahradit místopis.
Norma stanoví v souladu s rozvojem stavlebnic-

tví také hlavní zásady pro zpracování podrobných
vytyčovacích výkresů, pokud se vyhotovujf. Po-

drobnévytyčovací výkresy tj. výkresy, určené pro
podrobné vytyčení dodavatelem stawbních prací,
se podle nové normy zpracujI len tehdy, neposta-
čují,li k podrobnému vytyčení dbjektu výkresy,
určené prosta'VěnI, zejména půdorysy a řezy u po-
zemnIch stavebníCh objektů. Je to např. při použIti
k podr,obnému vytyčení sftě, loddělené od nosné
konstrukce objektů a dále u složitýCh objektů, ob·
Jektů se zvlášť vysokými požadav,ky na přesnost
apod. Nejčastěji se potřeba vypracovat podrobný
vytyčovací výkres oJbjevuje u montovaných budov,
jestliže se pro vytyčení použije soustava přímek,
rovnoběžně odsazených od modulové osnovy a svis-
licese vytyČUjí opticky bud uvnHř pi\doryus otvory
ve stropech nebo vně půdorysu s ustavením optické-
ho provažovače na konzolkách, osazených v prvním
nadzemním podlaží. V normě je v příkladě 14 uve-
den vytyčovací výlkres pro vytyčování svlsUc uvnitř
půdorysu.
Nlová CSN dále stanoví povinnost, uvést ve sta-

vebnIch výkresech popř. v podrobných vytyčova·
cích vý-kresech prvky vytyčení prostorové polohy'
a uvést podle potřeby vztah těchto prvků ke sta-
vební konstrukci popisem. Je to důležité zejména
u budov vzhledem k složitosti lícových konstrukcí
prů5elí a u průmyslových bud1ov, pokud např. osa
zvolená za hlavnI osu není jednoznačně IdentlfI-.
kovatelná.
V nové CSN 73 0128 jsou uvedeny také dalšf ma-

pové značkv pro body a čáry, používané ve vvty-
čovacích výkres1ech, které nejsou uvedeny v CSN
730122 ,.Značky účelových map a pláni\ ve staveb·
nictví". K tomu fe třeba poznamenat, že flž byla
schválena nová ČSN 01 3411 ..Ma'py velkých mě-
l'ítek. KreslenI a značky", která po vyhlášení 1H!in-
nosti nahradí tuto ČSN. V nové CSN 730128 jSlOu
Ina 16 p'řllohách uvedeny příklady různých vyty-
čovacIch výkrest\. Je třeba upozornit, že se nejed-
'ná o vzory, taUe přtlohy jsou jen ukázkou už1U
zásad, stanovených normou.

4. K Dovinnnstl používat vvtvlSovacf výkresy

Nová ČSN 730128 neukládá povinnlQst anI 'PoužIvat
vvtvčovací výkresy k vytyčování. Tato povinnost je
ulnžP.'Ila stavebním zálronem č. 50/1976 Sb., v jehož
§ 75 odst. r~l fe uvedeno, že "vytyčování se pro-
vádí podle vytvčo'Vacích výkresů v souladu s t1zem-
'ním rozhodnutím a stavebním povolením". 'I1otéž
ustanovenI s dalšími podrobnostmI a povinnostm!
je uvedeno rovněž v § 35 vyhlášky č. 85/1976 Sb.
10 poňrobněfšI 1ípravěl územního řízení a staveb-
ní~ řádu. Přitom výklad a vymezení vytyčovacI-
ho výkresu obsahuje právě nová CSN 73 0128.

5. K DOvinnostizpracovlivat vvtvěovaef vfkresv

Vyhláška č. 163/1973 Sb. o dokumentaci 'staveb za-
řazuíe vytyčovací výkresy i ostatnt podklady pro
vytyčování stareb do projektové dokumentace a je-
jich zpracování je tedy p1ovinností zpracovatele
projektové dokumentace. Vyplývá to jednak obec.
ně z § 40 odst. (1), podle něhož jedním z účelů
nroi'ektové dokumentace Je být postačujfcIm pod-
kladem pro výrobní přípravu a provedení stavby, a
jednak z příloh 9, 10 a 11, v nichž jsou vytyčova-
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ci výkresy bud přlmo uvedeny jam' součást projek-
tQlVédo,kument,ace, nebo jsou zde uvedeny jiné vý-
kresy, tvořlcl podklad pro vytyčenI. Povinnost
'zpracovávat vytyčovacl výkresy specifikuje podrob-
něji z hlediska geodetických pracl ve výstavbě vy-
hláška č. 10/1974 Sb. ve znění vyhlášky č. 38/1974
Sb. (a vyhláška č. 11/1974 Sb.), která v § 5 od-
stavci 1d} ukládá generálnlmu projektantovi "za-
jišťovatspolupráci odpovědného geodeta na jed-
notlivých částech projektu, zejména při zpracová-
ní vytyčovacích výkresi'!. jednotliVých o'bjekti'!."
s 'odkazem na novou· ČSN 73 0128.
Vyhláška č. 163/1973 Sb. byla vydána 3 roky před

stavebnIm zákonem a nenl s ním zřejmě z tohoto
di'!.vodu z hlediska vytyčovaclch výkresi'!. vždy
v souladu. Vytyčovací výkres je ~e vyhlášce vý-
slovně uveden jen u inženýrských objekti'!. ,a to ja-
ko součást prováděcích projekti'!. v přílože č. 11, b.
A 2.13 a také jako součást úvodního projektu vý-
robní i nevýrobní stavby v přílohách č. 9 a 10,
b. D 2.12. U ostatních objekti'!. není vytyčovací vý-
kre'8 jako součást projektové dokumentace uveden,
což je v nesouladu se stavebním zákonent s výjim-
kou vedení, u nichž nová ČSN 73 0128 doVloluje po-
užít ve funkCi vytyčovacího výkresu podrobnou
situaci s místopisy lomových bodi'!.. Je tedy v,e vy-
hlášce č. 163/1973 Sb. uveden u inženýTských ob-
jekti'!. vytyčovací výkres v obou stupních projektové
dokumentaoe, C10Žje zbytečné a u ostatních !ObjektO
není uveden vi'!.bec. Východiskem z této situaoe je
upravený výklad vyhlášky č. 163/1973 Sb. ve smys-
lu stavebnlho zákona, jak se také v praxi ve větši-
ně přlpadi'!. postupuje. Tuto úpravu lz,e stručně vy-
jádřit přibližně-takto:
- pokud se projektová dokumentace zpracovává

dvoustupň'ově, měly by být vytyčovací výkrésy
součásti prováděcíCh projekti'!. ve smyslu usta-
n'ovenl § 40 odst. (1) vyhlášky,
vytyčovacl výkresy je třeba v,e smyslu ustano-
veni § 75 odst. (3) stavebnlho zákona 2lpract>-
vat pro všechny obj,ekty, přičemž údaje, po-
třetbné pro vytyčeni, by neměly být uváděny
v jiných výkresech, s výjimkou shora uvede-
ných objekti'!..
Z tohoto výkladu vyplývá opět s uvedeDlOu vý-

jimlmu kategorický požad'avek, rozHšovat vytyčo-
vací výkresy podle nové ČSN 730128 a situační vý-
kresy. Účelem situačních výkresi'!. je určit celkovou
situační a výškovou dispozici objekti'!. na staveništi
a v případě potřeby uvádět číselné údaje, určující
vztah mezi objekty len z hlediska jejich funkce a
vzájemného vlivu. VytYČlovacl prvky je nevhodné
na situačních výkresech opět s uvedenou výjimkou
uvádět, neboť obvykle není možné je uvést zřetel-
ně; situační výkresy majl bohatý obsah, nelbot
určují situační vztahy všech oblekti'!. na staveništi.
Často postačuje jen grafické vyjádřeni, bez člsel-
ných údaji'!. nebo jen s některými údajI. Na:proti
tomu technický rozvoj ja'k v projektování - auto-
matizace a mechanizace projektových činností, tak
ve vytyčování, vyžaduje vyjadřovat situační dispo-
'Zici souřadnicemi ve státnlm nebo mlstním sou-
řadnicovém systému, aniž by se tyto souřadnice
s výjimkou pravoúhlé dispozice a pravoúhelníkové
vytyčoVllcí sítě mohly považovat za vytyčovacl ~v-

ky, nebot je nelze přímo použit k vytyčeni. Orien-
tační vytyčovací plán stavby (lépe výk'res) je pak
třeba považoV1at za přehled vytyčovací sítě polo-
hovéi výškové, kresl'ený na podkladě zastavov·a-
cího plánu adbsahující údaje o bodech těchto sítí
(souřadnice a výšky), jak je uvedElDo v úvodu.
Di'!.vody pro zpracovávání vytyč ovacích výkresů

v provád:ěcíCh projektech, pokud se pDojektuje
dvoustupňově, jsou jasné. Je zejména možné při-
hlížetk jiŽ dokončeným objekti'lm a vytyčovacl vý-
kresy jednotlivých objekti'!. odvozovat z koordinač-
ního výkresu, který lze podle nové ČSN 73 0128
použít i jako vytyčov'ací za předpokladi'!., uvede-
ných v normě. V této souvislosti je vhodné se zmí-
nit o případech, ·kdy' dochází k realizaci stavby
po delším časovém odstupu, něk1dy i někol1ka roki'!.
a kdy se často vyskytuje nepoužitelnost 'projekto-
vaných vytyčovacích prvki'!. v di'!.sledku porušení
vytyčovací sítě, vznIku překážek ve směru záměr
a .podobně. Oprava těchto závad by měla být v~dy
zah~nuta do výdaji'!., vznikajících odsunutím reali-
zace. Po'kud ovšem dochází k překážkám při do-
sažení projiektovaných vytyčovaclch prvki'!. v di'!.-
sledku nedodržování plánu organizaoe výstavby
anebo vytyčovací výkres' nerespektuje tento plán
či naopak, lze jednoduše zjistit příčiny a opravit
vytyčovací výkresy na náklad organi2'Jace, 'která to-
to 2'Javinlla.

6. Vliv rozvoje vytyěovacf techniky

Rozvoj přístDOjové techniky - malých el,ektroop-
tlckých dálkloměri'!., nasazených na teodolit -
ovlivnil zásadně i metody vytyčovánl staveb a
umožnil v di'!.sledku současného r,ozvoje kapesnfch
kalkulátori'!. podstatně zracionalizovat a zproduk-
tivnit vytyčovacípráce. Hlavnlmi znaky nOVýChvy-
tyčovaclcn postupi'!.je zejména používán! polárnl
metody, která nevyžaduje hustou vytylSovacl slť
s přístupnými stranami, jako tomu je uortog,onál-
ni metody, a dále používáni postupu s volnými sta-
novis}(y, kdy se tato stanoviska volí podle situace
na staveništi a jejIch polona spolu s hodnotami
polárních vytyčovaclch prvki'!. se vypočte přímo na
stanovisku a prostorová poloha objektu se ihned
vytyčí; co.ž umožňuje ,omrezit vytyčovací síť v prv-
nich fázích výstavby jen na něk10lik bodi'!.na okra-
ji staveniště mimo rozsah terénních dprav. Tento
postup činl zpraoování vytyčovaclch výkresi'!. v pro-
i'ektlové dokumentaCi zbytečným. v proje,ktové d'o-
kumtmtaci postačuje situační výkres se souř,adrti-
cemi koncových bodi'!.hlavních polohových čar ne-
bo hlavníCh os a hlavních bodi'!. trasy a charakte-
ristických bodů. VytYčiQvac!výkresy se zpracuií až
jako součást nebo příloha vytvčovaclch protokoli'!.
a s}JIolečněs nimi se ukládají. Při použití této ino-
vace je třeba dohody mezi účastníky výstavby.
a je třeba takto zabránit, aby racionalizace nebyla
brzděna. V geodEltických pracích ve výstavbě je
to di'lležité zefména proto. že nedostatek kapacity
geodeti'!. ve stavebnictví zi'!.stává stál'e hlavním pro-
blémem, který l:zJevyřešit jedině využíváním vě-
deckotechnického rozvoje a technických inovací
s cílem zvvyšovat produktivitu práce.

Lektoroval:
Ing. JOI.f !8IDpacll, enmc
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Vyhlásenie spoločnej tematickej súťaže
pre zleplovaterov a vynálezcov rezortu
SÚGK a ČÚGK na rok 1979

Slovensk9 11rad geodézle a kartografia (SÚGK) a Cesk9
úrad geodetick9 a kartografick9 (COGK) vyhlasujl1 v sil-
lade s Dohodou o spoločnom vyhlasovan1 temati.ck9ch
sl1ťaž1 spoločnl1 tematickl1 stífaž na rok 1979.

N á z o v tem a t i c k e i 111o h y:
"Osporné vyhradanie dedii!ských rozhodnuti v Ibierke
lisUn evidencie nehnuternostf (pre účely vyhotovovania
geometrických plánov. na nehnutelnosU ktorl'í nie sú
uvedené v listoch vlastn1ctva parceln9mt č1s1aml)".

D o t e r a j š 1 stá. v a j e h o tec hni c k o-a k o n 0-
m I c k é n e v 9 hod y:

Evidovanle právnych vzfahov k nehnutelnosUam sn vy-
konáva padla právnych noriem na listoch vlastn1ctva.
JednotUvé nehnutelnostt sil označené parcelnýml č1s-
laml evidence nehnutelností (EN). Pozemky už1vané
socialistickými organizáciaml sa vyznačujl1 zjednoduše-
nou formou. U t9chto sa zapisuje len Infor'lnácla, že
sil v už1van1 soclalistickej organlzácle. Padobne sa evl-
dujl1 aj neldentifikovatelné pozemky, kde do;chádza
k zmene vlastn1ka, oojmll. prl, dedlčských konanlach.
Pretože označenle týchto nehnutelnostr na Ustoch vlast-
ntctva nle je adresné, pre dalšle konanle je' potrebné
vracaf sa k listine vyhotovenej lltátnym orgánom (lltát-
nym notárstvom) li kpozemnoknU!nej vložke. V pozem-
noknlžnej vložke dá lltátne notárstvo pečiatku, že do-
lilo k zmene podla uvedenej listiny. Pri vyhotovovanf
geometrlck9ch pl6I11Ovsa nadvltzuje na tl1to pečlat-
kovl1 poznám'ku a padla sl1plsu hlásen1 a lIstrnpre
zápis zmlen v EN l!asto za obdoble viac roko,v od
dětumu vyhotovenla rozhodnutia.

Pop I s 111o h y a tec hni c k o-a k o no m 1c k é
po ž I a d a v k y:
Je potrebné navrhn11f taM 11čelnll evldenclu právnych
lIstfn, na kitorých sl1 nehnutelnostl oznal!ené },en po-
zemkoknlžnýml parcelnýml č1slam1, ktorá by umožnl'la
Ich ur9chlené vyhladanle a tým by sa odstránlli stra-
tové časy vyplývajl1ce z doterajllleho spOsobu Ich uspo-
rladanla a evldencle, Za prospellné rlešenle sa bude
považovaf také, pri ktorom sa S1krátl čas na vyhla-
denle listiny (doteraz cca 30 min.) preukazne aspoň
o 20 %. prlčom sa prakticky nezvýšl čas potrebný na
novll I1pravu evldencle. Predpokladá sa, že r1ellenle
budedoplnkom doteraz platného predplsu (N~vod pre
údržbu EN - časf B).

i ech nic k o-e k o n o m I c k é i n for m á ci e o sta·
ve techniky:

Návod pre 11držbu EN č. N-71/9-71 - l!asf B (SÚGK)

Od m e n a z a k o m p 1ex n é vy r i e li e n let e m a-
t I c k e j 111o h y: 3000 Kčs.

