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Geodetické práce
při stavbě televizní věže Ještěd

Úvod

Zvýšené požadavky na stabilitu vysHačti pro druhý
program a barevnou televizi vedou ke stavbě no-
vých televizních věží. Jedna z prvních, která se
u nás začala stavět v roce 1966, je televizní věž
Ještěd. Je spojená s horským hotelem a vzdálená
13 km od Liberce v nadmořské výšce 1010 m.

Základem konstrukce věže jsou dva souosé
nosné železo betonové válce o prtiměru 13 m a 5 m
a tloušce stěny 0,3 m. Vnější válec, vysoký 22 m,
nese 6 podlaží zavěšených na ocelových kotvách,
které jsou v něm zabetonovány a je zakončen des-
kou z předpjatého betonu. Vnitřní válec, vysoký
41 m, pokračuje ocelovou konstrukcí 37 m vyso-
kou, zakončenou 18 m vysokým anténním systé-
mem pro barevnou televizi. Prvá dvě podlaží jsou
monolitická. Počínaje třetím podlažím tvoří jedno-
tlivá podlaží nosníky přivařené ke kotvám. Na
těchto nosníkách je z vnější strany zavěšena kost-

Ing. Zdeněk Cerman,
Infenýrská geodézie, n. p., Liberec

ra pláště kuželovitého tvaru, z části hliníkovéhO,
z části z umělých hmot.

Krajský investorský útvar, středisko Liberec,
požadoval pro rok 1966 od ÚGK v Liberci kontrolu
svislosti železo betonových nosných váleti a vyty-
čení nosných kotev a po zavaření a zabetonování
kotev mčení jejich skutečné polohy. Projektem
byly stanoveny tyto mezní stavební odchylky: sta-
vební odchylka svislosti železo betonových váleti
± 5 cm, stavební odchylka v poloze kotev ve směru
prtiměru váleti ± 3 cm, ve směru tečny ± 0,5 mm
a ve směru svislém ± 2 cm.

Generálním dodavatelem stavby jsou Pozemní
stavby Liberec; železo betonové nosné válce, osa-
zení nosných kotev a předepnutí desky jsou dílem
Prtimstavu Pardubice; ocelovou konstrukci televiz-
ní věže, ocelovou konstrukci hotelové části a mon-
táž pláště zajišťují Hutní montáže Ostrava.

Měřická četa býv. ÚGK Liberec, pověřená geo-
detickými pracemi pro tuto stavbu, byla vybavena
dvěma theodolity Zeiss Theo 010, nivelačním pří-
strojem Meopta ND 30, theodolitem Meopta Th 30
a provažovacím přístrojem.

Provažovací přístroj vlastní Výroby t,vořil zá-
klad ke zjišťování svislosti železobetonových vál-
eti. Podle návrhu Ing. M. B a u m a n n a zhotovil
přístroj s. H a s a I a, vedoucí mechanické dílny
ÚGK Liberec. K Hammer - Fennelově stolku se
třemi stavěcími šrouby a krabicovou libelou je při-
pevněna podložka z theodolitu Meopta, opatřena
uzávěrkou. Vlastní provažovací přístroj tvoří da-
lekohled nivelačního stroje, uložený v pouzdře, za-
končeném patkou pro zasazení do podložky. Kol-
mo k dalekohledu je připevněna nivelační libela
o citlivosti 12,2" ± 0,3"/mm. Dalekohled je za-
sazen do pouzdra, ve kterém se volně otáčí v lo-
žiskách. Přesnost provažovacího přístroje je dána
citlivostí libely a přesností uložení dalekohledu
v pouzdře (chyba uložení dalekohledu v pouzdře
je 3 mm. na vzdálenost 84 m). Pro měření vzdále-
nosti pásmem mechanik vyrobil objímku s jehlou,
která se nasadí na okulár přístroje. Pro měření
vodorovných a svislých směrti lze provažovací pří-
stroj vyjmout z podložky a zaměnit theodolitem
Meopta Th 30, nebo po upevnění adaptoru do pod-
ložky theodolitem Zeiss Theo 010. Na dřevěnou
desku s kruhovým otvorem o prtiměru 18 cm se
postaví provažovací přístroj přibližně nad bod, kte-
rý promítáme. Stolek horizontujeme nejprve podle
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krabicové libely stavěcimi šrouby stolku, a pak
stavěcími šrouby podložky pomocí nivelačni libe-
ly ve dvou na sobě kolmých směrech. Centrace se
děje postupným přibližováním obrazu nitkového
kříže a cíle posunem provažuva::ího přístroje po
dřevěné desce.

Po důkladné obhlídce terénu bylo určeno 7 míst
pro zřízení betonových pozorovacích pilířů. Zákla-
dem p'ilířů jsou 4 úhlová železa na jednom konci
zapuštěná do skály, na druhém konci je na úhlová
železa přivařena 8 mm silná ocelová deska s přes-
ně opracovaným otvorem uprostřed pro upínací
šroub theodolitu, zajišťující nucenou centrac1. Celá
konstrukce je do výše 30 cm od desky zabetonová-
na. Kolem pilíře je ponecháno dřevěné bednění
a zbytek železné konstrukce je natřen bílou bar-
vou.

Obr. 2: Observační ptlíi' s theodolttem.
Čtist železobetonových vtilců.

Pro cílení byly zhotoveny mosazné signálky
3 cm vysoké, 2 mm silné, které jsou zašroubovány
do středu železné zátky, která se zasune do otvoru
desky pilíře.

Střed stavby byl vytyčen a zajištěn nivelační
značkou, opatřeno u uprostřed závitem pro cílový
signálek, osazenou do 1 m tlusté základové desky
objektu.

Vodorovné směry byly měřeny dvěma theodo-
lity Zeiss Theo 010 ve dvou dvojřadách podle Ing.
Dr. K. Kučery. Maximální střední chyba měřeného
směru byla na stanovisku "střed" ± 10,Fc.

Mikrotrigonometrická síť byla vyrovnána me-
todou nejmenších čtverců směrOVým vyrovnáním
podmínkových pozorování pomocí korelát; pro vý-
počet bylo sestaveno 7 trojúhelníkových rovnic a
jedna stranová. Řešením normálních rovnic Gausso-
vým algoritmem bylo vypočítáno 8 korelát, jejichž
dosazením do rovnic oprav byly získány opravy.
Empirická střední chyba v měření úhlu v celé sí-
ti podle Ferrerova vzorce ± 22,4cc, empirická jed-

notková středni chyba měřeného směru z vyrovná-
ni je ± 15,1cc a jcdnotková středni chyba vyrovna-
ného směru je ± 12,9cc•

Pro určení rozměru sítě byly vzdálenosti mě-
řeny paralakticky, a to 3 s latí uprostřed a 2 s la-
tí na konci. Paralaktické úhly byly měřeny ve čty-
řech laboratorních polojednotkách. Střední chyba
měření vzdálenosti je ± 0,5 mm. Pro výpočet sítě
byla jedna strana (S-2) vzata za základní, z ní
vypočítány pomocí vyrovnaných směrů ostatní stra-
ny. Podílem součtu všech měřených stran k součtu
jim korespondujícím vypočítaným stranám, byl zís-
kán koeficient, kterým byly opraveny vypočítané
strany.

I když v těsné blízkosti stavby je trigonomet-
rický bod Ještěd, nebylo možno jej přímo použít,
protože je obestavěn budovou. Pro určení Křová-
kových souřadnic bylo stanovisko Č. 4 vypočítáno
jako excentrické k trigonometrickému bodu Ještěd.
Ostatní stanoviska jsou počítána jako uzavřený
polygonový pořad, stanoviska Č. 1, 3 a S jako ra-
jóny z vyrovnaných směrů a vzdáleností.

Obr. 3: Půdorys stavby, síť stanovisek hlavních směrů
a průsečíky se stranami.

Protože jedním z požadavků projektu bylo, aby
směr první kotvy svíral se zeměpisným severem
6° 33' 45", bylo nutné vypočítat meridiánovou kon-
vergenci. Ostatní hlavní směry - radiály, kterých
je 16, jsou ve stejných úhlových intervalech 25g•

Výška středu stavby a okolních stanovisek byla
určena technickou nivelací z nivelační značky
státní nivelace poblíž stavby.

Betonování obou válců se dělo současně do posuv-
ného bednění s hydraulickým pohybem. Bednění
každého válce bylo zvedáno šestnácti pumpami
v místech mezi hlavními směry po vodících tyčl:ch.
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Vnitřní válec byl převýšen o 1,10 m nad vnějším.
Před začátkem stavby byly hlavní směry označeny
na vnějším okraji obou bednění hřebíčky, které
byly proměřeny od vnějšího líce betonu. K nim se
později vztahovalo měření vzdáleností.

Středem stavby vedl pracovní výtah. Aby bylo
možno určit provažovacím přístrojem střed stavby,

bylo nutno výtah vyzvednout 1,20 m nad podlahu
vnitřního válce. Otvor po výtahu byl zčásti zakryt
prkny. Na dva hranolky 50 cm nad podlahou, opře-
né o trámky výtahu, se položila do přibližného
místa středu dřevěná deska s otvorem pro prova-
žovací přístroj. Na střed stavby, osazený v základ-
nové desce, byl přišroubován terč a pro lepší vi-
ditelnost osvětlen. Po horizontaci provažovacího
přístroje byly pro sledování svislosti železobeto-
nových válců měřeny šik.mé vzdálenosti mezi hře-
bíčky vnějšího a vnitřního okraje bednění a objím-
ky nasazené na okulár provažovacího přístroje
komparovaným pásmem. Zaměněním provažovací-
ho přístroje za theodolit bylo měřeno převýšení
na zvlášť uzpůsobenou lať, stavěnou na hřebíčky
v šestnácti hlavních směrech. Protože docházelo
k torz i posuvného bednění, bylo třeba opravovat
označení hlavních směrů v bednění. To se dělo
zacílením theodolitu na okolní stanoviska Č. 4 a 5.
Přičtením předem vypočítaného úhlu směřoval da-
lekohled do prvního hlavního směru. Později, kdy
přes okraj bednění nebylo ze středu vidět na okol-
ní stanoviska, byl z těchto stanovisek před měře-
ním svislosti směr na střed stavby přenesen na
okraj bednění a označen. Ze středu bylo pak cíle-
no místo na stanovisko na označený směr.

Svislost byla během celé stavby kontrolována
dvacetkrát, z toho třináctkrát na vnějším a vnitř-
ním válci a sedmkrát na vnitřním válci.

Vodorovná vzdálenost od středu stavby byla
počítána rozdílem čtverců šikmé vzdálenosti a pře-
výšení.

Získané výsledky byly vyznačeny na grafu
v půdorysech a v nárysech otočených o 90°. Odchyl-
ky změřených vzdáleností od středu v půdorysech

byly ihned po ukončení každého měření předány
mistrovi Průmstavu, který podle nich prováděl ko-
rekce posuvného bednění.

Maximální odchylka vnějšího válce byla
+ 5,2 cm ve výšce, - 3,57 m ve směru patnácté
radiály a vnitřního válce + 5,4 cm ve výšce,
+ 25,95 m ve směru druhé radiály. Obě maximální
odchylky nejsou podle posudku statika stavby na
závadu.

Obr. 6: GrafiCké znázornění slJislosti vnějšího udlce
u pildorysu

Výška stavby byla měřena 50 m dlouhým ocelovým
komparovaným pásmem. Z plechu byl vyroben do-
tek, jehož jeden konec byl seříznut do špičky. Pří-
chytkou se dvěma šroubky se k němu připevnilo
pásmo tak, že hrot doteku byl totožný s počátkem
pásma. Jeden pomocník přidržel takto upravený
konec pásma na středové značce, druhý pomocník
nad podlahou vnitřního válce udržoval svislý směr
pomocí libely. Mezi vnitřní a vnější válec byl po-
staven nivelační stroj, kterým byl zjištěný údaj
přenesen na hranolek poblíže vnitřního válce, na
který jsme pro stavbaře označovali celé půlmetry
stavební výšky. Po skončení stavby vnějšího válce
byla na vodítko výtahu označena výška + 10 m
a od ní se rozměřovaly po půl metrech stavební
výšky.

Ve výškách q.aných projektem se na vnějším válci
osazovaly nosné kotvy. Pro první a druhý suterén
mají rozměr 40 X 40 cm, v počtu 31 v obou pod-
lažích jsou osazeny ve hlavních směrech a v jejich
polovičních úhlových vzdálenostech. Kotvy pro pod-
laží A, B, C, D, mají rozměry 80 X 60 cm, váhu
okolo 1,5 q a jsou osazeny v šestnácti hlavních
směrech.

Před osazením každého druhu kotev byly
všechny kotvy proměřeny a označen na nich důl-
kem geometrický střed a 10 cm od středu čtyřmi
menšími důlky vodorovný a svislý směr. Před osa~
zováním kotev byl nejprve přenesen ze stanovisek
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směr na střed stavby a označen na okraji bednění.
Provažovacím přístrojem se určil střed stavby a
theodolitem Zeiss Theo 010 se hřebíčky označily do
okraje bednění hlavní směry. Byla určena výška
horizontu stroje a z projektované výšky kotvy vy-
počítáno převýšení na hoření okraj kotvy.

