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LENKO, D.
Vplyv Súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plá-
novitého riadenia na plnenie úloh v rezorte SŮGK
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 5, s.
113-116
Realizácia Súboru opatrení na zdokonalenie sústavy
plánovitého riadenia národného hospodárstva po roku
1980 v organizáciách rezortu Slovenského úradu geo-
dézle a kartografie. Vyššia efektívnost a kvalita prác.
Vplyv ústretového plánovania na zvýšenie výroby a
mzdy pracovník ov.

528.482.3/.4: 528.088
MARČÁK, P.

Presuosť merania posun ov základ ov a stavieb a CSN
730405
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 5, s.
117-121, 1 obr., lit. 13
Problém stanovenia vyžadovanej presnosti geodetických
meraní posunov stavieb. Výpočet ;a testovanie empiric-
kých charakteristik pre<snosli. Interpre1tácia namera-
ných j:osunov. Prekročenie krajnej hodnoty posuno\.
Zistenie obdobia konsolidácie podlozia.

528.414:528.112
BROŽ, V.
Rozbor metod vyrovnání polygonových pořadů
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 5, s.
1Z1-125, 2 tab., lit. 7
Hodnocení šest! základních postupů vyrovnání poly.
gonových pořadů. Uvažuje se působení chyb nahodi-
lých a systematických u měřených veličin a chyb pod·
kladu u veličin daných a zjišťuje se jejich snížení vy-
rovnáním. Na základě Výsledků, které se zlskaly mo-
dulováním konkrétních příkladů, jsou stanoveny pod.
mínky vhodnosti nebo nevhodnosti různých způsobů
vyrovnání.

528.5-187
HERDA, M. - ŠANDA, V.
K možnosti porovnání parametrů geodetických pří-
strojů téhož typu
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 5, s.
125-129, 4 tab., lit. 2
Ukázka porovnání geode,uckých přístrojů téhož typu
podle některých vybraných parametrů. Porovnání je
provedeno podle údajů výrobců bez ověřovacích zkou-
šek.

r 528:061.14(437.6) ] :328.24
JIEHKO. ,ll.

BJIH"HHe KOMnJIeKCa MeporrpH"THK ilJI" ycoBepIIIeHcTBO-
BaHH" CHCTeMLInJIaHOMepHoro ynpaBJIeHH" ilJI" BLIIIOJI-
HeHH" 3alla'l B BelloMCTBeCyrK
feoIl6SH'lOCKHK H KapTorpa<I>wrecKHll 06sop, 29, 1983,
No 5, CTp. 113-116
PeaJIHsaqHJl KOMnJI6KCa MepOnpHJlTHll IlJIJl ycoBepIII6H-
CTBOBaHH" CHCTeMbl nJIaHOMepHOro ynpaBJIeHHfI HapOIl-
HblM XOSflllCTBOMnocJIe 1980 r. B opraHHsaqHflx Be-
IlOMCTBaCYfK. BblcIIIafl s<I>.peKTHBHoCTbH Ka'leCTBO pa-
6OT. BJIHflHHe BCTpe'lHOrO nJIaHHpOBaHHJr JlJIfI nOBblIIIe-
HHfI npoHSBOJlCTBa H SapnJIaT TPYJlflIqHXCfI.

528.482.3/.4: 528.088
MAPl.JAK, Il.

TO'lHOCTb HSMepeHHK C;vreII\eHHKOCHOBaHHKH coopYlKe-
ImK H ČSN 73 0405
feOJleSH'leCKHll H KapTorpa.pH'leCKHll 06sop, 29, 1983,
No 5, CTp. 117-121, 1 pHC., JIHT. 13
Ilpo6JIeMa orrpeJleJIeHHfI Tpe6yeMoll To'rHOCTH reOJleSH-
'leCKHX HSMepeHlrll CMeI.l.\eHHHcoopY;KeHHll. BblqHCJIeHHe
H npOBepKa SMrrHpH'leCKHX xapaKTepHCTHK To'lHOCTH.
I1HTeprrpeTaqHJI HSMepeHHbIX CMeIqeHHll. IlpeBblIIIeHHe
rrpeJleJIbHOrO SHa'leHHfI cMeIqeHHH. OrrpeJleJIeHHe rrepHO-
na KOHCOm1TIaLilHIrpYHTa.

528:414:528.112
EPO)K, B.
AHaJIH3 MeTOIlOB ypaBHHBaHH" HOJIHrOHOMeTpH'leCKHX
XOJlOB
reoJleSwl6cKHll H KapTorpa.pwlecKHll 0630P, 29, 1983,
No 5, CTp. 121-125, 2 Ta6., mlT. 7
Or,eHKa 6-TlI OCHOBHhlXcrroc06oB vpaBHlIBaHH5I rrOJIlI-
rOHOMeTpll'leC;{l1XXOllOB.06cYlKJlaeT~fI BJIlIflHlIe cJIY'la:1-
HblX li rrOCT05IHHbIXOIIIH6oK lIsMepeHHblx BeJIlI'llIH H
TaK;Ke BJIH5IHlIe OIIIH6oK 3aJlaHHblX BeJIH'lHH H orrpeJle·
JIJIeTCfI HX nOHH;KeHlIe ypaBHHBaHlIeM. Ilo pe3YJIbTaTaM
rrOJIY'leHHbIM MOJleJIlIpOBaHHeM KOHKpeTHblX rrplIMepoB
6blJIl1 YCTaHOBJIeHbIYCJIOBHlIrrpl1rOJlHOCTlI pa3HblX crro-
c060B ypaBHl1BaHl1lI.

, 528.5-187
rEP ,llA, M. - lllAH,llA, B.
K B03MOlKHOCTHcpaBHeHHH napaMeTpoB reOlle3H'leCKHX
npHoopoB OJlHHaKOBOrOTHna
reolle3H'lecKHll H KapTorpa.pH'leCKHll 0630p, 29, 1983,
No 5, CTp, 126-129, 4 Ta6., nlIT. 2
IlOKa3bIBaeTcfI cpaBHeHHe reOJleSH'leCKHX rrpH6opoB OJlH-
HaKoBoro THrra no HeKoTopblM 1I36paHHblM napaMeTpaM.
CpaBHeHHe 6bIJIO rrpoBeJleHO no JlaHHbIM 113rOTOBHTeJIell
6e3 rrpOBepO'lHblX HcrrbITaHlIll.

[528:061.14[ 437.6 J 1 :338.24
LENKO, D.
Einfluss des Massnahmenkomplexes zur Vervollkkomm-
ung des Systems von planmiissigen Leitung aul die
AulgabenerliiIlung im Ressort des SŮGK
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 5,
Seite 113-116
Realisierung des Massnahmenkomplexes ZUl' Vervoll-
komnung des Systems von planmassiger Leitung der
Volkswirtschaft nach dem lahre 1980 in Ressortsorga-
nisatíonen des Slowakischen Amtes fur Geodasie und
Kartographie. Hiihere Effelktivitat und Arbeitsqualitat.
Einfiuss von Gegenplanung auf die Erhiihung der
Produktlon und L5hne der Mitarbeiter.

528.482.3/.4: 5~8.088
MARČÁK, P.
Genauigkeit der Verschiebungsmessungen von Baulun-
damenten und tSN 73 0405
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 5, Seite
117-121, 1 AblJ., Lit. 13
Pr,oblem der Feststellung der erforderten Genauigkeit
von Bauverschiebungsmessungen. Berechnung uud
Testung der empirischen Genauigkeitscharakteristiken.
lnte,rpretation der gemessen Verschiebungen. 'Ober·
schreitung der Verschiebungsgrenzwerte. Bestimmung
des Vn terg;rundkonsolida tionzei ta bschnittes.



528.414:528.112
BRal, V.
Analyse der Ausgleichungsverfahren von Polygonzii-
gen
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 5,
Seite 121-125, 2 Tab., Lit. 7
Bewertung von 6 Ausgleichungsverfahren der Poly-
gonziigen. Der Einfluss der systematischen und Zu-
fallsfehler von gemessenen Grossen und der Unterla-
genfehler von gegebenen Grossen wird in Betracht
gezogen und ihre Herabsetzung durch die Ausglei-
chung wird vermittelt. Auf Grund der durch Model-
lieren von konkreten Beispielen erzielten Ergebnisse
werden die Bedingungen der Eignung oder Uneignung
von verschiedenen Ausgleichungsverfahren festgootellt.

528.5-187
HERDA, M. ŠANDA, V.
Zur Miiglichkeit der Gegenliberstellung von Parametern
geodiitischer Geriite desselben Typs
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 5,
Seite 126-129, 4 tab., Lit. 2
Ein Beispiel der Gegeniiberstellung geodatischer Ge·
rate desselben Typs nach einigen ausgenommenen Pa'
rametern. Die Gegeniiberstellung wird nach Firmen-
angaben ohne Oberpriifungen bearbeitet.

[528;D61.14[437.6) J :338.24
LENKO, D.
InUuence of the Set of Measures for Improvlng the
System of Planned Management on FuUiUing Tasks in
the Branch of SOGC
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 5,
PP. 113-116
Realization of the Set of Measures for lmproving the
System nf Planned Management of national economy
after 1980 in organizations of the branch of the Slo-
vak Office of Geodesy and Cartography. Higher effec-
tiveness and quality of work. Influence af the coun-
ter-planning on raising the production and wages of
workers.

528.482.3/.4:528.088
MARČÁK, P.
The Accuracy of Measurements of Displacements of
Bullding Foundatiolls and the CSS 73 0405
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 5, pp.
117-121, 1 fig., 13 reL
The problem of estimating the required accuracy of
geodetic measurements of building displacements. Cal-
cuIation and testing the empirical characteristics of
accuracy. InterpTetation of measured displaceme1nts.
Exceeding the limit values of displucGments. Detú-
mining the pe'riod of the footwall consolidation.

528.414:528.112
BRal, V.
Analysis of Methods of The Traverse Adjustment

Geodetický a kartograflcký obzor, 29, 1983, No. 5,
pp. 121-125, 2 tab., 7 reL
6 basic processes of the traverse adjustment are eva·
luated. The influence of random and systematic er-
rors of measured quantities as welI as errors in gi-
ven quantities is considered and their reducing by
adjustment is studied. On the basis of results, obtai-
ned by modelling the concrete Bxamples, the condi-
tions of suitability or unsuitability of different me·
thods of adjustment are determined.

528.5-187
HERDA, M. - ŠANDA, V.
To the Possibllity of Comparing Parameters of Geo-
detic Instruments of the Same Type
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 5,
pp. 126-129, 4 tab., 2 ref.
An mustration of comparing geadetic instruments of
the same type in accordance with some chosen para-
meters. The comparison is done according to the data
given by manufacturer wilhout verification tests.

[528:061.14[437.6J] ;338.24
LENKO, D.
Influence de I'Ensemble de mesures pO'llr le perfec-
t10nnement systématique de la gestion économique
sur la solu,t1on des problemes émanant du )"essort
du bureau Slovaqlle de Géodesie et Cartographie
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 5,
pages 113-116
Réalisation de l'Ensemble de mesures pour le per-
fectionnement systématique de la gest ion économique
aprěs 1980 dans les organisations du ressort du Bu-
reau Slovaque de Géodésie et Cartographie. Effectivi-
té supérieure et qualité du travail. Influence de la
planification avancée sur I'agrandissement de la pro-
duction et les salaires des travilleurs.

528.482.3/.4: 5Z8.088
MARČÁK, P.
Précision de mesurage des déplacements de bases lIe
constructlons et la Norme Tchécoslovaque No 730405
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 5, pages
117-121, 1 ilIustration, 13 bibliographies
Problěme de déte,rmination de la précision exigée
des mesurages géodésiques de déplacements des con-
structions, Calcult et tests des caracteristiques empl-
riques. de précision. Interprétatwn des déplacements
mesurés. Dépassement de la val eur extréme jes dépla-
cements. Identification de la période de consoHdation
du sous-sol.

528.414:528.112
BRal, V.
Analyse des méthodes 'de compensation des chemine·
ments polygonaux
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 5,
pages 121-125, 2 tableaux, 7 bibliographies
EvaluaUon des six procédés élémentairels de com-
pensation des cheminements polygonaux. On suppo-
se l'action ďerreurs accidentelles et systématiques
pour les grandeurs mesurées et ďerreurs de fonda-
tion pour les grandeurs données et on détermine leur
diminution par compensation. A la base de résultats
obtenus par modulaUon ďexemples concrets, on a fi·
xé les conditions de l'occasion favorable ou défavo-
rable de différents moyens de compensation.

528.5-187
HERDA, M. - ŠANDA, V.
Oe la possibi1lté de comparaison de parametres d'ap-
pareils géodésiques du meme type
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 5,
pages 126-129, 4 tableaux, 2 bibliographies
Exemple de comparaison ďappareils géodésiques du
méme type ďaprěs certalns paramětres choisis. La
comparaison est réalisée ďaprěs les données des
fabrlcants sans essais de vérlflcation.
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Vplyv Súboru opatrení na zdokonalenie
sústavy plánovitého riadenia na plnenie
úloh v rezorte SÚGK

V Geodetickom a kartografickom obzore, 1981, Č. 2,
sme sa oboznámili s úlohami rezortu Slovenské-
ho úradu geodézie a Ikartografie (SÚGK) v 7. p1H-
ročnici v nadvaznosti na Súbor opatrení na ZdOk'Oi-
nalenie sústavy plánovitého riadenia národného
hospodárstva po roku 1980 (ďal,ej len Súbor opat-
rení). V prvých dvoch rok'och 7. paťročnioe sa
zabezpečovala tvorba plá1nov a ich realizovanie
v ročných plánoch v nových podmienkach v sú-
lade so Súborom opatrení. Rozpracovali sa viacBré
závazné pokyny a predpisy prierezOlvých orgánQlV
na podmienky rezortu SÚGK.

Súbor opatrení je systematicky riadený otvore-
ný proces, a tak ho chápeme aj nadalej. Jeho hlav-
ným zámerom je cel kove p6sobiť najma na skva-
litneni,e plánovamIa, upevnenIe chozrasčotu, na
urýchlenie vedeckotechnickéh'Q pokroku a zVýše-
nie účInnosti 'zahranič,no-ekonomických vzťahov,
na zvýšenie úrovne riadiacej práce a prehíbenie
účasti pl1acujúcich na riadení, n\a lepšie zhodno-
covanie energie, sUl'OVín,materiálu a ludskej prá-
ce. Konečným cielom realizovania Súboru !opat-
rení v celom našom hospodárstve je dosiahnuť
oživenie ooskoslovenskej e'konomiky a tým zabez-
pečenle údržania a postupného zvyšovania žiViot-
nej úrovne.

Po dvoch rokoch posobania Súboru opatrení je
možné už posúdiť, či aaký vplyv mala jeho za-
vedenie v podmienkach rezortu SÚGK. Prit!om bu-
deme postupovať podla okruhov problémov, kto-
ré sú rozpracované v osobitnom Harmonograme
ú101hvyplývajúcich zo Súboru opatrení pre rezort
SÚGK. Pracovnťci rezortu SÚGK sa dopodrobna
oboznámm s poslaním Súboru opatrení pri prijí-
maní úloh na 7. paťl10čnicu a na jej jednotlIvé roky
a zodpovedne sa stavali k plneniu plánu v nových
podmienkach. O tom svedčia dosiahnuté dobré vý-
sledky,aj Ikeď niekde pretrvávajú ešte nedostat-
ky. Sledujme aké poznatky sa doteraz dosiahli pri
uplatňovaní zámerov Súboru opal'I'ení.

Súbor opatrení ,považuje za rozhodujúce smery
zlepšovania plánovacej činnosti posilnenie per-
spektívneho pMnovania, zdokonalenie metód, tvor-
by plánu, jeho rozpisu a zvýšenie účinnosti Ikon-
troly a hodnotenla plnenia plánu.

Ing. Daniel Lenko,
námestník predsedu

Slovenského úradu geodézie a kartografie

Východiskovým materiáLom pre tvorbu paťroč-
ných plánov v rezorte SÚGK je Koncepcia rozvo-
ja ge'odézie a kartografie do il10ku 1990, prijatá
v roku 1972 a aktualizovaná v roku 1979 podra
uzn. vI. ČSSR Č. 53/1979,ako Výhrad DOlzvojageo-
dézie a kartografie v SSR do roku 1990. Zaoberá
sa rozhodujúcimi otázkami vecnej pracovnej ná-
plIl!e v oblasti uspokojovania požiadavie.k spoloč-
nosti na geodetické a kartografické práce, rozši-
rovaním výrobných kapacit, ako aj skvalitnením
a zefektívnením prác v d6s1edku prínosu vedy a
techniky, mechanizácie. a automatizácie, medziná-
rodnej v'edeckotechnickej spolupráce a ďalších
či'niterov. Podobné dokumenty majú vypracované
aj jednotlivé organizácie reZ!ortu.

Súbm opatrení ukladá spracovať návrh dlhodo-
bého výhradu rozvoja rezortu do roku 2000. Ten-
to sa spracuje v 110ku 1983 v oblasti dlhodobého
komplexného programu rOZ!Vlojarezortu a do kon-
ca roku 1984 sa dopracuje na návrh dlhodobého
výhladu s rozčlenením na paťročni,ce. Takto sa
získa další významný dokument, od ktoréhoOlČa-
ká:vame usmernenie na maximalizáciu ekonomic-
kýcp. prínosov vedeckotechniclk,ého rozvoja.

V súčasnosti je základnou formou plánolVania a
základom organizovania hospodárskej činnosti pať-
ročný plán, členený na jednotlivé roky so stano-
vením základných úloh, vymedzení limitov pro-
striedkov na "ich splnenie a s d6raZ!om na urče-
nie elwnomických podmienok a normatívov hmot-
neJ stimulácie. Ako r02lhodujúce kritériá tvotrby
plánu sa uplatňujú propočty ukaZ!ovatefolVefektív-
nosti.

Podfa prístupu organizácií k zostaveniu návrhov
plánov, k rešpektovaniu rozpisov štátneho plánu,
k tvorbe operatívnych plránov ale aj Ik ich plne-
niu,kO'lltl'lole a DOzborovaniu d'Osiahnutých výsled-
kov súdime, že došlo k zlepšeniu plánovacej čin-
nosti tak, ako to má na zreteli Súbor opatrení.
Dosledne sa dodržiavajú Zásady o účasti pracujú-
cích na tvorbe, realizáéii ,a kontrole plnenia plá-
nu (ďalej len Zásady), ktoré SÚGK v dohode so
Slovenským výbol'om odborového zvHzu (SVOZ)
pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a za-
hranWného obchodu vydal v roku 1981. Organi2lá-
cie pochopili význam zav1edenia nových ukazova-
tefov plánu, ,akoje napr. ukawvatel upravené
vlastné výkony (ÚVVj, Iktorý objektívnejšie vy-
jadruj:e podlel úsilia samotných pracovníkov na pl-
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není plánu. Podla tohoto ukazovatel a sa počíta
aj pl10duiktivita práce. V plnení obidvoch ukazo-
vatelov organizáci:e rezortu dosiahli dobré výsled-
ky v prvých dvoclh rokoch siedmej paťDOčnic~.
SkutoČ'né plnenie ÚVV 13010 v lloku 1982 o 18,3 %

vyššie než bola skutočnosť v roku_ 1980 a tempo
rastu pl.'loduktivity práce rátané z UVV jel za rov-
naké obdobie 16,7 %.

Významný pobádací činitel v plánovaní je ústre-
tový plán. K tomuto novému ukazovatelovi sa pra-
covníci a organizácie, napriek pomerne širok:ej a
podrobnej informovanosti, v prvom roku paťroč-
nice stavali dosť opatrnícky. V roku 1981 len dva
podniky prijali ústretový plán v hodnote 739 tisíc
korún v objeme ÚVV. V roku 1982 v rámci ústre-
tovélro plánu prijali už všetky podniky zvýšenie
o 3531 tisíc Kčs a v náv'rhu plánu na rok 1983
v hodnote 1545 tisíc Kčs. Za takto prijaté zvýše-
nie plánu ÚVV v roku 1983 získajú organizácie
mzdové prostriedky vo výške 574 tisíc Kčs. Takto
sa cez ústretový plán umožní spIJniť vyššie požia-
davky na geodetické a Ikartografické práce, klJOiré
stále narastajú, a súčasne organizácie získajú
mzdové prostriedky vo výhodnejšom vzťahu k vý-
konu, než by tomu 13010 pri prekračovaní plánu.
K skvalitneniu plánovacej a rozborovej činnosti
plr1ispieva tiež dodržiavanie Zásad.