T e r m 1n pod ani a n á vrh o v r I e § e n I a:
30. 9. 1979.

Prleskum prospellnosti vy,koná:
Geodéz1a, n. p., Bratislava

Ing. Helena Žaarovi,
Slovenský úrad geodézie a kartografle,

Ing. Milan Kocab,
Český úl'ad geodetický a kartografický

R I e li i t e r o m 1110 h y. od P o v i e na je dno t 11-
vě dotazy:

JUDr. Ing. Jozef Gallo, Geodézla, n. p., BraNslava, Pekná
cesta 15, 827 19 Bratislava.

N á \Z o v tem a ti c kel 1110 h y:
"Zákres obvodu mapového 1izemia pri technlclrolhospo-
dárskom mapovanf pozemkových máp s vyu.!IUm auto-
matlzácle".

D o t e r a j li f s t a v a J e h o tec hni c k o-ak ()n o-
ml c k é ne v f hod y:
Obvod mapovaného I1zemla prl technlckohospodárskom
mapovan1 rmM) sa zakresluje do pozemkovfch m6p
EN tak, že sa vypisujl1 sl1radnlce obvodu, dalej sa
vykonáva transformácia t9chto sl1radn1c a vynállajl1 sa
s prfslušnou zrážkou do pozemkových máp. Práce sú
náročné na živtí p,rácu, čas technickohospodárskych
pracovn1kav a vznikajl1 problémy s plnen1m term1nov
ukončovanla prác.

Popis 1110hy a technlcko-ekonom.lcké.
po ž I a d a v k y:
Požladavkou rlellenla 1110hy je využitie výpočtove! a
zobrazovaéej technlky,ktorá je v súča~nbstl v podnl"
l{IQchGeodézle v rezorte SÚGK známa. Prl automaťizo-
vanom výpočte THM sil č1s1a bodov na obvodeúzemla,
ale1bo lokality označené mínusovým znamlenkom. Po-
žiadavkou je, aby poč[tač vybral sťlradnlce vlletk9ch
bodov na obvode, vykonal transformáclu súradnilc do
prfslušného systému pozemkových máp, vypočftal prle-
sečn1ky sekčného rámu s mapo,vým I1zem1m, zohfadnll
zrážku, vyhotovil kresliacu pásku buď pre kresbu, alebo
bodovanle lomových bodov obvodu a aby bolo umož-
nené navllcovanle kresby. Navrhnl1f spOsob zobraze-
nla v po'zemkovfch map6ch tak, aby živá prárli bola
znfžená na najnižšlu mleru.

Tec hni c k o-e k o n o m I c k é I n f'O r m á c I e o i t ft-
ve tec hni k y:
['rogramová dokumentáclaa návody k počftaču TEStA
200 s kresllaclm zar1adenfm CORAGRAPH a DIGIGRAF
§ 76, odst. 2. Smernice na THM (SÚGK Č, 3-1982/1973)

Od m e n a z a k o mp 1e x n é vy r I e š e n let e m a·
ti c k e j 111o h y: 3000 Kčs.

T e r m 1n pod a n I a n á vrh o v r I e š e nI a:
30. 9. 1979

P r I e s k u m . pro s p e li n o s t I v y k o n á:

Geodézia, n. p., Prešov
Geodézla, n. p., 21lina
Geodézia, n. p., Bratislava
R I e lil t ,e lo ID úloh y od P o v len a Je dno t li-
v é do t a z y:

Ing. Jl1lius Doval, Geodézia, n. p., Prešov~ KonštanUno-
va 6, 081 38 Prellov
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Gaodet1&;kf a kartografický obzor
U4 rollnik 25/87, čisto 8/1979

C 1s 10 tem a ti c k e j ú I o h y: 3/1979

N á zo v tem a ti c k e j úloh y:

"Vyhot~enie náhradntch nái!rtov mlesto fotogramet-
rlckých pre potrebn cfallef 1ídrtby operátov EN".

D o t e r a j š 1 s t a v a j e h o tec hni c k o-e k (}n 0-
m i c k é n e v Ý hod y:

Prl THM na lo'kallte Trenčfn a BAnovce v rokoch
1966-72 boU ako podklad pre meračské náčrty v mler-
ke 1:500 pouŽi~é zvličšeniny leteckých snlmok. Na tých-
to zvličšenlnách je vy,kreslená celá polohopisná, po-
pisová kresba so všetkýml evidenčnými údajml a ná-
19!UlOStaml potrebnftni pre rnl!ll'aČSký náčrt. Fdt.ogra-
metrické náčrty, s ohladom na skladnost, boli rozstct-
hané a zlepe~ do formátu 35X35 cm. Ide o f'Otogra-
nCkf papier, který sa velmi láme a polohopisné údaje
sa znehodnocujťi. Podla Smernice na vyhotovenle geo-
matJriclkýoh plánO'Vč. 984 240 S/ (SfÚGK), § 2, $Ú
pomocnými podkladmi meračské náčrty. Ich využ1tte
stažuje utajenle a možnbsf znehodnotenla, znlčenla po-
lohopisných, ale hlavne meračských a poplsnfch ťidajov.

Pop I s ú 1Q h Y a tec hni c k o-a k o no m 1c k é
p o ž 1a d a v k y:

Využit doterajšle zobra.zenie, spravidla 1:2000. Prlpad-
ným zvll.čšen1m mapových Ustov zisUf podklad pre pre-
nesenie hlavne popisnfch. evldenčných a meračskfch
'Ú~joV z fo'togrametrlckfoh náčrtov, zac'hO'Vat ce-
Ustvostobvodu d~eralšlch polných náčrtov sl11žlaclch
súčasne ako náčrt miestneho vyšetrovania. Náhradné
náčrty musla obsahovat 'Úplnost a 100% správnost vše!:-
kfch vyšetrených 11dajov a meračskfch hodnOt v čase
lch vzniku. Náklady na vyhotovenle náhradných náčr-
tov nemaj11 prekročlt na územle Ustu mapy 1:2000 ho-
notu 700 Kčs. Náhradné náčrty musla vyhovovat po-
žiadavke jednoduchej a rychlej reprodukcie.

Odmena za komplexné vyrtellenle tema-
ti c k e j 111o h y: 3000 Kčs

T e r m 1n pod a n i a n á vrh o v l' 1e š e nt a:
31. 8.19-79

P 1'1e sk u m pro s p e š 11 Os tiv y k o n á:
Spl"áV'a.geodézle a kartografte, Bratislava
Ge04ězta, n. p., Bratislavo.

R.l e šIt e lom 1110 h Y. od P o vi 8- 11 ft je dno t ll·
věd o t a z y:
Ing. Jozef Glansák, oddiel EN, Plešfany, Pionierská 44,
Inp;. Vladimír Pánsky, SG Topolčany, BernoláJkova 1652,
955 01 Topolčany

C .r s I o tem a ti c k e I 111o h y: 4/1979

N á z o v tel m a ti c k e I 1110 h y:
••Vytvorenie jednotného systému prljmn, vybavovanla a
1íhrady objednávok pre slutby obyvaterstvn a soclalls-
tickfch organlzáclf na SC; k6ple, opisy a vfplsy EN,
identlfikAcia parciel a geometrické plány".

D o t e r a J š f s t a v a J e h o tec hni c k o-ek o n 0-
m I c k é . n e vf hod y:
Sťičasný spOsob a prax prijfrnania a vybavovame hOre
uvedenfch objednávok, príkazy na vykonanle ttchto
prác, vrkaz o vyhoÍ'ovenf prác a ťihrada za ich vyho-
tovenie tvorr systém nejednotnej agendy. V člastkovfch
11konoch sa použfvajl1 rOzne Uačlvá a formuláre a nle
je zabezpečená prehladnosf, preukáznost 'a eVidentnost
jednOltliytch činnost!.
Casť problematiky bola riešená v zlepšovacom ná·

vrhu (ZN) L. Lva: "Vedenle evldencle zákazok a vy-
beranle hotovosti na SG" (správcom ZN je Geodězla,
n.p., B'rno). Tento ZN bol v niektorS"oh orgaID.fJzáclách
rezortu _COGK reaUzovaný.

Pop 1s 111o h y a tec h 11 1c k o-elk o 11 o ml c k é
p ožlad avky:
Clelom 1110hy je zjednotenie celej agendy služleb (ob-
jednávky, prfkazu k prácI, vla~ného vfkonu a potvr-
denky o zaplatenf) do jednotného formulára, ktorý od-
stráni zmlenené nedostatky. Ůalšlm clelom je zjedno-
tenle a maximálne zjednodušenle existuj 11cej agendy a
odstránenie zbytočnfch preplsovanL Oloha musr vyde-
šit konkrétny postup práce na SG prl vybavovanl zá-
ka1zk'y (podlel jednotUytch pracovníkov a s~sob vy-
kazovan1a) a musí zabezpe'čif FIadne vykazoVanle celel
zá~azky pomocoumerných jedIllOtlek. Pracevný systém
mus1 rlešif ú~ne aj písomné podávanie objednávok.
Musí zabezpečit včasnú úhradu vykonanej práce bez
korešpondencle, a to i v pI1pade, že zákazník sl ob-
jednanú prácu nevyzdvihne,prlčom 11hrada práce mOže
byt vykonaná poštovnou' poukážkou, alebo v hotovo!'lU.
Vytvorený systém musí byť v' súlade s exlstujl1ciml pred-
pismi, lahko kontrolovatelnf a musí zabezpečovat ťisporu
spotreby času administratívnejčlnnosU mlnlmálne o 20 %"

o d IIIe na, z a k o mp I ex n é v y r 1e Š e n 1e tem a-
t t c k:e j 111o h y: 5000 Kčs.

T e r m í n pod a n I a n á vrh o v r 1e š e n i a:
30. 12. 1979

P r 1e s k u m pro s pe š no sti v y k o n á:
Geodézla, n. p., Brno
VOGTK, Praha

R I e šit e lom 1110 h Y od P o v len a J e dno t li-
v é do t a z y: .

~ng. Zdeměk Koutnf, Geodézla, n. ,p., arno, aěhounská26,
6Q168 Brno

C 1s IO tem a t I c k e J ti I o h y: 5/1979

N á z ID V t e ma t t c k e J 111o h y:
"R.aclonalizácia pr4c pri zlikladan1 evldencle právnycb
n4'ahov v lokalitách s prldelovvm. konanfm a s ne-
dokóněentm .seeJovacfm konilnffu" ď,

t> o t e r a J šf s t a "laJ e h o tec h li ľ c k o-a k ono·
ml c k é ne v r'ho d y: . .

Základná ev:ldencla právnych' vzfahov v 10kaUtách
s prídeIovfrn konanfm a nedokonlleným·scelovacím ko-
naním vychádza z pMdelových a scelovaclch operátov,
operátov pozemkového katastru " pozernklOVých .knlh.,
Vfsledky tfchto konaní nebo U premletnuté do. PQzem·
kovýchknth (u prídelov len globálnel ani d'o operátov
pozemkového katastru. 'Ttež neboltdo'plňovltnédalšlmf
zmenamt. Preto získanlepJ;'6Ukáznostlskutočněho 'te"
rajšleho vlastníka le velmi obfažné, často nemožné.
Identlfi'kácla pOvodných parclel a Jestvujl1cich parclel
EN Je pracná-.

Po p Is '1110 h y a . t ať: hni ck o-ek o n o m t c k é
p o ž i a d a v k y:
RaclonaUzovat platné teclmlcké predplsy. Rleš1t obsah
a formy spolupráce orgánov štátnej správy. vlastn1kov
či správcov nehnuteJnostf s ciefolll" aqy bola možné
v 10kal1tách s pr1delovfm a scelovadm kolíaním založit
evldenclu právnych vztahov pre všetky ,pozemky a pod-
statne 2Jn1žtf .doterajšlu '/}i!8Cno'št prl·. z:'akladanf práv-
nych vztahov k nehnutelnosttam. Poklaf' tli rtéši>.nle t'lbc
sa!J.u ,a foriern spo~qprác!l ,s.m;:gánmt ,štátnel správy
presahovalo s11časné právne normy; treba navrhnúf zá~
sady pre riešenle v legislatívnej oblastI. Vyttpovat jed-
notlivé' pr1pady pre všeobecné riešenle:
f",,,.. r

Tec hni c k o-e k o n o m 1c k é 1n for m á c 1e o st a-
ve techniky:
Smernlce pre ~omplexné zakladanie EN - COGK7000/66

Odmena za kompľe'xné' vyrlešenTe tema;
.tlckeJ ťilohy: 5000 Kčs.",
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Geodetický a kartografiek# oblD1'
rol!nlk' 25/67, l!fslo 8/1979 DS

T er m l: n pod ani a n á v I' h o v r 1e š e ni a:
30. 12. 1979

l' I' 1e s k u m p I' o S p e š n o sti v Yko n á:
Geodézia, n. p., Liberec
VOGTK, Praha

R 1e šit al o m '(110 h y. od P o v i e na je dno tl i-
v é do t az y:

JUDr. Jozef Svárovský, Geodézia, n. p., Liberec. Rum-
jancevova 10, 46130 Liberec

Č!slo tematickej úlohy: 6/1979

N ázo v t ema t i c ke i '(110hy:
"Kontrola pUlch pol!ltaných ZD stí.radnlc"

D o tel' a j š l: s t a v a j e 1lo tec hni c k o-e k o n 0-
m I c k ě ne v Ý hod y:
Odsun s'(1radnfc pre výpočet plOch sa spravldla vykoná-
va len raz. Kontrolu správnosti treba potom vykonať
planlmetrovanfm. Pretože další nezávislý odsun súrad-
nfc podobne ako aj planlmetrovanle je časove velmi
náročné, nezodpovedá ekonomický prfnos jestvujúcej vý-
počtovej a prístrojovej technike. Pre použitie číselnej
údržby v EN s'(1 výsledkom plochy určené z geodetic-
kých súradnfc. I v týchto prfpadoch sa planlmetrovanle
používa ako kontrolná metOda správnosti určeniu plOch.

I
Pop I s '(11o h y a tec hni c k o-e k o n o m I c k é
p o ž Ia da v k y:

Je potrebné navrhn'(1ť taký spOsob kontroly výpočtu
plOch, ktorý by podstatne znfžil pracnosť doteraz po-
užívaného sp6sobu, ktorý by využfval moderně techno-
logické postupy (výkonnú výpočtovú techniku), ktorý
by odstránil zastaralý klasický spOsob planlmetoovanla
a vylúčil by tak I zbývajúcl ojedlnelý výskyt chýb
v plochách. V pripade, že sa navrhne použltie tech-
nického zarladenia, musf byť totQ vyrábané bud v CSSR
alebo v rámci RVHP.

Tec hni c k o-e k o n o m I c k é i n f o I' m á ci e o st a-
ve te c h n 1k y:

Výskumná správa VOGTK Č. 661/1978 Ing. Cálek a kol.:
"Experlmentálne overenie systému EN na báze dát
ZMVM v podm1enkach miest". Výpočltové technolOgie
výpočtového stredlska Geodetickéb:o '(1stavu, 11. p.,
Prah!a . ~

Od m e n a z a k o m p 1e x n é vy r 1e š e 11let e m a-
tí c k e j lí 1o h y: 4000 Kčs.