Každá kotva byla vytyčena theodolitem Zeiss
Theo 010 umístěným uprostřed stavby. Nejdříve
byl vytyčen vodorovný směr středu horního okra-
je kotvy, která byla zavěšena na kladce. Střed

dolního okraje kotvy usazoval pracovník Průmstavu
do správného směru pomocí hřebíčku v bednění.
Po zařazení kotvy do vodorovného směru byla po-
mocí svisÍého kruhu a předem zjištěného laťového
úseku vytyčena výška kotvy. To se opakovalo, až
byla kotva usazena ve správném vodorovném i svis-
lém směru. Pak byla přivařena k okolní armatuře.
Po zabetonování a přejití posuvného bednění přes
kotvy, byla každá kotva omyta ze zavěšeného
ochozu a označena. Kolem středového důlku byl
barvou vyznačen kruh, důlek zaplněn bílou barvou
a nad kroužkem číslo kotvy.

Skutečná poloha kotev byla zaměřena trigono-
metricky z okolních stanovisek theodolitem ve
dvou skupinách. Byly měřeny jak vodorovné smě-
ry, tak i zenitové vzdálenosti. Pro lepší konfigu-
raci trojúhelníků byla síť stanovisek doplněna dal-
šími třemi stanovisky, určenými protínáním vpřed,
a to v místech, kde v době budování mikrotrigo-
nometrické sítě byly prováděny terenní úpravy.

Skutečná poloha kotev pro první a druhý su-
terén byla získána graficky z rozdílů teoretického
a skutečného směru. Na snímkový papír, napnutý
přes zajištěný papír s vynešenou sítí stanovisek
a teoretických středů kotev, se narýsovaly rovno-

běžně se směry ze stanovisek na kotvy posuny q,
rozdíly teoretického a skutečného směru (v měřít-
ku 10: 1). Ostatní podlaží byla počítána protíná-
ním vpřed. Z rozdílů souřadnic skutečné polohy

Obr. 7: Grafické znnzornění odchylky skutečného středu
kotvy od teoretického.

kotev a středu stavby byla vypočítána vzdálenost
kotev od středu stavby, z rozdílů jižníků mezi stře-
dem stavby, teoretickou a skutečnou polohou kot-
vy a ze vzdálenosti byla vypočtena polohová od-
chylka. Výšky kotev byly počitány trigonometric-
ky z několika měřených zenitových vzdáleností pro
každou kotvu. Proto musela být počítána pro kaž-
dou kotvu také skutečná vzdálenost mezi kotvou
a stanoviskem.

Získané výsledky skutečné polohy kotev byly
zpracovány graficky. Na výkresech je znázorněn
tvar kotvy při pohledu na střed stavby, černým
křížkem je označen geometrický střed kotvy, čer-
veným křížkem teoretický střed. Pod každou kot-
vou je její vzdálenost od středu stavby. Vzdálenosti
obou křížků jsou napsány v kotvě a jsou udány
v mm. Průměrná střední chyba v osazení kotev ve
směru radiálním je ± 11,3 mm, tangenciálním
± 4,1 mm a vertikálním ± 3,4 mm. Maximální chyby
v osazení jsou ve směru radiálním - 24 mm, tan-
genciálním - 12 mm a vertikálním: + 14 mm.

Během měření svislosti vnějšího válce byla při de-
síti měřeních sledována torze posuvného bednění.
Po získání orientace na první hlavní směr, jak již
bylo uvedeno při svislosti stavby, byly hlavní smě-
ry označeny hřebíčky do okraje vnějšího bednění.
Vzdálenosti mezi těmito nově označenými a původ-
ními hřebíčky byly v každém hlavním směru od-
měřeny a získané výsledky zpracovány graficky.
Maximální hodnota torze je 10 cm na konci vněj-
šího válce, tj. ve výšce 22,5 m.

Ocelová konstrukce televizní věže je postavena
z patnácti lubů. Lub má tvar komolého kužele
3 m vysokého, složeného z několika panelů o tloušt-
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ce 8 mm a průměru od 11,4 m do 1,60 m; počínaje
jedenáctým lubem jsou zbývající luby válcového
tvaru.

Před vyzdvižením byl každýlub sestaven .na
předmontážní plošině. Některé panely byly zava-

řeny, a to tak, aby každý lub sestával nejVICe ze
tří části. Výztuhy uvnitř panelů jsou totožné
s hlavními směry televizní části. Aby nedošlo k o-
mylům, nebo chybnému osazení lubů, protože na
některých jsou zamontovány nosiče antén, byly
výztuhy při horní a dolní podstavě označeny čís-
ly. Směr hlavních radiál pro televizní věž je 'dán
úhlem 30°, který svírá druhá radiála na východ
se severem zeměpisným. Do projektem dané výšky
vnitřního železobetonového válce byly zabetonová-
ny ocelové nosníky a to do míst hlavních směrů,
určených pomocí provažovacího přístroje a theo-
dolitu Zeiss Theo 010. Na zabetonované nosníky
je usazen lub č. 3, lub Č. 1 a 2 je na něm zavěšen.

Středem stavby vedla konstrukce výtahu pro
zvedání panelů, proto pro měření svislosti ocelové
věže nemohlo být použito provažovacího přístroje.
Svislost byla zjištěna ze tří okolních stanovisek
měřením směrů mezi předem určeným stanoviskem
a směrem na střed stavby při horní podstavě kaž-
dého lubu. Směry byly měřeny theodolitem Zeiss
Theo 010 ve dvou skupinách.

Označení smě.ru na střed stavby na panelu by-
lo počítáno pro každý lub ze známých rozdílů již-
níků mezi středem stavby a stanoviskem a jižní-
kem nejbližšího hlavního směru daného výztuhou,
od které byla vypočítaná vzdálenost naměřena a
označena barvou na vnější straně panelu ještě
na předmontážní plošině.

Z rozdílu úhlu, získaného měřením dvou smě-
rů a známého úhlu na střed stavby byla gra-
ficky zjištěna skutečná poloha středu lubu. Na
předem připraveném zajištěném papíře, kde je vy-
nesena celá situace staveniště i se všemi hlavními
směry v měřítku 1: 100, jsou narýsovány rovno-
běžky se spojnicemi středu stavby - stanovisko
ve vzdálenosti jedné minuty. Na snímkoyý papír,
napnutý přes fólii, se zinterpolovaly odchylky mě-
řeného úhlu od vypočítaného a narýsovaly rovno-
běžky se směry. Střed kružnice vepsané v trojúhel-
níku chyb udával střed horní podstavy lubu v mě-
řítku 1 : 1. Protože na zajištěném papíře jsou vy-
značeny i hlavní směry, bylo ihned zřejmé, do
kterého hlavního směru se střed lubu vychyluje.
Pro pracovníky Hutních montáží, kteří prováděli
stavbu ocelové části věže, jsme počítali opravy,
o něž mají luby v určovaném místě zvednout nebo
seříznout. Byl použit vzorec

3 Z
11, ~ 4 v· p

kde h je výška podložky, z - délka základny lubu,
v - výška lubu, p - vzdálenost skutečného stře-
du od teoretického. Astralon, na kterém jsou vy-
nešeny tři směry pod úhlem 120° se průsečíkem
směrů umístil na s~utečný střed a jeden směr zto-
tožnil se spojnicí skutečný střed - teoretický
střed. Zbylé dva směry směřovaly do hlavních smě-
rů, které mají být podloženy. Měření svislosti oce-
lové části věže se provádělo po zavaření zbylých
svislých svárů lubu. Vodorovný svár se zavařil až
po opravách, kdy skutečný střed lubu byl v blíz-
kosti teoretického. Maximální odchylka svislice oce-
lové části věže je 10 mm u lubu č. 11, střed vrcho-
lu věže je odchýlen o 9 mm od teoretického středu
ve směru čtvrté radiály.

Přesnost měření svislosti je ± 1,5 mm. Měření
svislosti věže bylo velmi obtížné pro malou vzdá-
lenost stanovisek od středu stavby. Pro měření mu-
selo být použito hranolů. Aby výsledky nebyly
ovlivněny slunečním svitem, bylo třeba měřit před
východem slunce. Vl'iv oslunění na celou televizní
věž bude zjišťován až po dokončení celé stavby.

Jak již bylo dříve uvedeno, hotelová část je zavě-
šena na ocelových kotvách, zabetonovaných do
vnějšího válce. Celá konstrukce všech čtyř podlaží
je mezi sebou spojena a vodorovné nosníky jsou
jedním koncem pNvařeny ke kotvám. Délka nos-
níku podlaží A je 4 m, podlaží D je 13 m. Experi-
mentem stavby je nepodepřené spodní podlaŽí D.
Protože bylo třeba se zvýšenou přesností určit kon-
ce nosníků, které leží v hlavních směrech, zdálo se
nejlepším způsobem vytyčení ze směru, u kterého
není třeba dbát na případnou nepřesnost v délce
nosníku. Proto byly vypočítány průsečíky hlavních
směrů se stranami stanovisek. Vzdálenosti průse-
Číktl. od stanovisek byly vytyčeny pásmem a para-
lakticky, směr byl určen theodolitem. Středy kon-
ců nosníktl. jsou označeny barevným křížkem. Před
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vyzdvižením každého nosníku bylo nutno na kot-
vách vyznačit ryskami teoretický tangenciální a
vertikální směr, opravu kotev, která byla zjištěna
při skutečné poloze kotev v předešlém roce. Dél-
ky konců nosníků byly přizpůsobeny v továrně
vzhledem k vzdálenosti kotvy od středu stavby.
Při osazování nosníků každého podlaží byl jeden
konec nosníku přivařen ke kotvě podle označení

a jeho druhý konec vytyčen do správného směru
pomocí theodolitu. Vodorovná rovina nosníku byla
vytyčena nivelačním strojem postaveným na ved-
lejším nosníku.

Protože doposud celá konstrukce není ještě
konečně sešroubována, nebylo možno zjistit skuteč-
nou odchylku konců nosníků od teoretické polohy.
Podle předběžného měření činí maximální odchyl-
ka 15 mm, a to u posledních dvou nosníků.

Závěr

Geodetické práce při stavbě televizní věže jsou
velmi zajímavé. Je třeba při nich dbát co největší
pečlivosti, rozvahy a při měření ve výškách opatr-
nostI.

Svislost železo betonových nosných válců a vy-
tyčování nosných kotev mohlo být zajištěno jen
měřením ze středu stavby. Protože v době zahájení
prací nebyl v ČSSR provažovací přístroj typu
Zeiss PZL, byl ÚGK v Liberci, chtěl-li se na expe-

rimentální stavbě podílet, postaven před úkol po-
užít způsobu měření u nás neobvyklého. Provažo-
vací přístroj vlastní konstrukce tento náročný
úkol splnil a jak dnes můžeme posoudit, byla me- .

Obr. 10: Celkový pohled na televizní věž Teštěd z konce
roku 1967.

toda, kterou jsme zvolili při měření svislosti žele-
zobetonových válců a osazení kotev velmi dobrá.

Zpl1sob výpočtu oprav pro ocelovou část tele-
vizní věže se velmi osvědčil a umožnil rychle a
úspěšně provést korekce. Pro vytyčení konců nos-
níků bylo velmi výhodné vypočítání a vytyčení
průsečíků.

Geodetické práce byly značně ztíženy malým
pracovním prostorem v okolí staveniště, neustá-
lým nárazovým větrem a špatným počasím v prv-
ním roce. Při tom je třeba mít na zřeteli, že stav-
ba je v nadmořské výšce 1010 m.

Na řešení úkolů při zajišťování těchto zajíma-
vých měřických prací se podílel velkou měrou
Ing. M. B a u m a n n a Ing. J. L a šek z ÚGK v Li-
berci a Ing. M. Her d a, CSc. z VÚGTK v Praze,
kterým patří moje poděkování.

K rum p han z I, V.: Inženýrská geodézie I. SNTL Praha 1966.
K rum p han z I, V.: Inženýrská geodézie. SNTL Praha 1959.
B ti h m, T.: Vyruvnávací počel. Skripla SNTL Praha 1962.
B ti h m, T.: Vyšší geodézie. Skripta SNTL Praha 1961.
K u č e r a, K.: Dvě cesty ke zvýšení přesnosti triangulací. Geodet.

a kart:Jgraf. sborník. SNTL Praha 1955.
Her d a, M. - S t a n ě k, V.. - Her d a, T.: polygonízace s optíc-

kým měřením délek. SNTL Praha 1957.
F i a I a, F.: Kartografické zobrazování. SNTL Praha 1952.
F i a I a, F.: Geodézie II. Skripta SNTL Praha 1952.
S t a n ě k, V.: Geodetické měření deformací přehrady u Slap. Geo-

det. a kartograf. sborník, SNTL Praha J 957.