S plánovaním úzko súvisí otázka dodávatelsko-
-odberat1elských vzťahov. Nie náhodou medzi prvé
závažné predpisy, vydané v 'n:advaznosti na Súbor
opatrení, patrí vyhláška Štátnej plállio~acej komi-
sie a Štátneho arbitra ČSSR č. 48/1980 Zb. o hmot-
nom bilancorvaní aprerokúvaní dodáVl'ltelsko-od-
beratelských vzťahov v plánovacom procese. Žial,
nie všetky rezorty a odberatelské organizácie ten-
to závazný predpis dodržiavajú, čo často spo-
sobuje ťažkosti pri požiadavkách na proonostné
plnenie, ktoré sa uplatňuje po zostavení plánu
a naplnení všetkýclh výr:obných kapacit. V6bec sa
nevyužíva možnosť prerokovania rozporov na prí-
slušných organizačných stupňoch v termínoch,
ktoré sú pre všet1ky organizácie závazné. Tak do-
chádza k situácii, žle sa rezort geodézie a karto-
grafie robí zodpovedným za oneskoDené začatie
významnej investičnej akcie pre nedodanie mapo-
vých podkladov, ktoré investor v6bec neobjednal
alebo objlednal neskoro.

Medzi úlohy, ktoré v oblasti plánovania dosial
nie sú celkom uspokojivo vyriešené, patrí vytvo-
renie gescií na bilancovanie ,niektlorých deficit-
ných materiál ov, ktore sa s ťaž1kosťami zabezpe-
čujú v malých množstvách pre jednotlivé organi-
zácié. Pre vyjasnenie tejto otázky vidíme výcho-
disko v spoločnom riešení problematiky rezortami
Českého úřadu g,e,odetického a Ikartografického,
F1edetrálního ministerstva národní obrany a SÚGK,
pretože je citlivá pre všetky tri Dezorty. Porada
predstavitelov všetkýclh troch rezortov už prijala
zásadné stanovisko na vytvára,nie spoločných ges-
cií.

»
Zámerom Súboru opatrení 13010 a je vytvoriť a
uplatňovať taký systém usmerňovania tvorby a
používania mzdových prostriedkov, pri ktorom sa
bud,e dodržiavať princíp zásluhovosti každého pra-
covníka na plnení úloh, pričom sa zabezpečí pro-
porcionalita vývOja mie"d s vývojom produktivi-
ty práce.

Mzdové prostriedky určené resp. vytvorené v pro-
cese plánovania a pri plnení úloh sa rozdelujú
prísne p:odla vnútropodnikových opatrení a kolek-
tívnych zmlúv. Výška a diferenciácia mzdy každé-
ho pracovnílka je viazaná na splnenie uložených
úloh. Nástroje osobnej hmotnej zainteresovanosti
prepojené so sústavou ostatných nástrojov riade-
nia práce a hospodárenia podnikov smerujú tiež
na zvýšenie kvality, hospodárnosti a efektivnosti
v podnikoch. Prémie a výkonostné odmeny stimu-
lačne p6sobia na prekračovanie výkonových no-
riem. Počiatočné ťažkolsti, ktoré vytvárali rozpory
medzi plnením plánu a plnením výkonových no-
riem, sa prekonali a dnes je už zabezpečené, že
nepríde k situácH, kedy pracovní,k síce plní vy-
soko normy, ale neplní plán. Dosiahlo sa to reali-
zovaním úloh Programu skvalitňovania a rozši-
rovania základne noriem spotreby práce a ostat-
ných technickohospodárskych noriem v rezOlrte
SÚGK, vydaného rOiku 1981. Podla neho sa nOlrmy
sústavne skvalitňujú, objektivizujú, ale rozširuje
sa aj okruh pracovníkov, ktorí pracujú podla jed-
notných výkonových noriem. Za ostatné dva DOky
sa zvýšil 'o' 4 % pOČl8tvýrolmých pracovníkov, kto-
rí pracujú podla noriemv Odbore 984 - geode-
tické a ka['tografické práce a v súčasnosti už 88 %
výrobných pracorvníkov pracuje podla noriem.
Tvorbou výkonový,ch noriem je reálna mbžnosť do-
~lalhnuť do konca tejto paťrQčnice, že 95 % výrob-
ných pracovníkov bude pracávať podla výkonových
noriem. V ,odbore 735 - polygrafická výroba sú
práce normované v podstate na 100 %, v odbore
906 - proj80ktové práce sa v súčasnosti vytvárajú
podnilkové normy pri meraní pamiatkových oblek-
tov. Vnútropodniklo1vé predpisy určujú progresív-
ne odmeny pri prekračovaní výkonových noriem a
pri dosiahnutej. kvalite vyššiehos.tupňa.

V prvých dvoch rokoch tejto paťročnice sa vy-
tvorilia spresnili normy zásob materiálu na skla-
de, ZJásobnedokončenej výroby, zásob hotových vý-
. tobkov a ďalšie techni,ckohospodárske normy, a
to v rámci prehíbenia podnikového a vnútropod-
nikového chozrasčotu.

Novovydané predpisy o odmeňova'ní technicko-
hospodárskych pracovníkova o odmeňovaní robot-
níkov, ktorých platnosť v rezorte SÚGK je od 1.
januára 1983, odzrkadlujú súčasný stav t1echniky
a technológie spoločenslkej delby pváce a potreb-
ných kva1ifikačných predpokladov. Popri zavedení
niektorých nových funkcií sa zavádzajú tiež nie-
ktoré nové druhy príplatkov ale aj nová mzdová
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forma, a to osobné ohodnotenie. Otvorenou ostáva
otázka uplatňovania brigádnickej formy práce a
odmeňovania, 'kde sa čaká na iniciatívu našich 01'-

ganizácií. Aj táto forma je jednou z ci,est realizá-
cie Súboru opatrení, kl'orá podporí utváranie kva-
litnej normatívnej základne, rozvíjanie vnútropod-
nikového chozrasčotu, uplatňovanie princípu zá-
sluhovosti v odmeňovaní a prehlbovanie účasti
pracujúcich na riadení výroby.

Realizovaním súhrnu opatrení v mzdovej oblasti
sa dodržiava zásada nutnosti rý,eMejšieho tempa
rastu produktivity práce pred tempom Irastu prie-
merných miezd: oproti skutočnosti roku 19S0, j,e
skut'olčnosť v roku 19S2 v raste produktivity práce
16,7 % a v raste priemerných miezd 3,7 %.

V oblasti hmotnej zainteresovanosti na plnenie
plánu sa každoročne určujú rozhodujúce a podmie-
ňujúce ukazovatele priznania odmien napr. vedú-
cim pracovníkom organizácií za splnenie ročnéhc..
plánu.

4. Zvýšená účinnosť plánovania vedeckotechnické-
ho rozvoja

Vedeckotechnický rozvoJ Je významným faktorom
výstavby materi,álno-technickej základne socialis-
Hekej spoločnosti. Jeho plánovanie a riadenie sa
musí zdok,onafovať tak, aby výsledky vedeckej a
výskumnej činnosti sa urýchlene prenášal.i do vý-
roby a napomáhali pri zvyšovan.í jHj efektívnosti.

V súlade so Súborom opatrení sa pri zostavova-
ní plánu rozvoja vedy a techniky (RVT) vychádza
z ciefových programolv Irozvoja geodézie a karto-
grafie obsiahnutých v Koncepcii rozvoj a vedec!ko-
výskumnej základne rezortu SÚGK do roku 1990.
Výskumné programy sa formulujú podfa kompo-
.nentov, čiastkových úloh a etáp s príslušnými eko-
nomtekými prepočtami, určením koordinátora a
riešitefov, doby riešenia, s formuláciou realizač-
ných výstupov a t8'rmínov, s urč8'ním realizátor-
ských organizácií a s plánovanou ich ek'onomie-
kou efektívnosťou. Kontrola priebehu riešenia sa
zabezpečujH priebežnými oponentskými konaniami.

Významným opatrením vyplývajúcim zo Súboru
opatrení je, že do plánu RVT sa zaraďujú úlohy
požadované organizáciami podložené protokolmi
o prerokovaní dodávatefsko-odberatefských vzťa-
hov na využívanie výs'kumných úloh, pričom sa
považuje za samozrejmé, že organizácie výsledky
výskumu budú rBalizovať v praxi. P:rínosy z reali-
zácÍle sa premietnu do návrhov hospodárskych plá-
nov. Doraz sa kladie, aby realizačné výstupy boli
predovšetkým hmotnej povahy. Fázu overenia rea-
lizačného výstupu v podniku zabezpečuje riešitef
formou autorského dozoru. Na základe správy
·0 zhodnotení fázy overovania, sa podniku rozpisu-
je plán realizácie výstup ov na príslušný rok.

Metodickým nástrojom racionalizačného proce-
su sú programy komplexnej socialistickej raciona-
lizáeie (KSR). V nich sa vyjadrujú konkrétne smB-
ry a ciele racionalizačného úsilia organizácií pri
realizovaní výsledkov výskumu, vynálezcovského
a zlepšovatefs!kého hnutia, efektívneho využívania
základnýClh prostriedkov, prípadne plnenia niekto-
rých technickoorganizačných opatrení.

Výsledky realizácie technického rozvoj a pomá-
hajú plniť hospodárske plány organizácií. Naprí-
klad prínos KSR z realizovania výsledkov výsku-
mu, zlepšovacích návrhov a z intenzívnejšieho vyu-
žívania základných prostriedkov bol v roku 19S2
spolu S,l mil. Kčs. S týmto prínosom sa už počíta
pri tvorbe hospodárskeho plánu. V súčasnosti naj-
vačšie prínosy sa dosahujú v oblasti spracovania
údaj ov písomného operátu evidencie nehnutefností.

5. Vynžívanie ekonomických nástrojov k rastn efek-
tívnosti a kvality

V zložitých e!konomických podmienkach sa musia
uskutočňovať také opatrenia, ktoré' nútia všetky
subjekty reprodukčného procesu omnoho efektív-
nejšie využívať použitefné zdroje. Také opatrenia
uplatňujú tak riadiace orgány ako aj výrobné a
výkonné organizácie.

V cenovej oblasti sa v ostatných rokoch uplat-
nil rad racionalizačných opatfiení, napr. pri oce-
ňovaní tvorby geometrických plán ov. Výklady a
inš1Jruktáže o správnej aplikáeii cien priniesli dob-
ré výsledky. Cennvé kontroly pmukazujú zVýšenie
účinnosti cten, napríklad v roku 19S0 zistené
porušenie prHdpisov činilo 1,2 % z kontrolovaného
objemu hodnoty výkonov a výrobkov, pričom bolo
kontrolované 24 ~iO celkového objemu a v roku 1982
to bolo 0,53 %, pričom bolo kontrolované 30,9 %
z cel'kového objemu výkon ov.

Na jednotné sledovanie a vyhodnocovanie kva-
lity geod8'tických a kartografických prác SÚGK
vydal r. 19S1 zásady. Podfa nich sa roku 1982 hod-
notilo 41 419 prípadov. Z vykonaných hodnotení
pripadá na 1. stupeň 65,2 %, na 2. stupeň 32,1 %,
na 3. stupeň 2,6 % a na 4. stupeň 0,1 %. Priemer-
ný stupeň kvality prác dosiahnutý v rezorte za
rok 19S2 je 1,4 čo je o 0,3 stupňa vyššia kvalita
aka v mku 1981.

Za účelom znižovania spotreby pohonných hmot
a ele!ktrick8'j energie sa určujú rozhodujúce ukazo-
vatele zainteresovanosti pre vedúcich a tých pra-
covníkov, Iktorí významne ovplyvňujú spotrebu. Na
odmeny vodičov sa použi}e 75 % z hodnoty úspory
pohonných hmot, dosiahnutej vodičom. V roku 1982
úspory za pohonné hmoty robili 230000 Kčs, čo
je pripočitatefnou položkou v mzdovej regulácH
a dosiahla sa úspora viac ako 31000 litrov benzí-
nu. V porovnaní s rokom 1980 sa pri znížení ubeh-
nutých kilometrov o 14900 km v roku 19S2, t. j.
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o 0,59 %, znížila spotreba benzínu o 14,30 %, pri-
čom priemerná spotreba na 100 km sa znížila
z 15,41 litrov na 14,50 litrov. Dosiahlo sa to, aj
zmenou štruktúry motoravých vozidiel a znížením
počtu vozidiel o 4,94 %, ako aj zní žením používa-
nia vozidiel na cesty režijného charakteru.

V podmienkach uplatňovania Súboru opatrení
sa dosahujú priaznivé výsledky hospodárskej čin-
nosti podnikov, sledovanej ukazovatel'om rentabi-
lity výrobných fondov. Tento ukazovateT má stú-
pajúcu tendenciu: skutočnosť roku 1980 bola 14,76
bodu, skutočnosť roku 1982 už 15,36 bodu. Pritom
si musíme uvedomiť, že v danom období boli do
výrobných fondov započítané mimoriadne hodno-
ty, ako napr. novostavba Geodeti,ského ústavu, n.
p. v Bratislave a stredný počítač EC 1033, čo pod-
statne ovplyvnilo tempo rastu rentability k výrob-
ným fondom. Priaznivejší rast je u ukazovateTa
rentability k nákladom: roku 1980 bola skutoč-
nosť 20,17 bodu, roku 1982 skutočnosť 26,07 bodu.
To svedčí o vyššej tvorbe zisku v dosledku rýchlej-
šej tvorby výkonov. Priaznivý vývoj je tiež pri sle-
dovaní ukazovateTa podielu celkových nákla:dov na
1 Kčs upravených výkonov: kým roku 1980 to bo-
10 83,26 halierov, v roku 1982 bola skutočnosť 79,40
halierov, čo poukazuJe tiež na dobré hospodáre-
nie organizácií rezortu.

Svoj podiel na dosialmutej hospodárnosti má
tiež dodržiavanie limitov na tzv. neproduktívne
náklady. Na zabezpečenie racionalizácie adminis-
tratívnych prác a zníženie administratívnej náflOč-
nosti vobec, sa na základe previmky znížil roz-
sah rezortných predkladaných informácií o 20 %
a bol predložený návrh na uváženie zredukovať
ďalšie výkazy z úrovne prierezových ministerstiev

Ďalšie zhospodárnenie sa dosiahne znižovaním
počtu pracovník ov riadiaceho a správneho apa-
rátu v rozpočtových organizási'ách a znížením po-
čtu pracovníkav zaradených v 7. triede jednotnej
klasifikácie zamestnaní v podnikoch a vo Výs'kum-
nom ústave geodézie a kartografie v Bratislave.
Znižovanie postupuje plánovite a skončí sa roku
1985. Takéto opatrenie však na druhej strane vy-
žaduje, aby ostatní pracovníci rovnako kvalitne
zabezpečovali úlohy aj pri zníženom počte pra-
covníkov. Dosiahnu to najma dosledným využíva-
nim pracovnéh'o času v spojení s rastom svojej
politickej a odbornej úrovne.

V hospodárskych organizáciách rezorrtu sa pre-
hIbuje podnikový a vnútropodnikový chozrasčot a
pjsobí pozitívne na hospodárenie a plánovité ria-
denie reprodukčného procesu, zamerané na dosa-
!tovanie maximálnej efektívnosti a kvality všetkej

práce. PodIa Zásad a Pravidiel vnútropodnikové-
ho riadenia v odbore posobnosti SÚGK majú pod-
niky rozpracovanú sústavu ekonomtských vzťahov
medzi vedením podniku, útvarmi a jednotlivcami.
V nich sú vymedzené otázky právomoci a zodpo-
vednoS'ti, vyriešené organizačné otázky a vzťahy,
vrátane plnenia funkcie stredného článku riade-
nia v poverených činnostiach, spresnené sú 'Dá-
stroje vnútropodnikového riadenia ako sú vnútro-
podnikové pMnovanie, rozpočtovníctv,o, predbež-
né kalkulácie, normatívna základňa a vnútropod-
nikové ceny, hmotná zainteresovanosť a vnútro-
podnikové sankcie, ale aj nástroje kontroly hos-
podá1renia ako sú účtovníctvo, štatisti!ka, výsled-
né kalkulácie a rozborová činnosť. Rozvedené sú
pravidlá účasti pracujúcich na riad€ní a pravidlá
rozvoja pracovnej ini,siatívy. Dodržaním ustanovení
vnútropodnikových predpisov a plnením kol,ektív-
nych zmlúv vo všetkých bodoch, prispejú hospo-
dárs'ke organi~ácie k ďalšiemu efektívnemu plne-
niu úloh rezortu.

Razhodujúcim činiteTom pri plnení plánu je člo-
vek. Od jeho vzťahu k práci, k povinnostiam, sú
závislé aj dosahované Výsledky. Zásluhou rozvoja
intsiatívy pracujúcich a správne orientovaného so-
cialistického súťaže'Dia sa darí plánované úlohy
rezortu aj prekračovať. Prehlbuje a skvalitňuje sa
hnutie brigád socialistickej práce (SSP). Naprí-
klad v súčasnosti je 1177 pracovníkov nositefom
bronzového odznaku, 499 pracovníkov nosite!om
strieborného odznaku a 27 pracovníkav nositef::Jm
zlatého odznaku BSP. O čestný názov SSP súťaží
85 kalHktívov. Prínos socialistického súťaženia v ro-
ku 1982 dosiahol v celom rezorte hodnotu 8396
tis. Kčs, z čoho časť pripadá na plnenie objemu
vý'konov.

Organizácie rezortu SÚGK realizovaním a osvoje-
ním si úloh vyplývajúcich zo Súboru opatrení do-
sahujú dobré výsledky v plnení hospodárskeho plá-
nu. Úspešným prekročením plánu ro~ku 1982 si vy-
tvorili priaznivé predpoklady pre plnenie úloh
aj v dalších rokoch siedmej paťročnice. K tomuto
ich zavazuje okrem iného aj dokument Spoločný
postup SÚGK a SVOZ pracovníkov štátny:sh orgá-
nov, peňažníctva a zahraničného obchodu pri za-
bezpečovaní úloh 7. paťročnice v rokoch 1983 až
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Presnosť merania posunov základov
a stavieb a ČSN 730405

Presnosti merania sú v ČSN 73 0405 MěřeIÚ posunů
a přetvořeIÚ stavebních objektů a jejich částí venova·
né čI. 28, 29 a 30. V rámci prípravovanej revízie tejto
normy sa ukazuje potrebným zahrnúť do problematiky
presnosti širší okruh otázok, a to:

I) Stanovenie vyžadovanej presnosti merania
posunov už v štádiu vypracovania koncepcie mera-
nial). Stanovená presnosť sa potom predpíše v pro·
jekte merania.

2) Odhad presnosti vykonávaných meraIÚ a testo·
vanie empirických charakteristík presnosti,
čo nám umožní presvedčiť sa o kvalite vykonaných
meraIÚ i o tom či vyžadovaná presnosť bola dodrža-
ná.

3) lnterpretáciu nameraných posunov, ktorá
patrí medzi najťažšie úlohy v danej oblasti. Menovi·
te ide o to, dať odpoveď na otázku, či nameraná
hodnota je dósledkom skutočnej zmeny polohy
alebo ju možno vysvetliť nevyhnutnými chybami
meraIÚa; ďalej či skutočná hodnota prekročila
vopred stanovenú krajnú hodnotu posunu (t. j.
max. hodnotu, ktorú stavba bez porušenia znesie)
a či, resp. kedy nastalo obdobie konsolidácie podlo·
žia, t. j. obdobie, v ktorom sú prírastky posunov
bezvýznamné.

Pri riešení načrtnutých otázok možno sa oprieť
o poznatky z výskumu a z vyše 30 - ročnej praxe
merania posunov a deformácií stavieb v ČSSR.

Naša súčasná norma vychádza pri stanovení vyžadova.
nej presnosti merania z očakávaného celkového (resp.
čiastkového) posunu (čI. 29), čo v praxi sposobuje
komplikácie.

Problém výpočtu očakávaného posunu je
známy. Napr. náš popredný vedec v odbore zaklada-
nia stavieb Zd. Bažant píše [I]: "výpočty sadania sú
len hrubo približné". Podobné názory nióžeme nájsť

') Projekt na meranie sa obvykle spracúva v dvoch
stupňoch:
a) súhrnný projekt, nazývaný tiež koncepciou merania,
b) konečné projektové riešenie.
Súhrný projekt sa vypracuje do tej miery, aby sa dal
zostaviť rozpočet na meranie. Obsahuje meracie metódy
a prístroje, rozsah meraní a vstupnú analýzu presnosti.
Konečné projektové riešenie obsahuje všetky náleži-
tosti, t. j. výkresy geodetických sietí, presné miesta
osadenia pozorovaných bodov a inštalácie meracích
prístrojov, metodiku meračských prác, termíny meraní
ap. na rea!izáciu merania.

Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
Geodézia, n. p., Prešov

aj u ďalších našich a zahraničných autorov (napr.
[2, 3]). Na VIII. medzinárodnom kongrese o mecha·
nike zemín a zakladaní bolo zdoraznené, že "nehladiac
na existujúce obrovské úspechy, problém modelu
základovej pody, zabezpečujúceho dostatočnú zhodu
medzi výsledkami výpočtu a skutočnosťou, nie je
ešte stále vyriešený" [4]. Podla V. Musila [6] značné
rozdiely medzi vypočítanými a nameranými hodno·
tami sadania vyplývajú z toho, že výpočet sadania
základov a stavieb závisí od mnohých predpokladov
a modelových meraIÚ, ktoré úplne nevystihujú sku·
točné pomery. Na ilustráciu nám može poslúžiť pro-
gnóza očakávaného sadania reaktorovej budovy jadro-
vej elektrárne Gundremmingen I (NSR) [7]. Očaká-
vaná hodnota priemerného sadnutia vypočítaná pred
začiatkom výstavby robila 233 mm, po dvojročných
meraniach 167 mm a po dosiahnutí 90 % celkového
zaťaženia a zohladnení výsledkov meraIÚ 148 mm, t. j.
necelých 64 % povodne stanovenej hodnoty. Podla
[6] aj u nás robí skutočné sadnutie často 50-60 %
vypočítanej hodnoty.