Tel' m f 11 pod a n I a ·n á vrh o v r I eš e n l.a:
30. 12. 1979
P r le s k um p I' o S p e š nos t 1 v Y·k ó n á:
Geodézia, n. p., Brno
'VOGTK, Praha

R 1e šit e lom '(110 h Y od P o v 1e na je dno t 11-
v é do t a z y:
Ing. Vladimfr Slmonov, GeodéZ1a, n. p., Brno, Běhoun-
ská 26, 601 68 Brno

C 1 s 10 tem a ti c k e j '(110 h y: 7/1979

N áz o v tem a t I c k e j '(11oh y:
"Technol6gia tvorby mapových podklado\' pre projek-
tovanle dopravných stavieb v obvode pražskejaglo-
merácle".

D o-t e r aj š 1 s t a v a j e h o tec hni c k o-e k () n 0-
mlcké nevýhody:
PI'l tvorbe mapových podkladov sa V nedostatočnej. m1e-
re využfvaj.'(1 doteraj.šle mapy velkých mierok, naj.mll
technická mapa Prahy a dochádza k novému meranlu
ilokla1ťt.

Popis tllohy a technlcko-ekonomlckě
p o ž i a d a v k y:
Je potrebné vypracovať technol6giu tvorby mapových
podkladov pre proj.ektovanie dopravných stavleb v ob-
vode pražskej aglomerácie, vrátane metra s maximál-
nym využitím doterajšfch máp ft mapových podkladov
verkej mierky a moderných kartografický-cD a repro-
grafických technfk s predpokladom dalšieho vytlŽit1a
pre návod na tvolrbu mapových podkladoý pre proj.ektlO-
vanie stavleb.

Tec hni c k o-e k o n o m I c k ě i n for m á c 1e o s t e-
v e tec hni k y:
ČSN 01 3410 Mapy velkých mlerok. Základné ustanove-
nie (v tlačl), ČSN 013411 Mapy velkých mierok. Kres-
lenle a značky (v tlačil, Smernlce na tvorbu a lídržbu
tematických máp velkých mierok (v prlpomienkovom
konanf).
Inšttukcle, smer,n1ce, návody, technologické postupy na
tvorbu doteraj.šfch mapových diel velkej mierky v ob-
vode pražskej aglomerácle.

Od m e n a z a k o m p 1ex n é vy r 1e li e n let emil.-
ti c ke j '(11o h y: 5000 Kčs

Termfn podania návrh ov l'lešenlá:
30. 6. 1979

P r I e s k u m pro s p e š n o s t I v Y.k o n á:
GKS, Praha
VOGTK, Praha

R I e šit e lom '(110 h y. od P o v len a je dno tli-
v é do t a z y:
Ing. Frentišek Cálek, KGS Praha, Arbesovo nám. 4,
15092 Praha

Stí.ťa!né podmienky

A. Pre zleplovatelov

1. Podávať návrhy na vyrlešenle vyhlásených tema-
tických '(110hmOže každý, pokial dodržf zákonně pre-d-
pisy a podmienky '(1loh. Súťaže sa nemOžu z'(1častniť
členovla s'(1ťažnej komis1e a pracovnfcl, ktod boll po-
verenf h:odnoten~m 11áv·I1hovv rámci prieskumu 'pr.o-
spešnosti, alebo ktorí mali prlamy vplyv na vyhlásené
úlohy.
2. Návrhy nešení tematických úloh Č. 1 až 3 SB po-

dávaj.'(1 Výskumnému '(1stavu geodéz1e a kartografie
v Bratislavea návrhy rlešení tematických '(110h Č. 4
až 7 Výskumnému '(1stavu geodetickému, topografické-
mu a kartografickému v Prahe. TeXltová časť 58 podAv'a
VID dvo'ch vyhotoveni ach, prílohy ako funkčně vzory a
modely. pripadne obťaŽDé výkresymOžu byt prlpojené
len v j.ednom vyhotoveni.
3. Každý návrh prihlásený do súťaže musí byf ozna-

čený "Rlešenle tematiCkej úlohy Č. • •• " a musí ob-
sahovať meno a adresu zle'pšovatela, adresu zamestná-
vatela a číslo j.eho lronta v ŠBCS.
4. Návrhy prihlásené do súťaže musla byť zrozuml-

tefné, technicky jasné a '(1plné. Pokud sa riešenle ople-
ra o lIteratúru, musÍ sa táto pI1esne uvlest.
5. Konečná lehota na podanle riešenf je uvedená pri

každej '(110he. Za včas došlé sa považujú tie návrhy,
ktoré budú v 5tanovenom termfne doručené Výskum-
nému '(1stavu geodézle a kartografie v Bratlslave, Pe.kná
cesta 15, 827 18, Bratislava, alebo sekretariátu Výskum-
ného '(1stavu geodetického, topografického a kartogra-
fického v Prahe, Nádražní 31, 15079, Praha 5-Smfchov
(dalej len výSkunmé ústavy). V sporných pr:lpadoch
je rozhodujúci dAtum poštovnej pečlatky.
6. Riešenia tematických '(11oh sa eVlduj'(1 ako zlep-

šovacie návrhy v organlzácU, ktorá je poverená prle-
skumolll prospeŠnostl.

B. Pre vtskumné tlstavy

1. Každé rlešenle po jeho pr1hláse~ bude &k11mll.t
l15tav poverenf prleskumom prospešnostl a rlešitellll
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sl!. p~ipadne vyzvú, aby doplnU1, alebo dorlešil1 nel1plne
spracované častl návrhu.
2. Do jedného mesiaca po uplynutí konečnej ~ehoty

na podanle rlešení, musí SB riešltel vyrOiZumie;t a dal-
šom konaní.
3. Z l'OVIllakýChIl'lešení sa dá prechoost tomu, Ikvoré

skllr došlo na výskumný l1stav.
4. Práva vyplývajúce Il,re navrhovatelov zo· zákonných

predplsov o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích ná-
vrhoch zostávajú navrhovatelom zachované, zvlášt po-
klal Ide o nárok na dalšlu odmenu v prípade realizá-
~le vynálezu, alebo· zlepšovacleho návrhu a tiež nároky
na ostatné výhody ako právo na prlhl4senle vynálezu
a pod. nebudú dotknuté.
5. Každé jednotlivé rlešenle vyhodnotí výsk11mný

l1stav a predloží na schválenle SÚGK a CÚGK.

1 Vyhlasujúca organizáC;ia vymenuje komislu, ktorá
prerokuje všetky návrhy do dvoch mesiaoov po uply-
nutí lehoty, stanovenej na vyrlešenle bez zretela na
poradie v akom došli. Návrhy, které došli po lehote,
SB plrerolkujl1 podla pre,dpisolv o ZN bez nárolku n.a od-
menu z titulu tematickej úlohy.
2. Po prel'okovaní návrhu v sl1tažnej komisi! infor-

D1IUjekQIIlI$1a 'V'Šet'kýCh riešitelov o výsledJl:u. Do 30
dní od doručenla Informácie mllžu riešitel1a podat od-

volanie proti rozhodnutiu komisle a počas tejto lehoty
sú 1m všetky riešenla prístupné na nahlladnutle. Po
prel'okovaní prípadných odvolaní informuje sl1tažná ko-
mlsla rleš1t,eIov, kton podali odV1Olanie, o konečnom
výsledku s tým, že rlešenle tematickej úlohy považuje
za skončené a podá SOGK, alebo CÚGK návrh na vy-
platenie odmeny a pnpadných náhrad za vzorky, pro-
totypy apod. Návrh doloží zápisom z rokovania. SÚGK
alebo CÚGK schvalujú návrh odmeny a jej Výplatu s ko-
nečnou platnostou.
3. Vypísaná odmena sa prlzn4 za komplexné vyrie-

šenie úlohy, odpovídajl1ceako súťažným podmlenkam,
tak aj požiadavkám uvedeným v jednotlivých tema-
tických 111ohách. V prípade len čiastkového riešenia
mllže sn odmena znížlt, alabo rozdellt medzi niekolko
člastkových rlešení. Ked pride nlekolko riešeni, ktoré
vyhovujú všetkým požiadavkám, odmena sa prlzná naj-
vhodnejšlemu z nich. Ked SB však dosiahne optimálne
riešenie komblnác1ou niekolkých návrhov, z ktorých
každý bude sám o sebe úplný, odmena sa rozdení na
všetky tleto rlešenia.
4. Za predložené vzorky, funkčné modely alebo pro-

totypy, ktoré vyhovujl1 podmienkam stanoveným pre
jednotlh'é úlohy, poskytnú SB primerané náhrady. Tieto
náhrady ss: ne218počítajú do odmlen za rlešenie tema-
tických úloh.
5. Odmeny a náhrady vyplatí SÚGK a CÚGK do 14

dní po Ich schválení a výsledok sútaže sa zverejní.

V9'chova a výučba je st1stavne reformovaná, stále je vo
VÝVOJI,pretože musí zodpovedať rýchlemu vývoju vedy a
techniky. Treba vychovávat odborníkov, akých potrebuje
socialistická spoločnost a geodetická prax. Preto bude
účelné, zoznámit sa s výučbou a celým výchovným pro-
cesom geodetov a kartografov v NDR.
.. Výchova geodetov a kartografov v NDR sa koná na
troch stupňoch a to na:
- podnikových' odborných účlllštiach (POU),
-,. inžinierskej škole (IŠ),
- technickej univerzite (TU).
.Táto kvalifikačná štruktúra sa osvedčila a zodpovedá
požiadavkách praxe a vedeckotechnlckému rozvoj u
v NDR,
Vzhladom na dané podmlenky a požladavky na geo-

'detické a kartografické práce, pracovná náplň týchto
troch typov odborníkov je nasledujúca [2]:
a) Geodetická prax potrebuje najmll produkčných odbor-

ných pracovníkov, ktorí podvedením sú schopní
určité práce samostatne a spolahlivo vykonávat ako
napr.: zaobchádzanle s meracimi prlstrojml, volba
podrobných bodov v teréne, vedenie záplsníka, náčrt-
ku, kartírovat, stabU1zovat body v teréne a iné. KartO-
graflcl!:á prax taktiež potrebuje odborných pracovní-
kov na kartografické kreslenle, gravírovanie, montáž,
rozinI!0žovanie a pod. Týchto' odborných pracovníkov

Doc. Inl' JuraJ §olc, CSc.,
Katedra leodézl. Svf SV§T, Bratislava

je čo do počtu najviac, kladú sa na nich značné po-
žladavky, musia vykonávat rllznorodé geodetické a
kartografické práce pomerne samostatne. Co do
vedomostí a schopností tleto práce už nevedla
splnit pomocní pracovníci z mlestnych zdrojov, ne·
vedia vyhovlet dnešných krltérlám výkonnosti. Tieto
práce vykonávat kval1fikovanejšími pracovníkml (In-
žlnlermi) je zase neekonomické.

b) Prax potrebuje aj odborné kádre, ktoré sú schopné
prlpravovat a vykonávat všetky bebé geodetické a
kartografické práce samostatne, na úrovni moderných
vedeckých poznatkov, vedla riadlt menšle kolektivy a
bezprostredne Ich usmerňovat na plnenle úloh. Na
tleto práce sú v NDR určeni prevádzkoví lnžlnieri,
ktorí absolvujú výučbu usmernenú pre bežnú merač-
skú prax a kartograflckú produkclu.

cI Konečne prax potrebuje aj odborné kádre na vedenle
a riadenle výroby a vllčších geodetických a kartogra-
fických kolektívov, na výskumné práce a lnú hos-
podársku činnost,' na výučbu a dalšie vzdelávanle.
Na túto, ČO do počtu najmenšiu skupinu odborných
pracovník ov sa kladt1 vysoké nároky na teoretické ve-
domostl a samostatně tvorlvé myslenle. Na túto prácu
sú určení dlplomovaní lnžlnier1.

Uvedeně členenle si vyladuJe naJmll:
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- velký nedostatok pracovnýchsn,
- rychlý vývoj vedy a techniky a s tým súvislaGe me-

racie metódy- (elektronické dialkomery, elektronické
tachymetre) ,
požiadavky na zvyšovanie produktivity práce a Ině.
Pre polné meračské práce je charakteristická a zvlášf

používaná dvojica pracovník ov vybavená terénnym vo-
zidlom. V súčasnosti na jedného diplomovaného inžinlera
pripadne 3,2 prevádzkových inžlnierov, 4,4 odborných
pracovníkov a 1,9 ostatných pomocných pracovníkov, čo
odpovedá približne aj pomeru počtu študujúcich na jed-
notlivých typoch škol [1].

Výchova odborných meračských pracovníkov sa začala
v r. 1952 pri podnikoch geodézie a kartografie na štyroch
POU. Na POU sa možu prihláslf žiacl po ukončení 10
tried základnej školy. Výučba trvá 2 roky a skladá sa
z 113 teoretickej a z 2/3 praktickej časti, ktOrá sa čiastočne
vykonáva aj v podniku. Na konci žiaci učilišfa vyhotovia
záverečnú prácu, ktorú aj obhajujú. Autor pri návšteve
učilišfa sa zúčastnil cvičení z nivelácie a merania uhlov
a može sa pochvalne vyjadrif o úrovni výučby na POU
v Dráždanoch.

Na niektorých POU je výučba 3-ročná s maturitou.
Absolvent sa stáva odborným pracovníkom v geodézi1,
alebo v kartografil a mal by, alebo može pokračovaf
v štúdlu. Na týchto odborných učilištiach s maturitou sa
venuje 2/3 výučby teoretickým disclplfnam a 1/3 výučby
praktickým predmetom. Co sa týka odbornej úrovne
geodetickej, alebo kartografickej, rovnaké požladavky
sa kladú na oba typy absolventovo Na maturite sa samo-
zrejme vyžaduje daleko vlac všeobecných vedomosti
z príslušných teoretických predmetov.
Na POU prebieha aj dialkové štúdlum pre dospelých

odborných pracovníkov v geodézll, alebo v kartografil,
ktorí sa vyučili Inejprofesil, alebo ešte nemajú žladnu
odbornú profeslu. Výučba prebieha 2 roky poprl za-
mestnanl, a to v dňoch pracovného volna na konci týž-
dňa, alebo výnimočne na jednotýždelnných sústredeniach.
Túto výučbu absolvujú aj všetci vodiči motorových vo-
zidiel, ktorí majú takto zvládnutú dvojitú profeslu. Na

ulahčenle štúdia frekventantom POU sú prístupnou
formou písané a tlač ou vydané učebnice, ako napr. dvoj-
dielna učebnlca z geodézie [3].

Na POU prebieha aj dalšle vzdelávanie odborných pra-
covníkov. Týka sa to najmll zavádzanla nových prístro-
jov do praxe, nových meracích postup ov, predpisov a
potreba špeciálneho zacvičenia do nových kvalifikova-
ných činností (obsluha elektronického tachymetra
EOT 2000 a pod.).