Lektorova!: Ing. Miroslav Herda, CSc., VÚGTK, Praha
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Příspěvek ke studiu
vertikálních pohybů zemské kůry
v oblasti hornoslezské pánve

Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

V roce 1966 bylo provedeno druhé ucelené a jedno.
rázové zaměření sítě opakovaných nivelaci, pokrýva-
jící hornoslezskou uhelnou pánev na polsko-česko-
slovenském pomezi. Předchozí jednerázové měření
bylo uskutečněno v r. 1962 [3]. Jako samostatnou
etapu, která je však vzhledem k vy jmenovaným
časově nesourodá, lze použít také výsledkft původních
měření ve státní síti z let 1940-1959. Takovým způ.
sobem vznikají na daném území celkem tři vzájemně
srovnatelné etapy opakovaných nivelaci. Celá polsko-
-československá síť těchto opakovaných nivelacitvoří
11 uzavřených polygonů a pokrývá území, které by
již nemělo být zasaženo důlní činností, lokalizované
na československé straně uvnitř polygonu I. Podstatné
při tom je, že sítí je pokryt styk karpatské soustavy
a českého masivu, takže vzájemné srovnání tří etap
měření může objasnit vzájemné chování těchto dvou
základních geologických soustav, ovlivněné ovšem
do určité míry vertikálně i horizontálně rozsáhlým
důlním dílem. Výsledky srovnání jsou přitom pouze
relativní, neboť pohyby území, odvozené z pohybů
mezilehlých bodů sítě, jsou vztaženy k výchozímu
bodu Hlučín, jehož poloha se jeví z měření z let
1948/49 a 1962 jako stálá [3].1) V následujíci etapě

Obr. 1: Síť opakovaných nivelací v oblasti
hornoslezské uhelné pánve.

měření se předpokládá další opakované ověření stá·
losti výchozího bodu. Při tom je diskutovatelná
otázka vhodnosti ověřování stálosti bodu Hlučín
vzhledem k ZNB XI. Krnov, neboť oba body leží na
stejné geologické jednotce.

1) Stálost bodu Hlučín byla ovšem posuzována pou-
ze relativně vzhledem k ZNB XI Krnov. Problematika
stálosti výchozího bodu je diskutována ve zprávě [5]
a článku [6]. Vcelku není relativní charakter výsledků
nejpříhodnější, avšak z hlediska vnitrozemské polohy
našeho státu nezbytný.

Zpracováni výsledkt'J.měřeni

Tři vy jmenované etapy měření poskytují dvojí výsled-
ky, které mohou být podkladem pro další zpracování
a interpretaci. Přesnost jednotlivých etap, charakteri.
zovaná středními kilometrovými chybami podle
mezinárodních vzorců, je dána v tab. 1. Je při tom
zřejmé, že přesnost měření z let 1962 a 1966 je prak.
ticky stejná, zatímco měření z let 1940-1959 jsou
méně kvalitní. Je to způsobeno jednak různou metodi-
kou měření (na pořadech nižších řádů apod.), jednak
značným vzrůstem systematických tendenci v měření
z r. 1959 [3]. .

1959 1962 1966
Středni ki1ometrová chyba ±mmjkm

1 I 2 I 3

1/ nahodilá složka

I
0,43 0,34 0,38e systematická složka 1,19 0,60 0,60

T celková 1,20 0,69 0,71

Protože předchozí zpracování [2] a [3] byla různo-
rodá, bylo nutno pro tuto práci provést zpracování
nové, s využitím všech nejnovějších hledisek na jeho
teoretickou správnost. Z převýšení hii mezi vybranými
kvalitněji stabilizovanými body, měřenými v každé
etapě, byly vytvořeny jejich rozdíly

lL1hií = 1962hii - 1959hií

2L1hii = 1966hií -1962hi;,

při čemž indexem 1959 je pro jednoduchost označena
etapa měření zahrnující časově různorodá měřeni z let
1940-59. Aby bylo dosaženo srovnatelných výsledků,
byly rozdíly KLlhií (K = 1 pro etapu 1962-59,
K = 2 pro etapu 1966-62) redukovány na tzv. roční
změny převýšení [6]

kdeLlt e (3; 12)pro etapu 1962-59aLlt = 4 pro etapu
1966-62. Jediná, teoreticky přijatelná podmínka pro
vyrovnání je

LiVií = O. (3)

Jiná podmínka (např. o stálosti dvou nebo více bodů
sítě) nebyla pro vyrovnání použita, neboť stav našich
znalostí nás k tomuto choulostivému zásahu prozatím
neopravňuje. Podle uzávěrových podmínek (3) bylo
provedeno vyrovnání celé sítě, nezávisle pro roční
změny převýšení odvozené z.rozdílŮ (1) jednotlivých
etap. Z vyrovnaných ročních změn převýšení LiVii byly
vypočteny roční rychlosti vertikálních pohybů mezi.
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Obr. 2: Mapa ročních rychlostí vertikálních pohybů zemské
kůry pro epochu 1962~1959. Isopléty v mm/rok.

lehlých bodů, relativně vztažené k výchozímu bodu
Hlučín. Nejistotu v určení těchto hodnot odvodíme
z přesnosti jednotlivých nivelací podle tab. 1

kde LlTl je průměrný (vážený) časový interval měření
1962-59
LlT2 = 4

Konkrétně je podle tab. 1

it'm = ± 0,23 mmJkm

2't'm = ± 0,25 mm/km

Je zřejmé, že nejistota v určení ročních rychlostí po-
hybů je v obou případech téměř stejná. Nejistota
v určení roční rychlosti pohybu bodu ve vzdálenosti L
od výchozího bodu je pak

Výsledné hodnoty ročních rychlostí pohybů význač.
nějších bodů s uvedením nejistoty v jejich určení jsou
shrnuty v tab. 2.

Tyto výsledky mohou být také podkladem k se·
stavení map rychlostí vertikálních pohybů bodů, které
jsou i v zahraničí obvyklým způsobem vyjádření
pohybových poměrů na zkoumaném území. Na tomto
místě je třeba připomenout charakter rychlosti pohybu
jako první derivace zpravidla nelineární funkce pohy.
bu [6]. Důsledkem tét~ okolnosti je různost tvaru
isočar rychlostí pohybů pro různé epochy zkoumání
pohybů daného území. K tomu ještě přistupují defor·

Obr. 3 : Mapa ročních rychlostí vertikálních pohybů zemské
kůry pro epochu 1966-1962. Isopléty v mm/rok.

mace isočar vzniklé nejistotou· v určení ročních rych.
lostí pohybů. Z těchto hledisek je třeba pohlížet na
výsledné mapy ročních pohybů hornoslezské uhelné
pánve na obr. 2 a 3. .

Podle teorie [1] je možno s rizikem 32 % nespráyných
rozhodnutí považovat hodnoty v 3-6 sloupci tab. 2
za roční rychlosti pohybů, překračují.li odpovídající
hodnotu střední chyby 't'L.Při překročení hodnoty
2't'L klesá toto riziko na 5 %. Při tom přihlížíme také
ke shodě znamének rychlostí pohybů v obou časových
intervalech. Za věrohodnější můžeme proto považovat
ty hodnoty rychlostí pohybů, které se svojí velikostí
blíží 't'L a mají pro oba časové intervaly stejný smysl.

\
\

\ 1\166-61

\ /\ 1//
V

Z těchto hledisek pak hodnotíme obě mapy
rychlostí vertikálních pohybů. Jejich totožnost je
zřejmá zejména v oblasti poklesů, zahrnujících vlastní
těžební pánev. Ve středu pánve, zhruba ve čtyřúhel-
níku Nový Bohumín, Karviná, Havířov, Poruba při
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Vzdál. 1962-1959 11966-1962
'fLBod od mm/rokHlučí·

na + I - I + I - ±

Benešov Dolní 7,1 0,3 0,2 0,6
Bělá Nová 27,9 0,1 0,1 1,2
Bělá Stará 24,0 0,3 - 1,1
Bohumín Nový 19,8 2,9 1,4 1,0
Bohumín Starý 17,9 2,1 1,2 1,0
Budišovice 22,4 0,1 0,1 1,1
Bukovec 94,9 0,5 3,2 2,2
Cieszyn 57,8 2,1 0,1 1,8
Český Těšín 56,5 2,3 0,6 1.7
Drogomysl 62,8 - - 0,6 1,8
Frenštát p. Radh. 71,3 2,3 2,8 1,9
Fr~'dek-Místek 43,3 1,6 0,7 1,5
Havířov 48,8 0,3 2,7 1,6
Hluěín 0,0 - - - - -
Hlučín 2,3 0,2 0,2 0,4
Hrabyně 17,3 0,2 0,6 1,0
Challlpki 20,2 1,8 0,7 1,1
lstebna 99,5 1,0 3,6 2,3
Jablunkov 85,6 0,2 2,8 2,1
Jasnowice 94,9 0,5 3,0 2,2
J astrz~bie Zdrój 48,8 3,8 13,3 1,6
Karviná 38,8 0,7 1,2 1,4
Klimkovice 16,0 0,9 0,3 0.9
Kasperki 111,6 2,0 4,4 2,6
Konczyce Male 53,0 2,2 1,7 1,7
Lonky 49,3 1,4 2,3 1,6
Lyžbice 72,5 1,4 1,5 2,0
Marklowice 47,0 1,3 1,3 1,6
Owsiscze 12,7 0,2 0,1 0,8
Pawlowice 60,2 0,7 - - 1,8
Petrovice 46,8 1,1 1,5 1,6
Petřvald 32,0 1,0 1,1 1,3
Píšt 11,0 0,4 0,1 0,8
Porllba 8,6 0,4 0,6 0,7
Sedlnice 45,8 2,7 0,9 1,6
Skoczów 71,8 2,1 1,0 2,0
Svibice 59,0 1,9 0,9 1,8
Šenov 43,4 0,8 2,4 1,5
Štramberk 53,1 3,1 0,7 1,7
Třinec 67,6 1,4 2,0 1,9
Wodzíslaw 38,0 1,3 2,2 1,4
Zabelkow 22,5 1,6 0,1 1,1
Zebrzydowice 49,5 1,4 1,5 1,6

tom isopléty rychlostí pohybu nevystihují plně
skutečnost, neboť vlastní poklesy zpusobené dolováním
mají mnohonásobně větší intenzitu. Čára maximál·
ních poklesu, daná na obr. 2. spojnicí Stará Bělá, resp.
Hrabyně - Nový Bohumín, Jastrz~bie Zdrój se na
obr. 3 posunula směrem k JV na spojnici Štramberk,
resp. Budišovice, Havířov, Konczyce Male, Jastrzl;)bie
Zdrój. Čára maximálního zdvihu na obr. 2, probíhající
po spojnici Štramberk, Český Těšín se na obr. 3 posu-
nula ve stejném směru, prakticky až mimo nákres.
Dosavadní, stále ještě nejisté a neúplné výsledky nám
však nedovolují komentovat tento posun jinak, než
jako náhodný jev, způsobený měřickými nepřesnostmi.
Zejména nejistá je při tom oblast Třinec, Jablunkov,
Bukovec, která se vyznačuje značným převýšením
a uvedené údaje mohou být zkresleny různou přes-
ností v určování délky laťových metrů. Pozoruhodné
však je, že isopléty pokrývající zkoumanou oblast,
celkově sledují čáru rozhraní karpatského nasunování,
a to zejména v jihovýchodní části území, které by již
nemělo být bezprostředně zasaženo důlní činností.
Tato shoda nasvědčuje tomu, že opakovaným měře·

ním byl postižen tektonický pohyb zdvihového cha·
rakteru, náležející přednímu okraji karpatské geolo-
gické jednotky. Názorněji jsou tyto pohybové poměry
vyznačeny zjednodušeným profilem na obr. 4.

Jestliže nepřihlédneme k různosti obou map,
kterou jsme nuceni spatřovat spíše v různém hroma.
dění měřických nepřesností a uvážíme-li pouze jejich
shodu v zásadních rysech, lze říci, že západní okraj
karpatské geologické jednotky relativně vzhledem
k východnímu okraji českého masivu stoupá. Neogen-
ní naplaveninová pánev mezi Havířovem a Hlučínem
relativně. klesá. Prvotní je při tom pravděpodobně
:Klesání obvyklé pro neogenní sedimenty, zvýrazněné
však nad to několikanásobně intenzívnějším druhot.
ným klesáním, vyvolaným odtěžením hornin ve středu
vyznačené oblasti. Protože v geologicky nedávné době
měla zKoumaná část Karpat zdvihovou tendenci,
kombinovanou s horizontálním posunem směrem
k SZ, a protože odtěžením hmot v oblasti Ostravy
ubývá přirozené opory vzdorující horizontálnímu tla-
ku, je zcela oprávněná domněnka, že současně se zdvi·
hem jihovýchodní části oblasti dochází též k horizon.
tálnímu posunu. Směr posunu je severozápadní a způ-
sobuje stlačování a další propadávání území v okolí
Ostravy. Domněnku o propadání a současném stlačo-
vání těžební pánve a jejího okolí podporuje též mizení
některých pramenů minerálních vod v Darkově
u Karviné.