.Ďalší problém spočíva v tom, že sta v by založené na
stlačitelných podach sadaj ú nerovnomerne (vpries.
tore aj v čase), a to aj stavby nevelkých rozmerov.
Čím je sadanie viičšie, tým vačšiu nerovnomernosť
treba očakávať. Napr. nerovnomerná zložka sadania
každého z troch blokov vodnej elektrárne v Sučanoch
prekročila hodnotu 100 mm [5]. V karvinskej časti
OKR sa bežne vyskytujú náklony 50 mm/m [6]. Keby
sme sa opreli v podobnom prípade o max. hodnotu
sadnutia, potom takto stanovená presnosť by nevy-
hovovala na určenie jeho minimálnych hodnot. Naviac
by pritom vznikli komplikácie pri meraIÚ v sieti
pevných bodov. Z uvedeného vyplýva, že nie je vý.
hodné určovať vyžadovanú presnosť podla očakáva-
ného posunu.

Podl'a akého kritéria teda stanoviť vyžadovanú
presnosť merania posunov a deformácii stavieb?
Jednou z možností je žiadať, aby projektant pre každý
posun (sadanie, vodorovný posun, náklon a i.), ktorý
treba sledovať, určil hodnotu LlX" tj. hodnotu, ktorú
meraním nepostrehnuté posuny nemajú prekročiť.
Keď hodnotu LlX, poznáme, možeme ju prijať za hra·
nicu rozlišovanej schopnosti meracej metódy, oprieť
sa o teóriu intervalových odhadov (za predpokladu,
že naše merania sú zaťažené len chybami s normálnym
rozdelením pravdepodobnosti) a vyžadovanú presnosť
stanoviť podl'a [8] (pozri tiež riešenie otázky zistenia
obdobia konsolidácie podložia v kapitole 4.2). Tento
exaktný postup zaručuje, že vačšie hodnoty posunov
ako LlX,námneuniknú.Z praktického hladiska však jeho
určitou nevýhodou je, že pre každú stavbu treba samo-
statne stanoviť hodnotu LlX,. Preto ho autor považuje
za vhodný najma pre osobitne doležité stavby ako sú
napr. jadrové elektrárne.
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Pre ostatné stavby možno podobne ako v našej ON
736807 [9] alebo sovietskej norme SNiP 1II-2-75 [10]
zakotviť hodnoty krajných (max. prípustných) chýb
v norme. V článku 9 ON 73 6807 sú uvedené hodnoty
prípustných chýb pre vodohospodárske stavby. Naj-
vyššia presnosť sa vyžaduje pri meraní zvislých posu-
nov betónových a murovaných objektov (1 mm).
Pre ostatné posuny týchto objektov a sadanie a defor-
mácie násypov zemných hrádzí po dosiahnutí hlavnej
konsolidácie je prípustná chyba 2 mm. Značne nižšia
presnosť je stanovená pre meranie sadania a deformá-
cií zemných (10 mm) a balvanitých (50 mm) hrádzL
V norme SNiP 1II-2-75 sú v kapitole "Geodetické
merania posunov a deformácií budova stavieb" sta-
novené nasledujúce prípustné chyby merania sadania
budova stavieb:

- stavby založené na skalných a poloskalných horni-
ná'ch: 1 mm,

- stavby založené na piesočnatých, hlinitých a iných
stlačitelných zeminách: 2 mm,

- stavby založené na horninách v násypoch, presada-
júcich a iných silne stlačitelných zeminách: 5 mm.

Ani v prvej ani v druhej norme sa neuvádza, čo treba
rozumieť pod prípustnými chybami, či ide o hodnoty,
ktoré max. chyby posunov tmax nemajú prekročiť alebo
o hodnoty stredných chýb (charakteristík rozptylu
teoretického rozdelenia). To mOže viesť k ich nejednot-
nému výkladu.

Dospievame k záveru, že otázku vyžadovanej
presnosti merania posunov stavieb možno riešiť
takto:

a) Za prípustné hranice, ktoré max. hodnoty skutoč-
ných chýb2) sadania (tmax) nemajú prekročiť, pre-
vziať uvedené prípustné chyby zo sovietskej normy
SNiP 1II-2-75, pokial z konzultácii s našimi špecia-
listami z odboru mechaniky zemín a zakladania
nevyplynie nutnosť ich modifikácie pre naše zákla-
dové pOdy.

b) Prípustné hranice pre max. chyby tmax vodorovných
posunov stanoviť nasledujúco:
- stavby založené na skalných a poloskalných

horninách: 2 mm,
- stavby založené na stlačitelných základových

p6dach: 3 mm.
c) Za prípustné hranice pre max. chyby tmax posunov
vodohospodárskych stavieb prevziať hodnoty prí-
pustných chýb podla čI. 9 ON 73 6807.

d) Projekt merania mOže v od6vodnených prípadoch
predpísať iné prípustné hranice ako sú v bodoch
a, b, c, príp. iný spasob riešenia otázky vyžadovanej
presnosti merania posunov.

Vyžadovaná presnosť všetkých určujúcich prvkov
merania (dižok, prevýšení, uhlov) sa stanoví takto:
s prihliadnutím na d6ležitosť merania sadania a vodo-
rovných posunov základov a stavieb sa max. hodnota
skutočnej chyby posunu tmax vyjadrí ako dvojnásobok

2) Ako je známe skutočná chyba posunu sa rovná
rozdielu jeho skutočnej dX a nameranej hodnoty Llx
(eilx = LlX - Llx).

strednej kvadratickej odchýlky3) určovaného posunu
O'L1x(O'L1x je parameter základného súboru)

Zo vzťahu (1) sa určia hodnoty štandardných odchý-
lok O'L1x(O'L1x= tmax : 2) a z nich charakteristiky pres-
nosti (parametre 0') pre všetky určujúce prvky meraní.
Pritom pri určovaní tzv. absolútnych posunov treba
zohladniť presnosť odhadu (aproximácie) referenčného
systému. Tým je úloha stanovenia vyžadovanej pres-
nosti merania posunov skončená.

3. Výpočet a testovanie empirických charakteristik
presnosti

Presnosť nameraných posunov charakterizuje:
- stredná kvadratická odchýlka O'L1x (parameter nor-

málneho rozdelenia v základnom súbore), pokial
výsledky meraní sú zaťažené len chybami s nor-
málnym rozdelením pra vdepodobnosti,

- úplná stredná chyba flL1x = VE(t2), ktorá zahrňuje
aj systematické vplyvy [11]:

kde: 0'2- disperzia náhodnej zložky úplnej strednej
chyby,

O'~ - disperzia premenlivej systematickej chyby
skupinovej,

fl~ - disperzia konštantnej systematickej zložky.

Pre prax merania je výhodné, keď sa systematické
vplyvy podarí obmedziť (vhodným postupom merania,
príp. zavádzaním korekcií - pozri [11]) do tej miery,
že sa stanú v porovnaní s amplitúdou náhodných chýb
zanedbatelné. V takom prípade z výsledkov meraní
mažeme získať reálny odhad prvej charakteristiky
(empirickú strednú kvadratickú odchýlku 8L1x) a pri
riešení otázok analýzy a interpretácie výsledkov po-
užiť ako model teoretického rozdelenia chýb Gaussovo
normálne rozdelenie a využiť výhody pravdepodob-
nostno-štatistických metód, ktoré sú založené na pred-
poklade nepasobenia systematických vplyvov.
Naproti tomu úplná stredná chyba (2) nie je prav-

depodobnostnou charakteristikou (nie je parametrom
rozdelenia). Jej násobok nemožno preto použiť na
intervalové odhady ani na iné pravdepodobnostné zá-
very, takže problematika analýzy a interpretácie vý-
sledkov sa tým stáva zložitejšou. Z toho d6vodu je
vždy d6ležité presvedčiť sa, či výsledky našich meraní
nie sú znehodnotené systematickými vplyvmi. Za-
stavme sa teraz krátko pri nich.
Ako uvádza J. Bohm [11, s. 424] mažu sa pri sčítaní

velkého počtu jednotlivých meraní (napr. pri geomet-
rickej nivelácii) nahromadiť ináč nepatrné systema-
tické vplyvy do tej miery, že značne prevýšia vplyv
náhodných chýb. Avšak podmienky na stavbách sa
značne líšia od podmienok v geodetických sieťach na

3) Je zná~e, že za predpokladu, že skutočné chyby e
a štandardné premenné t = elO' majú normálne rozde-
lenie, bude miera spofahlivosti (t. j. pravdepodobnosť
P{iel :s: emax) = 1 - <X) pri vofbe t = 2 dostatočne
blízka jednej (0,95) a riziko nesprávneho rozhodnutia
(t. j. pravdepodobnosť P{lel > ema",) = <X, kde <X je hla-
dina významnosti) dostatočne blízke nule (0,05).
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rozsiahlych územiach. Na stavbách sú spravidla ne-
vefké lokálne siete s pomerne malým počtom jednotli-
vých meraní. Nebezpečeristvo nahromadenia malých
systematických chýb a prekročenia vplyvu náhodných
chýb takmer nehrozí a pokial ide o systematické chyby
skupinové, možnosť ich působenia je nepatrná.

Ďalší podstatný rozdiel, ktorý sa niekedy v praxi
ešte stále dostatoěne nerešpektuje, spočíva v tom, že
účelom týchto meraní nie je určovanie polohy (t. j.
súradníc, výšok) pozorovaných bodov, ale určovanie
zmien polohy t. j. ich posunov. Preto pri odhade
kvantitatívnych charakteristík posunov vychádzame
zo zmien priamo meraných veličin za prislušný časový
interval. Keď pri všetkých opakovaných meraniach
působia približne rovnaké4) systematické chyby, po-
tom v rozdieloch priamo meraných veličín sa ich
vplyv podstatne zníži. Budú preto platiť vzťahy:

E(cJi) """E(cXi) = c: a

E(c,Jx) """ O, E(Llx) """LlX a ďalej

kde: i, j - i-té aj-té meranie.
Ako príklad uveďme chybu z refrakcie, ktorá bude mať
pre určitý uhol na určitom bode konštantnú system a-
tickú zložku Cli = E(c') = konšt. [11], vyplývajúcu
z konfigurácie terénu, polohy ramien uhla, porastu ap.
Keď opakované uhlové merania na určitom bode
budeme robiť vždy v tej istej dennej dobe (napr.
začiatok merania zvolíme vždy okolo 15 hod.) můžeme
docieliť, že ci' """ ci' a Llcii = (ci' - ci') """O.

Vzťahy (3) a (4) platia pre lubovolnú etapu, na zá-
klade čoho možno očakávať, rovnaké parametre
(stred rozdelenia a disperziu (J~x .. = (J~X'k) normálneho

>1 ]

rozdelenia náhodných premenných c,Jx a LlX. Z toho
vyplýva, že pri dodržaní zásady merania v rovnakom
komplexe podmienok, docielime rovnakú presnosť
posunov v jednotlivých etapách.

Na záver k tejto otázke můžeme konštatovať, že
hoci systematické vplyvy nevieme zatiaf úplne vylúčiť
ani v oblasti geodetických meraní posunov stavieb,
vieme ich spravidla eliminovať do tej miery, že hodno-
ta systematickej zložky úplnej chyby sa stane v po-
rovnaní s náhodnou zložkou nepatrná. Můžeme preto
predpokladať, že empirické rozdelenie skutočných
chýb (c,Jx) a odhadnutých posunov (Llx) bude približne
normálne. Tento predpoklad overil autor pri analýz ach
výsledkov viacerých nivelačných a trigonometrických
meraní posunov vodných stavieb.

Keby sa aj napriek uvedenému ukázalo, že syste-
matické vplyvy nie sú zanedbatelné (napr. boli preuká-
zané testovaním hypotézy o nulovej strednej hodnote
normálneho rozdelenía, príp. ináč), ale podarí sa nám
oddelene odhadnúť disperziu úplnej chyby a disperziu
náhodnej zložky, potom odhadneme aj systematickú
zložku a výsledky redukujeme. Ďalší postup je ako
v prípade náhodných chýb. Keď sa to nepodarí, neostá-

0) Tento predpoklad je plne odóvodnený pokiaT sa
dodrží zásada merania v rovnakom komplexe podmie-
nok (t. j. ten istý merač, prístroj, metóda, približne
rovnaké fyzikálne podmienky).

va nič iné len určiť empirickú hodnotu úplnej strednej
chyby a na intervalové odhady, krajné odchýlky ap.
použiť približné vzorce [11].

3.1 Testovanie empirických charakteristík
presnosti

O tom, či namerané posuny boli odhadnuté s vyžado-
vanou presnosťou a či sa dosiahla vyžadovaná kvalita
meraní a nepotvrdil rozpor medzi teáriou a experimen-
tom, sa presvedčime výpočtom a testovaním zodpo-
vedajúcich empirických charakteristík presnosti 8,jx

príp. 8", ktoré sa určia osobitne pre každý metádu
alebo prístroj podla známych vzorcov5).

Testovanie empirickej hodnoty strednej kvadratic-
kej odchýlky (empirickej strednej chyby) sa má vyko-
nať pri každom meraní. Má byť vždy súčasťou výpočto-
vého elaborátu merania posunov, lebo je predpokla-
dom správnej interpretácie výsledkov merania. Postu-
py testovania sú uvedené v literatúre (napr. [11]).

Na riešenie praktických úloh testovania disponuje-
me v súčasnosti aj hodnotami parametra (J pri viacc-
rých metádach. Napr. na meranie zvislých posunov
velmi presnou niveláciou určil autor hodnotu (Jlstan. =
= 0,08 mm, čomu zodpovedá (Jlkal = 0,4 mm. Táto
hodnota platí pre nasledujúci komplex podmienok:
presný nivelačný prístroj (libelový alebo kompenzáto-
rový) s planparalelnou doštičkou, invarové nivelačné
laty, dížky zámer 20-25 m a stredné atmosférické
podmienky.

Ako sme už v úvode poznamenali, je v praxi důležité
dať správnu odpoveď na otázku, či nameraný údaj
(odhad posunu) je důsledkom skutočného pohybu
stavby alebo ho možno vysvetliť působením nevyhnut-
ných chýb merania. Odpoveď na túto otázku má kfúčo-
vý význam pri analýze a interpretácii posunov v sieti
pevných bodov, keď treba z množiny pevných bodov
identifikovať tie, o ktorých možno s praktickou isto-
tou tvrdiť, že v danom časovom intervale zmenili svoju
polohu. Také body nepoužijeme pri aproximácii refe-
renčného systému, z ktorého vychádzame pri odhade
posunov pozorovaných bodov. Rozlíšiť skutočné posu-
ny od tých, ktoré můžu byť produktom nevyhnutných
chýb merania je vefmi užitočné aj pri pozorovaných
kodoch. Ulahčí to úlohu stavebnému špecialistovi,
btorý má posúdiť správanie sa stavby.

Aplikujúc poznatky z teárie intervalových odhadov
možno, za predpokladu, že výsledky meraní sú zaťaže-
né len chybami s normálnym rozdelením pravdepo-
dobnosti, postupovať pri interpretácii takto:
1) keď [Llxl ~ (Jd:ť, posun nemusí byť skutočný (nie je

preukázaný),

5) Napr. pre geometrickú niveláciu to budú empiric-
ká hodnota strednej kvadratickej odchýlky aritme-
tického priemeru obojsmernej nivelácie pre I stano-
visko, resp. na I km, z ktorých sa odhadne presnosť
zvislých posunov. Pri nezanedbateTnom vplyve syste-
matických chýb treba vypočítané hodnoty považovať
za odhad úplných stredných chýb (/.lx resp. /.ldX).
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2) keď aj", < ILJxl S 2ajx, posun mozeme považovať
za skutočný (riziko nesprávnych rozhodnutí 27 %),

3) keď ILJxl > 2oj"" sme prakticky istí, že posun sku-
točne nastal (riziko 5 %).
Udalosť 1) sa v praxi často interpretuje nesprávne.

Nezriedka sa z toho totiž dedukuje, že LJX = O.V da-
nom prípade však vieme len to, že meraním sme zmeml
polohy nepreukázali. Jej skutočná hodnota sa može
rovnať nule (LJX = O)alebo mMe byť LJX =J= o. Pre-
tože nulovú hypotézu Ho(LJX = O) meraním nikdy
nemožeme preukázať a pretože pre skutočnú chybu
platí E(ejx) = O, je meraním zistená zmena polohy
najspofahlivejším odhadom možného posunu LJX
[11, 12].

Keď nastane udalosť 2) treba všeobecne rátať s tým,
že bod sa posunul. Avšak riziko nespravného ~ozhod-
nutia je ešte vefké6). V treťom prípade považujeme
posun za preukázaný. Jeho skutočnú hodnotu LJX
síce nepoznáme, ale vieme, že s praktickou istotou
(riziko (X = 0,05) zapadne do dvojsigmového inter-
valu (ILJXI ± 2aj",). Z toho súčasne vyplýva, že mo-
žeme byť istí, že nameraný posun nie je zaťažený
vačšou chybou ako 2aj",(ema", S 2aj",).
Pri interpretácii posunov pozorovaných bodov po-

važujeme za hranicu na rozlíšenie skutočného posunu
dvojsigmový interval.
Na odhad a interpretáciu vodorovných posunov

použijeme konfidenčné elipsy, ktorých plocha pokrýva
zmenenú (novú) polohu bodu s praktickou istotou
(P = 0,95). V prípade určovania priestorových zmien
polohy to budú konfidenčné elipsoidy. Interpretácia
posunov je analogická ako pri konfidenčných inter-
valoch [12].

4.1 Prekročenie krajnej hodnoty posunu

Ďalšou úlohou pri interpretácii posunov je dať odpo-
veď na otázku, či skutočný posun dosiahol alebo pre-
kro čil krajnú hodnotu. Aj v tomto prípade sa obmed-
zíme na jednu zložku priestorovej zmeny polohy (zvislý
posun).
Aby sme mohli spofahlivo zistiť, či skutočný posun

LJX prekročil krajnú (prípustnú) hodnotu LJXpr1p., musí
platiť nerovnosť:

t. j. prípustná hodnota nesmie ležať pod hranicou
rozlišovacej schopnosti meracej metódy LJXr, ktorú
mčíme podfa vzťahu:

kde: k", dáva pre zvolené (X hranicu rozlišovacej schop-
nosti meracej metódy [8].

t Keď je ILJXI > LJXr, potom hodnota nameraného
posunu LJx nezapadne s pravdepodobnosťou (1 - (X)
do intervalu I", (-(,aj"" t",aj",). Z toho - za pred-
pokladu normálneho rozdelenia chýb - vyplýva, že

") Osobitnú pozornosť si tato udalosť zasluhuje pri
analýze stálosti pevných bodov.
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I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

keď [LJx[ < 2aj"" máme istotu (riziko (X = 0,05), že
skutočný posun neprekročil hranicu LJX" a teda ani
pripustnú hodnotu (LJX < LJXr < LJXpr1p,).

Keď platí nerovnosť (5) a súčasne nastane udalosť
(ILJxl + 2aj",) < LJXprip• (prípad 1 na obr. 1), možeme
byť prakticky istí (riziko (X = 0,05), že skutočný posun
nedosiahol prípustnú hodnotu (LJX < LJXpr1p,)' Keď
však (ILJxl + 2ajx) > LJXpr1p., potom z toho deduku·
jeme, že skutočný posun dosiahol alebo prekročil prí-
pustnú hodnotu: LJX > LJXpríp.'

4.2 Zistenie obdo bia konsolidácie podložia

S úlohou zistiť, kedy nastáva obdobie konsolidácie
podložia, t. j. obdobie, v ktorom sú prírastky posunov
bezvýznamné sa stretneme na kaž dej sledovanej
stavbe. O tom, aké hodnoty prírastkov posunov sú
bezvýznamné má rozhodnúť projektant. Autori publi-
kácie [13] napr. uvádzajú, že konsolidácia sadania pri
vačšine stavieb nastáva, keď ročná rýchlosť sadania
neprekročí 1,5 mm (keď LJX S 1,5 mm.rok-1). Na
spofahlivé zistenie, či resp.kedy nastalo obdobie konso-
lidácie sadania, použijeme opať hranicu rozlišovacej
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schopnosti meraccj metády LlXr• [8J (rozlíšenie menších
ročných rýchlostí sadania ako LlXr sa nevyžaduje).
Riešenie problému pre vodorovné posuny je v [8].
Keď poznáme hranicu LlXr a zvolíme riziko <x, potom

zo vzťahu (6) určíme max. hodnotu smerodajnej od-
chýlky

ktorá ešte zaručí, že nepost,rehnuté sadnutie neprekračí
hranicu LlXr. Keď /lx ::;;;20'.1"'. možeme byť istí, že
skut,očné sadanie neprekračilo hranicu LlXr.