2. Výchova prevádlkových hll!inierov

Výchova prevádzkových inžlnierov prebieha na IS pre
geodéziu a kartografiu v Dráždanoch. Do r. 1951 nebola
samostatná IS pre geodézlu a kartograflu, ale na Iných IS
bol odbor pre geodéziu. Od r. 1954 bol zriadený na IS
v Dr6ždanoch aj odbor pre kortografiu. Odbor bansUho
meračstva bol preradený v r. 1965 na túto IS a od r. 1969
je jedným zo špeclallzácH odboru geodézie. Od r. 1966
zavledli aj výučbu a výchovu prevádzkových inžinierov
pre meteorológiu.
IS pre geodéziu a kartografiu podllehlil Ústrednému

úradu geodézie a kartografie, ktorý patrl Ministerstvu
vnútra. V základných otázkach Ideologlcko-pedagogic-
kých a výchovných všetky IS podllehajú Ministerstvu vy-
sokýcha odborných škol.

Stúdiurn na IS trvá 3 roky, z toho 5 semestrov je výuč-
ba na IS a šiesty semester je lnžinlerske praktikum
vgeodetlckej, alebo kartografickej organlzáci!. Prvý a
druhý semester je venovaný prevažne výučbe základ-
ných predmetov, kým tretí a štvrtý semester odbornej
výučbe a platy semester špeclallzovanej výučbe. K od-
borným predmetom napr. na odbore geodézla patrí:
deskriptivna geometrla, te6rla chýb a vyrovnávacl počet,
geodézla, náuka o mapách, topografia I, fotogrammetrla
I, inžinierska geodézia I a evldencia nehnutelJnosti I [5).
Podmienkou prijatla na IS je úspešné ukončenle 10

trled základnej školy a úspešné ukončenie POU (pre-
važne dvojročného) - pozrl schéma na obr. 1.
Na konci tretieho semestra študentl uzatvárajú s bu-

dúclm pracovlskom pracovnú zmlúvu, ktorá sa berle do
úvahy aj prl zadelení študentov na špeciallzácie v pla-
tom seméstrl. Takže platy semester možno považovaf za

Riadiaci ká.der
výllkumný pracovník
vedúci kolektivu

t

I
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bezprostrednú pr!pravu pre praktickú činnost V piatom
semestri sl1 tleto geodetické špecializácie: geodetick~
základy, mapovanie va velkých mierkach, inžinierska
geodézia, banské meračstvo, evidencia nehnutelnost1 a
pozemkové úpravy. Kartografické špecializácie v piatom
semestri sú: topografická kartografia a tematická kar-
tografia.
Infinierske praktikum konajú študenti obyčajne v zá-

vode, kde nastúpia do práce. Diplomovú prácu robia z té-
my úzko nadvll.zujúcej na ich budúce zameranie na zá-
klade inžinierskeho praktika v závode. Bežné praktické
vedomosti a skúsenosti získali absolventi IŠ už v POU,
čo tiel napomáha vytvárat ich odborný prolil.
Od r. 1953 prebieha sústavne aj dialkové štúdium na IŠ

v trvaní 5 rokov. Dialkovo študujúci Sú uvolnení z práce
na 36 pracovných dní v roku.
Od r. 1965 prebieha sústavne postgraduálna vfučba

z geodězie a kartograf1e v prevažne dvoch formách:
- jednoročnom postgraduálnom štúdiu,
- jedno- alebo dvojtýždenných špeciálnych kurzoch.
Jednoročné postgraduálne štúdium slúži na osvojenie
si nových poznatkov vedy a techniky pre tých absol-
ventov IŠ, ktod pred 10-20 rokmi ukončili školu.
Jedno- a dvojtýždermé špeciálne kurzy prehlbujú vedo-
masti účastnfkov v určitom smere, ako napr. elektronické
meranie dlžok, počítačová technika, automat1zácia, in-
žinierska geodézia, mapovanie a ině [I].
Pdstrojové vybavenie IŠ v Dráždanoch je velmi dobré.

Na škole s,a nachádzajú všetky typy pristrojov, ktoré sa
používajll v praxi (počítač, automatický koordinátograf,
všetky geodetické a fotogrametrické prístroje fy VEB
Carl Zeiss Jena, vyrobené v posledných rokoch, repro-
dukčné prístroje a iné). Každý študent má volný prí-
stup ku knihám v knižnici a čitárni (dve Učebne).
Z každého predmetu vydávajtí učebné pomOcky, ktoré sú
študentom bezplatne k dispa2ícU. V stíčasnosti prechá-
dzajtí na vreckové kalkulátory, ktoré bude mat každý
študent. Z absolventov IŠ asi 10 % pokračuje v štúdiu
na TU odbOre geódézie a kartograf1e.

Výchova diplomovaných inžinierov prebieha na Sekcii
geodézie a kartografie TU v Dráždanoch. Je to najstaršia
a najvyššia univerzitná výchovná inštitúcia pre geode-
tav a kartografov v NDR. Bola založená v r. 1828. V ro-
koch 1828-1850 sa volala Technický výchovný ústav,
1850-1890 Polytechnická škola, 1890-1961 Vysoká škola
technick.á a od r. 1961 je, Technická univerzita. V ro-
koch 1828-1852 bola geodězia uznaná len ako pomocná
vedná disciplina. Zememeračskí inžinieri boli vychová-
vaní len od r. 1858 a to tak, že pracovali v praxi ako
geodeti, potom študovali 1 rok teoretické discipliny na
PolytechniCkej škole, a len potom mohli vykonat záve-
rečnll skllšku. Od r. 1927 je normálllla výučba aj na
odbore geodézie v trvaní 4 rokov s titulom diplomovaný
inžinier. Po porážke fašizmu v Í'. 1946 sa znovu začala
výučba na odbore geodézie a kartograf1e a vdaka so-
cialistickému zriadeniu boli brány školy otvorené už
aj pre deti z robotníckych a roln(ckych rodín. Od r.
1955 je samostatné štúdium diplomovaných inžinierov
kartografovo Do r. 1968 výchova diplomovaných lm.žinie-
rov geodetov a kartografov prebiehala na Stavebnej fa-
kulte odbore geodézia a kartografia. Od 'r. 1968 je samo-
statná sekcia pre geodéziu a kartografiu, ktorá združuje
všetky doterajšie ústavy alebo katedry. Sekcia má sú-
stredenú knižnicu s knižničnou službou (vyhotovovanie
rešerši, kOpií, prekladov a iné), sl1stredený sklad pristro-
jov a pomOcok, dielne, laboratOria a pod.
Štúdium na TU trvá 4lh roka, dialkově 5th roka a stí

snahy ešte ich predlžit Maturanti z 12-ročnej školy pred
nástupom musia mat absolvovanú základnú vojenskú
službu a 1 ročnú prax v odbore. Absolventi POU s matu-
ritou a absolventi IŠ mOžu pokračovať v štlldiu na TU

(pozri obr. 1). Z dOvodovrozdielnych odborných vedo-
masU a odbornej pripravenosti medzi maturantami na
všeobecnovzdelávacích a odborných školách vznikajú
určité problémy pri. výúčbe, ktoré postupne treba odstra-
ňovat [2].0 štúdium geodézie je mimoriadny záujem, až
5X viac študentov sa hlási na šttídium ako je možné ich
prijat. Prijlmacie pohovory sa nekonajt1, komisia roz-
hodne o prijatých. Na odbor geodézie sa prijíma približ-
ne 30 študentov a na odbor kartografie 15 študentov.
Štúdium v prvých dvoch ročníkoch sa st1streduje na zá-
kladně predmety, prevažne rovnaké pre obidva odbory.
TreU a štvrtý ročník je venovaný odborným predmetom
a deviaty semester diplomovej práci II. špeciálnemu se·
mináru [4]. Po druhom semestri majt1 študenti 4 týždne
prax v závodoch. Celý siedmy semester (od 1. sep. do
15. jan.) jevenovaný inžinierskému praktiku, čiže odbor-
nej praxi y závodoch, kde budú po ukončení štúdia pra-
covat. Diplomová práca trvá 16 týždňov. Dialkové štú-
dium je len na odbore geodézie od r. 1951. Konzultácie
za základných predmetov sa konajú aj v konzultačných
strediskách v iných mestách NDR.
Postgraduálne štúdlum v budúcich rokoch sa má

zamerat najml1 na tieto oblasti:
- riadenle a plánovanie geodetických a kartografických

prác,
- optimalizácia technolOgie v geodézii a kartografii,
- problémy inžinierskej geodézie,
- mapovanie vo velkých mierkach.
Postgraduálne štlldium mOže byt znovu v dvoch for-
mách:
- jednoročné postgraduálne štúdium,
- jedno- af dvojtýždenné intenzívne kurzy za špeciál-

nych odborov geodézie a kartografie.
V postgraduálnom št11diu najviaC podujaU bolo zorgani-
vaných v odbore inžinierskej geodézie pod vedením zná-
meho odbornika prof. dr.-ing. Wernera.
Diplomovani inžinieri m6žU zfskat tieto vedecké a aka-

demické tituly:
- diplomovaný inžinier (Dipl.-Ing.),

doktor inžinier (Dr.-Ing.) promočný stupeň A,
- doktor technických vied (Dr. sc. techn.), promočný

stupeň B.
Va výchove a dalšom vzdelávani odbornikov dOležitt1

(Uohuhrá aj vedeckotechnická spoločnost, pretože orga-
nizuje exkurzie, kurzy, prednášky, semináre a konferen-
cie pre pracovnikov v geodézii a kartografii.
Ako vidno z doteraz uvedeného, v NDR je výučba a

výchova geodetov a kartografov riešená komplexne, ako
celo k, pre všetkých 'pracovnikov v llzkej nadvll.znosti
teOrie a praxe.
Na záver chcem poznamenat, že uvedené poznatky boli

získané počas jednomesačnej stáži autora v NDR
v oktObri 1978 a viažu sa na toto obdobie.

[1] DORSEL, J.: Ober die Entvicklug der Ausbildung und
die. Erhl:lhung' der Qualifikatiolll der Geodllten und
Kartographen in der DDR. [Referát na konferenci1
o výchove geodetov a kartografov.] Sofia 1978.

[2] DORSEL, J.: Die Erzlehung, Ausbildung und Weiter-
bildung der geodl1tischen und kartographischen
Fachkrl1fte lin der DDR. [Konferencia o výchove a
dalšom vzdelávani geodetov a kartografov.] Székes-
fehérvár 1974, 34 S.

[3] PETRAHN, G. a kol.: Grundlagen der Vermessungs-
technik I. a II. diel. BerUn, VEB Verlag fťlr Bauwe-
sen 1977.

[4] Študijný plán odboru geodézie a kartografie na Tech-
nickej univerzite v Dráždanoch Berlin 1976.

[5] Študijný plán Inžinierskej školy v Dráždanoch pre
odbory Geomeračskej techniky Berlin 1976.
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Seminár využitie mikrofilmu
V geodézii

Semináre Mestského výhoru geode,ticko-kartografickej
spoločnosti ČSVTS v Bpatislave, poriadldné tradične ku
koncu každého roka, st1 spravidla zamerané na progre-
sfvne te:chniky a technológie v geodézii a kartografli.
Aj 13. decemboo 1978 usporiadal Mestský výbor v spo-
lupráci s pobočkami ČSVTS pri Geodézli, n. p., Bratisla-
va a pti Správe geodézie a kartografie v Bratlslave se-
minár s tematikou "Vyuiitie mikrofilmu v geodézii".
Odbornú náplň referátov a pre'dnášajúcich zabezpečil
Odborný Hm geodézie lil kartografie Komitétu pre roz-
voj reprografie v ČSSR. Seminára sa zúčastnilo okolo
osemdesiat geodetov z Bratislavy 1 Zápa:doslovenského
kraja. Tematika seminára vzbudila záujem i mnohých
mimorezortných pracovnfkov.
Cielom seminára bolo oboznámit rezortných i mimo-

rezortných pracovníkov s počiatkami realizácie kon-
cepcie využitia mikI'ografie v rezorte Slo'venského úra-
du geodézie a kartograf1e a S perspe'kHvamd využitia
mikrogoofických médU v geodézii.
Zbornfk prednášok zo seminára, ktorý dostal každý

t1častnfk seminára, je vítanou pom6ckou a vhodne do-
plňa praktickými poznatkami doteraz málo I'ozslahlu
odbornt1 literatúru odboru mikrografie. Výst:avka tejto
Uteratúry spolu s užívatelskou mikrofilmovou techni-
kou a mikrografickými médiami názorne prlbUžila pred-
nášanú problematiku.
Pre'dnáška "Spoloi!enské postayenie mikrografie v geo-

dézii a kartografii" autorOv doc. Ing. M. Hájka, CSc., a
Ing. J. Čižmára, uviedla llčastnfkov do systémových
hladfsk využitl:a reprografie a mikrografie v geoděz1i
a kartografli a zd600znlla spoločenský význam raciona-
lizačněho' faktoru mikrografie v tejto oblasti využ1t1a.
Problematika realizácie rezortnej apl1káciel mikrogra-

fie a možnosti využitia mikrografických mědU v pra-
covných sústavách geodézie boli predmetom prednášky
Ing. L. Poznfčka ",Realizácia vyulitia mikrografie v geo-
dězii."
Prednášku na tému "Zásady prfpravy dokumentai!-

ných fondov oa mikrosofmkovaoie" pripravil Ing. Z. Ha-
nuš. Autor v nej zhrnul vzácne pooktickě poznatky jed-
nej z najd61e'ž1te'jších etáp mikrosnímkovan1a dokumen-
tačných fondnv geodězie, ktoré boli podnMně pre širl>-
kú diskusiu.
Zivá diskuslia v záve're potvrdila aktuálnost tematiky

seminára. Ve'Imi dobrá odborná i o'rganizačná úroveň
seminára a najmll. záujelJn účastník ov sl1 pre usporiada-
telov seminára impulzompokračovat v týchto už tra-
Ing. L. Pozníčka "Realizácia vyulitili mikrografie v geo-
detov.

Ing. Elena Ma;thénylavá,
Geodézla, n. p., Bratislava

Seminář "Geometrická přesnost budov", uspořádal Ddm
techniky ČSVTS Košice ve dnech 28. až 30. března '1979
v Bardejovských kúpeloch.
Seminář byl uspOřád"án s cílem seznámit pracovníky ve

stavebnictvf - projektanty, statiky. technology. montá-

le, geodety s výsledky výzkumných a vývojových prací a
s novými technickými předpisy v oblasti geometrie sta-
veb v souvislostí zejména s montovanými konstrukcemi.
Na semináři byly předneseny tyto referáty:
Úvod do problematiky (Ing. Matějka, CSc., Výzkumný a
vývojový ústav stavebních závodd, Praha).
Úloha technických předpisd pro výstavbu při zajišťován!
výsledné kvality staveb (Dr. Ing. Vobořil, Studijm a ty-
pizačnf ústav Praha).
Navrhovánf budov z hlediska geometrické přesnosti (Ing.
Chlouba, Studijnf a typizačnf ústav Praha).
Statistická teorie výpočtu geometrické přesnosti (Ing.
Vorlíček, DrSc., Stavebnf ústav ČVUT Ptraha).
Praktický výpočet geometrické přesnosti (Dr. Ing. Hol1c-
ký, CSc., Stavebnf ústav ČVUT, Praha).
Technologické možnosti dosažení geometrické přesnosti
(Ing. Matějka, CSc.).
Vytyčovánf a kontrola geometrické přesnosti (Ing. Her-
da, CSc., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kar-
tografický, Praha).
Měření při montáži (P. Hrdý, Výzkumný a vývojový ústav
stavebnfch závodd, Praha).
Hodnocenf dosažené přesnosti (Ing. Chytka, Výzkumný
a vývojový ústav stavebních závodd, Praha).
Text r.eferátd obdrželi účastníci před zahájením ve

sborníku. Referáty se setkaly s velkým zájmem, neboť
zejména zaváděnf nových konstrukčních soustav a pře-
chod na kontaktní montáž v bytové výstavbě zvyšuje po-
žadavky na geometrickou přesnost všech dHcd i prací
včetně vytyčování a kontroly. Zajímavá diskuse se vyvi-
nula k problému rdstu požadavkd na rozsah vytyčování
a kontroly u kontaktnf montáže, jejíž zavádění je na
druhě straně předpokladem snižování pracnosti montáže
a význam kvality vytyčování byl tím velmi. zddrazněn.
Seminář bude pro další zájem opakován koncem t. r.
v českých zemích.