Mimo příčiny tektonické, mohou být zdvihy
okrajových částí těžební pánve způsobeny též pružnou
reakcí zemského povrchu na poklesy v jejím středu
(obr. 5). Tuto domněnku vyslovil Wyrzykowski [7] na
základě pozorování ve slezské části celé uhelné pánve.
S ohledem na přítomnost tak výrazného geologického
útvaru, jakým je čelo karpatského nasunutí, lze však za
pravděpodobnější považovat domněnku prvou, v nej-
lepším případě pak kombinaci obou těchto příčin.

Obr. 5: Domněnka Wyrzykowského r7] o působení propadání
uvnitř těžební pánve na vznik okrajových zdvihů vlivem

pružné reakce zemského povrchu.

Objasnění zřejmě dosti složité problematiky pohy-
bů zemské kůry v této oblasti přinese další opakované
měření. Současně s ním však bude nutno prověřit též
stabilitu výchozího bodu Hlučín, která se s ohledem na
zdvihové tendence v jeho blízkém okolí stává stále
pochybnější.
Lektoroval: Ing. Bedi'ich Kruis, CSc.

Líteratura:
[1] Bohm, J.: Vyrovnávací počet. SNTL, Praha 1964.
[2] Kruis, B.: Výzkum stálosti bodli nivelačniho okruhu v ostrav-

sko-karvinské uhelné pánvi. Výzkumná zpráva VÚGTK č. 71,
Praha 1956.

[3] Kruis, B.: Výzkum stálosti bodů nivelačniho okruhu v ostrav·
sko-karvinské uhelné pánvi. Di! II. Výzkumná zpráva VÚGTK,
č. 138, Praha 1963.

[4] Vyskočil, P.: Vertikálni pohyby zemské kůry sezónního
charakteru. Cást I. Výzkumná zpráva VÚGTK č. 220. Praha
1966.

Pokračo1'd,n~lileraturll n~ str. 22
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Presnosť číslicového
hydrostatického vý~komeru

1. Úvod

V [2] je opísaná jedna z variánt návrhu automatizova.
ného merania výškových rozdielov na princípe hydro.
statickej rovnováhy. Autori tohto návrhu - Ing.
Tischler a Ing. Jurik, CSc. - v spolupráci s Ing.
Bartkovjakom a dalšími členmi výskumného teamu
ÚTM SAV návrh realizovali a skonštruovaný prístroj
nazvali číslicový hydrostatický výškomer (ČHV).
Konštrukčné riešenie prístroja umožňuje priame
odčítanie výškového rozdielu dvoch bodov v číslicovej
(digitálnej) forme na elektronickom dekadickom
čítači (EDČ). Skonštruovaný prototyp ČHV bol
autormi tohto príspevku preskúšaný z hl'adiska
presnosti a vhodnosti jeho aplikácie na meranie
geodetického i špeciálneho, negeodetického cha-
rakteru.

Princíp riešenia, umožňujúceho priame odčítanie výš-
kového rozdielu dvoch bodov, je dostatočne zrejmý
z [2]. Realizovaný prototyp (obr. 1) sa od návrhu
v [2] (obr. 6 na str. 123) liši vonkajším vzhl'adom, čo
však nemá len esteticko-konštrukčné zdovodnenie;
súvisí s funkčným zameraním prístroja, ktorý má
podfa [6] umožňovať horizontáciu vefkých obrábacích
stroj ov, žeriavových dráh, valcovacích tratí a pod.
s maximálnou chybou ± 0,01 mm. Pre tieto prípady
aplikácie prístroja konštruktéri nerátali s jeho obvyk-
lým zavesením na čap, ale s postavením na rovinnú
plochu. Miesto merania nie je teda fixované presne
identiflkovatefným bodom, ale plochou, na ktorej je
rameno prístroja postavené. Rameno nemusí byť
uložené priamo na ploche, ale na trojuholnikovej

Ing. Ján Kukuča. CSc., Ing. Štefan Priam.
Ústav teorie merania SAV. Bratislava

podložke, ktorú možno horizontovať dvoma stavacími
skrutkami '(tretia je nepohyblivá); horizontuje sa
podfa kruhových libiel, umiestnených trvale v hor·
ných plochách ramien prístroja. Vyústenie spojenej
nádoby (hadice) s ihlou sa nachádza približne v ťažisku
trojúholníka tvoreného nožičkami. Takéto riešenie je
zdrojom nestálosti indexovej chyby prístroja (pozri
vzorec (3) a za ním nasledujúci text.) Posúdenie pres-
nosti je značne sťažené aj preto, lebo závisí aj od
možnosti realizácie presne horizontovaných rovin·
ných ploch.I)

Obidve ramená prístroja, spojené hadicou, sa
postavia na merané body (horizontované. rovinné
plochy). Hadica sa naplní vodou do potrebnej výšky.
Sposob plnenia, zabezpečujúci odstránenie vzducho-
vých bublín, ktoré sú najčastejším zdrojom hrubých
chýb merania, tu nebudeme opisovať. V ničom sa
neliši od plnenia doterajších typov hydrostatického
výškomeru.

Po horizontáciiramien a po ustálení vody možno
začať s meraním. Spustí sa motorček pohybujúci ihly
smerom dolu (k hladine), alebo smerom hore (z vody),
podfa uváženia. Z hfadiska presnosti je výhodnejší
pohyb smerom. dolu. Pri dotyku jednej z ihiel s vodou
logický obvod uvedie do činnosti EDČ, ktorý počíta
impulzy. Jednému impulzu zodpovedá posun ihly
o 0,0l mm. Počítanie impulzov skončí, ked sa hrot
ihly v druhom ramene dotkne hladiny. Hodnotu
prevýšenia (počet impulzov) v stotinách mm možno

~é stav
Hind. = l1 l1

.>,
o'" . 'i:.h l1 -- -- ~'8"O~~ hladiny =-=k Vl60 Vili "'"p.. .,..- n p..""

1 2 3 4 5 6 7

1 max. 0,077 ± 0,006 ±0,0006 ± 0,002 +
2 max. 0,079 ± 0,005 ±0,0005 ± 0,002 -
1 stred. 0,055 ± 0,005 ±0,0005 ± 0,002 +
2 stred. 0,061 ± 0,003 ±0,0003 ± 0,001 -
1 min. 0,048 ± 0,004 ±0,0004 ± 0,001 +
2 min. 0,065 ± 0,005 ±0,0005 ± 0,002 -
1 max. 19,736 ± 0,099 ±0,0009 ± 0,003 +
2 max. 19,610 ± 0,006 ±0,0009 ± 0,002 -

') S otázkou presnej horizontácie ploch súvisí aj
otázka účelnosti sta vacích skrutiek a citlivosti kruho-
vých libiel na prístroji. Terajšie riešenie kontaktu prí-
stroj a s meraným objektom možno z hIadiska požiada-
viek geodézie považovať za vývojové. VzhIadom na
vysoké požiadavky na presnosť bude správnejšie vrátiť
sa k meraniu výškového rozdielu dvoch bodov, čo
najma pre geodetické účely je neodmysliteIná podmien-
ka; riešiť to buď osvedčeným závesom (medzičasom
konštruktéri túto úpravu vykonali, ale skúšobné
meranie bolo vykonané s prístrojom v povodnej úprave),
alebo v prípade použitia trojnožky umiestniť ihln vo
vertikálnej osi pevnej stavacej nožičky.
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potom priamo odčítať na EDČ. Okrem toho svetelné
zariadenie na paneli signalizuje znamienko prevýšenia.
Prepojením prepínača na smer "hore" Sil.uvedú ihly
do pohybu smerom z vody. Logický obvod pritom
opať pracuje. Mrtvy chod indikačného zariadenia však
sposobuje, že pri druhom smere ihiel Sil.indikované
prevýšenie líši od predchádzajúceho a stáva sa ne·
použitefným (alebo slúži len na hrubú kontrolu).

3. Chyby pristroja a met6dy; charakteristiky
presnosti

Podlil. [6] základnými zdroj mi chýb ČHV sú:
~""-

a) mechanická časť prístroja,
b) elektronická časť celého meracieho zariadenia.

Patria sem: postupné, periodické a náhodné chyby
indikačného zariadenia, chyby analógo-číslicového
prevodníka, chyby logického obvodu a chyba sposo.
bená ponoremm ihly. Ich teoretický rozbor obsahuje
výskumná správa [6].

Okrem týchto chýb, špecifických pre ČHV, musí-
me brať do úvahy aj chyby metódy (povačšine syste.
matického charakteru), ktoré ovplyvňujú výsledky
merania akýmkofvek hydrostatickým výškomerom.
SÚ to chyby sposobené vplyvom teploty, tlakovej
diferencie nad Wadinami, nadmorskej výšky, kapi.
lárnych sil, kmitania vodných hladin, kulminácie
Slnka a Mesiaca, rozloženia hornin v zemskej kore.
Ich podrobnou teoretickou analýzou Sil. zaoberali
viacerí autori [4, 5, 6].

My si vďalšom nebudeme všímať počeť, vefkosť
a charakter, ani tvar rozdelenia pravdepodobností chýb
jednotlivých elementov prístroja a chýb sposobených
vonkajšími vplyvmi, ale sústredíme Sil. na celkovú
dosažitefnú presnosť, a to ako v laborat6rnych pod.
mienkach, tak i mimo nich.

Označme skutočnú hodnotu výškového rozdielu
symbolom H a meranú hodnotu hi (i = 1, 2, ... , nj.
Rozdiel H - hi = 8i je skutočná chyba jedného mera·
nia, skladajúca Sil.z náhodnej zložky Lli a systematic.
kej zložky Ci podlil. vzťahu 8; = Lli + Ci, pričom
E(LI) = O. Celkovú presnosť prístroja, resp. metódy
bude charakterizovať odhad strednej kvadratickej
úplnej chyby

H Stav hladiny I ILlHI (v mm)

O maximálny 0,002
O stredný 0,006
O minimálny 0,017
19 mm 0,126

Vn ( . "Eh)2 -
resp. (1 = .~ hi--· j(n-l).

>=1 n.

Je prirodzené, že strednú kvadratickú odchýlku (1)
možno prisudzovať prístrojovým chybám len vprípade
nulových hodnot systematických chýb metódy. Pri
numerických výpočtoch (1) a (2) predpokladáme, že
indexová chyba prístroja Sil.rovná nule, resp. že výško.
vý rozdiel hi je opravený Oprístrojovú kOnštantu.

4. Prvé experimentálne meranie (kvázilaboratórne
podmienky)

Laboratórne podmienky majú zaručovať mlIDmum
vonkajšíéh fyzikálnych vplyvov na presnosť merania.
Ide predovšetkým o zdroje chýb metódy podra kap. 3
a o mikroseizmické otrasy. Najma vplyv teploty -
ako je známe - tu hrá vážnu rolu, a to v závislosti od
výšky vodného stípca [4, 5].

Prípadným mikroseizmickým vplyvom na stabili-
tu vodných hladin nebolo možné čeliť. Ostatné chyby
metódy boli eliminované tak, že bol určovaný výškový
rozdiel rovinných ploch nachádzajúcich Sil.v tesnej
blízkosti vedla seba.

Meranie bolo vykonané v uza vrenej miestnosti
podprízemia budovy ÚTM. Na stabilnom žulovom
kvádri bol umiestnený justačný stolik, na ktorom bola
položená hladko opracovaná sklená doska ako podložka
prístrojov. Jej rovinnosť bola overená vlasovým
pravítkom; horizontovaná bola libelou o citlivosti 5".
D1žka použitej plochy sklenej dosky, na ktorej boli
obidve ramena položené a kruhovými libelami hori·
zontované, .bola 30 cm. Dížka hadice bola 1m.

V týchto podmienkach bol teda meraný výškový
rozdiel H < ± Llh, pričom Llh = 0,007 mm je maxi.
málna chyba z nevodorov:nosti sklenej dosky.

Pri dostatočne vefkom počte meram (zvolili srne
n = 100) bude

"~ hi : n - Hind. = k ± Llh =f= H. (3)
i=l

Nerovnosť medzi skutočným prevýšemm (H) a indiko-
vaným prevýšemm (Hind,) sposobuje indexová chyba
prístroja (konštanta k, ktorej hodnota nemusí byť
nulová: vzájomný vzťah hrotov ihiel sposobuje, že
indikované prevýšenie Sil.systematicky líši od skutoč.
ného - obr. 2), zaťažená chybou z nevodorovnosti
sklenej podložky.
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j I II III IV V VI Pozn.

hl (v mm)
~hi

-30,47 -15,89 -6,16 +9,73 +23,51 -51,03 - i
h=2Q

u
a;; (v mm) 0,006 uii = V20

,

S ohl'adom na aplikáeiu dvoch mechanizmov (dve
ramená ČHV), ktoré spravidla nie sú spracované
s rovnakou presnosťou, musíme pri H = O počítať
s tým, že V zjednodušenom prípade (keď iJh = O)
platí:

kde indexy 1, 2 označujú výsledky V 1. a 2. polohe.
V 2. polohe sú ramená prístroja vzájomne vymenené.
Po výmene nadobudne prevýšenie HB_A opačné zna-
mienko vzhradom na prevýšenie HA-B). Výsledné
prevýšenie H potom bude

H = HA_B-HB_A = Hl Ind.-H2 Ind.