Príklad. V danom prípade LlXr = 1,5 mm.rok-\
k.\ = 3,6 (pre <X = 0,05, [8J). Dosadením týchto hod-
not do (7) dostaneme 0'.1," = 0,4 mm.rok-l. lnterpre-
tácia je nasledujúca: pokiar nameraná hodnota posunu
L1x ::;;; 0,8 mm.rak-l, potom máme istotu, že skutočný
posun neprekročil hranicu 1,5 mm.rok-\ t. j. LlX <
< LlXr (s rizikom <X = 0,05).

Ciefom predloženej práce bolo riešenie problematiky
presnosti geodetických meraní posunov základov
a stavieb z aspektu využitia pri revízii ČSN 73 0405.
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K názoru autora článku na nevýhodnost určovanl
potřebné přesnosti měření posunů na základě očekáva-
ných hodnot posunú uvádím, že obecně je nutné vychá.
zet· z očekávané hodnoty posunu, i když s určením této
očekávané hodnoty jsou potíže. Posun je totiž pohyb
a při určování parametrú pohybu je třeba vždy vzhle-
dem k nekompromisnímu požadavku účelně vynalo-
ženýeh nákladú na měření použít takovou metodu, jejíž
rozlišovací schopnost apriori předem posuzováno
umožní tento pohyb definovat. Výjimky je třeba při-
I:?~lsti~,~ej~é~a u staveb, jejichž bezpečnost je mimo-
radne za\'azna.

Rozbor metod vyrovnání polygonových
pořadů

Ing. Václav Brož,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

Rozvoj moderní techniky radikálně změnil mnohé mě-
hcké metody. Pohled na hospodárnost nebo přesnost
při použití nových přístrojů je často úplně odlišný
od dřívějšího. Přes všechny tyto změny zůstává však
stále polygonový poř'ad jednou z nejdůležitějších
metod budování měřických sítí. Byl sice někde násled-
kem dnešní snadnosti složitých výpočtů nahrazen
jinými metodami, jinde však naopak získal na důleži-
tosti. Se světelnými dálkoměry a tachymetry je možno
často bez dalšího zhušťování základního bodového
pole překlenout vzdálenosti mezi jednotlivými jeho
body pouze s použitím polygonového pořadu, a to

i v 1. třídě přesnosti. Také připravované př'edpisy
pro bodové pole [IJ a pro vytyčovací sítě liniových
staveb [2J povolují - samozřejmě při splnění určitých
předpokladů - polygonové pořady se stranami až
1500 m dlouhými a o celkové délce př'es 4 km.
Je zřejmé, že takovéto pořady musí mít pro dosažení

konečné vysoké přesnosti každého jednotlivého bodu
nejen př'esně stanovená kritéria přesnosti měření, ale
že přesné měření nesmí být dodatečně znehodnoceno
ani zpracováním, tj. př'edevším vyrovnáním. Přitom
při dnešním stavu výpočetní techniky se vyplatí
i složitý způsob vyrovnání, např. podle MNČ, ovšem
jen tehdy, jestliže se prokáže, že přináší lepší výsledky
než přibližné metody. U liniových staveb se stále více
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prosazuje podobnostní transformace, protože často
vysoká vnitřní přesnost měření se neznehodnocuje
chybami v podkladu.

Otázkou nejvhodnějšího způsobu vyrovnání se za-
bývalo mnoho autorů, kteří došli k různým závěrům.
Jmenujme zde alespoň [3], [4J a [5]. V další práci [6J
je na základě porovnání skutečných pořadů zjištěno,
že pro pořady zkoumaných lokalit (za daných podmí-
nek) je nejpřesnější výpočet vetknutého pořadu.

Odlišné názory jsou pochopitelné, protože v polygo-
novém pořadu je relativně velmi málo nadbytečných
pozorování (pouze 3 uzávěrové odchylky) na velký
počet měřených a daných veličin. Lokalizace chyb je
proto obtížná, často úplně nemožná, zvláště vzhledem
k přítomnosti systematických chyb a chyb v podkladu,
které při zvyšující se přesnosti měřických přístrojů
nab}'vají stále větší důležitosti.

Toto vše způsobilo, že autor v [7J znovu řešil pro-
blém vhodného vyrovnání, a to hlavně se zřetelem
k vytyč ovacím sítím liniových staveb. Použil přitom
zpi'lsob modelování, aby se mohly sledovat odděleně
vlivy jednotlivých faktorů (nahodilé chyby, systema-
tické chyby, chyby v podkladu včetně chyb v orien-
taci). aniž jsou rušeny jinými vlivy. Ovšem i tak zůstá-
vá mnoho dalších vlivů, jejichž důsledky se často
těžko postihnou, např. tvar pořadu, jeho natočení
k souřadnicové soustavě a velikost nahodilých chyb
přisouzených jednotlivým stranám nebo úhlům.

2. Zásady tvorby modelů

Modely pořadů byly tvoř'eny podle dálc uvedených
zásad:
a) chyba v délce strany nezávislá na měřené délce,
b) extrémní povolený tvar pořadu (maximální vybo-

čení, odklon strany, poměr délek stran, délka pořa-
du),

c) nahodilé chyby jsou vytvořeny generátorem ná-
hodných čísel pro základní střední chyby 1 mgon
a 10 mm,

d) systematické chyby mají velikost +10 mm nebo
-10 mm.

o) chyby v podkladu: 40 mm ve směru pořadu nebo
kolmo,

f) orientační směr je chybný o 3 mgon.

Zkoumané pořady:
A - pořad o 17 vrcholech zatížený jen nahodilými

chybami
B - pořad o 10 vrcholech zatížený jen nahodilými

chybami
C - pořad o 5 vrcholech zatížený jen nahodilými

chybami
D - pořad o 5 vrcholech zatěžovaný různými chy-

bami:
Dl - jen nahodilé chyby
D2 - nahodilé chyby a systematické (+ 10 mm)
D3 - nahodilé chyby a systematické (-10 mm)
D4 až Dg - chyba v podkladu - v poloze (40 mm)-

vždy v jiné kombinaci směrů (D4 a D5 chyby
jen v podélném směru, D6 a D7 jen v příčném,
D8 a Dg v obou směrech)

DIO až D12 - chyba v podkladu - v orientaci
(3 mgon) - vždy v jiné kombinaci

D13 - chyby v podkladu - v poloze i v orientaci

D14 - chyby v podkladu jako D13 a navíc nahodilé
chyby

D15 a D16 - jako D14 a navíc systematické chyby

Ve všech uvedených pořadech byly porovnávány
odchylky podélné, příčné, polohové, délek, jižníků
a úhlů.

3. Metody vyrovnání

Každý pořad byl vyrovnán:
a) metodou nejmenších čtverců podle Eggerta,
b) podobnostní transformací,
c) odděleným vyrovnáním podélné a příčné odchylky,
d) rovnoměrně všem stranám přisouzena stejná opra-

va,
e) úměrně délkám stran,
f) úměrně absolutním hodnotám souř'adnicových roz-

dílů.
Protože vedle jiných způsobů vyrovnání byla zkou-

šena i nová metoda "oddělené vyrovnání podélné
a příčné odchylky", je nutno vysvětlit její princip.
Vychází z teoretického předpokladu, že v přibližně
přímém pořadu měřeném s konstantní základní střední
chybou v délce strany (měření světelným dálkomě-
rem) je podélná odchylka závislá jen na chybách
v délkách stran a naproti tomu příčná odchylka je zá-
vislá nejen na chybách v úhlech, ale i na délkách
stran. Postup vyrovnání pak je:
- výpočet jižníku spojnice počátečního a koncového

bodu pořadu (JPK

- výpočet úhlů stran se spojnicí

Ci = ({Ji - (Jl'K,

kde ({Ji je předběžně VyTOVnanýjižník strany

- výpočet podélné odchylky 01 a příčné odchylky 0'1

v uzávěru pořadu z odchylek v souřadnicích .xa y

- výpočet opravy podélné Vii a příčné vqi jednotliv}'ch
stran

IcosCi!
V!i=- 0/.---,---.l; [cosCi!

s;.cos Ci
Vqi = -01}' ----- ,

81'K

kde 8i je délka strany
8PI, je vzdálenost počátečního a koncového bo-

du pořadu.

- výpočet opravy L1y a L1.x jednotlivých stran

Výsledky vyrovnání jsou pro názornost sestaveny do
dvou tabulek, ve kterých je pro každou metodu vy-
rovnání a každý druh odchylky (podélná, příčná, atd.)
vyznač eno, zda jsou výsledky v porovnání s jiným
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chyby v podkladu jen v podélném
směru

chyby v podkladu jen v příčném
slněru

podélné
příčné
poloha

délky
jižníky

úhly
podélné
příčné
poloha

délky

Ijižníky
úhly
příčné
délky
jižníky
úhly
podélné

délky
jížníky

,

úhly
délky
jižníky
úhly
podélné

příčné
poloha
délky
jižníky
úhly
délky

I

jižníky
úhly

DIO
Dll
D12

Dl3
až
D16

------ --,--

',---,---\-
I======i===, I1---1--- - ---1--,---I-I---!--

+ 1 -1--'-1--
- 1 +- ------1---=-----,---

I~~o--0--01---
1----------
,- '- I
i --,- --, - ---1---I_~_I T -'-i--±-, + ---1- ,-
I-~i--~ ~O + _1-1---- ------j----

í' I-I~~I--I---
O +1--'11-+ +_=='1==

I ++ I
O i +' '--:-+1--1-'-
~) 1--=1' _J--I==

1 I;

I ~~ 1---=-1--- --1--
- I 1----1-- ------
I~-I ~ I-~-=:II--+--==II==
---I~-----~ ---- ---

----

+

Transformace

Z pokndje

'" rozděleno
'"~ 1~ IE:-

>1=-0 ~ I
>Q ••'O i

;~~.
.~ cť

Z ~''" ,

.." P-o
1"" ">=< O<';:l

+ +
+
+
+

"""'"~;: ~

I
I ~~ ~~ F ~o> ~
1--1

------

U podobnostní transformace jsou v několika přípa-
dech u úhlových odchylek rozlišeny odchylky uvnitř
pořadu a odchylky v připojovacích bodech.

metodami vyrovnání lepší nebo horší. Pořady byly
přitom rozděleny do několika skupin podle chyb,
kterými byly před vyrovnáním zatíženy. Tak byly
sdruženy pořady A až Dl, D2 a D3, D4 a D5, D6 a D7,
D8 a D9, DlO až D12 a D13 až D16. V obou tabulkách
byla použita tato symbolika:
+ uvedená metoda má v daném souboru dvou až

čtyř pořadů zatížených uvedeným druhem chyb
v průměru větší odchylky než ostatní metody
nebo v jednom případě výrazně větší odchylku

+ + výrazně větší odchylky
menší odchylky

- - výrazně menší odchylky
O nulové nebo téměř nulové odchylky.

Pro zkoumaný soubor platí, že není výrazná kladná
korelace mezi přesností polohy (včetně podélné~a příčné
odchylky) a přesností délek, jižníků a úhlů. Casto lze
dokonce mluvit o opaku a menší odchylky polohové
jsou vykoupeny většími odchylkami směrníků a úhlů.
Jsou proto metody vhodnější pro bodové pole (odděle-
né vyrovnání nebo rovnoměrné rozdělení odchylek)
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i Transfornlacc I
pokud

I

::
~ .;
'" je rozděleno >Q :::: _ S:.o o:
bIJ

'Q .~ '" 'Q

>:) '2~~]bIJ '" c:J
f::\ 0:"" S ,e;~,§ :.00: o :: ~~~~
>:J g» ~~ ::

I
'" >§E~'~.~ ro é- '§Z d>,...

;~3 ~~ o~ é- o ~ ':3 ,~. '-' o
I " ;:i>:l; ""';:i Ot;o- >-'~"=:r.:

podélné odchylky nahodilé I I

nahodilé + systemat. \--0-v pÍ'íčném O O

v orientaci - O
1

přičné nahodilé + + I +
nahodilé + systemat. + I
v podélném O O O

v orientaci O - -

polohové nahodilé + +
nahodilé + systemat.

....

+
v orientaci - O

délky nahodilé +
nahodilé + systemat. +
v podélném + I

- -

v příčném - O I - i
i

podélné i příčné
I

I
I
v orientaci -- O -

I společné - +!
jižníky nahodilé +

nahodilé + systemat. - +
i

v podélném - O
I + +

v příčném + + T +
I
---- ---

I podélné i příčné

I
1-- -----

v orientaci - O +
společné - -- + +

úhly nahodilé I! -----
Ii nahodilé + systemat. + I

i v podélném - O + +
I
v příčném O I + + +

I

podélné i příčné - O I - I + +
v orientaci O I +

I1 společné - -- I -.

I +I I

a naopak metody vhodnější pro vytyčovací sítě li-
niových staveb (podobnostní transformace) a metody
bez výrazného rozdílu (MNČ, úměrně délkám, úměrně
absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů).
Pokud jde o zdroj chyb, většina metod vyrovnává

lépe nahodilé, resp. i systematické chyby než chyby
v podkladu nebo má alespoň stejné výsledky. Jen
MNČ a hlavně transformace má lepší výsledky u chyb
v podkladu než ostatní metody. Zato transformace je
výrazně horší než ostatní metody u nahodilých chyb.

5.1 Podro bněj ší zhodnocení podobnostní
transformace

Podobnostní transformace má nejrozpornější výsledky
ze všech způsobů vyrovnání. Výrazně horší než jiné

je však pouze u pořadů zatížených jen nahodilými
chybami, popř. i ve spojení se systematickými, a to
u odchylek příčných a polohových, částečně i v dél-
kách. Ani tehdy však není horší než jiné způsoby
u úhlů. Zato výrazně lépe vyrovnává chyby v podkla-
du, a to jak chyby v poloze, tak i v orientaci. Jak již
bylo řečeno, v případě přítomnosti samotných nahodi-
lých chyb vykazuje výrazně největší příčné odchylky
(a v důsledku toho i polohové) ze všech zkoumaných
vyrovnání. Projevuje se to zejména u pořadu B, u kte-
rého se náhodou poměrně velké chyby v připojovacích
úhlech kompenzují s chybami v ostatních úhlech.
Velké příčné odchylky mají vliv i na přesnost délek,
i jižníky jsou trochu méně přesné, ale úhly jsou i v tom-
to nepříznivém případě stejně přesné jako u jiných
vyrovnání.
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Při přítomnosti nahodilých i systematických chyb
už není tak velký rozdíl mezi podobnostní transformací
a jinými způsoby vyrovnání. V případě samotných
chyb v podkladu však je transformace nejlepší. Při
pouhé chybě v orientaci jsou všechny odchylky do-
konc~ nulové. Při chybě v poloze jsou chyby v úhlech
uvnitř pořadu opět nulové, což je velká přednost
u liniových staveb. Větší odchylky vykazuje trans-
formace jen u délek (má-li chyba v podkladu směr
pořadu), popř. u jižníků a připojovacích úhlů (je-li ve
směru příčném). Jak vyplývá z předchozího, trans-
formaci lze bez obav používat i proto, že větší od·
chylky než jiné metody má u samotných nahodilých
chyb, tedy tam, kde se dají předpokládat při přesných
metodách měření menší chyby a tím i menší výsledné
odchylky a není tedy nebezpečí z překročení mezních
odchylek.
Celkově lze tedy shrnout, že podobnostní transfor-

mace je vhodná i pro nejpřesnější vytyčovací sítě
liniových staveb a že se doporučuje tehdy:
- je-li pořad delší než vytyčovaný úsek stavby a po-

užije-li se k vytyčování pouze vnitřní část pořadu
hez přechodu v připojovacích hodech na další
pořad, takže se neuplatní chyhy v připojovacích
úhlech,

- je-li podezření, že měřené veličiny jsou relativně
přesnější než podklad.

6. Závěr

Metody vyrovnání polygonových pořadů použité
v [I] a [2] jsou v souladu s výsledky rozboru vyrovná-
vacích metod popsaného v tomto článku. U bodového
pole byla povolena MNČ (u vyšších tříd přesnosti má
přednost) a přiblížné vyrovnání - pří stejné přesnosti
měření úhlů a délek úměrně délkám stran, jinak
úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů.
Podobnostní transformace nebyla povolena.
U vytyčovacích sítí liniových staveb byla povolena

MNČ (má přednost, jestliže je pořad připojen na zá-
kladní bodové pole), podobnostní transformace (má
přednost při připojení na méně přesný podklad)
a přibližná vyrovnání (stejně jako u bodového pole);
ta jsou povolena ve 4. třídě bez omezení, ve 2. a 3.
třídě jen do určité velikosti odchylky v uzávěru pořa-
du. Zároveň byla učiněna opatření, aby se u všech
metod důsledně kontrolovaly všechny odchylky
v uzávěru pořadu (při tak nízkém počtu kontrol, jaký
je u polygonového pořadu, je velká škoda se výpočet-
ním postupem o některou připravit). Proto i přibližný
výpočet souřadnic u podobnostní transformace se
musí provádět v použitém souřadnicovém systému
a polohová odchylka se porovnává s mezní odchylkou
je stanovena mírnější, protože se předběžně nevyrov-
návají úhly.
Poznámka:
V článku se používá novější označení úhlu gon a mgon,
které je v zahraničí již běžné, místo tradičního g a CC.
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Slovenská konferencia Geodeticko-karto-
grafickej spoločnosti ČSVTS

13. novembra 1982 sa konala v Bratislave, v kaviarni
Bajkal, Slovenská konferencia Geodeticlm-kartografic-
kej spoločnosti (GKS) ČSVTS. Zúčastnilo sa jej 45 dele-
gátov s hlasom rozhodujúcim, 6 delegátov s hla90m po-
radným a 6 hostí. Konferencia zhodnotila činnosť GKS
ČSVTSv SSR za uplynulé 5-ročné obd:obie a vytýčila ďal-
ší program svojej činnosti k plneniu záverov XVI. zjaz-
du KSČ.
V správe o činnosti, prednesenej predsedom Sloven-

ského ústredného výboru (SÚV) GKSČSVTS Ing. Pavlom
Kmeť k o m, sa konštatovalo, že členovia a orgány
ČSVTS orientovali svoju dobrovofnú činnosť na konkrét-
ne úlohy, týkajúce sa urýchrovania a efektívneho uplat-
úovania vedeckotechnického r:ozvoja odvetvia geodézie
a kartografie. V rámci SÚV GKS ČSVTS pracovalo 8 od-
borných skupín, ktoré sa výrazne podielali na usporia-
daní 20 celoštátnych a republi:kových podujatí, na kto-
rých sa zúčastnilo 1686 odborníkov (z toho 24 za za-
hraničia). V 23. pobočkách ČSVTS na Slovensku, hlásia-
cich sa svojou odbornosťou k GKS, j:e organizovaných
1235 členovo Členovia pobočiek ČSVTS sa aktívne zúčasť-
ňujú na plnení úLoh v oblasti komplexnej socialistickej
racionalizácie a pri zavádzani technických inovácií. Zá-
sluhou dobrého vedenia a aktívnej činnosti čl,enov ČSVTS
sa každoročne dosahuje nielen prekročenie smerného
čísla pre počet zlepšovacích návrhov (ZN), ale aj pred-
písaný spoločenský prínos ZN. Napríklad kým v l'oku
1978 bolu podaných 153 ZN so spoločenským prínosom
940 tis. Kčs, v roku 1981 bolo podaných 174 ZN s príno-
som z ich využívania vo výš'ke 1,7 mil. Kčs.
V diskusii k prednesenej správe a k návrhu Programu

činnosti GKS ČSVTS vystúpilo celkom 14 delegátov a
hostí. Predseda Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie Ing. Ondrej Mi c h a I k'O vo svojom vystúpení
oboznámil delegátov konferencie s koncepciou a prognó-
zou rezortu geodézie a kartografie na Slovensku.
Konferencia zvolila 17-členný ústredný výbor a 3-

-člennú revíznu komisiu. P r e d sed o m S ÚV GK S .
ČSVTS sa opatovne stal Ing. Pavol Km e ť k o.