Ing. Herda, CSc.,
VOGTK v Praze

EORISENKOV, B. G.: KVBlitQmetrická analýza geodetlck6
výroby. (Kvalimetričeskij analiz geodezičeskoglQ proiz-
vodstva). Moskva, Vyd. Nědra 1978, 173 str.

PubHkace obsahuje souborné zpracování teoretických
i praktických poznatkd o řízenf kvality v aplikaci na
geodetlc~ou Výroblu. Analyzuje Zásady vytvoření kom-
plexnfho systému řízení kvality a věnuje zvláštní po-
zornost kvantitativním met,odám hodnocení kval1ity vý-
roby. Představuje nejen v SSSR, ale i z mezinárodního
hlediska první pokus o systematický výklad otáze'k spo-
jených s kvalitou geodetické výroby.
V první kapitole věnovaI1é řízení kvaUty jako sou-

části soustavy ří'zení Výroby jsou vyloženy zásady systé-
mťlřfzení kvality v SSSR, postavení a funkce l'fzení
kvality v soustavě řízenf výroby. Na rozboru kvality
geodetické výroby a jejích j"ednotlivých faktoru je zdd-
vodněna potřeoa zdokonalení systému řízení kvality
geooetické Výroby, obsah a klasifikace :!'ohoto systému
a jeho pl'ojektování.

Druhá kapitola je věnována objasnění metooologie
kvalilty a kvalitometrlé - discipUny, která se zabývá
stUdiem základních otázek kvality, zejména zásadami
vytváření l{vality, měření, hodnocení a kontroly uka:-
zatelť't kvality. p,rostředkť't k zabe1zpečenf kvality, její
ekonomiky, plánovánf a vývoje kvalitativní úrovně, vý-
roby aj. Analyzuje funkční závislost úrovně kvality
na nákládech a časových faktorech. Uvádf základní po-
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učky a princIpy kvalitometrie, postup přI hodnocen!
'I1rovně kvality a jeho jednotlivé etapy a metody určo-
ván! a váhy jejích jednotlivých ukazatell1.
TřeU kapitola se orientuje nejprve na zásady hodno-

ceni kvality a efektivnoSti vědeckovfzkumnfch praci
podle metodIky užívané v SSSR, Tato část obsahuje
nové podnňty i pro náš vfzkum a vfvojové p'ráce. Kva-
lita vfroby geodetickfch pfístrojfl je analyzována v sou-
stavě uka'latelfl, stallJovenfch na základě požadavkl1 užl-
vatell1 1 na základě technické 'I1rovně konstrukce pří-
strojfl .. S využltim teorie informace jsou uvede,na' kri-
téria hodnocení kvality geodetickfch praci, která však
ve srovnání s ji.nfmi oddíly publikace zřejmě vyžadují
dalš! konkre'tizaci. NásledUje hodnocení kvality orga-
nizace a prováděn! geodetickfch prac!, např. jejIch met-
roIoglcké zajištěn!, MTZ, organizace práce, kvalit'a ří-
zeni vfr'Oby, kvalifikace aj. Závěr kapitoly le věnovárrl
rozboru vad a zmetků ve vfrobním procesu.
. Ctvrtá kapitola ukazuje možnosti a rezervyzvyŠo·-
vil.ní kvality. PodnětnA le Mst věnovanA 'I11ozenorem
a standartfl a vfznamu metroIogie. Publikace sezna-
lJluje se systémem kontroly kvality v geodetické službě
SSSR, sleduje vliv ergonomických faktorl1 na kvalitu
Výroby a vfznam patentové informace a informačních
rorojfl pro zvyšovAni kvality Výroby. ZAvěr knihy le
věnován kAdrovfm faktorflm, hmotné a morálni stimu-
laci.
Publikaci je možno hodnotit jako vfznamný přínos

pro teorii i praxi řizeni kvality geodetických prac!. Při-
nAší mnoho podnětfl pro zdokonalení ř!zen! kvality geo-
detické vfroby i u nás. SVfm komplexnim systémovfm
přistupem ukazuje d111ežlté souv1slosti spojené s danou
problematIkou. Je11 využiti jIstě přtnese v blizké bu-
doucnosti další konkretizaci a 1"OIzvinurtfotAzetk řizeni
kvallty geodetické výroby, jež toto dno přimo vyvolává.

Ing. Jaroslav Kouba,
VOCTK v Praze

V souvislosti s noveIlzac! technlckfch předpisl1 v resortu
Ceského llřadu geodetického a kartografického došlo
také v rAmci sti\tního plAnu standardizace k revizi CSN
730415 Geodetické body. Tato norma nabyla 'I1činnostl
1. 1. 1972 a byla změněna vyhlAškou Úřadu pro normali-
zaci a měření č. 45 z 3. 1. 1975. Dne 15. 2. 1979 schvál1l
lli'ad pro normalizaci a měřeni nové znění této CSN po
revizi a změny jsou již zapracovány do dalších předpisl1,
tfkajících se prací v bodov~ch polích a mapovAní, které
se v současné době projednAvaji nebo byly již dokon-
čeny.
Z obecného hlediska a vzhledem k návaznosti dalších

prací jsou dťiležitA v revidované normě tato zm/\něná
neho nová ustanovení: V podrobném polohovém bodovém
poli se rozlišuie 5 tříd přesnosti oproti třem třídám
v dřivější normě (zhušťovací body. ostatní body podrob-
nl'iho pole a fotogrammetrické body). Rozšířeni počtu
tříd přesnosti respektuje zásadu zřizovat bodové pole
s takovou přesnosti, jakAjA třeba pro nAsledné práce.
tedy převážně pro mapování velkých m/\řítek. K tomu
je vhodné uvést několik lldajl1 o vývoJI přesnosti podrob-
ného polohového bodového pole. Podle Instrukce pro
nové měření z roku 1904, platné v Rakousko-Uhersku. se
rozlišovaly 2 třídy přesnosti, a to pro číselné metody a
stolové měření, Tato zAsada byla formálně převzata i do
návrhu instrukce A z roku 1928, ale s postupným vyřazo-
váním stolové metody převažovalo bodové pole jedné
třídy, zřizované pro číselné metody mapováni bez rozdnu
měřHka. Přitom v obou instrukcich byla přiznána nutnost

zřizovat přechodnou sít tj. body proUnáním, neboť tehdy
používané metody určování podrobného bodového pole
jinou možnost nepřipouštěly. Zásada, budovat podrobné
polohové bodové pole jedné přesnosti, vyhovujíci všem
potřebám, tj. mapování pro rl1zné účely i pro investiční
výstavbu, převažovala v době před vydAním prozatfmn!
instrukce pro technickohospodářské mapování. Tato in-
strukce již rozlišovala 2 třídy přesnosti, což odpovídalo
zkušenostem s trvalost! stabillzac! a ztrátovosti bodl1
kterA se stAle zvyšovala a zejména ve městech se neo~
svědčil ži\dný zpl1sob zemni stabillzace. Proto se upustilo
od stabllizací kameny a přechAzelo se na pl'irozené sta-
bilizačni značky, rohy budov a technických objektl1 a
začaly se používat i u polohového bodového pole nástěn-
né značky rl1znýCh typl1, konZolové a čepové značky
apod. Ustanoven! o pěti třídách přesnosti jIž plně res-
pektuje llčel bodového pole, umožňuje upustit od zřizo-
ván! pl'echodné sftě, tj. zhušťovacich bodl1, neboť elek-
trooptické dAlkoměry umožňuji určovat bodové pole od-
povídající tl'ídy bez přechodné sftě pl'ímo ze zAkladního
bodového pole - trigonometrIckých bodl1 V. řádu. Proto
také název .,zhušťovací bod" není v nové normě použit
a body 1. třídy přesnosti, odpovídající dřívějším zhušťova-
cím bodl1m, se zřizují jen pokud je to třeba pro další body
odpovídající třídy přesnosti. Revldovaná norma také ne
rozlišuje body "geodeticky" určené a body fotogram-
metrické, jako tomu bylo dříve, a zařazením 5. tl'ídy pl'es-
nosti dovoluje určovat podrobné bodové pole aerotrian-
gulací pro mapy odpovídajícího typu.
Body 1. třídypřesnost1 se stabilizují i nadále také pod-

zemní značkou a používají se v určitfch případech 1 za-
jišťovací body popř. orientační bod. Body ostatnfch tříd
přesnosti se volí především na objektech se stabllizačni
značkou tj. rl1zných kamenech se značkou nebo bez
značky, na objektech s hřebovou nivelačnf značkou, dále
na vstupních šachtách podzemních vedení mimo zastavě-
né části obcf, pokud lze na nich jednoznačně identifiko-
vat polohu bodu a na rozích budova technicktch objekUl.,
které se i nadále jinakneozn8Čujf. P.l'i nedostatku těchto
oblektl1 se použIjí standardn1 kameny podle CSN 72 2518,
dále je mo~né. vysekat kří~ek na opracované plošce
skály. pou~ít hrebové značky osazené do vodorovntch
ploch, kovové konzoly, čepové značky apod. nllbudovách,
ocelové trubky vbetonov~ch blocích a ocelové. trubky
s hlavami z umělé hmoty {déÍkll trubky 500 nebo 600 mm,
pokud leopatřena z.ávrtnou šroubovicí, velikost hlavy nej-
méně 80X80X50 mm).· Tímto ustanovením se oficiálně
zavádí použíyánf těchto značek z umělé hmoty.· Posuzo-
vání pl'esnostl boM polohov~ho bodového pole se měnf
a postupuJ-e se takto:.
- u jednotlivých bodl1 se pl'esnost posuzuje podle sku-

tečné odchylky. nebo l'lmpirické. st.l'ední soul'adnicové
chyby z vyrovllání, kt.el,'énesm1pl'ekroč1t hodnotu mezn!
odchylky, .

- li sOPboru boďl1se pou~lie testování pomňru empiric-
ké střední soul'adnlcóvé chyby souboru k základní střed-
ní souřadnicové chybě,
"- u bodl1. jejicM soul'adnice se počítají pl'ibl1~ntm

vyrovnáním se přesnost posm:uie podle odcbvlek llzá-
věrti určujících obraz cti (polygonov~ch pol'adl1. l'etě7cti
apod.) nebo při aerotrlangulacl podle středn1 soul'adni-
cové cbyby, vypočtenézodchvlek na bodf'rh. noužittch
k trrmsformac1. nonl'. z rozptylu jednotlivých kombinarí
při určení proUnáním.
8kutečnou odrhvlkou sé rozllm1 r07.dfl m!>."-Ihod!lotou.

určenou kontroln1m mlH'ením podstfltn/\ vy~ší nřf'sno!,\ti
a hodnotou. leW~ přesnost se nosuzule. ZAkladn1 stl'ednf
soul'adnicovA chyba je defInována steině jako dříve.
Zákl aoní střAdní soul'adnicová chyba je stanovena tl!-

mito hodnotami:
- zAkladní bodové pole - 0.015 m rvyjadl'uje relativnf

přesnost mezI sousedními body V. Mdu),
- podrobné bodové pole 1. třídy přesnosti - 0.02 m

(body přechodné sítě pro určení bodll odpovídající tl'ídy],
- podrobné bódové pole 2. třídy pl'esnostl - 0.04 m

(body pro speciální llčely v omezeném rozsahu zejména
pro základní mapy závodu a ~eodetické práce ve v~3tav-
bě podle vyhlášky č. 10 a 30/1974 Srn. nebo 11/1974 Sb.,
pokud se tato přesnost požaduje),
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- podrobné bodové pole 3. třídy přesnosti - 0,06 m
(body pro základní mapu velkého měřítka typu A podle
příslušné směrnice a jiné práce obdobné přesnosti),
- podrobné bodové pole 4. třídy přesnosti 0,12 m

(body pro uvedenou mapu typu B apod.),
- podrobné bodové pole 5. třídy přesnosti - 0,20 m
(body pro uvedenou mapu typu C apod.).
Uvedená kritéria se vztahují k nejbližším bodům zá-

kladního bodového pole. Mezní odchylka se pak stanoví
2,5 násobkem základní střední chyby. K použitému para-
metru, střední souřadnicové chybě je třeba poznamenat.
že je dvourozměrnou chybou a plaU pro ni proto jiné
relativní četnosti než pro jednorozměrné chyby. V me-
zích od nuly do hodnoty střední souřadnicové chyby má
být přibližně 63 % bodů (u jednorozměrných chyb 68 %).
U výškových bodových polí se mění kritéria pro přes-

nost výšek bodů podrobného výškového bodového pole.
Přesnost se posuzuje podle

rozdílu mezi daným a měřeným převýšením
odchylky v uzávěru obousměrné nivelace nebo jed-
nosměrné nivplace v okruhu, které nesmí překročit
hodnotu 20 VT v milimetrech u bodů stabilizovaných
technických nivelací a 40Vr- v milimetrech u ostatních
bodů, kde r je délka obousměrné nivelace nebo polo-
viční nivelace jednosměrné v kilometrech.
Závěrem je k revidované CSN 73 0415 .,Geodetické bo-

dy" možné dodat, že změny odráží technický rozvoj v geo-
dézii, přihlíží se ke zkušenostem s dosud používanými
způsoby stabilizací a zavádí se způsoby, odpovídající
možnostem elektrooptického měření délek tj. trvale sta-
bilizovat a udržovat u polohových bodových polí jen
řídké sítě, nebot podrobné pole lze zřídit rychle a s přes-
nosU, odpovídající dalšímu jeho využití.

Ing. Mžroslav Herda, CSc.,
VOGTK Praha

HÁJEK, M. a kol.: Kartografick4 tvorba a reprodukcia.
Učebnf text SVST Bratislava. ediční středisko SVST Bra-
tislava 1978, 1. vydánf, 423 stran, 195 obráZků, cena
Kčs 28,-.