2 2
a priemerná hodnota dvojnásobku prístrojovej kon-
štanty:

Hl Ind.+ H2lnd.= HA_B + k + HB_A + k = 2 k. (6)

Pre konkrétny prípad merania, keď platilo
HA_B = HB_A = O, ak ponecháme znamienko kon-
štanty k podra vzťahov (4), bude platiť Hl Ind.= -k,
resp. H2lnd.= -k. Pri meraní obvykle vychádza
Hl Ind.=f=. H2Ind.,zčoho vyplýva, že aj odhad prístro-
jovej kOllŠtanty k z prvej polohy sa Uši od jej odhadu
z druhej polohy prístroja. Rozdiel iJH = IHllnd.l-

-IH2Ind.1 je za predpokladu nulovej hodnoty chýb
indikačného zariadenia a ostatných systematických
chýb mierou presnosti horizontácie sklenej podložky
a nemal by prekročiť hodnotu iJh.

Výsledky merania

Meranie nulového výškového rozdielu v opísaných
podmienkach bolo vykonané pri maximálnej, strednej
a minimálnej výške hladiny, zakaždým v obidvoch
polohách, v sériách po n = 100 meraní. Okrem toho
bol zmeraný výškový rozdiel cca 19 mm. Výsledky sú
zostavené v tab. 1.

Stlpec 3 obsahuje (okrem dvoch posledných
riadkov) prístrojové konštanty určované zo 100 mera-
ní. Z nich vypočítané rozdiely liJHI sú zostavené v tab.
2.

Hodnota indexovej chyby k klesá so znižovaním
hladiny vody. Veličina liJHI má zase zreterne progre-
sívny charakter, zavislý od výšky hladiny kvapaliny
v spojených nádobách a od prevyšenia H; jej hodnoty
v dolnej polovici tabuIky prevyšujú iJh. Je to dosledok
progresívnych systematických vplyvov indikačného

zariadenia, resp. rozdielu týchto vplyvov medzi oboma
ramenami.

V stlpci 4 tab. 1 sú stredné chyby jedného mera.
nia podra (2). V 5. stlpci sú zostavené hodnoty (1B Ind.=
= V (1 - , ktoré charakterizujú presnosť aritmetického

100
priemeru zo 100 meraní. Pre praktickú aplikáciu
prístroja, pri ktorej sa počíta s n = 10 meraniami, sú
doležité údaje v stlpci 6, ktoré svedčia o tom, že
vnútorná presnosť číslicového hydrostatického výško-
mera je pri 10 meraniach vermi vysoká: stredná chyba
aritmetického priemeru dosahuje hodnotu maximálne
± 0,003 mm. Naproti tomu celková presnosť, vrátane
systematických vplyvov, je nižšia a závisí ód faktorov
uvedených skoršie.

Záverom možno povedať, že ČHV umožňuje
merať nulové výškové rozdiely (horizontovať stroje
a pod.) s maximálnou chybou ± 0,01 mm za týchto
predpokladov:

a) vylúčenie" systematických chýb metódy,
b) vylúčenie systematických chýb indikačného

zariadenia, a to
ba) konštrukčným zásahom,
bb) plnením nádob kvapalinou po hornú hra.

nicu.

Konštruktéri prístroja [6] navrhujú podkladať
pod riižšie položené rameno presné koncové mierky,
čím by sa vylúčila postupná chyba indikačného zaria-
denia a umožnilo by sa meranie aj prevýšení H =F O
s vyššou presnosťou.

Poznámka k metóde merania:

Progresívny charakter indexovej chyby k a roz-
dielu iJH v závislosti od výšky hladiny znemožňuje
predom určenú hodnotu k aplikovať na každý prípad
merania pri rubovomom stave hladiny. V prípade
apriornej neznalosti skutočného prevýšenia H ne-
možno konštantu k určiť podra vzťahov (4). Jej dvoj-
násobná hodnota vyplynie zo (6) pri meraní s výme-
nou ramien prístroja. Korekcia meranej hodnoty
o konštantu k sa potom jednoducho vykoná podra (4).

Cierom vyhodnotenia ČHV v bežnejších (nelaboratór.
nych) podmienkach bolo stanoviť jeho priemernú
presnosť pri roznych, nenulových výškových rozdie.
loch, s roznymi výškami hladín v celom rozsahu prí.
stroja.
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I: Y [1)1)] y[:]Poloha Počet čitaní
.2.. + k

n(n 1) Stav hladiny Výška vod. Teplota v ·en stlpca
(mm) (mm) (mm)

1 100 30,42 ±0,002 ±0,05 Počiat. tA. = 21,7
A-B tB = 21,6

2 80 30,48 ±0,003 ±0,025 Nezmen. tA = 21,4
B-A tB = 21,6

2 20 30,43 ±0,0007 ±0,04 Zvýšený tA = 21,3
+20 mm tB = 21,4

2 40 30,43 ±0,001 ±0,038 Zvýšený tA = 21,3
+20 mm tB = 21,5

1 50 30,48 ±O,0009 ±0,008 Nezmen. tA = 21,5
tB = 21,4

1 40 15,96 ±0,0008 ±0,069 Nezmen.
2 50 15,93 ±0,0007 ±0,041 Nezmen.
2 50 15,93 ±0,0006 ±0,037 Zvýšený ZB = 155

+20 mm
1 50 15,91 ±0,0007 ±0,017 Nezmen. ZA = 140

ZB = 155
2 50 15,85 ±0,0008 ±0,039 Nezmen. ZA = 155

ZB = 140
2 50 15,85 ±0,001 ±0,039 Znížená ZA = 155

-20 mm ZB = 140
1 50 15,90 ±0,001 ±0,012 Nezmen. ZA = 140

ZB = 155
1 50 6,18 ±0,0006 ±0,016 Nezmen. ZA = 140 tA = 19,9

ZB = 165 tB = 19,7
2 50 6,12 ±0,0007 ±0,041 Nezmen. ZA = 160 tA = 19,8

ZB = 145 tB = 20,2
2 50 6,11 ±0,0006 ±0,047 Znížený ZA. = 160 tA = 19,8

-20 mm ZB = 145 tB = 20,1
1 50 6,17 ±0,0007 ±0,016 Nezmen. ZA = 140 tA = 20,3

ZB = 165 tB = 20,0
1 50 -9,77 ±0,0009 ±0,038 Nezmen. ZA = 140 tA = 19,7

ZB = 180 tB = 19,5
2 50 -9,80 ±0,001 Nezmen. ZA = 180 tA = 19,5

ZB = 145 tB = 19,7
2 50 -9,81 ±0,0005 ±0,084 Zvýšená ZA = 180 tA = 19,5

+20 mm ZB = 145 tB = 19,7
1 50 -9,73 ±0,001 ±0,009 Nezmen. ZA = 145 tA = 19,8

ZB = 180 tB = 19,7
1 50 -23,62 ±0,0009 ±0,110 Nezmen. ZA = 140 tA = 19,5

ZB = 195 tB = 19,2
2 50 -23,65 ±0,003 ±0,136 Nezmen. ZA = 195 tA = 19,3

ZB = 145 tB = 19,7
2 50 23,65 ±0,001 ±0,143 Zvýšený ZA = 195 tA = 19,2

+20 mm -ZB = 140 tB = 19,5
1 50 23,54 ±0,0009 ±0,026 Nezmen. ZA = 140 tA = 20,1

lB = 195 tB = 19,7

Meranie bolo vykonané v priestore opísanom
V kap. 4, s tým rozdielom, že boli merané prevýšenia
ploch vzdialených 8 m pri dižke hadice 25 m. V prie.
behu merania bola sledovaná a meraná teplota na oboch
koncoch prístroja a výška vodného stipca. Celkove
bolo meraných šesť prevýšenf, každé sn-násobným
opakovaním. Meralo sa v dvoch polohách prístroja,
v každej polohe pri viacerých stavoch hladin.

5.1. Stanovenie presných hodnot prevýšení

Celkové objektívne posúdenie presnostiČHV podla (1)
si vyžaduje znalosť skutočnej hodnoty prevyšenia H.
V danom prípade ide o určitý technický problém
vyplývajúci z vysokých požiadaviek na presnosť.

Použitá bola metóda veImi presnej geometrickej
nivelácie s prístrojom Salmoiraghi 5190, ktorý možno
zaradiť medzi najpresnejšieprístroje tohto druhu [3].
Meralo Bas jednou invarovou latou s dvoma stupnica.
mi. Použitie jednej laty, malé výškové rozdiely a vefmi

krátke zámery boli dostatočnou zárukou toho, že
výsledky merania nebudú zaťažené indexovou chybou
ani systematickou chybou delenia stupnice na late,
resp. chybou z refrakcie.

Prevýšenie a jeho stredná chyba sú určené z 20
meranf (vzhIadom na známy priebeh znižovania
strednej chyby aritmetického priemeru), pričom
stredná chyba jedného merania bola určená z celého
súboru N = 6 n = 120 meranf na základe nasledujúcej
úvahy:

Prevýšenia Hi (j = I, II, ... , VI) majú roznu
hodnotu. Preto charakteristiku presnosti súboru N

nf VI á h };hi,i ('mera vypoCltame z opr v vi,i = i.i - ~ ~ =

= 1, 2, ... , 20). Nech opravy ku každému priemerné.
mu prevýšeniu (aritmetickému priemeru h;) majú
rozdelenie N(O, on. Pri rovnakej presnosti merania
platí
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Ak z týchto základných súborov opráv robíme náhod-
né výbery po n = 20 hodnotách tak, že platí ~Vi = O,
dostaneme 120členný výber opráv v, pochádzajúcich
zo spoločného základného súboru s rozdelením
N(0,0'2).

Výsledky meraní hi,i nech majú aritmetické prie-
mery hi. Bude platiť

~Vi.i = O,
i ~

V?
i 1._

O'i= ---o
n-1

Aritmetický pdemer súboru N opráv bude rovný

Y
~V2 ...:.. 1.i

~ vi,i = Oa stredná oprava (1 = 6 ( i.i . (8)
i.i . n -1)
Strednú opravu (1mažeme vzhl'adom na rozsah súboru
pokladať za dostatočne presný odhad charakteristiky
presnosti základného súboru výsledkov meraní hi,i'

Podla Lindeberg-Lévyho vety (priemerovanie
čiastkových výsledkov), ako i na základe čiastočného
uplatnenia Ljapunovovej centrálnej limitnej vety
(viičší počet elementárnych chýb) právom predpokla-
dáme normálne rozdelenie súboru opráv v. V prípade
vzájomnej zhody rozdelenia výberu a normálneho
rozdelenia získajú prevýšenia hi viičšiu doveryhodnosť.

Predpokladnú normalitu sme testovali Pearsono-
vým testom dobrej zhody. Výsledkom testu bola
možnosť zamietnuť hypotézu normality s vermi
vysokým rizikom IX > 95 %' Meranie nie je teda
zaťažené systematickými chybami a jeho výsledky
budú dobrým podkladom pre výpočet skutočných
chýb merania číslicovým hydrostatickým výškome.
rom. (S ohl'adom na stálosť podmienok nebolo potrebné
náhodnosť testovať dynamickými kritériami).

Výsledné výškové rozdiely hi a ich stredná chyba
<1/i súzostavené v tab. 3.

5.2. Výsledky merania ČHV

Výsledky merania sú zostavené v tab. 4. Z porovnania
výškových rozdielov v tejto tabuIke so zodpovedajú-
cimi hodnotami v tab. 3 vyplývajú pomerne veIké
rozdiely v neprospech ČHV. (Prevýšenie č. VI, ktorého
hodnota je v tab. 3, nie je pre poruchu EDČ v tab. 4).
Potvrdzujú to stredné chyby m v st1pci 5 tab. 4.
Naproti tomu stredné chyby 0''; v stlpci 4 tab. 4 sa
rádove nelišia od stredných chýb O'h v tab. 1 (stlpec5).
Svedčí to o rovnakej vnútornej presnosti ČHV v obid-
voch podmienkach merania.

Hodnoty m sú zrej me ovplyvnené chybou z teplo-
ty, systematickými chybami indikačného zariadenia,
chybou z ponoru ihiel atď.

Pri vyhodnocovaní výsledkov merania je doležitý
smer stúpania. Na prístroji je zariadenie, ktoré
svete:rným signálom označí, ktorá z ihiel sa skOr
ponorí. Keď sa ponod napred ihla ramena A (svieti
žiarovka A), potom stúpanie smeruje od plochy A
k ploche B. Zvláštna situácia nastane! pri Je =F O:

Nech je !HA_B! < Je. Ďalej nech pre HA_B = O
svetelný signál indikuje. stúpanie v_smere A -B (resp.

v smere B-A). Dosledok nenulovej konštanty sa prejaví
tak, že svetelné zariadenie v rozsahu prevýšenia
HA_B e (O,-Je) (resp. HB_A e (O, -Je)) bude (ne-
správne!) indikovať vyššiu polohu bodu B (resp.
.bodu A).