Mária Segešová,
tajomníčka sOV GKS ČSVTS

1983/125



Geodetický a kartografický obzor
126 ročník 29/71, číslo 5í1983

K možnosti porovnání parametrů
geodetických přístrojů téhož typu

Neustálý vývoj g>eodetických přístrojů jednotlivých
výrobců poskytuj1e j:ejich uživatelům - geodetům
v praxi i u přístrojů téhož typu různé hodnoty
jednotlivých technických prametrů nebo vlastností.
Jednotlivé technické parametry pak zásadně ovliv-
ňuji produktivitu práce, přesnost měření, míru ná-
ročnosti obsluhy, trvanlivost a míru opotřebení a
další vlastnosti, které pak sp'ollu s cenou přístrojů
rozhodují při nákupu mezi přístroji jednotlivý,ch
výrobců. O parametrech jednotlivých přístrojů se
diskutuje na pracovištích, názory na výhody či ne-
výhody jednotlivých hodnot parametrů a vlastností
se čast'Di liší a není pak snadné ori8lntovat zásobo-
vání obj:ektivně správným směrem. Cílem tohoto
přísp,ěvku do našeho časopisu je ukázat na způsob
objektivnějšího porovnání přístrojů téhož typu růz-
ných výrobců a předložit pmovnání čtyř typů pří-
strojů, tří typů teodolitů a běžného typu diagra-
mového tachymetru vČ1etně tachymetru s posunem
rysek nitkového kříže, čtyř hlavníCh :evropských
výrobců Zeiss, Optaill, Wild a Kern, vypracovaném
ve VÚGTK ve, Zdibech. Uvedený postup by měl být
so'učasně ukázkou, jak porovnávat i jiné skupiny
geodetických přístrojů, zejména elektrooptické
dálkoměry a nivelační přístroje. Uvedené přístroje
jsou porovnány bez ověřovacích zkoušek jednotli-
vých parametrů s tím, že údaje výrobců jsou zde
podle zkušenosti relativně spolehlivé. Do poirov-
nání nejsou pak zahrnuty míra opotřebení a mo-
Dálního stárin:utí a cena jako parametry, jejichž
posouzení je podstatně složiMjší a je postiženo
dalšími složitými vlivy.

Číslo
parametru

Střední chyba měření směru ve dvou po-
lohásh
Zvětšení
Obraz
Minimální zaostření (m)
Násobná konstanta délek
Nejmenší dílek úhloměrné stupnice
Zpllsob nastavení indexu výškovéh'o
kiruhu, rozsah činnosti kompenzátoru
(popř. citlivost index. libely)
Střední chyba urovnání kompenzátoru
Citlivost alhidádové libely
Hmotnost (kg)
Rozměry [cm)
Optický dostřelovač /min. zaostření/
zvětšení
Zorné pole ,na 1 km (m)
Nejmenší dílek výškového kruhu diagra-
mových tachymetrll!odhad zlomku

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Ing. Václav Šanda,

Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

15 Stř. chyba určení vzdiálenosti na 100 m
(cm]

16 Stř. chyba převýšení na 100 m (cm)
17 Poloha dostřeďovače u tř. 2"

Konstanty pro převýšení (pro diagramo-
vé tachymetry)

18 Bodový rozdíl
19 Celkové bodové hodnocení.

Uvedené teodolity a tachymetry jsou poro1vnány
podle rozdílového kvalitativního a částečně i eko-
nomického efektu jednotlivých technických para-
metrll a vlastností při používání přístrojů. Roz-
dílový efekt byl určen na základě zkušeností z hle-
diska používání přístroj li pro běžné geodetické
práce, přič.emž přístroje Zeiss jsou hodnoceny 100
body a přístroje ostatních výll'obců v jednotlivých
parametrech plus nebo minus body, které jsou na-
konec se1čteny a vZ'ájemné rozdíly bodů jsou mě-
řítkem rozdílového ,ekonomického a kvalitativní-
ho efektu s omeze.ním, uvedeným shora. Výsledky
por:JVnání jsou uvedeny dále ve čtyřech tabulkách
pro teodolity třídy přesnosti 2", 10", 30" a diagra-
mové tachyme:try, a to pro 13 parametrů u teodo-
litů a 15 parametrů u diagramových tachymetriL
K jednotlivým hodnocením je vhodné uvést něko-
lik doplňujících informací. U teodolitů třídy 2" se
jednotliví v~robci výrazně liší těmito parametry:

- umístěním optického dostřeďovače, který u teo-
dolitu Wild 2 je na trojlDJožce, což je velmi ne-
gativní vlastnost,

délkou minimální záměry, přičemž hodnoty vět-
ší než 1,5 m negativně ovlivňují produktivitu
práce,

- druhem obrazu, přičemž převrácený obraz je
hodnocen negativně.

U teodolitů ostatních tříd přednosti jsou negativně
hodnoceny zejména vypuštění optického dostřeďova-
če a kompenzátoru indexu výškového 'kruhu. K tomu
je třeba dodat, že třída přesnosti 10" není tak
jednnznaČlně vymezena jako třída 2"a k jejímu za-
řazení přispěl nový typ teodolitu Zeiss označený
jaiko Theo 015 B. U diagramových tachymetrll j:
rovněž zcela negativně hodnoceno použití indexove
líbely ve srovnání s kompenzátorem, vypuštění np-
tického dostřeďovače není považováno za tak vý-
razně IDJ8gativní vlastnost jako u teodolitů.

Závěrem je třeba znovu uvést, že i když rela-
tivní posouzení jednotlivých parametrů a vlast-
ností co do počtu plus nebo minus bodů je částeč-
ně subjektivní, většina viětší,ch rozdílů v hodnoce-
ní je zejména pokud se týče znaménka jasná a
umožní posoudit vzájemně hodnoc8lné typy jed-
notlivých výrobců.
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Číslo I Zeiss i Opton

I I
Wild

I
I Kern I

para- Theo OIOB Body

I Th2 Body T2 Body ! DKlII-2A I Body
metru I DKlI1-2B

1 I 3ee -
I

3ee - 3ee - 3ee I---=----I
2 I 30 30 30 (40, 18) +5 32 I, - - -

standardní vyb.

3 vzpřímený - vzpřímený - vzpřímený - obrácený -10
vzpřímený -

----
4 L5 - L6 -2 2,2 -5 1,7 -3

-~.-
5 100 - 100 - 100 - 100 1-+3-__ o _~

6 2ee - 1ee +3 lee . +3 lee1-------- !
7 kompenzátor kompenzátor kompenzátor kompenzátor I

4' - 2' -3 5' - 4e/2' -3
---

8 0.3" == lee ~. 0,2" - 0,3" ----- lee == 0,3" -

9 20" - 20" - 20" (10") -- 20" -
.-._---

10 4.7 ---- 5,2 - 6,0 -2 6,2 -2

II 40 x 22 x 17 - i - - - ~- - 30 x 16 x 21 ---- -----_ .._-
12 ano/0,5/2,1 ---- ano/0,55/2 - ano - ano (0,7) -

---.-- -- --~
17 na alhidadě -- na alhidadě - na trojno~co -10 na alhidadě -

-- -_ .. -' ----- -_.-_.--- -~-

18 __ o -2 -9 ·15
-5

,--~I --- ----_. - .--
19 I 100 I I

98
I

91

I I
85

I I 95

Cislo "para·
llletrn

I Body I Body I Kcrll
Body

I
Wild

DKlII I T-I
I I

I

- 10ee - 10ee

- 20 -5 30 x
._-~ _.-

- obrácen)' -10 vzpřímený

- 0,9 +3 1,7

- 100 I
- I 100

--- -
- 10ee I - 20ee,

I---~-'
- libela . -10 kompenzátor

30" 2'

vzpřimený

1,5

100

vzpřímený

1,5

100

20ee

kompenzátor
4'

20ee

kompenzátor
20'

30"

5,84,5

42 x 23 x 19

ano/0,5/2,1

4,6

30 x 16 x 21

ano/0,7

26
ano/0,50

27

-22
78

-4
96
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I
h i

I ~ I
10ee . -1_ I 10

ee I =
30 x - I 30

převrácený 11-10 \ vzpi'ímený
1,6 - 1,7

i=
1--151
-I
-I

4,7 - I-- 1-
- ~-~1-15

I

: .g Ii ':l
I .:c:

2 30
3 vzpřírnený
4 1,5

vzpřímen)'
1,6

kompen-
zátor

kornpen-
zátor
4'/8e

30"
4,74,6

40 ;< 22 x
x 17

ano/0,5/2,1
-----

23 m [-
1-401

I

60 I

ano/0,55/2
24

kompen-
zátor
5'

ano/0,50
27

1\::('l'Il
K-Is

(KI- SE)

vzpřímený

-2! 1,5

le

kompen-
zátor
10'

6"= I 30"

1

- i 4,6

i 30 x 16 x

I

I -! x 21--I ano/0,70

1

- I 26-2[--

I·' I

I I

! Kern I
h I K - LI., AE i h

~ I I ~
chybí 1_-_
28 (32) !-

- vzpřímený i -
1,8 (2,2) 1-3

1-5
_ 100 ' -

_I le I-

I

kompen- 1--
zátor I

+2 20' I +2
-3 30e, 1-4
_ ~~-i---=-

- I 4,2 \-=--..
I 15 x 20 x '

x 28 1_

I 991

(-íslo·1
I

IBody I I
[BOdyl

i
7-císs I Opton Wíld Kern }(ern

I Bodypu-ra. ! Dalta OIOB IBody HTa,4 RDSl Body I DK-HJ KI-HA
[lletrnl

I

1 10ee - 100e - 20ee -2 10eeJle - 10ee -

2 25 ----- 25 - 24 - 27 - 28 -

3 vzpÍ'ímený - vzpřímený - yzpřímený - yzpřímený - přeyráeený -10

4 3m - 2m - 2,4 - 1,8 - 1,8 -
rnax. 150 I

5 100, 200 - 50, 100, 200 - 100 -3 100 -2 100 -:3--
6 le - le - le - 100ee/le +5 le -
7 kompenzátor - kompenzátor - libela --15 libela -15 kompenz~itor +2

4' ~' 30' 30" 10'

8 I"= 3ec - - - - - - - - -
--- --- --

9 :30" - 30" - 30" - 30" - 30" -
___ o

10 4,9 - 5.3 - 7,1 -2 5,0 - 4.5 -
II 40 x 22 x 17 - - - - - 15 x 20 x 28 - - -

12 ano/0,5/2,1 I - ano - ano "- - -5 - -5

13 1,25° - 24 - 22 - - - - ---
14 1e11 Oee - 1',/- - 1e/20ce - tg 0,001 - le/l0ce -

15 10,20 - 5, 10, 20 +5 - - 3-5 +15 10-20 +5
16 3, 5, 10, 15 - 3, 5, 10,20 - - - tg -t 0.0001 +5 10--20 -

-
17 10,20,50,100 -=-1 10,20,50,100 - 10,20,50,100 - "- - -_.-- -

18

100\

+5 -20 +3 -II

I 19 105 80 103 89

1983/128



Geodetický a kartografický obzor
ročník 29/71, číslo 5/1983 129

LITERATURA:
ll] Pro.~p~kty a firemní literatura výrobců geodeticJ<:ých

přístr'ojů Zeiss, Opton, Wild, Kern.
[2] MEISENHEIMER, D.: Geodatische Instrumente und

Gerate - Marktii'bersichten und Auswahlkriterlen.
Ver!ag Ghmierlorz, Wieslbaden 1981.

Do redakce došlo: 7. 12. 1982

Lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,

katedra vyšší geodézie,
FSv ČVUT v Praze

Vyjádření redakční rady a redakce:

Podané srovnání vychází Ipouze z dílčích technických
parametrů, jeljichž hodnotu lze VYijádř,it číselným uka-
zatelem. V 'pojednání není uvážena řada dalších kri-
térií,která mají zhledisJ<:a uživat,ele příst,rojů rovněž
zásadní význam a která mohou ovlivnit ',pořadí hodno-
cenýe:h ,přístrojů. Jde např. o odolnost přístrojů při
transportu a vůiČi 'prostředí [vlhko, ,prašnost, teplotní
rozsah], o životnost přístrojů, o bcyhatost sortimentu
nabízených Ipřístrojů a další. Rovně,ž Ihodnocení někte-
rých parametrů ,příslušným počtem bo,dů má do určité
miry subjektivní charakter.

Výb~r z~ Zprávy o činnosti ČÚV
a SUV CSVTS - společnosti geodézie
a kartografie za rok 1982

Období r. 1982 bylodharadl:teristiciké p,robí,hají-cí pnp,ra-
vou českého a slov'enského sje'zdu ČSVTS a národních
konferencí~pole'čností. Uskute1čni'ly se VeS (Ikonferen-
cel Ipobo1ček Č'SVTS, \konf~ence 'k['ajs'kých výboru
(městské'ho vý,boru v Praze a Bratislavě ) a odborných
s'kU'pin a současně hlavní pozornost byla soustředěna
na následující otáz:ky:
Významným problémem v dalším olJdobí je otázka

charakteru práce VTS, ja'ké úlohy má naše sp'olečnost
řešit, ja'k o'rientovat SVOJI další činnost, aby co nejlépe
plnila své poslání 'vyp,lýva'jí.cí ze závěrů XVI. sjezdu KSČ
i dlore,ktiv č1e'slké a ústřední rady ČSVTS.
Vědec'koteohniClká spole,čnost je společností dobrovol-

ných členů, ,které sdružuje jejich záj~m o rozvoj vědy
a t'p;'chniky (RVT) a pokrok dané organizace, oboru či
odvetví. K realizaci těchto SVýc~hzájmu veliký poč,et čle-
nů VTS ne,]jtwj1e svých sil ani času. V konkrétní práci
členu poboče1k v ro~voji VZH, ZN a KSR spatřujeme
základní 'posIání orgánu VTS.
VTS je členskou organizací Ná·rodní fronty, kte,rá roz-

víjí svou činnost v d,ahoidě se státnírrni a hOlspodářskými
orgány a organizacemi. Vzájemné rovnoprávné vztahy
jsou upraveny dohodami o spOlupráci, ,které vycházejí
zl2rincilpu vzájemné pomoci a :prospěšno,sti.

Uloha apost'avení ČSVTS se upevňurj1e tou mě·rou, jak
se jí daří přispí'voat a podílet se na ře\Šení -rozbodujíeích
p,roblému dané organizace, oboru ,či odvětví, V té sou-
vislosti se Zldurazňuje úlQlhaČSVTS při prosazování ce-
lospDlečenskýeh zájmu. Z dalších námětů doporučui'e:rne
administrativní metody řízení nahradit větším stYlk1em
s ,kraji a poboč'kami ČSVTS.
V politicko-odborné činnosti při stále vyspěle'jším a

poliUcko-odborně z,datně!jším aktivu členuČSVTS - geo-
dézie a ,ka'rtografie, stále více řešit problémy interdisci-
plinární/ho charakteru, které mají vztah k zásadním pro-
blémum národního' hospodářství a spole-čnosti.
Konečné výsledky geodetickýeh °a kartografiClkých

prací, geodetické a ,kartografic,ké metody a prostředky
se budou využívat při řešení řady složitýc'h probIému so-
ciálně-e,konomické'ho rozvoj/e, jako nap'ř. při řešení otá-
ze'k .palivové základny, energeUky, výroby potravin,
vyšším využitím pudního fondu, rozvoje měst, zlepšení
životního prostředí aj. Význam geodetických a kartogra-
ficikých informaeí vZirůstá s naléha'vou po,tř,ebou spol8'h-
Iivé evidence přírodních a sociálně-ekonomických zdro-

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČÚV ČSVTS·GK Praha,

, Mária Segešová,
tajomníčka SUV GKS ČSVTS, Bratislava

ju v ipodmínkách intenzívního civili'lačního a sociálně-
-~konom~ckých zdrO'jů v podmínkách i nt8lllzívníbo ci-
vili'začního a sociálně e'konomiakého rozvoje.
V této souvisIosti se zvyšuje náročnost vědeckotech-

n~clkého rOrlvO'je a p'ráce ČSVTS.
P.ro příští období ,se předlPolkládátot,o rámcové za-

měření činnosti ČSVTS - spoI.ečnosti geodézie a kar-
togr,Mie:
a) i nadál8' p,latí opatření, vyplývají1cí ze závě'ru XVI.

sj/ezd u KSČ,
b) fOIZ'VO,jJednotliVýCh obO'ru a odvětví ,probí'há za stále

složitějšíCih podmínM,kdy vznůkají nové, dříve ne-
existující problémy, na je,jich'ž řešení jiOU zaint,ere-
sováníčllenovéČSVTS ruzných organi,zací a resor-
tu. MelZi takovéotáZ1ky v našem odvětví v souč·asné
době patří na1p'ř. problém optDmálnílho počtu a struk-
tury vysokoško1ský'ch a stiíedoškolských odborný,ch
ikád'ru a jejich ,plné využití pro potře'by ná'rodrního
hospodářství, dál,e optimalizace' výchovně vzdělávací-
ho p,rocesu na odborný'ch školáe!h, otázky vyššího
Ulplatnění geodézie a .kartografie v národním hospo-
dářství, rozvoj vědy a teClhnlky v podmínkách re'a-
lizace "Soubo,ru opatření", rozvoj exportu geodetlc-
,kých a kartografiokýclh prací, vyšší Ulplatnění oboru
geodézie a kartog,rafie' v mezinárodní věd·eckotech-
nioké~poluprác.i aj. Na tyto otá'z,ky budou také
orientovány politioko,odborné alkce naší Slpole'čnosti,

c) zvláštní ·pozornost budeme i nadále věnovat ochraně
a využití pudního fondu, neboť z práce geodetu a
k,artrografů vyplývá řada námětů a poznatku jak
lépe využít zlemě1dělský pudní fond.
ČÚV i SÚV Sipolečno'sti geodézie a kartografie s,e

zaměřil zejména na plnění výz,vy čes.ké a slovenské rady
ČSVTS - "Každá pobočka -ka~dýčle'n alespoň 1 kon-
krétní úlkol".
Výsledky těeohto opatření se budou promítat do kva-

lity programu Kompl8'xní socialistické racionalizace
v hospodářských organizacích geodézie a kartografie-, ji·
miž byl zajišťován nárůst produktivity prací v jednotli-
vých lertech 6. a 7. pětiletky.
Rozvoj VZH byl stimulován pravidejnýmkaždoročním

pořádáním Burzy technic,kých zlelpšení (BTZ) resp. Geo-
deticlkých informačníc:h dnu (GID), které se konají
u příležitosti Me'zinárodního strojírenského veletrhu
v Brně za úč'asti poboČreJ<:ČSVTS podnůku geO'dézie a
kartografie i dalších geodetiakýeh praco'višť ruzných
odvětví, a to z ČSR i SSR. Od r. 1982 se předpokládá
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zalLraniční účast na těchto významných politioko-odbor-
ných akcích.
S:pole,čno'st geodézie a kartografie projednala závěry

všech jednání straniclkých a státníah orgánů a plén
české a slovens!ké rady ČSVTS, ZJejména závěry XVI.
sjezdu KSČ, je'jiah rO'zpracGvání pro podmínky s1Joleč-
nosti geodézie a kartografie a jejich kont,rolu.
Z nich vYlPlynula především tato o,patření:
Rozlpracování závěrů XVI. sjezdu KSČ pro podmín,ky

spole'čnosti geodézie a ikartografie ČSVTS.
,Po prJjednání "ZpráVY" o oipatřleních k zabezipečení

realizace závěrů XVI. sjezdu KSČ v orgáneoh ČSVTS a
návlrhu hlavních smě,rů iPoliticko",odborné ,činnosti ČSVTS
-- společnO'sti geodézie a kartografie, vyplývajících ze
závě'rů XVI. sjezdu KSČ plénum ČÚV i SÚV ČSVTS -
GK uloži:o všem orgánům společn:Jsti (odborným sku-
pinám, kra'jským výborům resp. městs,kému výboru
v Praze a Hratislavě) zaměřit politioko-cdbornou čin-
nost 'v dalším období na tato opatření:
1. Zdokc,na:lením socialistického infO'rmačního systému

o pf1dě a nemovito,steeh přispět k plnému využívání
půdního fondu, zintenzívnění jeho ochrany a ,ke zdo-
konal~ní soust,avy plánování a říz,ení v zemědělství.

2, Vyšším využitím geode'ticlkých metod a prostředků
pomoc,i 'při racionaliza,ci tě,žby uhlí na povrohových
doleeh a 'rulvoji energeti:cké zá,kladny, zejména vý-
stavby jaderný'clh e,le'ktráren.

3. ROlZšířit uplatnění inženýrské geodézie v investiční
výstavbě a dosáhnout tím úspor vle stavební výrobě,
zejména na technologiaky náročných stavbách.

4. Zdokonalit geodetické aka1rtografické metody a sy-
stém intel1P'retace je,jich výsledků jako s,oučást kom-
p'iexního gleo1ogtoko-geofyz.iikálního ;průlZ~mmu no,vých
příf'Odní'C'h zdrojů a nerostných surovin na území
ČSSIR.

5. ZaMzlPečit rozvoj socialistické iniciativy členů CSVTS
- GK z,elj:ména formou VZH a melZLoborových KRB
,orientovaných na výše uvedená o:patření.
Uveldená op'at'řemí se postupně promítají do plánů po-

litic:ko-odborné činnosti společnosti gleodéz.ie a kllJrt,o-
grafie na období 7. pětiletého plánu.
Na zákla'dě nově uzavřené dohody (1981) o vzáljem-

né spolupráci s resortem ČÚGKa dalšiclh stávajícíoh
platných dohod s SÚGK, FMD a FMND byly v,eŠlkeré
PDA, zař,azené do plánu POČ na r. 1982 s těmito resor-
ty předem pTojednány. Obdobně jsou jim přerdávány i
výsledlkyPOA (závěry, usnesení a dO/poručení).