Vysokoškolské skriptum Slovenské vysoké škioly tech-
nické v Bratislavě je určeno posluchačům dennfho, d61-
kovéllo 1 postgraduálnfho studia oboru geodézie a kar-
tograf1e, přičemž svým rozsahem a mírou podrobnosti
prezentované látky představuje jeden z ne'jrozsáhlej-
ších současných kartografických učebnfch textů, čfmž
může být velmi užitečné i pro širší odbornou ve1řejnoSt.
Vlastní odborný 'text je uspořádán celkem do patnácti

kapitol, jejichž obsah i.e stručně popsán v následují-
cfm textu.
Prvá kapitola "K a r t o g r a f i e j a k o v ě ď a" se

zaobírá vývojem kartografie od prvých primitivnfch si-
tuačnfch náčrtků kartogl1afioké povahy v pravěku, přes
období rychlého rozvoje tvorby map a matematické kar-
tografie ve středověku, podmfněněho rozvojem moře-
plavby a objevnými cestami, až po současný stav, daný
krystalizací kartografie jako skupiny relativně samo-
statnýchv1!dnfch disciplín kartografické povahy. V zá-
věru kapItoly se rovněž diskutuje zákonitost procesu
fcrmování kartografie jako samostatného oboru a otáz-
ka struktury kartografie.
Ve druhé kapitole "S o u č a s n Ý s t a v a per s p e k-

t i v y k a r t o g r a f i e" se pojednává o organizaci a
poslání kartografie jak v socialistických, tak i v ka-
pitalistických státech a sice ze zorného úhlu účelu
a požadavků. kladených na mapy společností. Kapitola
je dále doplněna organizačním členěním mezinál'odní
kartografické organizace ICA. Perspektiva rozvoje kar-
tografie spočívá v systémovém přístupu k modelování
kartografického procesu a dflsledném a optimálním vy-
užití automatizace.

Kapitola třeU stručně nazvan~ ,.Ma p a", je věnována
definování tohoto pojmu. Uvádí se přehled různých
definic užívaných v zahraniční kartografické literatu-
ře, s poukáz.áním na historické tradice vývoje karto-
grafie v různých zemích, způsobujíCí v některých pří-
padech rozdílný přístup k definici map'y. Zvláštní po-
zornoslt je vě'nována objasnění pojmu mapa technická
a mapa digitální.
Moderně a ve1mi rozsáhle je zpracována kapitola

čtvrtá "M e to d Y ,ka r to g r a f i c k é in t e r p ret a-
c e"., Jedná se o poměrně mladou, ale již uceleně zfor-
rnovanou kartografickou disciplínu, značného teoretic-
kého i praktického rozsahu. V této kapi1Jole le prove-
dena přehledná klasifikace užívaných technik grafické
interpretace včetně názorných vyobrazení. Souhrn tra-
dičních interpretačnťch metod, jako JSOU bodové a li-
niové značky, kartogramy, kartodiagramy a j., je do-
plněn zajímavou staH o metodách anamorfních, .které
jsou výhodné zejména I!'ři počítačovém zpracování ma-
pového obsahu.
Pátá kapitola, "K a r to g r a f i c k á gen e r a I i za-

c e", shrnuje nejen dosavadní přístup k této velice vý-
znamné části procesu vzniku mapového obrazu, včetně
vymezení obsahové náplně pojmu generalizace, popisu
užívaných metod a jejich aplikace na rflzné významné
prvky mapy, ale též se podrobně zabývá logickými
aspekty aspekty procesu generalizace a jeho matema-
tickou formulací. Ta'to po analytické stránce náročná
část je důsledkem snahy po zvýšení stupně objektivity
v kartografU pomoc! matematického modelování.
Obsah šesté kapitoly je dán jejím názvem "R e d i-

govánL grafická úprava a reprodukce
k a r to g r a f i c k é hod í I a", stručně pojednávající
o činnostech obsažených v názvu kapitoly.
Problémům úspěšného zvládnuU informační exploze,

která se nevyhnula ani kartografU, je věnována kapi-
tola sedmá, "D o k u m e n t a c e k a r t o g r a f i c k Ý c h
informací". Cten:ář zde získá přehled o zdrojích
kartografických informací, technikách inventarizace a
ka'talogizace map a jejich hodnocení. V závěru kapi-
toly je popsána činnost kartografických inCormačnťch
středisek.
Náplní rozsáhlé osmé kapitoly je "V yd á v á n 1,

projektovánf a redigování map", kde uve-
dené pojmy jsou popsány ve vazbě na strukturu edil!-
ního plánu. včetně popisu autorského, sestavitelského
a vydavatelského originálu. Kapitola je doplněna rov-
něž přehledem všech směrnic a předpisů, souvisejících
s vydáváním map v CSSR.
V kapitole deváté "K a r t o g r a f i c k é a vyd a-

vat e I s k é o ri g i n á I y" jsou podrobně shrnuty zá-
sady vlastní práce kartografů při tvorbě těchto od-
glnálfl, včetně nástinu automatizace tohoto procesu a
vazby na subsystém kartografických informací ISGK.
Vlastní proces grafického vzniku obrazu mapy je po-

psán v desáté kapitole "K a r t o g r a f i c k é a I i t o-
grafické techniky". Jedná se o techniky pře-
nosu mapového obrazu z podkladových materlálft a
následné vlastní grafické zpracování obrazu sestavitel-
ského originálu.
Logicky následující kapitola jedenácté "R e p r 0-

dukčnf fotografie" se zabývá základními ope-
racemi fotografického l'rocesu, příslu~nou přístrojoVlOu
technikou. jednotlivými postupy, barevnou fotografií a
senzitometrií.
Nově je zpracována dvanáctá kapitola .,R e p r 0-

g r a f i e v g e o d é z i i a k a r t o g r a f i i" zahrnu-
jíc!, spolu s tradičními pojmy z oboru reprografie, též
současné progreSívní techniky, jakými jsou mikrofilm,
elektrografie a tel1IDografie.
Reprodukčním náležitostem procesu vzniku mapy je

věnována následujícť třináctá kapitola "K o p í r o v a c í
tec hni k y", podnobně a souhrnně popisující jak pla-
nografické, tak i f,otomechanické techniky kopírov6ní,
tak i kopírován! na tiskové desky. Kapitola je doplněna
též pasáží o be,zpečnosti a hygieně práce v reprodukč-
ním prjovozu.
Předposlední, čtrnáctá kapitola ,.T ech n i k y t I s k u

v k a r to g r a f i i" uzavírá reprodukční část učebního
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textu. Pl'ehledným zpfloobem je zde popsán tisk z výš-
ky, hloubky, plochy a sHotisk, včetně tisku na PET
f6lie.

Učební text je uzavřen patnáctou kapitolou "T e c h-
niky zhotovování plastických map a
g I o b fl", zabývající se trojrozměrnými kartografickými
produkty. Zde je Ueba připomenout, že zejména
voblast1 map reliéfních má slovenská kartografie dob-
rý zvuk nejen v tuzemsku, ale i u zahraničních od-
běratelfl z oblasti devizového krytí.
Učební text SVST Bratislava lze celkově hodnotit jako

cenný a ucelený přínos v oblasti kartografických učeb-
nic. Text skripta je názorně uspořádán a doplněn množ-
stvím ilustrací. Autorskému k'olektivu se podařilo oži-
vit text řadou barevných ukázek výborné tiskové kva-
lItv, z nichž za nejzdařilejší lze považovat souhrn uká-
zek obsahu topografických a přehledných map (viz
kap. 14].
Z koncepčníchzále,žitostí je kladem snaha o nové

přístupy k některým základním otázkám kartografie,
jako je např. systémový přístup, logická a analytická
algvritmizace generalizace, citování dizných stanovisek
na některé "živé" aspekty náhledu na kategorii filo-
zofické povahy aj.
Jako poznámku možno uvést, že přínosem pro učební

text by bylo doplnění samostatné kapitoly o prostřed-
cích a technikách sl'oužících k automatizaci kartogra-
fického procesu, jejíž význam je na rflzných částech
skripta zdflrazňován. Z praktického hlediska, s ohle-
dem na objemnost a životnost skripta, by možná bylo
v}'hodnější separovat rozsáhlý učební text na dva sa-
mostatné celky se zaměřením na tvorbu map a na re-
produkci.
Celkově je možno tento vysokoškolský učebnífext

zhodnotit jako cenný přínos do zatím nepříliš bohaté
oblasti tuzemských kartografických učebnic, přičemž
lze očekávat potřebu brzkého opakovaného vydání.

Ing. Bohuslav Veverka,
eV UT Praha

II. zimné branné preteky v lyžování
pracovníkov rezortu SÚGK

Rad pre-tekov a akcií branného charakteru, ktoré pre-
biehajú v roku 1979 na počest 35. výročia SNP a 25. vý-
ročia vzniku samostatného reizortu geodéziel a ,kartogra-
fie, sa začal II. zimnými brannými pretekmi (ZBP] v ly-
žovaní, ktoré boli v dňoch 4.-9. januára 1979
v krásnom prostredí na predele Verke'j Fatry a Nízkych
Tatier, na Oonovaloch.
II. ZBP mali oproti I. ZBP z roku 1978 nielen širšiu

účast (127 účastníkov zo všetkých organizácií rez10rtu
Slovenského úradu geodézie a kartografie], ale aj roz-
šírenú branno-športovú náplň o obrovský slalom. Orga-
nizátor pmtekov - Geodetický ústav, n. p., Bratislava

pripravil pre kateg6riu žien aj mužo,v tieto trate:
a] trat branných pretekov trojčlenných hliadok žien

dlhú cca 3 km a trojčlenných hliadok mužov dlhú
cca 5 km (beh na lyžiach, stre,rba zo vzduchovky,
hoj granátom na cief a presun raneného,

b1 Iyžiarske dvojkolové slalomové pre1teky pre ženy
i mužov na trati dlhej 250 m s 25 bránkami,

c1 lyžiarske jednokolové slalomové prete1ky pre ženy
i mužov na trati cca 600 m s 12 bránkami.

Obr. 1. Tretia hliadka Geodetick~ho ústavu prdve odštar-
tovala

Organizačný štáb, pmtekári, ako aj vllčšina hostí bý-
vala v rekreačnom stredisku "Slniečko", ktoré na 00-
novaloch vybudovali pre svojich zamestnancov Pozemné
stavby, n. p., Banská Bystrica. Tento moderný objekt
s kuchyňou a jedálňou, pe1knými trojlOžkovými izbami,
priestormi pre uloženie športovej výstroje a materiálu,
klubovňami pre nerušenú prácu organizačného výboru,
žrebovanie a pod., vzdlalený len nlekofko sto metrov od
miesta konanla všetkých disclplfn pretekov, bol ldeál-
nym stánkom pre takého podujatle. Ak k tomu pridáme
pravé zimné počasie s dootatkom dobrého snehu, prl
čom mrazIvý vietor prvých dvoch dní vystrledalo slneč-
né a bezveterné počasle v ostatných dňoch, možno ho-
vorlt o podmlenkach ako na objednávku.
Jeden z dvoch voYnýc'h večerov pretekárov aj ostat-

ných účastníkov bol spestrený sympatickým vystúpe-
ním náčellníka Horskej služby pre oblast Vefkej Fatry
Zdenka Setdláčka. Jeho rozprávanle o práci členov Hor-
skej služby, o krásach, ale aj nehezpečenswe h~r,
najmll v zlmnom a jarnom období plne zaujalo prftom-
ných. Náčelník Sedláček potom odpovedal na celý rad
otázok v dlskusl!, ktorá neformálne nadvlazala na jeho
prednášku. Večer bol zakončený premletnutfm dvoch
krátkych filmov so športovou tématikou - Goralský klo-
búk a Jlzerská pllťjeslatka.
Výsledky jednotlivých sMaž!:
b i' a n n é p ret e k y - žen y (celkove 10 hliadok)
1. Geodézla, n. p., Prešov
2. Geodézla, n. p., Pre§ov
3. GeodetIcký ústav. n. p., Bratislava
4. Geodézla, n. p., Z!l!na
5. GeodetIcký ústav, n. p., Bratislava
6. Slovenská kartograf!a, n. p., BratIslava
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br a n n é p l' e t e k y - muž i (celkove 16 hlladok)
1. Geodézia, n. p., Prešov
2. Geodézia, n. p., ŽBina
3. Geodézia, n. p., Bratislava
4. KSGK Prešov
5. Geodézia, n. p., Žilina
6. Geodézia, n. p., Žilina
s 1a lom - žen y (23 pretekárok)
1. K. Šošková, Geodézia, n. p., Prešov
2. Ing. M. Gálová, Geodetický ústav, n. p., Bratislava
3. H. Papcúnová, Geojézia, n. p., Prešov
sIaIom - muži (38 pre,tekárov)
1. P. Blelik, Geodézia, n. p., Žilina
2. Ing. J. Pangrác, Geodézia, n. p., Prešov
3. Ing. G. Šulgan, Geodézia, n. p.. Bratislava
obrovský slalom - ženy (20 pre1teJl:árok)
1. H. Papcúnová, Geodézia, n. p., Prešov
2. K. Šošková, Geodézia, n. p., Žilina
3. D. Tóthová, Geodetický ústav, n. p., Bratislava

obr o v s k Ý s I a lom - muž i (37 pretekárov)
1. J. Furmanczuk, Geodetický ústav, n. p., Bratislava
2. P. Bielik, Geodézia, n. p., Žilina
3. M. Zimány, Geodetický ústav, n. p., Bratislava

Sútaž o putovný pohár predsedu SÚGK Ing. O. M i -
c h a I k u vyhrala Geodézia, n. p., Prešov pred Geodetic-
kým ústavom, n. p., Bratislava a Geodéziou, n. p" Žilinll.

Vftazl boli odmenení diplomami a vecnými cenamI. Kaž·
dý účastník II. ZBP obdržal upomienkovú medailu
v púzdre s emblémom 25. výročia vzniku rezortu geodé-
zie a kartografie a venovaním riaditela pretekov Ing.
J. Far k a Š o v s k é h o.

Význam celého podujatia bol podčiarknutý prHomnos-
fou námestníka predsedu SÚGK Ing. Daniela Len k u,
predsedu komisie pre brannú výchovu SÚGK, ktorý II.
ZBP otvoril a po ukončení prvého preteku - branného pre-
teku žien, položil s delegáciou, v ktorej boli zastúpení
pretekári, ako aj funkcionári JSBVO zo všetkých zúčast-
nených organizácií rezortu, kyticu červených kvetov
k pomníku partizána, ktorý je postavený pred hotelom
"Šport" na Donovaloch na pamat hrdinom SNP.

II. ZBP pracovníkov rezortu SÚGK boli vydareným po-
dujatím, politicky výrazne motivovaným, ktoré prispelo
k zvýšeniu telesnej zdatnosti pretekárov aj organizátorov
a k formovaniu ich morálnych a v6Iových vlastností, čo
je spoločným záujmom jednotlivca aj spoločnosti.

Ing. !ozel Marek,
Geodetický ústav, n. p., Bratislava

Prezident Ceskoslovensk~ socialistick~ republiky u pří-
ležitosti 30. výročí socialistick~ho zemědělství a květ-
nových oslav propůjčil státní vyznamenání - medaili
"Za obětavou práci 21'0 socialismus" s. Františku
K o u b k o v i, předsedovi COGK, s. ing. Františku H a-
vel k o v i, ved. KPO GO Praha, a Stanislavu Vy š a-
t o v i, ved, KPO-, n. p., Geod~zie Praha za jejich aktivní
podíl při budování socialzstického zemědělství.

Vyznamenání předal s. Ing. Koubkovi tajemník
Ov KSČ s. !akeš.

Soudruh Ing. František Koubek již od května 1945
jako člen předsednictva OV KSC ve Staňkově a předseda
městské organizace KSC v Horšovském Týně je jedním
z nejaktivnějších funkcionářfi, kteří se podíleli na usta-
vování vesnických organizací KSC a na zakládáni JZD
v Západočeském kraji.

V roce 1949 na návrh stranických orgánů byl uvol-
něn z oboru geodetických a kartografických prací a
odešel budovat socialistické zemědělství. V létech
1949-1957 významně pi'ispěl k budovám strojně trak-
torových stanic a odborného zemědělského školství.