K nesprávnej informácii o vzájomnej polohe
bodov A, B dochádza práve v kritickej, finálnej etape
použitia ČHV, tj. pri konečnom ustálení strojového
zariadenia' do vodorovnej polohy. Situáciu maže
skomplikovať aj rozptyl nameraných údaj ov. Preto
je žiadúce "vynulovať" prístroj, alebo konštantu Je
aspoň znížiť na zanedbate:rnú hodnotu, v závislosti od
požadovanej presnosti merania.

Na základe rozsiahlých meraní (2480 indikácll v roz-
nych podmienkach) a ich výsledkov možno číslicový
hydrostatický výškomer považovať za vhodný na
meranie nulových výškových rozdielov s maximálnou
chybou ± 0,01 mm pri desaťnásobnom opakovaní
merania, ak sa dodržia podmienky uvedené na konci
kap. 4. Potrebný počet meraní pre iné hodnoty max.
chyby sa Iahko určí podla známych vzťahov z teórie
chýb.

Rozsah prístroja je pomerne malý - len cca
5 cm. Pri viičších výškových rozdieloch možno však
podkladať presné koncové mierky pod nižšie rameno,
čím sa súčasne obmedzí vplyv chýb indikačného
zariadenia, z ponorenia ihly ap.

ČHV je svojím sposobom unikátny prístroj -
v rade pokusov o automatizovanie presného merania
výšok trojica jeho konštruktérov dosiahla nesporne
úspech. Výhodou je priame odčítanie výškového
rozdielu pri presnosti v medziach strednej chyby
m = 0,01 až 0,1 mm. Ďalšou výhodou je jednoduchosť
obsluhy (ak sa odstráni indexová chyba) a ovládanie
oboch ramien z jedného centra na diaIku. Nevýhodou
je potreba elektrického prúdu a váha celého zariadenia
(každé rameno 5 kg, EDČ 15 kg, ostatné príslušenstvo
8 kg; treba však rátať s možnosťou podstatného
zmenšenia váhy pri definitívnej úprave prístroja).

Vysoká presnosť je dosiahnuteIná predovšetkým
v špeciálnych podmienkach geodetických meraní,
kde sa v malej miere uplatňujú chyby meracej metódy
(najmii z rozdielu teplot). Zavedenie prístroja do praxe
závisí od toho, či sa u nás nájde podnik, ktorý by bol
v spolupráci s autormi - konštruktérmi ochotný ČHV
konštrukčne zdokonaliť a podujať sa na jeho sériovú
výrobu.
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Výsledky prvních ověřovacích zkoušek
gyrotheodolitu Gi-B2

V polovině roku 1967 obdržel VÚGTK gyrotheodolit
typu Gi-B2, který je výrobkem maďarské firmy
MOM (výrobní číslo 880168]. Jde o gyrotheodolit
špičkové světové úrovně, který je ve srovnání
s dřívějším typem Gi-B1 vybaven servomotorem
k automatickému sledování kývající osy rotujícího
setrvačníku. Podle návodu k obsluze přístroje do-
daného výrobcem je možno pomocí gyrotheodolitu
Gi-B2 určovat astronomické azimuty s chybou do
± 16". Uvedené přesnosti má přístroj dosáhnout
již při jedné měřické s6rH a nezávisle na místě
pozorování, na počasí, na době měření a na vlivu
magnetických anomálií a vnějšího elektrického
pole. V rámd jednoho z výzkumných úkolů VÚGTK
v roce 1967 bylo cílem prozkoumat teorii chyb gy-
rotheodolitu Gi-B2, stanovit vhodnou technologii
měření, provést polní ověřovací zkoušky přístroje
a navrhnout možnosti jeho aplikace v geodetické
praxi.

Pro zajištění polních ověřovacích zkoušek gyro-
theodolitu Gi-B2 byl vybudován na bodě Skalka
geodetické observatoře Pecný směrový etalon
astronomických azimutů na blízké terestrické cíle.
Na jednom ze stanovisek bodu Skalka byly určeny
dvěma nezávislými metodami astronomické azimu-
ty pěti různých trvale signalizovaných cílfl, vzdá-
lených od 1 do 4 km. V prvém případě byly hod-
noty těchto azimutů odvozeny z přímo' měřeného
astronomického azimutu Skalka-Vysoká, který byl
určen v roce 1966 astronomickým oddílem Karto-
grafického a geodetického fondu, pobočka Praha,
s přesností Laplaceova azimutu. V druhém případě
byly hodn«;Jty stejných azimutů určeny výpočtem
z geodetických azimutů pomocí tížnicových odchy-
lek. Potřebná úhlová měření směrového etalonu
byla provedena theodolitem Zeiss Theo 010 v de-
víti skupinách ve třech různých dnech. Rozdíly
odpovídajících astronomických azimutů určených
oběma metodami byly pro všechny směry směro-
vého etalonu menší než 2". Lze říci, že astrono-
mické azimuty směru směrového etalon).! mají
přesnost vyšší než ± 2", takže poskytují vhodný
etalon také pro ověřovací zkoušky gyrotheodolWL
Pro tento účel je směrový etalon vybaven možností
staničit gyrotheodolity také na třech z pěti cílo-
vých bodů a měřit na nich zpětné azimuty. Tím
bylo vybavení geodetické observatoře Pecný do·
plněno o další významné zkušební zařízení.

V souladu s prozkoumanou teorií chyb gyrothno-
dolitu Gi-B2 sledovala technologie měření tytozá-
sady: Při určování směru astronomického severu
byly čteny zásadně,4za selxlu násleďu.jJcí reversllÍ

Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

polohy kývající osy rotujícího setrvačníku. Nulový
bod na stupnici autokolimátoru, představující rov-
novážnou polohu osy volně kývajícího nerotujícího
setrvačníku, byl zjišťován před spuštěním gyro-
motoru i po jeho zastavení, avšak pouze druhý vý-
sledek byl zaváděn do výpočtu měřeného azimutu,
kdežto první výsledek sloužil jen ke kontrole rov-
novážné polohy. Předběžné ověřovací zkoušky totiž
ukázaly, že zvětšování počtu reversních poloh i za-
vádění obou oprav nulového bodu do výpočtu ne-
jen nevede přes prodloužení doby měření k vyšší
přesnosti, ale spíše výslednou přesnost měření
snižuje.

Vodorovné směry na terestrické cíle byly po-
zorovány theodolitem gyrotheodolitu v obou polo-
hách dalekohledu, přičemž první poloha byla mě-
řena před prvním určením nulového bodu a druhá
poloha po druhém určení nulového bodu. Tím bylo
docíleno symetrického rozložení všech potřebných
měření v rámci jedné měřické série: cíl - nulový
bod - sever - nulový bod - cíl. Vzhledem k tomu,
že určování směru astronomického severu je ča-
sově nejnáročnější etapou měření [20 až 25 minut
při celkovém trvání měřické série 30 až 35 minut],
je symetrické uspořádání etap oprávněné. V dal-
ších bodech měření postupovalo přesně podle ná-
vodu k obsluze přístroje.

Před vlastními ověřovacími zkouškami přesnosti
gyrotheodolitu Gi-B2 bylo provedeno ověření souč-
tové konstanty přístroje a torsní konstanty závěs-
ného vlákna. S cílem ověření součtové konstanty
bylo měřeno 10 astronomických azimutů, a to kaž-
dý z pěti azimutů směrového etalonu ve dvou rně-
řických sériích. Ve všech dvojicích sérií každého
etalonního azimutu se střídal pozorovatel u gyro-
theodolitu [Delong, Plitz] i pozorovací podmínky
[den měření]. Výsledky ukázaly, že od dohy to-
vární komparace gyrotheodolitu se hodnota jeho
součtové konstanty značně změnila a že její oprava
činí dK = - 31,9" ± 1,9". Velikost této změny
odpovídá rozdílům, které byly zjišťovány v minu-
lých letech u většiny gyrotheodoHtů Gi-B1 mezi
tovární hodnotou součtové konstanty a hodnotou
z jejího prvního provozního určenÍ, Při této znač-
né změně, zaviněné pravděpodobně transportem
gyrotheodolitu od výrobce k uživateli, zájem přes-
nosti vyžaduje, aby hodnota součtové konstanty
byla dlouhodobě sledována. Nově určená hodnota
součtové konstanty přístroje činí K =900 55'
01,1" ± 1,9". Okolnost, Žl;! přesnost této hodnoty
je shodná s přesností směrového etalonu, dokazuje,
že pro ověření součtové konstanty gyrotheodolitu
Gi-B2 postačí měřit etalonní azimut v 10 měl'ických
sériích.

Při ověř.ování torsnLkonstanty závěsného vlák-
na hyla nejdříve kontrolována doba kyvu volně
kývajícího nerotujícího,setrvačníku ...a pak bylo
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Delong. B.: Výsledky prvních ov~l'ovactch tkou§ek
gyrotheodolitu Gt-B2

Směr Datum Pozorov. Rozkyv I Měřený azimut Etalon. azimut. Odchylka

I 20.7. 1967 D 4°28' 20°22'44,9" 20°22' 52,2" +7,3"
21. 7. 1967 P 13°02' 50,1" +2,1"
24,7.1967 P 9°40' 51,4" +0,8"

2 19.7. 1967 D 3°00' 49°32'38,9" - 49°32'45,7" +6,8"
19.7. 1967 P 7°30' 41,4" +4,3"
24.7. 1967 P 9°40' 44,4" +1,3"

3 20.7. 1967 D 7°10' 127°57'57,5" 127°57'48,5" -9,0"
20. 7. 1967 P 7°35' 52,2" _3,7"

4 20.7. 1967 D 1°18' 138°38'47,3" 138°38'41,5" -5,8"
20. 7. 1967 P 6°19' 39,9" + 1,6"

5 20.7.1967 D 4°28' 164°10'09,3" 164°10'09,9" +0,6"
21. 7. 1967 P 13°02' 08,1 " +1,8"

Průměr z absolutních hodnot odchylek 3,8"

provedeno rychle za sebou troií určení severu
s výrazně odlišnou polohou nulového bodu (+ 5
dílků, + 1 dílek a - 4 dílky stupnice autokolimá-
toru). Bylo zjištěno, že doba kyvu souhlasí s to-
várním údajem a že Výsledky trojího určení severu
za výrazně odlišných torsních podmínek závěs-
ného vlákna se shodují do 7", třebaže krajním
polohám nulového bodu odpovídá úhlová hodnota
asi 45". Uvedenou shodu těchto tří výsledků, která
leží dosti hluboko pod mezí přesnosti gyrotheodo-
litu Gi-B2, lze považovat za potvrzení tovární hod-
noty torsní konstanty závěsného vlákna. Tato hod-
nota činí C = - 5,00" pro jeden dílek stupnice
autokolimátoru.

V zájmu ověření přesnosti gyrotheodolitu Gi-B2
bylo měřeno 12 astronomických azimutů, a to kaž-
dý z pěti azimutů směrového etalonu ve dvou
až třech měřických sériích. Toto měření bylo pro-
vedeno zcela nezávisle na prvním měření azimutů,
určeném k ověření součtové konstanty přístroje,
a bylo vyhodnoceno již s nově určenou hodnotou
této konstanty. Mezi oběma měřeními došlo k tran-
sportu gyrotheodolitu traktorem na vzdálenost asi
5 km. Výsledky ověřovacích zkoušek přesnosti jsou
sestaveny v tab.!.

Tab. 1. ukazuje, že při ověřovacích zkouškách
gyrotheodolitu Gi-B2 bylo dosaženo značně vyšší
přesnosti, než udává výrobce v návodu k obsluze
přístroje. Odchylky měřených azimutů vůči jejich
etalonním hodnotám jsou ve všech případech menší
než ± 10". Maximální hodnoty odchylek _9,0" a
+7,3" jsou pro daný soubor měření poněkud výji-
mečné, jak o tom svědčí průměr z absolutních hod-
not všech odchylek, který činí 3,8". Okolnost, že
z celkového počtu 12 odchylek je 8 odchylek men-
ších než ± 5", naznačuje normální uspořádání sou-
boru. Přesnost přístroje staví do příznivého světla
i další okolnost, že totiž polovina, tj. 6 odchylek,
má hodnotu do ± 2,1", což je prakticky přesnost
součtové konstanty gyrotheodolitu (:t 1,9") i přes-
nost etalonních azimutů (do 2"). Tato vysoká přes-
nost je do určité míry též důsledkem příznivých
pozorovacích podmínek, charakterizovaných měře-
ním z jednoho stanoviska v rozmezí jen několika
dní a transportem na krátkou. vzdálenost.

Z tab. 1. dále vyplývá, že pro daný soubor
není přesnost měřených azimutů závislá na veli-
kosti rozkyvu osy rotujícího setrvačníku, třebaže
tento rozkyv přesahuje hodnotu až 10°. Spíše lze
pozorovat rozdílné výsledky pro různé pozo-
rovatele, i když tyto rozdíly mohou být v daném
případě způsobeny při měření vodorovných úhlů
cílením na různá místa cíli'!. Na základě údajů
tab. 1. lze vyslovit závěr, že za normálníchpozo-
rovacích podmínek se pomocí gyrotheodolitu Gi-B2
určují astronomické azimuty s přesností do
± 10".