RozhodUljící úlkoly státní hospodářské politi!ky byly p,ro-
mítnuty v náplni všech 'POA plánovaných společností
geodézie a 'kartografie na r. 1982 a ,při'pravovaný'ch na
rok 1983.

Značná pOlZornost byla věnována aktivní 'pod:poře po-
litilky KSČ u všeah poboček a členů ČSVTS ,a pomoci
při form:,vání socl,alistiokélho vědomí a aktivního pří-
stupu Ik řešelní ,problémů a zvýšení pro.duktivity práce.
Těžiště POČ sp'olečnosti geodéziJe a kartografie spo-

čívalo v přípravě a zajištění všech plánovaných POA
plánovanýoh a us'kutelčněnýoh v r. 1982.
By,ly to:

a) M DNT G e ode t i c k é i n for ID,alč n í dny
Brn o 8 2, (15. září), 298 účastníků.
X I X. b ur za tec Ihnic k Ý c h z I e iPš e n í, (16.
až 18. září), 453 úč,astnílků.
(5 účastní,ků ze ZSS, 7 z KS).
Geodeitic'ké informační dny (mD) - 12 pledstavi-
telů čs. a zah'r,an'ičních výrohců pOlmůc81ka za:řírzení
pro odvětví geOldézie a kiarto~rafiJe s8lZnámillo ÚČast-
níky se špičkovou technikou a takto významně při-
I>pělo k získání posledníClh - nelJnověljších infoll"mací
o instrumentáriu tohoto odvětví. Získ,aný sou,bor in-
formací má velký inspirativní 'vtiv pro novátory, pra-
covní,ky v o!blasti tedlmiakého rozvoje i řídícf sféru
celého odvětví.
Burza te'chniC'kých zlelPšení (BTZ) - ve 12 expozi-
cíah bylo vystaveno 57 ZN, vynálezů a raci,onalizač-
nlc'h námětů, což 'podstatnou měrou přiSipělo k roz-

voji VZH v ce.lém odvětvi ge:Jdérzie a kartografie
(v expozicíoh se vystřídali návštěvníci ze 115 geo-
deticlkýah pracovišf z c,elé ČSSR).

bj C konI. IV. konferene,e geodézie a karto-
g r a f i e v do pr a vě ve dnech 5.-7. ří'jna v Lu-
h.ačovicíeh s celkovým ,počtem 267 účastní,ků.
Tato, odborná a,kce konaná p~,d záštritou miniJstra do-
pravys. ing. V. ,Blaž'ka ,projednala základní otázky
dalšího rozvoje geO'dettc'kých a ,kartograficrkých pra-
cí v dopravě. V referáte'ch byly soustředěny po-
znatky z výzkumu i ,praxe za poslední období a na-
vrženy da,lší směry rozvoje této důležité činnosti
v dOll)ra,vě a posouzena ce1lkovákonoepce geodézie
a Ikalrtografie v dG'pravě.
Vzniklá doporučení byla promítnuta v těohto oblas-
tech:
- zá!k'adní bodové pole a mapování
- inženýrská geodézie
- dokumentaoe a evtdence nemovitostí
- ipřístrojová techni,ka
- výohovakátdrů.

c j C sem. D d bor n á v Ý c h o 'va g ,e o de t f1 a k a r- .
to g r a f Ů VB<rdne,ch 9.-10. listopadu v Hradci Krá-
lové s celko'vým počtem 92 účastníků.
Úč,astníci senninář,e p,ro'jednali současné problémy vý-
chovy odMrných kádrů v oboru geodézie a karto-
grafie a p,ředrpolkládaný výVOjv příštích letech. Vh~,d-
nost ul>pořádání sleminá,ře se proj,evUa jako zá'Važná
a to jak z hl,edislka p'ro vyjasnění a Uipřesnění hlav-
ních problémů, tllJk ,ke sjednocení názorů na další
vlhndná opatření k dosažení vyšší kvality politicko-
odborné výchovy geo'detů a kartog'rafů na rf1zných
stupních šlkul a v různýc'h formách vý,chovy.
Postulpnéře'šení hlavních 'problémů 'výchovy je! po-
třeibné ,ke splnění náročných ÚJkolů v geodézlia ikar-
tograf'ti, ,vyrplývajíeíoh ze závěrů XVI. sjezdu KSČ.

d) R sem. "Nové směry vedení evidence nemovitostí"
v'e dnech 2. a 3. HSlt<D!palduv 'Karlových Varech s 'poč-
Mm 165 účalstníků.
Na semináři byly 'p:rojednány o,tá1Z!kysouvisející s vyš-
ší funkční využ.itelností evidence nemovitostí (EN),
z~jména
- pfO'věr'ky ZPF
- pro:hlou'beníautomatizace vedení a využívání EN
- integlraoe r,egi:stru EN s jinými informa1čními

systémy.
Bli'žší informacej.e uvedena v GaKD č. 4/1983.

e) 3. sympozi:um o automatizaci v geodézii a ,kartografii
7.-8. 4. 1982 v Bratislavě s ceEkovým po,čtem účast-
níků 207.
Odlborné zamě'ření zasedání bylo orientováno na :pre-
sentaci dosaženýe,h výsledků ,a'utomatizace 'v geodézii
a kartografii od 'posle,dníiho syIIl;pozia v r. 1977 a na
inf,ormováníodborníků o možnostech realilZace, ,po-
znat'ků vědy a teehn,i!ky na úseku automatizace. Re-
ferálty byly rO'z;děleny do sedmi tematických o,kruhů.
Sympozium splnilo plánované cíle. Závěry a dopo"
ručení byly pi'edány SÚGK.

f) IkonL Fotogrammetrie v nárOdním hospodářství, 1.-
3. 9. 1982 s (počtem 74 'Ú'častní,ků (z toho 4 ze za-
hrani,čí) v Tauranské Lomnici.
Konference 'S'8 :konala pod záštitou !předSl8dy SÚGK.
Odborné za:mě,ření konference bylo ori,ento,váno na
presentaci výsleldlků ,čes'koslovenslké fo:togrammetrie
od ,posl,ední fotogrammeufliaké konfere,llIce; see:námení
pracovnDků 'resortu ge'Oldézi,ea mi:mor'esortlllí,ch orga-
nirzací s nejnovějšími ,posturpy fotogram:metric.kých
mělření a stanovení směrů a 'per:~pektiv 'll.alšíalo rc.z-
vorje fotog,rllJIDmetrie 'V re,s,ortu geodérzi,e a Ikartografie
a ,při ,ř,eš'ení nalélh,avých úlolh náTQldní,hohos/podái's.tví.
Přednášky IDyly zařazeny do čtyř temat'icQ<ýClhokru-
hů, v 'kte,rý'c'h odezněly i 4 Tef'eirátyzahraničních 'hos-
tí. Do 'proglr'amu konfelrlence dQlbře' zapadla i e~kur-
se na Skalnaté '1Jleso. Stanovené cíle konferelllc€ by-
ly 'S\plněny, cenné Ipodněty a dQIPOrUiČeníipř~s/pějí
k dalšímu rozvoji fotograrnmetrie, v ,CISSR.

g) 'seminář Plálllování kvality a cen kartografických vý-
robků, 9.-10. 6. 1982 v Senoi s IPočtem 40 lúčastníd<fi.
ca semLnái\e byl splněn. Účastníci s€minál'e zíSkali
poznatky o plánování !kvality !kartografůckých výrr'ob-
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ků ,ve stádiu výrobního procesu a ,konečného výrob-
ku. K d~,sažení vy,Š'šíIkvality ,kartograHc'kého výrob-
ku, Ik zl~p'šení užitnýclh hodnot a tím zvýšení uspo-
k.Q,jování ~ole'če'll'ské !spotJřeby účastní'c'i !dopo'ručili:

'posturpně zdokonalovat komplexní systémy řízení
kvality Ikartografických výrobků,
využí'vat možnc.sti cenové 'stimulHce na vy!jádření
kvality kartografických výrobků,
v'e výrobním kartoglrafiokém prooe,su ve větším
rozsahu začít využívat a roz·víjet elkonomWko-ma-
tematické meto·dy.

Všechny POA plánované společností geodézie a karto-
grafie na r. 1982 byly realizúvány.
Odborníci naší ~pole'čnosti se zúčastnili nělkolika akcí

pořádaných v zahraničí, ze!jména v ZSS.
Byly to:

a) NDR -Weimar [14.-16. duben], Konference Foto-
grammetrie a dálkOivýprůzkum
(2. konference na téma "Stav a vývo,jové tendence,
dállkového průzJkumu Země").
Na tomto zasedání byly ,pr()jednány současné meto-
dy získávání a analýzy dat. dálkovélho /prů.zkumu, !je-
i'ich a;plikaoe v ,kartografU a národním bo'spodářství,
tec'hnic'ké Ipros.tředky !pro jejidh 'zíslkávání a vyhodno-
co'vání, metodiclké otázky a otáz'ky výuky dállkO'vého
plI'Ů'zkumu 'na vysoikýclh školáoh.
Konfe,rence, Ipřinesla řadu zaJjímavý,clh i nových po-
znat'ků. Jednotlivá vyst,oupení byla velsměs na vyso-
,ké 'o'dhorné úrovni, a,ktuální a s mnohými novými
infor-macemd. KonfeDence' ,p'řiS1pělajedna'k k tomu, ž'e
získané poznatky ,pomohou odbornílkům z'e sociaHs-
tických zemí udržet dobré 'PQzic,e ve světovém mě-
řít1ku v o.boru dálknvého prů'zikumu 'a že se, zvýši'a
informovanost o odbornýc1h p<racech Iprováděných
v ostatních našich zemÍ-ch a o Ijeljich výlsledcíC'h, což
umožní zamezit něktelrým dUipHcitám i v teore'Hc-
'kýCih pracech. Získané Ipo'znatky budou využÍ,ty ze-
jména pro vbohacení vysG,koškolské výuky fotogram-
metrie v tematech věnnvaných dál'kovému průzku.mu
Země a p'ři vedení vědecký'ch aSipirantů.

b) BLR - .Burgas (28.-29. Ikvěten)
Konfe,rence' Geodetické práce při 'projektOlVánía vý-
stavbě sídlišť.
Konf,erence se zabývala ·problemaUkou 'velrtikálního
měření a prJjektování .při výsta-.nbě sídlišť v BLR
v současném OIb!d~·bí.V}'!Zdviženybyly mode-rní meto-
dy 'vertikálníh,o mělření a vý!l.koptsného zobrazování.
Konference měla vysokou odbornou 'Úroveň. IR8ď'e'ráty
přednesli zástupci z ,praxe, vysoký'ch škol i výz'kumu.
Účast na ,konfe·renci rpřispěla ke zvýšení infGlrmova-
nosti o stavu !prací v inženýrské geodézii v HLR.
Svou odbornou, 'společenskou i ,p,oHtickou úrovní uká-
zala směr >cesty, kiterýlffi by se měl ubfrat vývoj geo-
de'Uc,kýc,h služeb vŠ'ech sociali:sticlký'ch států. Účast
na této konfer,enci umožnila 'porovnat ,prool,emaH'ku
inženýrské geodézie v praxi BLRa ČSSR. Obsah
jednotlivých vyst'Ou;pení ukázal, že v ,B,LRjH Iproble'-
matice- výšikového :měření a zobra:zování a v'ertLkál-
nlho prc,je'ktování v inženýrské goodézU věnována
značná !pozornost. ,Je využíváno moderních metod
při zaměřování (pomocí automatick}'ch niveIačních
pří.strojů, tachymetrů, dáI!koměrů i foto~rammetrie)
při z~,brazování (IP'OmocíčÍselný>Clh modelů terénu)
a při iPwjektování (,pomQlcí počítačů a kalkulátorů l-

c) PDR - Varšava [22.-23. října)
Porada Informatika v geodézii a kartografU
POifada měla Ipracovní charakter se zamě.řením na vy-
uží'Vání vý,p'Očetní !tecilmi.ky,programc-'vé zab8!Zlpe:čení,
vyrovnání geode.tic1kých sítí, sběr, zIPlracování a ,pře-
nos geodetických ,a Ikartografi;ckých informací. Za-
hraniční hosté ús1kali p,řehl,ed o současném stavu
a ,prlQlblémec,hinformatilky 'V resOlrtu goodézie a kar-
tograiie PLR
Získané lpc-zna,tky na eXjkulI'sích Ip!řispěly k př8'hledu
používanýClh sběrů údajů, systémů a mikropočítačů.

d) NDR - L~pSlko [27.-28. října)
SympO'lium Úkoly při rozvoji a vyulití vědeckotechnic-
kého pokroku v geodédi, fotogrammetrii a kartogra-
Iii

Je.dnání 'byl.o 'výrazně orientováno na možnosti a smě-
ry 'využití mi1k'roeIelktroniky v geodé'zii a 'kartografii.
Jeho ,posálním bylo zpřesnit cíle, Ihlavní směry a úko-
ly RVT v geodéZii a kalrtografii NDR a využití jelho
výsled,ků ve výfOlbě, V důsled'kuslož:itosti RVT je
nutno zvýšit inte:rdisci;plínární 'přístup a :mezinárod-
~í vědec1kote>chniekou spolupráci.
Učast na sympoziu umožnila posoudit současný stav
a pers.pelktivy ro,zvoje geodézie a ka!rtografie v NDR
jalko zá'klad další d'voustranné Sipolupráoe ',po linii
KdT i ge'old'e'tic,kých služeb.

e) BLR - Sofia [29.-30. října)
Konfe'renoe Zákl:adní problémy při mapování sídel-
ních aglomerací
Konference se zabývala 'P'ředevším ,prrobIémy !karto-
grafického zlpracováni mBjp sídelních ag:omeraeí -
z.pracování atlasu města Sofie a celé sofijské aglo-
meraee, vyhotovování temati1dkých map sídelních
aglomerací pro potřeby 'různých odvětví národní:ho
hOSipodářství. Okra'jově se zabývala i využitím dál-
'kového průrz!kumu Země a Iplroblematiilwu budování
,kata,stru v těCíhto aglomelracíCih.

f) Jugoslávie - SkOipje (19.-20. 1i!stopadu)
Konference Problémy odborných technických před-
pisů
Konference ukázala současný stav ·VjednotHvých ná-
rodních Irapulblikách a vyjádřila nutnost vyďat feode-
rá 'ní ,p'ř,edlpisy a rozšířit je'jieh působnost i na inže-
nýrskou geodézU a další.
Čs. delegaee získala cenné poznatky z obla,sti tvm-
bya účinnOSti prá!vních a te,chniClkých ,předpisů. Ta-
t'O problematika nebyla dosud v obolru geodézie a
rkartografie v me!zinárodním měřítku konzultována.
Získanépoznatky !pOmDlhoupři 'plnění úkolů geodézie
a kartogiralHe :pro nárndní hospodái'ství.

Zástupci ČSVTS-GK Cpředsedovéa 'členové -Čs. národ-
níah komitétů - p,ro me!zinárodní nevládní organizace-
FlG, IS'P a IGA) se ,zúčastnili násleiďujících odborných
akcí :pořádaných těmito organizacemi:
a) Holandsko - Haag (20.-24. rčervna)

Zasedání Stáléhovýb()['u FIG organizovaného z !PO-
věření FIG nilZozem~lk'Ounárodní geodetic1kou Sipoleč-
ností Ipři ,příležitosti 1'50. vý'rc.čí existence 'katastJru.
Hlavním úkolem delegáta bylo ,jedna!k zíS/kat dostup-
né materiály o současném stavu a dalšim k,oncerpčním
rozvoji katastru 'půdy v Nizozemí, jednak 've s!pe-ci-
filkac.i podílu čs. geodetů na odborném prog'ramu
XVII. 'kc-ngresu FIG [SoHa, BDR - 1983) a zajištění
kontlnui'ty 'čs. po,dílu na práci FIG.

b) Finsko - Helsilllki (7.-11.č-ervna)
Sy:mlp:·zium III. komise ISP (matematIcké z,pracování
dat).
Úkolem d,el'egáta bylo předev'ším Zi'slkat nové ,poznat-
'ky v oblasti mate:maHclkýh modelů, přesnosti a říze-
ní kvality.

c) Pols'ko - ValfŠava [28. červ,ence-4. srpna)
XI. merzináI10dní kartogr,afická konference ICA
Konference Iprojednala Výsledky do'Sažené v oblasU
teore'tické i a;pli:ko'VanéIkartografie v letech 1980-82
v celosvěto-vém mě,řítku a. naznačila další směry 'a
perslpe'ktivy 'rozvoje tohoto vědního c,bolru. Konf'elren-
ce znovu do,kumentovala rOllvoj kartografie dosaže-
ný v socialistiC'kýchzemích, zejména v SSSR, PLR,
NDR a ČSSR

d) MLR - Buda,pe.st [25.-27. sI1pna)
3. me'ZÍJnálrodnísympo'Zium o měření deformací geo-
detickými metodlarni
Symposium bylo výsledlk,em systemat'ické činnosti nelj-
a1kUvně'Í'ší studi'jní Slkulpiny 6. komise FIG Ipro inž!e-
nýir,skou geodézii. V posle.dních 10 let-ecJh (již. potřetí)
,p:resentUlje tato ,S'kUlpinane'jnovější ipřístlroljovou teclh-
niku, výpočetní metody i matematiQké modely aprior-
ní,c'h roz.borů 'Stability geodetických sítí. Nově vytvo-
řená studijní skUlpina Def'Ormation Analysis se sIklá-
dá z pěti předních svět.ových geodetic:kých výz'k'Umný1ch
,pra-c.ovišť a řeší jeden ,problém na pěti různý,ch teo-
retických zá,kladoch.
Bli'žší informace' je- uvedena v GaKO č. '5/1983.
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e) Ralkous,ko - Salzburg (29.-31. ~l'pna)
Mez.iná['odní konfocenoe FIGKat,astr podzemních ve-
dení
Z 'přednesených referátů a di~kusnícJ:1 'příSlpěvíků vy-

plynul ,poznatek, že tendence vývoje evidence Ipodz,em-
níeh vedení je zaměřena na digitální formy s ohledem
na vhodné nalpOljení Ido městských informačních systé-
mů.
Všeclmy re,f'eráty zahraničních delegátů a účastníků

našich Ddb. akcí a zasedání byly pře,'oženy ;do češtiny
(jsou ohsahem sbornílků POA, resp. selparMy) a tím
zpřístupněny všem účastnílkům zasedání i dalším zájem-
cům !k širokému využití.
V pravidelný,ch dvouletých cy1klech se svolá,vají po-

rady předsedů a gene['á,lních se,kretářů VTS-geoidéúe a
kartograJie socialistic>kých států. Účelem těchto pora,d
je projednat plány mnolhostranné spolUlpráce VT'S-GK
socialistických států na inkriminované období, dohod-
nout opatření Ike 'koordtnaci součinnosti VTS-GK so-
cialisUckýc'h států v mezinárodních nevládních organi-
zacích FW, ISP a IGA az,pětně využít Z'kUlŠ'eností z prá-
ce sesterských slPolečností geodézi,e a Ikalrtog'rafie so-
cialistie'kých 'států lpro zdokonalení 'činnosti orgánů a
organizací ČSVTS.

Činnost 'ČÚV ČSVTS - geodézie a kartografie byla
tak ja1ko v předcházejících letech zna,čně .rozsáhlá. Mi-
mo 'přílpravy a realizace ,plánovaných POA a přílpravy
národní konfelrence siPolečnO'sti geodéz:ie a kwrtografie
byla rhla,vní pozornost orientována na ro'z'v,o,j a usměrňo-
vání iniciativy a tvořivého úsilí všeoh jeJích členů, or-
gánů a organizací geodézie a 'kaiI'tografie na pomo'c při
plnění úkolů efelktivního rozvoje čs. národního hos,po-
dái'ství ve druhém ['oce 7. pětiletky, hospodářs'kého a
sociálního rozvo!je ČSSR, na urychlení roZ'Voj,e a zavá-

dění nc"vých poznat.ků vě:dy a technirky do prax'e a na
účast při roz,prac.ování a re,alizE'ci úkolů státních cílo-
vých Iprog,ramů a ,prognó'z čs. náro'dní!ho ho~podářství
v odvětví geodézie a kartografie.
Zvýšená ,pozornost byla věnována dalšímu 'vzdělávání

technických a inženýrslkýeh kádrů v Dblasti no'vé měří-
cí, výpočetní a zobrazovací techni,ky s cHem zvýšení
efektivnosti a kvality g,eodeticlkých a kartografických
prací a úSlpory živé lidské práce.
Politi'clko-odborná činnost '5(pole,čnoSti geodézie a 'kar-

tografi>e přis·pěla lk 'růstu produktivity geodetických a
kartografidkých prací v s,ouladu s potřebami náorodního
hoslP'0,dářství, žejména přímou účastí na realizaci a 'po-
pulari'zaCi Výsledků vědeokovýzkumných ,prací v širo'ké
členslké zákla,dně. Za zmínku stojí např. úSlpora ,pa,pílru
vkartografii. Významné IjSOU Bn8lrgetic1ké úspory při
Us,ku a další náměty na úSlpory materiálů a energie.
Další konkrétní pří,pady

návrhy opatření 'k ochraně zemědělského půdního
fondu, vyplývající z činno'sti našieh členů, zejména
pracovní,ků ,působících v okr,esech a při mapování,
ino'vace P'f() racionalizaci geodeuckých prací ,při vý-
stavbě metra a na úsporu materiálů při je'ho pro,vo-
zu,
využití 'Státního mapového dila pro t8lmatic1ké mapo-
vání, 'p0(le.mkové mapy a mapy p,ro ,potřeby země-
dělství,
tvorba lesniclkýeh a vodohospodář,ských map, auto-
matizované 'z,praco:vání méliP lesních hospodá.i's!ký'ch
celků, repwdwkce le!>nických ma·p a jejich využiti
při Iproj,ekční ,činnosti,
z,ji'šťování dutin pod vellkostroji na ,povrchových do-
lech IDost,eokého a soko10vského revíru s cílem ra-
cionalizovat těžbu hnědého uhlí,
ús,pory sta,vebních ,k1lipacit na významných teChno-
logic'ky ná'ročných stavbách v důsledku uplatnění
metod inženýrské geodézie.