V roce 1958 přechází znovu k svému oboru geodézii
a kartografii, kde na všech úsecích činnosti jako ře-
ditel OÚGK České Budějovice nebo později v náročné
funkci předsedy ČÚGK tvůrčím zpfisobem významně při-
spěl k novému socialistickému pojetí geodetické a kar-
tografické služby a to i ve vztahu k plnění úkolů
pro rozvoj socialistického zemědělstvÍ,

Soudruh Koube,k prvořadou pozornost věnuje práci
středisek geodézie, které tvoří v resortu politickv nej-
závažnější oblast činnosti, zejména na úseku služeb pro
obyvatelstvo a činnosti spojené s hlavním politiclrohos-
podářským úkolem vyplývajícím pro resort ze závěrů
XV. sjezdu KSČ a navazujících plén ÚV KSC, t.j,
další zkvalitnění evidence nemovitostí, zvýšení ochra-
ny zemědělského púdního fondu, jeho efektivního vy-
užití ke zvýšení výroby obilovin a dosažení soběstač-
nosti ve výživě obyvatelstva.

Tímto směrem orientuje s. Koubek zavádění racio,-
nálního systému evidence nemovitostí i plnění úkohi
vyplývajících pro resort z 13. pléna ÚV KSC, aby evi-
dence nemovitostí ještě lépe sloužila nejen ke zkvalit-
něnI plánování socialistického zemědělství, ale také
ostatním odvětvím hospodářství a služeb obyvatelstvu.

Svým elánem, pracovitostí a tvurčím p'ol1tickým pří-
stupem k řešení problémů si d,okázal získat kolektivy
pracovníků, jež pod jeho vedením pracují na využit[
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kosmických informacI v zemědělství, hornictv1, ge1ologii,
geodézii a k!artografii, k ochraně životního prostředí
a v dalších oborech činnosti. Upřímně blahopeřejeme
k udělení státního vyznamenání a přejeme další pra-
covní a osobní úspěchy a stálé zdraví.
Soudruh Ing. Frantliiek Havelka, vedoucí kádoového od-
ooruGeodetického ústavu, n. p., Praha, se narodil 10.
února 1913 v Dobroslavicích, okr. Opava.

Pracovní činnost geodeta začínal v r. 1940 v Země-
měřickém úřadě v Praze.

V roce 1945 se aktivně zúčastnil Povstání českého li-
du. V květnu 1947 vstupuje do KSC a od té doby nepře-
tržitě vykonává úspěšně náročné stranické funkce.

V letech 1946 až 1948 se zúčastnil osídlovacích
prací v pohraničí, pak vykonával řídící funkce na mi-
nisterstvu zemědělství do roku 1951. V tomto období
se podílel na zakládání JZD a vesnických organizaci
KSC. Do resortu geodézie a kartografie se vrací v roce
1953, kde pracuje doposud.

Za i'eho dlouholetou a obětavou práci na úseku pra-
covním a za angažovanou politickou činnost a ulisledné
prosazování politiky KSC mu bylo za pHtomnosti vedou-
cích funkcionářů MV KSC v Praze propůjčeno státní vy-
znamenání - medaile "Za obětavou práci pro socialis-
mus". Upřímně blahopřejeme a přejeme mu další úspě-
chy a pevné zdraví!

Soudruh Stanislav Vyliata se podílel na zakládání JZD
a vesnických organizací KSČ v Severočeském kraji a
pozdějI na jejich rozvoji. Rídil štáb pracovníků při
zavádění specializace p.ro pěstování a výrobu ovoce,
zeleniny a Chmele v Severočeském a Srtředočeském kre-
ji. Na všech úsecích činnosti se výrazně angažoval za
realizaci zemědělské politiky KSČ.

V n. p. Geodézie Praha pracuje od rloku 1975 ve
funkci vedoucího útvaru pro kádrovou a pers. práci.
Soudruh Vyšata získal během své dřívější praxe ve
vedoucích funkcích rozsáhlé zkušenosti ve vedení lidí,
které ve své současné funkci úspěšně uplatňuje. Zamě-
řuje se na důslednou realizaci usnesení PÚV KSČ z lis-
topadu 1970 ke kádrové a pers. práci. Dbá zejména na
výběr a výchovu řídících pracovníků a kádrových re-
zerv a pro lepší plnění celospolečenských úkolů na
početní a kvalifikační posílení středisek geodézie v Pra-
ze a Středoče,ském kraji.

Soudruh Vyšata je obětavým stranickým funkcioná-
řem. Od roku 1948 pracuje v aktivu OV KSC a KV KSČ,
kde byly výsledky jeho práce na úseku zemědělské
politiky KSČ hodnoceny. velmi pozitivně.

Za svou pracovní a Qoliticlmu angažovanost obdržel
řadu čestných uznání. a medaili. Dne 4. května 1979
mu bylo propůjčeno státní vyznamenání - medaile "Za
obětavou práci pro socialismus". Gratulujeme a pře-
jeme další úspěchy a hodně zdraví.

R. Masnžca,
taGK

Životni jubileum M. S. Moloděnského

Vynikající sovětský geofyzik, geodet a astronom, člen
korespondent AV SSSR Michail Sergejevič Moloděnskij
se narodil před 70 lety, dne 3. (16.] června 1909 v Tule.
Po skončení studií na Moskevské universitě roku 1932
pracoval v CNIIGAiKU a pak od roku 1946 v Ústavu
fyziky Země AV SSSR.

Od počátku své činnosti v geodetickém výzkumu se
Moloděnskij věnoval závažné problematice určování tvaru

Země a jejimu tíhovému poli. Začinal zkoumáním otázek
přesného určování výšek bodů nad referenčním elipso 1-
dem a tvaru geoidu. Moloděnskij vždyl usiloval o mate-
maticky přesná, korektní řešení úloh - a když již užíval
řešení přibližných, tedy tak, aby stupeň přiblížení a
možnosti případného zpřesňování byly přesně definová-
ny. Při takovém přístupu brzo dospěl k závěru, že přesný
geoid, interpretovaný jako "tvar Země", je principiálně
neurčitelný (jelikož neznáme přesný průběh hustoty
uvnitř zemské kůry] a jeho použití jako základní re-
dukční plochy pro geodetické práce nevhodné. (Později
- v r. 1970 - J. J. Levallois dokonce napsal, že "zavedení
pojmu geoidu do geodézie bylo osudovou chybou, která
vedla jen ke zkomplikování problému".] Podle Moloděn-
ského je hlavní úlohou vyšší geodézie určení tvaru po-
vrchu a vnějšího gravitačního pole Země a tento úkol
se nemá spojovat s problémem určení geoidu. To vše ho
vedlo k vytvoření nové teorie tvaru Země, vybudované
bez použití hypotéz o rozložení hustoty v zemském tě-.
lese, jen na základě geometrických a tíhových údajil.,
naměřených na fyzickém povrchu Země. Teorie řeší
prostorové vztahy mezi vhodně zvoleným normálním
sféroidem a zemským povrchem, spolu s vyjádřením tího-
vého pole, rozloženého na normáiní část (potenciál na
normálním sféroidu] a poruchový potenciál; tomu odpo-
vídá normální tíže a tíhové anomálie a též normální
výšky a anomálie výšek.

Roku 1945 uveřejnil Moloděnskij soubornou práci
Osnovnyje voprosy geodězičeskoj gravimetrii (Trudy
CNIIGAiK č. 42], ve které shrnul své dřívějši studie o geo-
idu (od roku 1936], metodě astronomicko-gravimetrické
nivelace (spojující přednosti astronomicko-geodetického
určení vlivu vzdálených částí Země na tížnicové odchyl-
ky s gravimetrickým určením jejich detailního průběhu
- r. 1937] a základy teorie tvaru Země a jejího vnějšího
tíhového pole (zahrnující definici normálních Výšek a
kvazigeoidu, jako plochy s přesností jednotek metrů
blízké geoidu]. Problematikou vyšší geodézie se Moloděn-
skij zabýval i v dalšich létech a uveřejnil ještě řadu
prací; m. j. navrhl r. 1954 způsob řešení geodetických
úloh na elipsoidu pomocí přímkových spojnic bodů.

Přibližně od r. 1950 a do poslední doby se však zájem
M. S. Moloděnského soustřeďuje na výzkum fyzikálních
vlastností a rotace Země, tedy na problematiku, ve které
se stýká geofyzika s astronomii. Zabýval se otázkami
zemských slapil. a pružných deformací zemského tělesa.
vytvořil novou teorii nutace, studoval frekvenci vlast-
ních kmitil. Země. Navrhl k těmto účelil.m řadu modelů'
vnitřní stavby Země, které ověřoval a korigoval na zá-
kladě komplexního rozboru výsledků astronomických a
slapových pozorováni.

Vědecké dílo M. S. Moloděnského je široce známé a
uznávané ve světě. Mnozí autoři pokračovali v rozpraco-
vávání jeho myšlenek, někteří až po Moloděnském do-
spěli nezávisle k obdobným závěrům. Jeho teorie došly
praktického uplatnění v řadě zemí, a také v Ceskoslo-
vensku jich bylo užito při rozsáhlých pracích na určo-
vání tížnicových odchylek, výšek kvazigeoidu atd. Vzpo·
meňme v této souvislosti též patrně jediné Moloděnského
práce "technického" rázu - návrhu gravimetru GKM
s kruhovým plochým perem (1938], který v podobě zdo-
konalené A. M. Lozinskou byl pod označením GKA uží-
ván v padesátých létech i u nás.
• Dílu M. S. Moloděnského se vícekráte dostalo vysoké-
ho oficiálního oceněni: r. 1946 a 1951 byl vyznamenán
státní (tehdy Stalinovou] cenou, roku 1963 se stal
laureátem Leninovy ceny, byl vyznamenán řády a me-
dailemi. Roku 1946 byl zvolen členem korespondentem
Akademie věd SSSR. Při jeho životnim jubileu mu jistě
všichni geodeti a geofyzikové přeji ještě řadu let úspěšné
tvůrčí činnosti, která přispěje k dalšímu pokroku věd
o Zemi.
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Z geodetickéko kalendáfe

(1. pololetí 1979)

7. ledna 1094 - ,před 75 lety selina1r'odil v Pr<aze
Ing. Bedřich Kruis, CSc., :věde,c:ký IPNl:covník V!OGTK
'V Poo:ze. Zpočátlku své ,praktioké ČiJnlIlJQlStise věnoVldl
fotogrammetrl1, od roku 1937 JPakpřesné 'llívelaci, Ikteré
IZťl.stal,věrný ,po celé ,své další pťl.s'OIbení.Byl zalklaldate-
lem vý7Jkumu recentních svi'slý'Cl1pol1ybťl. zemské kťl.ry
'v CSSR. Cetná je řada jeho publikací iVělnCl'v!llIlá,těmto
Ip,mblémťl.m.

11. ledna 1904 - před 75 le~y Ise 'v Ba'Vorově narodil
Ing. Frantilíek štefek, ,dlouholetý pracovnÍJk býv. OGK
Pnrha. Po pedagogické 'práci, j,ako asistent Ipmf. Ryša-
!Vého, p'racloval Mdu let u :klatastrální měřic~é služby,
~oxději v družstvu Geqplán a GeometTa. SVOji činnou
službu zakončil v pražském ústavu. Byl znám jako kon-
IStruktér měi\iakých Ipomťl.ceka oooCÍooolliJzačnípracovní1k,
jehož nálvrhy jsou dodines 'vyuŽí:váJny.
22. ledna 1959 - !před 20 lety zemřel 'v P'raze Ing. JHi

Meznik, 'Vý'znamný 'pracOVlnLk triangulační .kanceláře
min. fmncí, sPolu,pra,oovník Ing. KLřováka pN budování
jednotné 'trigonometrické sHě. (NarodLl '00 28. prosince
1887). ,
28. ledna 1974 - před 5 lety zemřelI v Praze Ing. Mi-

loslav Jiřinec, vedoucí od'borný \pI'lacovn~kStátního ústa-
vu památkové péče a ochrany přírody. Pracoval řadu
let jako odborný asistent na zeměměřiCiké fil~u1tě ČVUT,
odkud v roce 1958 přešel do sOPPOP. Byl zanícený pro-
pagátQr geodetických, fotogrammetrickýc'h akartogra-
f10kých metod v oblasti ochrany p,amátek. Byl význač-
ným funkcionář,em CSTVS a zásltupcem -ČSSR v meziná-
rooní organizaci ICOMOS. (Narodi.I se 3. srpna 1924
v Praze).
1. hře7Joo 1909 - před 70 le'ty se narodil v Preze

Doc. Ing. Dr. Bedřich Polák. lučitel na oboru geodézie
akartogr,af1e FSv ČVUT v Praze. Na ~šech svých Ipraco-
v'išt[ch .se 'Věnoval geodetic'kým poocem 'v trigonomet-
rr10kých slUoh. Byl technickým ,redaktorem SNTL,od
rroku 1957 se věnoval ,pedagogické dráze, nejpl"Ve na
SPŠ stavební, po:Dději jako docent na CVUT. Jenoko-
illičlkem jsou sl'une'oní hodiny.
13. března 1924 - před 55 lety se, narodil v Praze

s. Dimitrij Cebauer. Patří mezi p,ra,covnVky, kt,e'ří zalčí-
nali své povolání zeměměřiče "od píky". Vel-
mi dobré organizaČlIlí schopnosti, znal,oslt odiborné pro-
blematiJ!:y, bohatá praxe a schopnost jedinat a vé'st lidi
ilI. dů,sledné upla:tňování politiky KSC j1sou p,řednosti
6. Geba'uer,a i ja.ko řídícího prr,aoovníka. Postupně vy-
konával flIDk,ci vedoucího 'triangulační'hio oddílu, vedou-
cího odělení dokumentace, 'pro'VOIZu,dokumemtaiční a ar-
chíWll služby 6. zástupce teC'hnic.k~výrohního námělstka
ředitele. Od dubna 1976 úspěšně 'Vy;konává flun:k'ci ře-
d1te,le Geodetic'kěho1ísbavu n. p. Pr,aha. Podinik IPod jebO
vedením d,osahuje velmi dobrýoh 'VýsledJkťl..ZasLoužil se
o prosazení a zejména velmi dobré 'využívání nové te1ch-
niky v podniku a využívání sovět'ského počíoo1čeEC 1030
v celém resortu. Soudruh Gelbauer se výr&Zně společen-
sky i politioky angažuje. Politiokou vyspělost a vyhraně-
ný !smysl pro uplatňování cei1ospolečenslkýc,hdjmťl. plně
lVyuží'vá při v}"k'oná:vánívyšších stoonic:kých funkcí a jla-
ko poslanec MNV, předseda komise pro vý-
stavbu v MNV a člen rady MNV. Za pracovní,
společenskou a politiokou činnolst obdržel resortní vy-
znamenání "Nejlepší pracovník resortu ÚSGK" v roce
1959, "Zasloužilý Ipracovník resortu ČÚGK" v roce 1974
a 'pamětní meda1H k 25. výročí VítěrzJného února v roce
1973 a tk 30. Výl'Očíosvobození ČSSR SOlvětSlkou,armádo'u.
28. března 1749 - 'před 230 lety se n8.'I'lod>ilv Bea:u-

montuv Normandi1. Piere Simon Laplace, 'vý'zna,ČIIlýfran-
couzský milltemaUk li alstronom, člen aJkademie a Komi-
se !pro míry a váhy. Má velké záslUhy o roz'volj počtu
PMvděp;odobnosllního. Jeho stěžejním dílem je "Mécani-
que céleste". V napole,Qnské době byl 'činný i politicky
li zast~V'al výlZ1liačné fu1lik'ce. (Zemřel 5. bř6lZlna 1827
v P,aří'ž1.)