V geodetické praxi je možno gyrotheodolitu Gi-B2
použít všude tam, kde je požadována absolutní
orientace příslušných vytyč ovacích nebo zaměřo-
vacích sítí s přesností kolem ± 10". Požadavky
tohoto druhu vznikají např. při vytyčování a za-
měřování podzemních štol a chodeb, kde je dnes
použití gyrotheodolitů nejvíce rozšířeno, dále při
zaměřování polygonových pořadů v hustě zales-
něných oblastech bez geodetické orientace, při
určování polohy bodů protínáním zpět, jsou-li
k dispozici pouze dva pevné body, při řešení spe-
ciálních úloh inženýrské geodézie, jako je vyty-
čování os tunehl, vytyčování pevných směrů o da-
ných azimutech apod. Velké operativní možnosti
vznikají spojením gyrotheodolitů s elektronickými
dálkoměry, zejména při určování polohy a výšky
bodů v podmínkách, kde není geodetická orientace
na pevné body možná nebo kde by byla signalizace
pevných bodů příliš nákladná. Ve všech uvedených
případech hovoří pro použití gyrotheodolltů okol-
nost, že orientace astronomickými metodami je bud
nemožná (např. v podzemí), nebo neúměrně ná-
kladná a zdlouhavá vzhledem k vysokým nárokům
na pozorovací podmínky. Z kalkulace nákladů,
provedené v rámci ověřovacích zkoušek, plyne, že
zaměření jednoho astronomického azimutu gyro-
theodolitem Gi-B2 je asi o 2500 Kčs levnější než
jeho určení astronomickými metodami odpovídající
přesnosti. Ověřovacími zkouškami gyrotheodolitu
Gi-B2 byly ve VúGTK vytvořeny podmínky pro po-
hotové nasazení tohoto přístroje v geodetické
praxi.
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Výpočet Pythagorovy věty
na logaritmickém pravítku

V běžné měřické praxi při údržbě map evidence ne-
movitostí je často nutné kontrolovat měřenou oměr-
nou míru s vypočtenou ze staničení a kolmic, řešením
pravoúhlého trojúhelníka pomoci Pythagorovy věty.
Velmi jednoduchý je výpočet na logaritmickém pra·
vítku. Abychom se vyhnuli výpočtům druhých
mocnin, upravíme základní vzorec Pythagorovy věty
(1) na tvar vhodný k výpočtům na logaritmickém
pravítku (2), vytknutím hodnoty a před odmocninu
(přičemž a je menší z hodnot Llx, Lly a b je větší z obou
hodnot, c je kontrolovaná oměrná):

Rovnici (2) pak počítáme takto:

1. Hodnotu a nastavíme na pohyblivé střední části
lineární stupnice nad pevnou 1(jsou-li a, b stejného
řádu) nebo nad 10 (jsou-li různého řádu).

2. Jezdec posuneme tak, aby na stejné lineární stup-
nici vyznačil hodnotu b.

3. Na pevné kvadratické stupnici odečteme údaj (~r·
4. Jezdec přesuneme na údaj téže kvadratické stup-

nice 1 + (~r·
5. Na střední pohyblivé lineární stupnici odečteme
hodnotu c.
Celý výpočet je velmi rychlý: střední část nasta-

vujeme pouze jednou, nemusíme si žádný mezivýpočet

zapisovat, přičteni celé jednotky k hodnotě (~rje
jednoduché.

Přesnost výpočtu závisí na velikosti oměrné míry.
U běžných vzdáleností do 50 m odečteme na log. pra-
vítku bezpečně 10 cm, což nám pro měřítko 1 : 2880
plně postačuje.

Přfklady

1. Llx = 16,50 m = b, Lly = 12,25 m = a,
o=~=c
Nastavíme 12,25 na střední části vlevo nad pevnou 1,
jezdcem najedeme na 16,50; na kvadratické stupnici
přečteme 1,81; přejedeme jezdcem na 2,81 a na
střední části čteme 20,55.

2. Llx = 9,50 m = a, Lly = 13,15 m = b,
0= ? = c.
Nastavíme 9,50 vpravo nad 10, jezdec na 13,15; na
kvadratické stupnici je 1,92 a pod 2,92 je výsledek
16,23.

Stejný způsob lze též využít při výpočtu hodnoty
a z daných hodnot b, c.

Ing. So1dek, sa Praha-západ

Pro zeměměřiče, kteří pracují s mapami evidence
nemovitosti, je samozřejmé brát do výpočtu srážku
mapy. Mnohdy si však neuvědomujeme, ŽP. také po-
můcky, kterých používáme, podléhají !lrážcp., která
v některých případech není zrovna zanedbatelná,
zejména pokud jsou vyhotoveny z celulózy a po-
dobných materiálfi.

V praxi středisek geodézie se používají "nit-
kové" planimp.try, natištěné na celul6zové bláně
nebo rozmnož()vané na filmu, které téměř úplně
vytlačily původní kovové planimp.try SA žíněmi.
Mají pi'ed nimi np.sporné výhody, jejich srážka však
činí podle zkušenosti až 1,3 0/0.

Jak vypočteme srážku planimetrú? Při samot-
ném planimetrování se uplatňuje pouze srážka ve
vzdálenosti nití. Správná vzdálenost např. pro
80 niti je 160 mm. Naměříme-li místo toho na pla-
nimetru např. 159,2 mm. čini délková srážka 0.5 %.
Protože však planimetrovanou výměru odečítáme na
transverzálním měřítku, u kterého pro jednodu-
chost předpokládáme stejnou srážku. jakou. má
osnova niti, bude výsledná srážka dvojnásobná, tedy
1,0 %. Tato hodnota se na rozdíl od srážky mapy
odečítá od planimetrované výměry.

U každého planimetm je nutno srážku určit a
napsat na blánu, po určité době pak přezkoušet.
Při výpočtu výměr doporučuji na začátku výpočtu
nadepsat:

Opravy pro mapové listy:

list mapy č. srážka mapy výsledná opr1!va

U něktflrých ústavů si svépomocí vyhotovili
podobně jako planimetry také měřitka na měření
srážky mapy. Také tato měřítka mají značnou sráž-
ku, kterou je třeba na měřítku vyznačit. Srážková
měřítka ze silného astralonu (dovoz z Anglie), kte-
rá vyhotovil VÚGfK v roce 1963, mají srážku asi
0,05 %, ktp.rá je zanedbatelná.

Tytó skutečnosti nelze přehlížet, neboť jejich
zanedbání by nám soustavně zhoršovnlo kvalitu
údaji'l EN. Představme sl technIka, který těchto po-
můcek používá v důvěře, že jsou správné! Výměry,
které naplanlmetruje, jsou určeny s chybou např.
+ 1,3 %, která se ještě můžp. zvětšit. určil-li sráž-
ku mapy pomocí nesprávného měřítka. Tato chyba
u větších parcel dal~ko přesahuje dovolenou od-
chylku, s čímž se technik může vyrovnat buď tím,
že vykáže chybu v původní výměře, která je ve
skutečnosti správná, nebo si zvyká na tolerování
větších odchylek, než instrukce připouští. V kaž-
dém případě však dochází k podceňování hodnoty
mapy, což má neblahý vliv na kvalitu práce.

Ing. Frant. Suchý,
SG ČeskrJ. Lípa.
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vývoj základních mezd
v resortu ÚSGK

Miroslav Bočínský,
Ústřední správa geodézie a kartografie,

Praha

v p01ednání O odměňování v resortu ÚSGK, uve-
řejněném v Geodetickém a kartografickém obzoru
č. 7/1968, str. 212-213, byl především posuzován vý-
voj průměrných výdělků v souvislosti s pocte,n pra-
covníků a výší mzdových fondů. Současné údaje
získané z prove'deného šetření v jednotlivých or-
gánech a organizacích resortu umožňují zhodnotit
i nejpodstatnější část výdělků - z á k 1 a dní
m z d y. Proto, že jde o značný počet údajů, byla
věnována v rámci rozboru především pozornost
nejpočetnější kategorii - inženýrsko-technickým
a technicko-hospodářským pracovníkům. Růst zá-
kladních mezd této kategorie pracovníků je napří-
Rlad dokumentován počtem přeřazených pracovní-
ků v jednotlivých letech (tab. 1).

Rok 1962 1963 1964 1965
Celkem lTP 5030 5175 5246 5427

z toho
přeřazeno 1907 780 2346 1511
v% 37,9 15,1 44,7 27,8

K uvedenému přehledu je zapotřebí pro úpl-
nost dodat, že v počtu přeřazených ITP jsou též
zahrnuti i absolventi středních a vysokých škol,
včetně ostatních získaných v ročním náboru. I přes
výše uvedené nepřesnosti je stejně jako u průměr-
ných výdělků výrazný pokles v roce 1963, způsobe-
ný vlivem celostátních úsporných opatření. Přes-
nější pohled na vývoj a růst základních mezd zís-
káme, doplníme-li přehled o počtu přeřazených
o další údaje, charakterizující pohyb technicko-hos-
podářských pracovníků resortu v jednotlivých pla-
tových stupnicích a tarifních třídách (tab. 2).

Počct I z toho procento TR pracovníkú
Rok technicko·hos- v jednotlivých platových stupnicich

pod, prac. T III I T IV I TV I AII

1962 5450 2,3 I 74,8 15,1 7,8
1968 6128 76,2 - 17,3 6,5
Index
68/62 1,124 0,988 1,145 0,833

Při posuzování údajů v jednotliVých platových
třídách je zapotřebí mít na zřeteli všechny změny
v tarifní soustavě od roku 1962, jakými je napří-
klad zrušení platové stupnice T IV v roce 1967 apod.

V sledovaném období od roku 1962 došlo k ná-
růstu počtu technicko-hospodářských pracovníků
o 12,4 %, který se zejména projevil v platové stup-
nici TV, v resortu ÚSGK označené TO. Bezpro-

střední vliv na růst pracovníků v této platové stup-
nici mělo rozšíření některých technicko-správních
činností, jako evidence nemovitostí apod. V ostat-
ních platových stupnicích pak dochází k poklesu
počtu pracovníků, a to vlivem rostoucí kvalifikace,
bez nebezpečí neplnění společenských úkolů resortu.

Podrobnější obraz o vývoji základních mezd
dostaneme, když podle platových stupnic posoudí-
me i obsazenost jednotlivých tarifních tříd (tab.3,
4,5 a 6).

V porovnání s rokem 1962 je zřejmé, že v roce
1968 dochází u všech platových stupnic k větší
koncentraCi pracovníků v středních tarifních tří-
dách a při současném nárůstu i průměrné tarifní
třídy. Dříve než přistoupíme k zhodnocení této zá-
kladní tendence vývoje základních mezd, můžeme
na základě charakteristik hlavních technicko-hos-
podářských funkcí rozeznat tři základní stupně
činnosti v resortu:

1) Pomocná činnost, do které spadají
práce, jež nevyžadují zpravidla vyšší stupeň střed-
ního ani vysokoškolského vzdělání. Platové zařa-
zení této skupiny pracovní činnosti se pohybuje od
první tarifní třídy do tarifní třídy 6.

2. Hla v ní čin n o s t, vyžadující pravidelně
vyšší stupeň středního odborného a vysokoškolské-
ho vzdělání. Platové zařazení se pohybuje od tarifní
třídy 6 do tarifní třídy 10.

3. Ř í d í c í čin n o st, předpokládající zpra-
vidla vysokoškolské vzdělání. Platové zařazení od-
povídá tarifní třídě 11 a výše.