RACIONALIZACE V GEOOÉZII
A KARTOGRAFII

V našem národním hospodářství se přikládá mimořádný
význam uplatnění racionalizace a nové techniky. Věda
a technika představují dnes préllkticky jediný a účinný
zdroj růstu produktivity práce, protože extenzívní zdro-
je jsou z minulosti vyčerpány.
Tento princip platí i v podmínkách n. p. Geodézie

Praha v plném rozsahu. Proto již v předchozích le-
tech věnovalo hospodářské vedení zvýšen.ou pozornost
této problematice, což se projevilo mimo jiné i v ná-
růstu počtu zlepšovatelů, kteří se svou činností chtějí
podílet na plnění zvýšených úkolů. Podnikový rozbor
zjistil, že v tomto úsilí jsou nadále rezervy, zejména
v tom směru, aby iniciativa pracujících byla využita
na všech pracovištích podniku. Zlepšovatelství dává to-
tiž obraz o tom, jak je iniciativa pracujících skutečně
organizovaná a jakou má efektivnost.
V této souvislosti se rozborem rovněž potvrdilo, že

organizační úsilí odLorové organizace; a podnikOVé po-
bočky vědeckotechnické společnosti nebylo dostatečně
koordinováno s opatřeními hospodářského vedení, a že
nejmladší generace se na tomto ú.silí výrazně nepodí-

lela. Byly tedy učiněny všechny organizační přípravy
k tomu, aby tento nedostatek byl pře'konán a jako efek-
tivní se jevilo založení Klubu zlepšovatelů při PV ROH
n. p. Geodézia Praha dne 23. února 1983.

Společným úsilím hospodářského vedení, PV ROH,
podnikové pobočky vědeckotechnické společnosti a za
SSM byly vytvořeny podmínky Ik přijetí a schválení sta-
nov Klubu zlepšovatelů a vypracování plánu jeho čin-
nosti na nejbližší období. Na ustavující schůzi Klubu
zLepšovatelů za účasti nejvyššího představ~tele ČÚGK
ube-zpečil předseda za KSC 60 přítomných zlepšovatelů
a funkcionářů hospodářského vedení o maximální pod-
poře při zajišťování plánovaných úkolů Klubu a dal-
šího ujištění 'ff podpory se přítomným dostalo i z úst
představiteLe podniku, před~edy PV ROH a předsedy
podnikové pobočky ČSVTS. Tak byly vytvořeny před-
poklady pro to" aby zlepšovate-lé nebyli ve své čin-
nosti osamoceni, ale naopak, aby měli komplexní pod-
poru a ori.entaci ve své činnosti a mohli se tak podílet
na řešení významných úkolů při posílení efektivnosti
své práce. Na druhé straně bude členům Klubu dána
příležitost, aby se seznámili na různých odborně-vzdě-
lávacích akcích, exkurzích a tématických zájezdech
s dosaž,enou úrovní v rozvoji vědy a techniky našeho
odvětví včetně poznatků v mezinárodním měřítku. Roz-
hodující je, že plán činnosti se opírá o koncentrované
plánovité úsilí hospodářského vedení i organizaCí Ná-
rodní fronty.

Lidmila Koubkouá
Geodézie, n. p., Praha
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ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY
A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Poskytování služeb na středisku
geodézie v Pardubicích
347.23.5.11(437):312.9

Na základě výsledku XVI. sjezdu KSČ a výsledku a zá-
věru 6. plenárního zasedání ÚV KSČ se tak'é resort
geodézie a kartografie prostřednictvím činnosti středisek
geodézie zapojil do plnění závěru na úseku poskvtování
služeb. Také pracovníci Střediska geodézie v Pardubi·
cích, členové Kolektivu sOcialistické práce" doplnili své
socialistické závazky zejména na zkrácení termíni'l a zvý-
šení kvality.
Vedení střediska spolu se ZV ROH a vedením Kolekti-

vu socialistické práce vypracovalo a s pracujícími na
výrobních poradách projednalo vlastní soubor ooatření
pro zajištění služeb, zvýšení kvality, zkrácení termí'-u
fl dosažení maximální spokojenosti veřejnosti s naši pr'a·
cf. Bvly navázány vztahy soudružské spolupráce s orgá-
ny a organizacemi v okrese jako například s Odborem
vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV,
Odborem výstavby ONV, Okresním výborem lidové kon-
troly, Okresní zemědělskou správou, Státním notářstvím
a národními výbory. Pracovníci těchto orgánů přicházejí
prakticky do každodenního úzkého styku s veřejností
a pro svá rozhodnutí a jednání vyžadují a potřebují
podklady ze střediska geodézie. Jsou to například opisy,
výpIsy. snímky map evidence nemovitosí, evidenční úda-
j') o pozemcích, geometrick.é plány.
Pracovníci uvedených orgánu mohoů již před tím, než

občan na středisko geod8zie přijde, poskytnout mu ná-
ležitou odborncu pomoc a dát mu vhodné informace :la-
prfklad o postupu získání potřebných podklad:\. Velk'bu
výhodou je ta okolnost, že většina spolupracujíckh
orgánú j,e příslušná ke stejnému Odborovému svazu
pracovníku státních orgáni'l, peněžnictví a zahraničního
obchoC;u. Této skutečnosti využíváme neien ke spolu·
práci v odborové činnosti, ale rozšiřujeme ji i na úsek
oduorné činnosti. Př8dsednictvo OVOS na oleDi'irních
zélsedáních i 'ikoleních pravidelně zai'azule nřednáiikv
s cclbornou tématIkou jednotlivých organizací Tím při-
s::-í\áme nejen ke vzáj.emnó1Uu ;)ozn~vání problematiky
!ednotllvých pracovišť, ale také roz1;iřu:erne si své zna-
IO"'!i a mužeme zlepšit podávání informací vef,ejnosti.
V plné míře se nám osvědčilo stuDov8ní dnů pro

styk ~: veřejností ve shodě s ONV a dalšími orgánv
é1 crganizacemi v okrese. VeU~á pozornost ie věnován~
kv,f' iikovanému obsazení místa vedoucí11'J vseobecné
dokumf;ntace, který vyřizuje stnny. PodávcÍní kvalitních
inJnmací a jednání s veř·€]ností maximálně ovlivňuje
názor veřejnosti na naši práci. Trpělivá práce s veřej-
ností a snaha pomoci občanům S8 niilll vrací iednélk
v racionálnějším vyhotovování zakázek a jednak v tom,
že veřejnost je s naší prací SIJokojEná a získáváme
si o.Juvčru v okrese.
Zvyšující se úkoly na úseku poskvtavánÍ ~luzeh nás

nutí k zavádění nové techniky, h: pod ,í 'lilD i :1 zavádění
zlepšovacích nilvrh ú, novýc!.1 metOd a pracovních po-
stupu, ale také k úspoře materiálú '3 ,nhonl1~'Ch hmo:.
Na našem středisku byl podán a realizován zlepšovací
návr 11 na vyhotovení minikare,t pozemkovýc:l map evi-
dence nemovitostí. Na zpětně zvětšnjfc(m přístroji Pen-
takta R 110 pak vyhotovujeme snímky pozemkových
map, a to v měřítku až třikrát větším než ie měi'ítko
originální mapy. Takto vyhotovených snímku vvužíváme
je(~nak pro vlastní potřebu, ale lze je využívat také pro
ve: €most.
Na našem pracovišti se setkalo s velmi kladnou ode.

zvou zavádění mikrofilmové 'techniky il mikrommu jako
takového. Kromě využívání mikroUší operátu evidence
nemovitostí jsme zavedli mikrofilm výkazll změ'.1. Všech.
na racionalizační opatření nám pomáhají ve zkracování
termínii a zvýšení kvality prací zejndina pro obyvatel-
stvo.

Výrobní porady, které jsou organizovány ZV ROH ve
spoluj:l'áci s vedením střediska a kolektiva socialistické
práce, JSou využívány k vedení pracovnikii k dobrému
vztahu k veřejnosti. Velký význam mčl hmotná zaintere-
sov.inost všech pracovníku na kvalitě poskytovám infer·
mací, kv,alitě práce a spokojenosti veřejnosti. Na
výrobních poradách jsou pracovníci informováni o p~o-
blematice práce s veřejností, ale také oni sami zaujíma-
jí stanoviska, podávají náměty a připomínky ke zlep-
šení práce na tomto úseku naší činnoS'1:i.
V posledním období přichází na všechnll naše pra,

coviště celá řada nových absolventu vysúkýcll a střed-
ních škol. Jejich zácviku je věnována maximální pozor-
nost a jejich výchově a problematice vystupování a
jednání s veřejností je věnována odpovídající pozornost.
Ve spolupráci s Českou státní pOjišťovnou, Českou

státní spořitelnou, Státním notářstvím, ONV a Státní
bankou č·eskoslovenskou máme uzavřen sdružený so·
cialistický závazek na pomoc stavebníkiirn rodinných
domku. Pro zájemce o bytovou výstavbu byla jí.~ ve
druhém vydání vytištěna brožurka obsahující potřebné
informace. Pro tyto stavebníky pak u všech garantů
platí zkrácené 'termíny pro vyřizování jejich požadavkú.
Podle potřeby a dle aktuálnosti problému se z ini-

ciativy kteréhokoliv z účastníku tohoto sdruženého so-
cialistického závazku pak schází pracovní aktiv. Poslední
takový aktiv byl uspořádán 8. ledna letošního roku na
Středisku geodézie a to Z,a účasti pracovníků Státního
notářství v čele s vedoucím Státním notářem a pracov-
níků Finančního odboru ONV. Předmětem jednání byly
jednak nové občansko-právní předpisy, jednak další
zlepšení spolupráce zejména na úseku práce s verej-
ností.
V llClšem okrese se nám' také osvědčila spolupráce

s Odborem pro vnitřní věci ONV. Tento odbor svolává
praviJelně funkcionáře národních výborů a právě na
tato jednání po vzájemné dohodě je zván zástupce na-
šeho pracoviště. Přítomní funkcionáři jsou informováni
o nGvých předpisech na úseku prací našeho pracoviště,
ale také o dalších akltuálních pl'lOblémech. V diskusi se
také vysvětlí celá řada problému a nejasností. Pro Infor-
maci vydává ONV "Sbírku instrukcí". Podle potřeby
a aktuálnosti jsou v této sbírce uveřejňovány příspěvky
o problematice poskytování služeb, zlepšení spolupráce
střediska geodézie' a národních výboru, dále je ve sbírce
podávána informace například o přidělování čísel po-
plsých, o sumarizaci p:ldya podobně. Velmi se také
osvědčuje dobrá práce našich pr'lcovníků při slu:i:ebních
c.estách do obcí a zemědčls"ých závodu, kde přímo jed-
nají s pracovníky národníe'h výl)odu a občany.
Všichni členové holektivu socialistické práce se podle

svý( lJ možností a schopností podílejí na dobrvc.h výsled-
cích našeho středisl<a na všech úsecích práce,
ale zejména na iisekll poskytování služeb. Docillljeme
toho jednak souslé1vnou prací s veřejností, Dle télké
uzavíráním a hlavně plněním socialistických závazků.
Práci s \ieřeJnos~í cháp'E:ln,}:ako práci vysoce angažo-

vanou a veškerou svou prací chcem8 přispívat ke sp0ko-
jenost! ~a~iclJ uhr~anii a kf. splnění 7,ávěrů 6. plenárního
zasedam DV KSC.

Ing. František Steklý,
vedoucí střediska geodézle u Pardubicích

Pro další GaKO připravujeme:

ŠANDA,V.: Využití interferenčního laserového mě-
řicího systému LA-3DD2 pro určování rozměrli děl-
kových stupnic v geodézii

HRNČIAR, D.: Koncepčné i pragmatické úvahy
o kartografickej terminológii

BORÁK,F.: Geodetické práce při výstavbě televizní-
ho vysílače

PYŠEK, J.: Některá netradiční válcová zobrazení
a jejich porovnání
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III. mezinárodní sympozium o měření
deformací geodetickým i metodam i

Studijní skupina 6. komise FIG "Měře,ní deformací" uspo-
řádala ve dnech 25. ,až 27. 8. 1982 v Budapešti 3. setkání
odborníků, kteří se ,zabývají problémy při měření 'po-
sunů 'a deformací geodetickými metodami. Toto sympó-
zium se stalo důstojnÝ'm 'pokračováním předoházejících
akcí, I. sympózi,a v r. 1975 v Krakově a II. sympózia v T.
1978 v Bonnu.
Zahajovací z,asedání otevřel předseda Maďlarské geo-

detJcké 'a kartografické společnosti Dr. I. Joó referátem
o trigonometrických a ntvelačních sítích v MLR. Dlouho-
letý předseda studijní skupiny 6. komise/C - Měření
deformací - doc. Dr. A. Platek z Kr,akuva promluvil
o ·apriorních modelech pro p'rojektování měřeníde-
formací sMveb, doc. Dr. G. Milev ze Sofie přednesl re-
ferát "Problémy geodetickýdh měření v oblastech se-
suvů", prof. A. Chrzlanowski z K'anady "Telemetrický sy-
stém pro zjišťování deformací v obtížmých 'terénních
a wHmatických podmínkáoh", prof. I. Mueller z USA
"Zjišťování pohyhu ledovců pomo,cí družic" a prof.
Welsch z NSR před:nesl zprávu studijní skupiny "Acna-
lýz1a deformačních měření". Posláním této skupiny je
srovnávat různé .přístupy při rozboru a hodnocení mě-
ření deformací. Pr,viním ,pokusem bylo 1P0ro~nat zpraoo-
vá!ní naměřených výsledků na zá'kladě rů,zmých teoretic-
kých' podkladů 'pěti vědeckovýzkumnÝ'ch střed/ise'k, při-
čemž bylo použito s,tejných naměřených hodnot ze sí'tě
se simuluvanými posuny. Práce studijní skupiny 'V'zbudila
veliký zájem účastnVků sympozi1a ·a po rozší'ření počtu
pl'aoovišť plřLpravuje :nadalší období řešení nových úko-
lů z oblasti inženýrské geodézie.
Další jednáJní probíhalo souběžně ve dvou sekcích a

bylo rozděleno do šesti tematických bloků. V 'prvním
bloku byly soustředěny referáty o novýoh 'přístrojích
a ,aplikacích ve vodním stavitelsitví. ČtY'ři referáty se
zabýv'aly laserovými Ipřístroji pro permanenbní sledová-
ní ,posunů a deformací, dYla příspěvky podá'v,aly hodno-
cení a rozbor výsledků měření s dálkoměrem KERNME
3000, byly popsány zkušenosti s použitím dálkoměru
ZElSS EOT2000 'a rncvého nivel'ačního přístroje Wild N3.
Témata referá!tů druhého bloku se ,týkala geodetic-

kých SLtí, jejich 'přesnosti ,a posuzování stabUity pozoro-
vacích bodů sítě. Je zkoumán vliv různých ZJpůsobů 2)a-
vádění souřadnicových systémů na ,přesnost síltě (Casp1a-
ry, Mnichov], pl.'ovádí se rozbor deformačních měření
z hlediska kinematiky geodetické sítě (Papo, Perelmuter,
Haifa).
Třetí tematický blok - aplikace na ,pozemních stav-

bách - ohsahov,al ,příspěvky z pl.'axe týk'ající se mimo
jiné kontroly stability panelových budov, měření 'posunů
mostních konsltrukcí, deformace televiz.ních ocelovýoh
stožárů a měření deformací chladicích věží foit1ogram-
metricky.
Měřické a vÝ'početní metody tvořily náplň čtvrtého

tematického bloku. Prof. A. Detrekoi se zabýval O'tázkou
optimální volby měřické metcdy ač,asových intel.'vlalů
mezi jednoltlivými etapami měření. Dále zde by-ly zařa-
zeny referáty o aplikaci prostorové trigonome'trie při
trasování dálkových potrubí, o trigonometrické nivelaci,
o kombinaci geodetických ,a fotogrammetrických měře-
ní, o použití letecké a !po.zemní fotogI'ammetrie. nva re-
feráty pop,isov,aly metody ,a zkušenosti z měření de-
formací jaderných urychlo,vačů.
V pátém tematickém bloku se vystřídali autoři s té-

maty měření deformací v dolech hlubiIlJný,ch i pov,rcho-
vých a energetice. Byly dokumentovány '8 aIIJalyz.ovány
výsledky kontrolního měřenírotač'ní pece (prof. Velev,
BLR], při měření sedání a tvarových změn obřího zásob-
níku ve tv,aru válce (Bokor, Rózsa, MLR) a jiné.

Interpretace Výsledků byly tématem šesté série ;před-
nášek. P. Schwintzer z Mnichova se z'abýval generaliza-
cí deformačních vektorů se smíšenými modely, kde de-
formační vektor je rozštěpen na deterministickou po-
hybovou čá~t ,a na vekt,or nahodilých paramet'flJ, jehož
složky předsMvují nepI'avidelné pohyby bodů mezi jed-
notlivými etap,ami měření. M. K. Szaoherska z Varšavy
podala ianalýzu deformačních mě'ření lodního skluzu s po-
užitím modelu empirické1ho rozdělení. I. Illner z Karlsru-
he se z.abýV1al'amultivariační metodou, p,ři níž zkou-
mání několika etap měře,ní se provádí současně. Re-
ferát J. Bahndorfa ,a L. Griimdigaze Stuttgartu sezna-
moval s programovým systémem FORTRAN, který umož-
iíuje vyrovnání trojro.2'Jměrných sítí a analýzou spolehli-
vosti spojenou s deformačníanalýzou. A. Ghrzanowski
z K'anady 'závěrem přednesl referát o obecném .přístupu
ke geometrické ,a,nalýze deformačních měření. Tento pří-
stup je založen nla aproximaci deformační obl,asti pomo-
cí pol'0nomů při pDužití j'akéhokoli typu opakovaných
měření.

Delegáti z ČSSR přednesli následující referáty: Ing.
A. Plánička, VRV Praha - Měření deformací přehrad
elektronickým dálkoměrem Kern ME3000, doc. Ing. M.
Švec, CSc., ČVUT Praha - Přesnost geode,tických m'ikro-
sÍ!tí s měřenými směry 'a délk,ami, Ing. M. Kašpar, CSc.,
Ing. J.Pospíšil,ČVUT Brah'a - Vliv8'imosféry na 'výsled-
ky měření deformací metodou l,aserlového 'alignme'llitu.

Každý úČiastnírksymp6zi.a obdržel 'třísvazkový sborník
s celkOVým počtem 61 referátů. Na závěrečném plenár-
ním zasedání byla ,po diskusi ;přijaMdoporuč€ní pl.'O
další činnost č,lenských zemí FIG v oblasti měření de-
formací. Potěšitel'ná je skuteonost, že 50 % referátů
plřed:nesliautoři ze sO'cial1istických zemí. To dokumen-
tuje jednak špičkovou úroveň geodetů soci,alístickýc:h
zemí, jednak ,péči, která je věnována vel'kým hodnotám
investic v národním hospodářství těchto zemí.

Získané pozluatky ze sympózia jistě piřispějík dalšímu
rozvoji činnosti v oblasti měření posunů a deformací a
bude jich využito i pro další zkvalJtňováni styku společ-
nosti geodézie 'a kartografie ČSVTS s nevládní organi-
zací Mezinárodní geodetické federace FIG.