7. dubna 1899 - před 80 lelty zemřel prof. Wilhelm
tordán, výrz:naČlnýněme:oký geo'dllt, autor a redalktor zná-
mého, velmi obsáhlého geodetického Kompendia (Jordán
- Egger,t), Ikteré je dosud pod je'ho jménem vydáváno.
(Narozen 11. března 1842).
8. dubna 1879 - před 100 lelty se. v Č,e,rveném Hrádku

u .Pllzněnaro,dil Ing. Josef Cingl'olí. Byl významným p'ra-
covnílkem katastrální měřiClké sluz.by lna Slovensku. Byl
i literárně činný. (Zemřel 9. dubna 1942 v Praze).
8. dubna 1919 - před 60 lety zemřel známý maď,ar-

'ský geofY'ZiJk Lórand Eiitviis. Četné j'.>ou je'ho práce
'z geofY'zi'ky i geodézie. Do geofyZlilkáliní měřioké Ipraxe
,zavedl :v roce 1896 tOl'sní váhy. (NarOldil ,se 27. červen-
'ce 1848).
8. dubna 1959 - před 20 lety zemřel v BrDě Ing. dr.
Adolf Fiker, profesor fotogrammetrie na VAAZ v BI'Il1ě.
Byl asistentem u prof. Petříka, pak pracoval v měřické
službě ČSD a od r. 1945 se věnoval výhradně peda-
gogické činnosti. Na VAAZ vybudoval vzornou modemí
laboratoř fotogrammetrie. Byl činný i veřejně a bo-
hatá je i jeho činnost publikační. Patří do řady před-
ních učitelťl. fotogrammetrie v poválečném období u nás.
(Narodil se 16. ledna 1906 v Plzni).
11. dubna 1974 - před pěti lety zemřel v Praze pro-
fesor dr. Frantilíek Fiala, DrSc., nositel Rádu práce,
význačný pedagog, jehož vědecká, publikační a orga-
nizá!torská práce byla oceňována nejen u nás, ale
i v cizině. Svoji pedagogickou práci započal jakio
asistent prof. Petř1ka a věnoval jí celou svoji životní
dráhu. Jako profesor Vysoké šlooly spec. nauk rozvi-
nul předměty kartografické zobrazování a geodetické
počtářstvi. Z jeho četných publikací uveďme vysoko-
školskou učebnici "Matematická kartograf1e", kter6.
byla přeložena i v NDR. Zasloužil se o rozšíření země-
měřického studia, byl činným v mnoha Význačných
vědeckých institucích celostátního a mez1národního vý-
znamu. Byl velkou osobností česk,oslovenské gooďéz1e
ft kartograf1e. (Narodil se 12. ledna 1883 v Bílku u Cho-
těboře.)
14. dubna 1629 - před 350 lety se v Haagu narodil
Christian Huygens, matematik, fyzik a astronom. Vě-
noval se zlepšování jak optických, tak i astronomických
přístrojíl. V r. 1656 vydal pojednání, které je prvním
vědeckým základem počtu pravděpodobnostn:ího. (Ze-
mřel 8. června 1695 v Haagu.)
15. dubna 1879 - před 100 lety se narodil v Březníci
Ing. Ladisln Kubik, přednosta oddělení nového měřemí
hl. m. Prahy. Byl známým odborníkem pro městská
měření a úp,ravu měst. Jeho odborná literární činnost
byla velmi rozsáhlá. (Zemřel 11. srpna 1951 v Praze).
16. dubna 1909 - před 70 lety se narodil v L1bštátě
v Podkrkonoší Ing. dr. Josef Klobouček. první profe-
sor fotogrammetrie na ČVUT v Praze. Dlouhá léta pťl.-
sobil jako asistent u prof. Ryšavého; v 1', 1947 se
habilitoval na obor nižší geodézie a fotogrammetrie a
oba předměty přednášel pro posluchače zeměměřického
a lesního Inženýrství. Po jmenování profesorem se vě-
noval budování fotogrammetrického ústavu. Jeho publi-
kační činnost byla velmi obs6.hlá.
17. dubna 1929 - před 50 le.ty se narooil v Praa;e
doc. Ing. Jili StreibI. CSc., zástupce vedoucího katedry
geodézie a pozem~ových úprav. Po skončení studU v r.
1952 začal pracovat na ČVUT jako asistent prof. Ry-
šavého a na fakultě působí doposud. Během let vy-
konával dlouhodobé praktické stáže v n. p. Meopta,
v Ostavu výzkumu optiky a jemné mechaniky v Pře-
rově a ve vzO. Ve své vědecké práci se zabývá pře-
vážně přístrojovou technikou; ve své habil1tační práci
řešil problémy fy'zikaUzace geodézie. Bohatá je i jeho
činnost veřejná; zastával řadu předních stranických
funkc1 na fakultě, stejně jako funkcí odborářských. Jeho
práce byla ohodnocena udělením medaile CVUT
11. stupně.
22. dubna 1929 - před 50 le1ty se narodil v Necpalech
Ing. Viktor Cregor, CSc., odborný asistent katedry geo-
dézie SVŠT v Bratislavě. Po absolvování stUdia praco-
val v Báňských projektech a jako fotogrammetrv GO
v Bratislavě. Od r. 1956 pťl.sobí na SVŠT. V 1. 1970-73
byl pověřený přednáškamI na univerzitě v Sulajmanll
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v Iráku. Je řešitelem a spoluřešitelem řady Výzkumných
.úkolQ, též jeho publikačni čiIWJOstje bohatá.
24. dubna 1909 - před 70 lety se narodil v OHli u Tiš-
nova Ing. Miroslav Héjek, býv. vedoucí provozu technic-
ko-hospodářskéruo mapováni OÚGK v Brně. Celou svoji
odbornou činnost věnoval práci ve státní měřické služ-
bě a resortu. Propagoval vždy pokrokové metody a
pod jeho organÍJZačním vedenim l>yla zaměřena řada
měst 'a obci v Jihomoravském i Severomoravském kraji.
Jehio úspěšná činnost byla v r. 1963 oceněna státním
vyznamenáním "Za vynikajicí práci". I po odchodu do
důchiodu pomáhá plnit výrobní úkoly u n. p. Geodézie
Brno.
1. května 1959 - před 20 lety zemřel v Chlumci n.
Cidlinou Ing. dr. Véclav Kolomaznik, přednosta býv.
triangulační kanceláře min. financí v Praze. CelOlUsvoji
odbornou činnost zaměřil na zeměměřické mapo vaci
práce a zejména na budování jednotné trigonometrické
sítě. Jako přednosta triangulačni kanceláře přispěl svou
činnosti k dobrému jménu československé geodézie. (Na-
rodil se 24. Září 1889 v ZUavě.)
2. května 1924 - před 55 lety se narodil v PIm1-L1t1-
cích Ing. Josef KasL Pochází z početnější dělnicklé ro-
diny. Patří mezi koncepční a tvůrči pracovníky se
schopnostmi neustále se vzdělávat a doplňovat vědo-
mosti. Úspěšně absolvoval postgraduálni kurs ekono-
miky, několik kursQ programováni, analytiky a dalši.
Byl řešitelem rQzných vývojových a výzkumných úkolQ
v oboru mapováln1, fotogrammetrie, mechan1zace a au-
tomatizace. V období, kdy vykonával funkci vedoucího
techllll.ckého rozvoje, patřil mezi nejaktivnější zlepšG-
vlttele resortu. Podal řadu zlepšovacíCh návrhQ, které
byly realizovány a je autorem vynálezu "Zařízení k pro-
dloužení dosahové vzdálenosti optických dálkoměrů bez
latě". Výborných výsledků dosahoval i na úseku auto-
matizace geodetických a kartografických pra.cí a v pro,-
gramováni. Soudruh Ing. Kasl dosahuje velmi dobrých
výsledkQ i jako řídicí a politický pracowúk. Podnik
pod jeho vedením obdržel v roce 1975 čestnou stan-
dartu předsedy CÚGK, ledy dosáhl nejlepších výsledkQ
v resortní soutěži. Za p;racovni a angažovanou čilllnost
obdržel řadu vyznamenání. V roce 1965 "Nejlepšf pra-
covník resortu CÚGK", v roce 1968 "PrQkopnik so-
cialistické práce"~ v r. 1971 "Pamětní meda1l1 k 50, vý-
roči založení KSl;".

5. května 1929 - před 50 lety zemřel v Brně Josef
Malek, bývalý dlouholetý pi'ednosta pozemkového ka-
tastru na Moravě. Byl 'prvnim h011JOrovanýmdocentem
nauky o katastru a o pozemkových knihách na CVST
v Brně. Své bohaté praktické zkUšenosti zveřejnil v Ze-
měměřlckém věstn1ku v r. 1928. Byl přítelem studentQ
a v r. 1925 založil nadaci pro posluchal:e zeměměřictvi
na CVST v Brně. (Narodil se 3. července 1854 v Pel-
hřimově.)
15. května 1909 - před 70 lety se narodil ve Všecho-
vicfch u Bma Ing. Josef Pokorn', býv. vedoucl OMS
y Tlšnově a SG v Blansku. Po studiích pracoval řadu
let v lcatastrálni měřické službě, po válce u os1dlovací
komise v Jeseníku a na KNV v Gottwaldově. Od r. 1954
byl vedo'uc~m PaM u OÚKG Brno, potom vedoucím odd.
provozu 2, odkud byl ustanoven na shora uvedené funk-
ce. Cinně se zúčastnil veřejného života, dlouhou dobu
byl předsedou ZV ROH u OÚKG Brno. Za dlouh!oletou
obětavou práci v resortu se mu dostalo Cestného uzná-
ni ÚSGK a Odborového svazu stát. orgánQ.
31. května 1914 - před 65 lety se narodil s. V6c'18'f
HanzIik. Pracoval na úseku geodetických a kartogra-
fických praCí od roku 19·12, v resortu geodéziea kal'-
tograf1e od jeho v2lIliku - od 1. ledna 1954. Na bý-
valé ÚSGK prošel řadou funkcí od referenta Výchovy
až po teditele vnittn1 správy. Na CÚGK pracoval ve
funkCi ředitele k6.drového a personálního odboru od
r. 1970 do r. 1975. po dobu pracovni činnost! s. Hanzl1k
byl iniciat!vlÚlIIl stranickým funkcionářem. ttadu let
pracoval ve výboru ZO KSČ a v aktivu OV KSC Praha 1.
Za velmi dobré pracovní výsledky a politickou práci
obdržel reso,rtni vyznamenání "Nejlepši praco,vnik" re-
sortu a lneda111 k 20. výroči Vítězného 'ťi~pra,

10. června 1929 - před 50 lety se narodll v Praze
čicích u Prostějova Ing. Dr. Alois Tichý, profesor geo-
dézie a fotogrammetrie na Vysoké škole zemědělské
v Bmě jejlIDŽ, byl v 1. 1935-36 rektorem a později
děkanem lesnické fakulty. jeho vědecká, publikačnl a
spolková činnost je rozsáhlá. Byl prQkopnikem užité
fotogrammetrie, zejména při mapování státJnich statkQ
a velkých lesrnch komplexů. Je autorem 10 učebnic
a mnoha článkQ vědeckých, praktických i populárních.
Byl členem Moravské přírodovědecké společnosti, čs.
fotogrammetrické sp,olečnosti a řady dalších i v 'zahra-
ničl. Ve všech svých činnostech rozvijel bohatou spol-
kovou, pi'ednáškoVlQUa tvQrči činnost. (Zemřel 31. led-
na 1958 v Brně.)
10. červn,a 1929 - před 50 lety se narodU v Praze
Ing. MDan Kalpar, CSc., samostatný vědecký pracovnik
katedry speciálni geodézie FSv CVUT v Pra·ze. Po ab-
solyovánístudia praooval na Uhelném prlizkumu v Ose-
ku u Duchcova, odkud odchází jako řádný aspirant na
přírodovědeck,ou fakuLtu UK. Po jejim skončeni se opět
věnuje báňské problematice u Ústavu pro Výzkum rud
v Praze. V r. 1967 přech6.Zi na CVUT, kde pQsobi do·
dnes. Jeho hlaWlím oborem je problematika aplikace
radiotechnických metod v geologickém pruzkumu a
inženýrské geologii. V poslední době se zabývá využi-
tlm laseru ve stavebnictví a hornictví. Jeho publikačni
činnost v našich i zahraniČn:lch časopIsech je bohatá,
je autorem šesti čs. patentQ a řady výzkumných pracl.
Také jeho ve,řejná činnost není bezvýznamná. Je čle-
nem výboru ZO KSC, mistopředsedou ROH a pracuje
též v CSTV.
29. června 1919 - před 60 lety se narodil v Brně
I~lg. Miroslav Reichstlitter, vedoucí SG v Hodoníně. Po
bohaté praxi u Stavoprojektu a v Geoplánu a Geometře
pQsobi od r. 1954 v resortu, nejdříve jako vedoucí OMS,
nyní vedouci SG. Ve své vedoucí funkci se Významně
podílel na sociallzaci vesnice v Jihomoravském kraji.
Významná je jeho činnost veřejná a odborářská, za-
stával řadu nejrůznějších odpovědných funkcí. Za ve-
řejnou činnost obdržel řadu čestných uznání a medaili
od okresních, krajských, resortních a podnikových 01'-
gé.nQ.
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Lineární algebra se stále více uplatňuje v nej-
různějších technických odvětvích. Základní vý-
klad nejpodstatnějších partií této disciplíny
včetně geometrických aplikací přináší knížka

(Matematický seminář SNTL, sv. 14)

Seznamuje se základy lineární algebry v rozsahu potřebném
pro snadné řešení základních úloh z lineární a kvadratické
geometrie, teorie matic a determinantů i řešení soustav lineár-
ních rovnic.

Lineární algebra
Vektorové prostory
Determinanty
Formy na vektorových prostorech

Aplikace lineární algebry
Soustavy lineárních rovnic
Unikátní prostor
Normální tvar matice
Afinní, euklidovský a projektivní prostor
Návody a řešení k cvičením

Posluchačům vysokých škol a širšímu okruhu zájemců o se-
známení s lineární algebrou

Brož. asi 23 Kčs.

IransformaC,8 Za ně:xlerd její poulili
(Matematický seminář SNTL, sv. 15)

Zabývá se transformací Z jako samostatnou funkcionální trans·
formací posloupností a uvádí její souvislost s ostatními použí-
vanými funkcionálními transformacemi. Obsahuje řadu zají-
mavých použití z různých oborů (pro zpracování signálů, v nu-
merickém počtu, v teorii obvodů apod.) I doplněných nume-
rickými algoritmy a tabulkami.
Pracovníkům ve sdělovací a silnoproudé elektrotechnice, ra-
diolokaci, měřicí a výpočtové technice, matematice a fyzice.
Brož. asi 18 Kčs.

Zde odstřihněte a 'pošlete na adreSiU SNTL - Nakladatelswí technické literatury, odbytové oddělení,
113 02 Praha 1, Spálená 51

.... výt. Bican: Lineární algebra

. . . . výt. Vích: Transformace Z a některá její použití