Ing. Milan Brychta,
katedra speciální geodézie,

FSv ČVUT v Praze

ZO ŽiVOTA ORGÁNOV
A ORGANIZÁClí REZORTU ČÚGK
A SÚGK

IV. celoslovenské branno-športové
hry pracovníkov rezortu geodézie
a kartografie

V dňoch 2. a 3. júla 1982 usporiadala Geodézia, n. p., Bra-
tislava v spolupráci so ZV ROH pri Geodézii, n. p., Bra-
~jslava, v Bratislave z poverenia predsedu Slovenského
úradu geodézie a kartograiie Ing. Ondreja Michalku a
komisie predsedu SÚGK pre brannll výchovu, v rámci
osláv 37. v)'ročia oslobodDnla naše] vl1sti slávnou So-
vietskou armádou a na počesť A. všeodborového zjazdu,
IV. CELOSLOVENSKÉ BRANNO-ŠPORTOVÉ HRY (BŠH)
PRACOVNÍKOV REZORTU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE.
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Obr. 1: Gestní hostia pri otvore ni
IV. celoslovenských BŠH

Počas dvoch dní sMažilo 538 pracovníko,v všetkých
organizácií rezortu SÚGK o pul8vné poháre v branných
pretekoch, v fahkej atletike, v plávaní, vo volejbale žien,
v tenise, v nohejbale, v stolnom' tenise a v šachu a
zároveň o putovný pohár predsedu SÚGK Ing. Ondreja
Michalku pre nejlepší kolektív - organizáciu. V pred-
slihu v diíoch 21. a 22. 5. 1982 \' Pie~ťanoch sMažili
reprezentanti organizácií rezortu o putovný pohár vo
futbale a dlía 12. 6. 1982 v TU)l1číne o putovný pohár
vo volej bale mužovo
Podfa propozícií všetky organizácíe rezortu mohli pri-

hlásiť do športových sMaží družstiev jedno družstvo.
V branných pretekoch, v fahkej atletike a v plávaní sa
sMažilo v troch vekových kategóriach: u mužov do 40
rokov (A), do 50 rokov (B) a nad 50 rokov (C), li ž:en
do 35 rokov (A), do 45 rokov (B) a nad 45 rokav (C).
\i branných pretekoch mohli štartovať v kategól'ii A
li mužov i u žieri po tri trojčlenné hliadky, v kategórii B
po dve trojčlenné hliadky a v kategórii C po jednej
trojčlennej hliadke z každeJ org,tnizácie. V jednotlivých
I'ahkoatletických disciplínach a v plaveckých riisciplí-
nach vo všetkých vekových l;ategóriach mohli za každú
organizáciu štal'tovať najviac dvaja pretek,íri, v pl,;yec-
kých súťažiach štafiet jedna štafeta.
Slávnostné otvorenie IV. BŠH halo 2. jCda 1982 na

fahkoatletickom štadióne Mladá Gard:! za účasti pred-
sedu SÚGK Ing. Ondreja Mi c haf 1< u, lláluestrdka pred-
sedu SÚGK a predsedu komisie SÚGK pre brannú vý-
chovu Ing. Daniela Len k U. ĎaleJ sa otvorenia zúčast-
nili JUDr. Anna K a p u s ň á k ov á, predsedníčkd Slo-
venského výboru 'odborového zviizu, Vladimír Luč e nič,
predseda krajského výboru odb8rového zviizu a všetci ria-
ditelia organizácií rezortu SÚGK (obr. 1). Po slávnostnom
nástupe všetkých účastník ov, s názvami svojich organizá-

ciÍ, riaditef IV. BŠH Ing. Štefan F e 1~i a č, riaditef Geodé-
zie, n. p., Bratislava, privítal účastnílwv hi8f, hostí ako
i všetkých prítomných (obr. 2). Potom Ing. Onurej M i -
c h a I k o, predseda SÚGK, predniesol krátky prejav,
v ktorom zvýraznil význam BŠH, ktoré sú významnou
politickou a spoločenskou udalosťou v živote pracov-
níkov rezortu g,e'Odézie a kartografie a sú vyvrcholením
rozvoj a brannej výchovy ako nedelitelnej súčasti komu-
nistickej výchovy,ktorá slistavne prebLehil vo všetkých
organizáciach rezortu. Na záver svojho jJrejavu Ing.
O. Michalko IV BŠH otvoril (obr. 3). Slávnostný sfub
pretekárov predniesli pracovníci GeoúPzie, n. p., Brati-
slava Filip Š čep k a a Olga T ó t h o v.á.
V jednotlivých športových súťažiach zvíťazili:

1. BRANNE PRETEKY - MUŽi: kategória A - Geodézia,
n. p., Žilina III. v zložení Josef Dibiak, Ing. Milan Mar-
ček, tllbomír Mizera (súťažilo 19 lrojčlenných hlia·
dok), kategória B - Geodézia, n. p., Žilina I. v zložení
Rudolf Kováčik, Ing. Ján Lištiak, Ján Štepánek (sú-
ťažilo 13 trojčlenných hliadok), kategória C - Geode-
tický ústav, n. p. Bratislava (GÚJ, v zložení Felix Hasík,
Michal Hudec, Ing. Kvetoslav Spiller (súťažilo 7 troj-
členných hliadok).

Putovný pohár prEJ hranné prl!teky rnužOv získala
GEOnEZIA, n. p., ŽILINA.

2. BRANNE PRETEKy - ŽENY: kategória A - Sloven-
ská kartografia, n. p., Bratislava (SK) I. v zložení
tuh-ica Dobrovodská, Eliška HorvátllOvá, Táiía Pisku-
ňová (súťažilo 19 trojčlenných hladok J, hategória B
- Geodézia, n. p. Prešov L v zložení Mária Bačová,
Anna Bajcurová, Mária Thúrová (súťažiio 1-1 trojčlen-
ných hliadok), kateg6ria C - Geodézia, n. p., Brati-
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Obr. 2: Ing. Š. Fekiač, riaditel' Geodézie, n. p.,
Bratislava, víta účastníkova hostí IV. BŠH

slava v zložení JarOslava Bartošová, Monika Kmetová,
Ing. lana Spillerová - obr. 4 (súťažl1i 3 trojčlenné
hliadkYI·

Putovný pohár pre branné preleky žien získala GEO-
of:ZIA. n. p., PRESOV. .

3. UAHKA ATLETIKA - MUZI: kateg6ria A: lOOm (13
pretekárov I - Radovan Buček, Geodéziu, n. p., Pre-
šov, časom 12,0 sek.; 400 m (9 preteká.rovl a 1500 m
(10 pretekárov) - Jozef Gala, Geodézia, n. p., Prešov,
časmi 56,8 sek. i:i 4:34,8 min.; skok daleký (13 prete-
károv) - Marián Vrban, Goodézia, n. p., Prešov, 6,21
metrov; vrh gulou (13 pretekárov) - Ing. Ladislav Ga-
ray, Geodézia, n. p., Bratislav.a, 10.85 m; hod granátom
(14 pre,tekárov) - Ing. Martin Švec, GÚ, 67,65 m.

Kateg6ria B: 100m (13 pretekárov), 400 m (9 prete-
károv) a skok daleký (11 pretekárov) - Ing. lán
Lištiak, Geodézia, n. p., ŽiIina, výkonmi 12,5 sek.,
60,6 sek., 5,02 m; 1500 m (g pretekárov] - Ing. Rudolf
Talo, Geodézia, n. p., Bratislava, časom 5:06,5 min.;
vrh gurou (14 pretekárov) - Ing. František Rákoci,
Geodézia, n. p., Bratislava, 10,73 m; bod granátom
(13 pretekárov) - pavol Dravec, Geodézla, n. p.
Prešov, 61,77 m.
Kateg6ria C: 60 m (12 pretekárovj - Ernest Lukačo-
vič, SK, časom 9,0 sek.; 1200 m - obr. 5 (8 prete1ká-
rov) - a vrh gulou (9 pretekárov) - Ing. Štefan
Šima, Geodézia, n. p., Prešov, výkonmi 5:01,8 min.
a 9,02 m; skok daleký (9 pretekárov) - Ing. Gustáv
Hornák, GÚ, 4,32 m; hod granátom (10 pretekájrov]
- Ing. Štefan Sloboda, Výskumný ústav geodézie a
kartografie (VÚGK) Bratislava, 48,40 m.

Putovný pohár pre lahkú atletiku mužov získala GEO-
OÉZIA, n. p., PREŠOV.

4. I:AHKA ATLETIKA - ZENY: kateg6ria A: 60 m (16
pretekárok), 400 m (13 pretekárok) a hod kriketovou
loptičlmu (15 pretekárok] - Anna Žifčáková, Geo-
dézia, n. p., Žilina, výkonmi 8,6 sek., 66,6 sek., 45,83 m;
skok daleký (13 pretekárok) - Katarína Danielisová,
SK, 5,19 m.

Kateg6ria B: 60 m [17 pretekárok) - He1ena Heue-
rová, Geodězia, n. p., Žilina, 9,6 sek.; 400 m [14 prete-
ikárok), skok daleký (11 pretekárok) a hod kriketo-
vou loptičkou [12 pretekárok] - Kornélia Kresťán-
ková, Geodězia, n. p., Žlllna, výkonmi 84,6 sek., 3,62 m,
38,70 m.

Kateg6ria C: 60 m [8 pretekál'ok] - Monika Kmebová,
Geodězta, n. p., Bratislava, 11,0 sek.; 200 m [8 pre-
tekál'ok) - Jal'oslava Barto§ová, Geodézia, n. p., Bra-
tislava, 40,2 sek.; skok daleký [8 pretekárok) -
Olga Matejcová, Geodězia, n. p., Žilina, 3,20 m; hod
Ikriketovou 1optičkou [11 pretekár'ok) - Marta Haj-
číková, prom. fil. SK, 33,64 m [obr. 6).

Putovný pohár pre lahkú atletiku žien získala GEO-
OtZIA, n. p., ZILINA.

5. PLAvANIE - MUŽI: kateg6ria A: 100 m lubovorný
sposob [10 pretekárov) - Peter Hornák, Geodézia,
n. p., Bratislava, časom 58,8 sek.; štafeta 3 X 50 m

[5 štafiet] - Geodézia, n. p., Bratislava, v zložení
Remo Cicutto, Ing. Juraj Škoda, Peter Hornák časom
1:32,0 min.
Kateg6ria B: 100 m [6 pretekál'ov) -- Ladislav Turek,
Geodézia, n. p., Prešov, časom 1:44,4 min.; štafeta
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Obr. 3: Predseda SÚGK Ing. O. Michalko
otvára IV. BŠH

Snímka: J. Spevák, Geodézia, n. p., Bratislava

3 X 50 m (4 štafety) - Gemlézia, n. p., Žilina, v zlo-
žení Alojz Prielomek, Ing. Artúr Žiak, Ing. Ján Pau-
Iíny časom 2:23,2 min.
Kategória C: 100 m (9 pretekárov) - Ing. Oto Wagner,
SÚGK, časom 1:33,0 min.; štafeta 3 X 50 m (4 šta-
fety) - SÚGK v zložení Ing. Tibor Bartovic, Ing.
Štefan Honti, Ing. Oto Wagner časom 2:25,0 min.
Putovný pohár pre plávanie muž ov získala GEODE-
ZlA, n. p., BRATISLAVA.

6. PLAvANIE - ŽENY: kategória A: 50 m (12 preteká-
rok) - Jana Luptáková, Geodézia, n. p., Žilina, ča-
som 37,0 sek.; štafeta 3 X 50 m (4 štafety) - Geodézia,
n. p., Žilina, v zložení Lenka Boráková, Jarmila Drá-
biková, Jana Luptáková časom 2:31,5 min.
Kategória B: 50 m (13 pretekárok) - Ing. Viera Har-
vančíková, SK, časom 53,6 sek.; štafeta 3 X 50 m (4 šta-
fety) - Geodézia, n. p., Bratislava, v zlož,ení Anna
Báliková, Ing. Lýdia Gerčáková, Ing. Eva Valachová
casom 3:15,8 min.
Kategória c: 50 m (7 pretekárok) - Jaroslava Bar-
tošová, Geodézia, n. p., Bratislava, časom 66,2 sek.;
štafeta 3 X 50 m (2 štafety) - Geodézia, n. p., Brati-
slava, v zložení Mária Bréderová, laroslava Barlušo-
vá, Ing. Jana Spillerová časom 3:33,0 min.
Putovný pohár pre plávanie žien získala GEODEZIA,
n. p., BRATISLAVA.

7. VOLEJBAL - MUŽi (súťažilo 5 družstiev) - I. mies-
to a pulovný pohár získala GEODEZIA, n. p., PRE-
ŠOV.

8. VOLEJBAL - ŽENY (súťažilo 6 družstiev) - I. mies-
to a putovný pohár získala GEODEZIA, n. p., ŽiLI NA.

9. NOHEJBAL (súťažilo 10 družstiev) - I. rniesto a pu-
tovný pohár získala GEODEZIA, n. p., BRATISLAVA.

Obr. 4: Z trate branných pl'etekov

Snímka: J. Spevák, Geodézia, n. p., Bratislava

10. FUTBAL (súťažili 4 mužstvá) - I. rniesto a putovný
pohár získala GEODEZIA, n. p., ŽlLINA.

11. STOLNÝ TENIS - MUŽi (súťažilo 6 družstiev).
I. rniesto a putovný pohár získala GEODEZIA, n. p.,
PREŠOV.

12. STOLNÝ TENIS - ŽENY [sMažilo 6 družstiev)
I. rniesto a putovný pohár získala GEODEZIA, n. p.,
PREŠOV.

13. TENIS (súťažilo 6 družstiev) - I. rniesto a putovný
pohár získala GEODÉZIA, n. p., BRATISLAVA.

14. ŠACH (súťažilo 6 družstiev) I. rniesto a putovný
pohár získal VÚGK.

V súťaži o putovný pohár pre najlepší kolektív-orga-
nizáciu bolo toto konečné poradie:

1. Geodézia, n. p., Prešov
2. Geodézia, n. p., Bratislava
3. Geodézia, n. p., Žilina
4. SK, n. p., Bratislava
5. GÚ, n. p., Bratislava
6. Krajská správa geodézie a kartografie,

Banská Bystrica
7. VÚGK Bratislava
8. Krajská správa geodézie a kartografie,

Košice
9. SÚGK, Bratislava

10. Správa geodézie a kartografie,
Bratislava

303 bodov
292 bodov
262 bodov
142 bodov
102 bodov

66 bodov
51 bodov

45 bodov
42 bodov
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Obr. 6: Držky hodov gran!átom a kriketovou loptič-
kou boZi merané svetelným dial'komerom

Snímka: ,. Spevák, Geodézia, n. p., Bratislava

3. júla 1982 večer boli IV. celoslovenské BŠH pracov-
níkov re2JOrtu geodézie a Ikartografie dostojne zakončené
slávnostným vyhlásením víťazov. Ing. Štefan F e k i a č,
riaditef Geodézie, n. p., Bratislava, gratuloval víťazom
a poďakoval organizátorom, pracovníkom Geodézie, n. p.,
Bratislava, za mimoriadne úspešnú prácu pri zvládnutí
programu hier. Potom Ing. Ivo Val e n t o v i č, predse-
da športovo-technickej komisie IV. BŠH, vyhlásil víťa2JOv
jednotlivých športových súťaží. Diplomy, putovné poháre
a vecné ceny odovzdali víťazným organizáciám Ing. Da-
niel Len ko, predseda k!omisie SÚGK pre brannú vý-
chovu a Ing. Štefan F e k i a č, riaditef IV. BŠH. Putov-
ný pohár pre najlepší kolektív-organizáciu odovzdal pred-
seda SÚGK Ing. Ondrej Mi c h a I k o, ktorý potom v krát-
kom príhovore kladne zhodnotil celý priebeh hier, čest-
ný a nadšený boj vedený v duchu športového pritefstva
a vyzdvihol podnietenie a prehlbenie brannej zdatnosti
a masovo-športovej činnosti na organizáciách re:wrtu
SÚGK. Zvlášť vyzdvihol, že BŠH napomáhajú pest10vať
telesnú zdatnosť, osobné, morálne, psychické, volové a
fyzické vlastnosti súťažiacich, rozširujú zručnosť a ná-
vyky, ktoré možu byť rovnak!o prospešné v mierovej
práci, pri plnení hospodárskych úloh rezortu geodézie
a kartografie pre spoločnosť, ako aj na zVýšenie obrany-
schopnosti s:ocialistickej vlasti. P r e d sed a S Ú GK
na záver svojho príhovoru gratuloval víťazom, ešte raz
vyzdvihol čestné športové zápolenie všetkých účastní-
kov, podakoval štábu usporiadatefov a p o z val všet-
kých na V. cel:o s loven s k é B Š H pracovníkov re-
zortu ge<odézie a kartografie, ktoré usporiada Geodézia,
n. p., Prešov, v r o k u 1984 v P r e š o v e, v roku 40.
výrnčia SNP a 30. výročia vzniku rezortu geodézie a
kartografie.

Ing. Ivo Valentovič,
Geodézia, n. p., Bratislava

HONL, 1. - PROCHÁZKA, E.: Úvod do dějin zememe-
řictví IV. (Skripta) ČVUT fakulta stavební, Ediční stře-
disko ČVUT, Praha 1982, 153 stran, 48 obrázků, cena
8 Kčs.

V polovině minulého roku vyšel již čtvrtý díl "Úvodu
do dějin zeměměřktví" v podtitulu označený jako "No-
vověk, 2. část". Tento podtitul vymezuje dobu, které
je IV. díl věnován. Je to konec třicetileté války až
polovina 18. století.

Po krátké předmluvě je vlastní látce věnováno 8 ka-
pitol. Skriptum je zakončeno závěrem a obsáhlým pa-
známkovým aparátem, který jako již v předešlých dí-
lech zabírá asi čtvrtinu stran. Názvy kapitol dobře cha-
rakterizují probíranou látku: Poměry od r. 1618 do konce
17. století (tato kapitola le poddělena na 3 oddily --
Vliv třicetileté války na celkový ráz zeměměřictví v na-
šich zemích - Baroková fortifikace Prahy a Chebu -
- Borení některých hradu v Čechách j. Berní rula v Če-
chách a lánové re;stříky na Moravě. Zeměměřictví v li-
terárním dile [. A. Komenského. Věda a technika v 17.
století. Francouzské zeměměřictví v 17. století (Činnost
vo;enských inženýru - Začátky vědecké geodéziej. Za-
čátky topografického měření. České zeměměřictví na po-
čátku 18. století. Vznik moderní geodézie (Stupňové mě-
rení v Peru, Stupr'wvé měření v Laponskuj.
Prvá kapitola se zabývá fortifikačními pracemi, které

se zeměměř'ictví do,týkají jen okrajově. Je sice uve-
deno, že podrobnější probrání těchto otázek bylo nut-
né pro vytvoření ucelenějšího obrazu. Mohla být snad
v této kapitole uvedena zmínka o pracích důlně-mě-
řických, které se v té době také začínaly rozvíjet. Vel-
mi cenná je třetí kapitola, která ve zhuštěné formě
dává nahlédnout do statí věnovaných J. A. Komenským
7leměměřictvL V šesté kapitole je věnována větší pozor-
nost Janu Kryštofu Miillerovi a jeho pracím, mapě Mo-
~avy dokončené v r. 1712 a znamenité mapě Čech, do-
končené v r. 1720. V poslední kapitole je vývoj země-
měřických prací, postupů a přístrojů dokumentován na
stupňových měřeních v Peru a Laponsku. Obsáhlé po-
známky jsou pro techniky a zejména studenty značně
náročné.

Čtvrtý díl představuje v celkovém zpracování "Dějin
zeměměřictví" další cennou část. Domnívám se, že by
ještě měla být zpracována doba až do konce 19. stole-
tí, ve -které byly vykonány na našem území nejrozsáhlej-
ší zeměměřické a kartografické práce. Autorům je tře-
ba poděkovat za jejich usilovnou a často jistě namáha-
vou práci.

Ing. Ondi;ej Teřábek, CSc.,
FSII ČVÚT v Praze
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Nejen v naší, ale i v zahraniční literatuře chybí sou-
borné pojednání o problematice elektrohydraulické
regulace vodních turbín, která se rozšířila ve všech
průmyslově vyspělých zemích v posledním desetiletí
natolik, že prakticky nahrazuje dosud výhradně po-
užívanou regulaci mechanicko-hydraulickou.

ELEKTROHYDRAUllCKÁ REGUlACE
VODNíCH TURBíN

Knížka vysvětluje činnost elektrohydraulických regulátorů čes-
koslovenské i zahraniční výroby, seznamuje s typickými obvo-
dy elektrické části těchto regulátorů a popisuje jejich zkouše-
ní a měření.

Vodní turbíny a jejich regulátory

Regulace otáček a podmínky stability
Rozběh turbíny a synchronizace

Regulace činného výkonu

Československý elektrohydraulický regulátor typu
A-ROT

Elektrohydraulické regulátory zahraničních výrobců
Typické obvody elektrické části regulátorů

Převodník kmitočtu
Regulátor otáček
Obvod zatěžování
Omezovač otevření
Regulátor činného výkonu
Elektrohydraulický převodník (ovladač)
Regulátor otevření reverzačních turbín
Synchron izátor
Snímač otevření
Převodník činného výkonu

Zkoušení a měření elektrohydraulických regulátorů

pr-acovníkům, kteří se zabývají vývojem, výrobou, -provozem a
údržbou regulátorů pro vodní turbíny, a studujícím odborných
a vysokých škol.

164 stran, 94 obrázků, 4 tabulky, brož. 18 Kčs

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
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