Hodnotíme-li obsazenost jednotlivých těchto
stupňů (skupin], vidíme zřetelně, že k převážné
koncentraci pracovIj.íků dochází právě ve druhé
skupině, jak je patrné z tab. 7. Ostatní skupiny
potom ztrácejí na početnosti. Věnujeme-li pozor-
nost nejpočetnější 2. skupině, zjistíme, že pro více
než 4,5 tis. pracovníků je k dispozici pouze 1000
korun mzdového rozpětí na jejich celoživotní vý-
voj. Ve skutečnosti je potom toto mzdové rozpětí
daleko menší, a to proto, že s ohledem na stupeň
dokončeného školního vzdělání jsou jako dolní hra-
nice rozpětí stanoveny nástupní platy absolventů
a horní hranici blokují pak jednotlivé stupně ří-
zení. Z hlediska nezbytného prostoru pro diferen-
ciaci a úroveň základních mezd je zapotřebí vytvá-
řet pro odměňování taková platová a organizační
opatření, aby mzdové rozpětí příslušející 2. skupině
bylo co největší. Také všechna mzdová opatření pro-
vedená od r. 1966 sledují tento cíl. Uuplatněním mě·
síčních funkčních příplatků se v této souvislosti sle-
dovalo využít pro řídící činnosti možnosti diferen-
covat jednotlivé stupně řízení, nikoliv vždy celou
tarifní třídou, ale jednotliVými příplatky, neodpo-
vídajícími obvykle pouze rozpětí tarifní třídy. Další
propracování tohoto systému měsíčních funkčních
příplatků by tak pra'ktickyumožnilo snížit počet ta-
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Rok I Procento obsazeni jednotlivých tarifn1ch tMd Pracov·
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I I 12 I 13 I 14 I 15 I 16

nic!
11 celkem

1962 - 0,3 1,9 17,0 16,1 14,1 15,5 12,1 8,3 6,3 3,7 3,4 0,1 0,1 0,2 0,2 4204
1968 0,1 0,6 1,8 6,1 7,9 16,2 12,4 21,1 12,5 18,2 1,6 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 4670-- -- -- -- -- -- -- --
Index
68/62 - 2,00 0,95 0,36 0.49 1,15 0,80 1,74 1,51 2,89 0,43 0,21 2,00 1,00 1,00 0,50 1,11

Rok I Procento obsazeni jednotlivých tarifnich tMd Pracov'
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11

112 I 13 I 14 I 15 I 16
nici

celkem

19621 2,3 17,9 21,6 8,8 4,3 4,8 5,0 4,6 8,9 10,2 5,5 4,2 1,3 - - - 8261968:1- 4,5 6,0 7.1 14,0 11,0 12.2 22.9 4,9 8,9 1,9 4,5 0,7 0,5 0,3 - 1063---- ----
Index
68/62 - 0,25 0,28 0,81 3.26 2,29 I 2,44 4,98 0,55 0,87 0,34 1,07 0,54 - 1,29

Rok I Procento obsazeni jednotlivých tarifn1ch tHd I Pracov-
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 ! 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16

nic
celkem

1962 - - 0,4 1,1 2,0 3,1 6,4 117,1 20,8 20,2 12,4 9,1 4,0 3,1 -1- 450
1968 0,5 1,7 5,3 31,1 9,6 16,9 11,3 8,8 4.3 2,5 6,0 tO" 395----
Index

I68/62 0.25 0,55 0,83 1,82 0,46 0,84 0,91 0,97 1,33 0,81 0,88

Rok I Počet pracovniků v jednotlivých platových tHdách I Celkem
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16

1962 19 161 \ 263 795 725 649 726 6251517 445 259 222 31 17 14 12 5480
1968 3 77 152 361 523 885 731 1353 675 1012 120 120 41 25 41 9 6128

----

2,16'/1,30

---
Index

0.48 \ 0,5868/62 0,16 0,45 0,72 1,36 1,01 2,27 0,46 0,54 1,32 1,47 2,92 0,75 1.12

rifních tříd, které jsou v současné době k dispozici
3. skupině a rozšířit nejpočetněji obsazenou 2. sku-
pinu. Částečné řešení této situace bylo· provedeno
v září 1968, kdy na základě dílčích opatření je mož-
né rozšířit 2. skupinu o jednu tarifní třídu, a to při
další nezměněné platnosti systému funkčních pří-
platků. Výraznější úpravu mzdového rozpětí ve 2.
skupině, tj. pro cca 5 tis. pracovníků, lze očekávat
až při zavedení nové platové přestavby v resortu.

vývoj základních mezd odvozených z průměr-
ných tarifních tříd je patrný v tab. 8 a 9. Nejvý-
raznější růst základních mezd v sledovaném období
od roku 1962 je možno pozorovat u platové stupni-
ce T V, a to o 12,4%. Nejmenší nárůst je u platové
stupnice A II, a to ve výši· 3,2 %. Absolutní výše
nárůstu základních mezd v resortu u technicko-
hospodářských pracovníků je zřejmá z tab. 10.
Mzdové náklady na základní mzdy této kategorie
pracovníků v~rostly za toto období o 18,9 mil. Kčs.

V porovnání s již dříve uvedeným přehledem o poč-
tu přeřazených pracovníků můžeme posoudit prů-
měrnou velikost částky připadající na jedno pře-
řazení pracovníka v tomto období. V průměru roč-
ně dochází u cca 1600 technicko-hospodářských
pracovníků k zvýšení základní mzdy, na které při-
padá mzdový náklad ve výši cca 3,1 mil. Kčs. Vy-
loučíme-li vlivy, způsobené nástupem a ukončením
pracovního poměru a okolnosti, že se vždy nejedná
o zvýšení základní mzdy na počátku roku, činí
jedno průměrné zvýšení cca 160 Kčs.

Ucelený přehled o vývoji základních mezd a
rozdělení mzdových nákladů lze získat v souvislosti
s rozdělením počtu pracovníků podle jednotliVých
platových stupnic (tab. 11).
V přehledu se projevuje tendence určitého růs-

tu platové stupnice TO, a to jak z hlediska počtu
pracovníků, tak i mzdových nákladů. Převážná část
je kryta na úkor platové stupnice A, a to z obou
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Tab. 7
Základní tendence Tatifni třída
vývoje 1----- -- ...•.6····················...•.10+---- ...•.16

Tlak celo- Stálý růst Nárůst dal-
státních kvalifikace ších článků
ůprav a mezičlánků

nástup nich řízeni
platů

absolventů

Stupeň (skupina) 1 2 3

Počet
pracovníků
v roce 1962 1963 2962 555
Počet
pracovníků
v roce 1968 1116 4656 356
Počet
tarifních tříd 6 4 6
Dané
možnosti
rozpětí Kčs do 1200 do 2200 do 4250
Rozdíly

2050 Kčsrozpětí 650 Kčs 1000 Kčs

Rok Platová Průměrná Počet Průměrná
stupnice tarifni třída pracovniků zákl. mzda

v Kčs

1962 TZ 10,2 127 2064,-1)
TV 6,7 4077 1428,-
TO 5,7 826 1207,-
A 9,5 450 1260,-

1968 T=TZ 7,5 4670 1555,--
TO 6,9 1063 1357,-
A 9,9 395 1308,-

Poznámka:
Celostátni platová stupnice T III - odpovidá v resortu platové
stupnici označené do roku 1967 TZ nyni T; -<l
platová stupnice T IV - odpovídá v resortu označené platové
stupnici TV - v roce 1968.jižnepoužívané,
platová stupnice T V - odpovídá v resortu platové stupnici
označené TO

1) Průměrná základni mzda v roce 1962 v platové stupnici
TZ a TV, tj. u 4 204pracovníků činí 1447,2 Kčs.

Výpočet průměrné základni mzdy byl proveden na základě dané
průměrné tarifni třidy ze středů příslušných tarifnich třid inter-
polaci.

Platová stupnice

I TZ+TV+T I TO I A

Index 1968/1962
průměr. tarif. tříd - 1,210 1,042
Index 1968/1962
průměrných

1,074 1,124 1,032základ. mezd

RozdUyindexu vývoje průměrných tarifních tříd a průměrnýc!l
základnich mezd vznikly nepravídelnostmi v konstrukcí přísluš-
ných tarifnich stupnic.

hledisek (počtu pracovníků i vyse mzdových ná-
kladů) stejně jako ze stupnice T, i když v značně
zmenšeném významu proto, že prakticky dochází
k absolutnímu poklesu pouze v platové stupnici A.
Je však také možné, že v jednotlivých případech
jsou někteří pracovníci zařazeni do výhodnější
stupnice TO, i když jejich pracovní náplň odpovídá
spíše stupnici A.

Růst počtu pracovníků i mzdových nákladů
v platové stupnici TO je způsoben v období od roku
1962 posílením dokumentačních složek organizací
a zejména převedením dalších prací spojených
s evidencí nemovitostí do působnosti resort4 ÚSGK.

Obecně lze z uvedených údajů konstatovat,
že výVOj základních mezd odpovídal rostoucí kva-
lifikaci pracovníků, daným mzdovým možnostem
i měnící se pracovní i organizační skladbě orgánů
a organizací resortu ÚSGK. Naznačené protichůd-
né tendence ve vývoji základních mezd, i přes dílčí
opatření provedená v roce 1967 a 1968, se pravdě-
podobně podaří dořešit až při zavedení nové pla-
tové přestavby v resortu proto, že na rozdíl od do-
savadních platových soustav, vychází tato v celo-
státním měřítku z daleko většího počtu objektiv-
ních hledisek hodnocení jednotlivých pracovních
činností. .

Při přípravě nové platové přestavby v resortu
je v současné době věnována zvýšená pozornost
zejména vztahu platového zařazení k pracovní a
organizační skladbě, charakteru hospodaření jed-
notlivých organizací, stejně jako u jednotlivých
pracovníků s přihlédnutím k dokončenému školní-
mu vzdělání, věku, pohlaví apod. Zhodnocení těch-
to základních vztahů, majících bezprostřední vliv
na vývoj a úroveň odměňování vůbec, bude spolu
s poznatky o nové platové přestavbě předmětem
některé z dalších statí o mzdové situaci v resortu
ÚSGK.

Platová stupnice
Rok 1962 •

TZ, TV I I I CelkemTO A

Počet prac. v % 76,7 15,0 8,3 100
Náklady na zákl. 79,6 13,0 7,4 100
mzdy v %
Rok 1968 T TO A

Počet prac. v % 76,3 17,3 6,4 100
Náklady na zákl.
mzdy v % 78,8 15,6 5,6 100

Platová stupnice

Rok TZ + TVa T , TO

I
A Pracovnici

Počet I Průměrná Počet. I Průměrná Počet I Průměrná celkem
pracov. zákl. mzda pracov. zákl. mzda pracov. zákl. mzda

1962 4204 1447,- 826 1207,- 450 1260,- 5480
1968 4670 1555,- 1063 1357,- 395 1308,- 6128
Rozdíl
6 let +466 +108 +237 +150 -55 +48 +648
Rozdíl
1 rok +77,6 +18,0 +39,5 +25,0 -9,1 +8,0 +108
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Hlavní směry činnosti
redakční rady a redakce časopisu
Geodetický a kartografický obzor v r.1969

Redakční rada a redakce odborného časopisu Geo-
detický a kartografický obzor, vycházejíce z akč-
ního programu KSČ a akčního programu Ústřední
správy geodézie a kartografie a opírajíce se o zkuše-
nosti uplynulého období a podněty čtenářft, předklá-
dají program své práce na r.1969. Jsme přesvědčeni,
že v těchto pohnutých a nesnadných dnech je tře-
ba i v odborném zeměměřickém časopisu usilovat
o sjednocení všech pracujíclch v geodézii a karto-
grafii na pozitivních základech polednové politiky,
posílit a všestranně j:>odporovat další rozvoj so-
cialismu v Geskoslovensku, vrátit se k vlastním
akčním programftm na pracovištích, prověřit je-
jich plnění a zapracovat do nich opatření, vyplý-
vající z nové situace.

Považujeme za nutné přispět podle svých sil
a možností k řešení vážných problémft našeho sou-
časného života. Myšlenky a plány, které nás k to-
mu vedou, vyplývají z poznatkft a zkušeností ko-
lektivu redakční rady a redakce časopisu, z názo-
rů pracovníkft a orgánů a organizací ÚSGK, členíl
VTS - krajských výborů, odborných komisí, členil
některých závodních poboček i z dopisů a připo-
mínek čtenářů, autorů a lektorů.

Hlavní směr činnosti spatřujeme v těchto pro-
blémech:

1. V současné etapě, pr~ kterou je charakte-
ristický nástup vědeckotechnické revoluce ve svě-
tě, záleží více než kdykoliv předtím na rozvoji
vědy a techniky, protože je základním"a trvalým
zdrojem, který může zaručit i v geodézii a karto-
grafii trvalý růst společenské produktivity práce.
Budeme usilovat o to, abychom pomohli překoná-
vat překážky stojící mezi vědou a praxí, abychom
vzbudili větší zájem o uplatňování výsledkft výzku-
mu a moderní techniky v geodetické a kartografic-
ké výrobě. Vynasnažíme se, abychom podnítili vě-
deckovýzkumné pracovníky k společenské angažo-
vanosti a odpovědnosti při řízení a utváření nových
směrů, při výchově mladších spolupracovníků, při
zpracování návrh ft zásadních hospodářských opa-
tření atd.

Výběr a zaměření Článků, vyplývajících z vý-
sledků výzkumu, usměrníme tak, aby ovlivnily vě-
domí pracovníků na všech stupních řízení při
zpracování plánů a programů dlouhodobého roz-
voje tak, aby pracujícím v podnicích, závodech a
ústavech pomohly k novým podnětům a myšlenk~m
při perspektivních záměrech zlepšení technické a
organizační úrovně geodetických a kartografic-
kých prací.

2. V současné době stojíme před problémem,
jak odstranit z myšlení a jednání lidí dřívější
škodlivé rysy centralistického direktivního rozho-
dování a řízení. Ve vztazích mezi rftznými orgány
a organizacemi, ve vnitřních vztazích a metodách
uvnitř těchto složek, v chápání významu veřejné-
ho mínění a informovanosti pracujících, všude ko-
lem sebe jsme se setkávali s věcmi, které nám
ztrpčovaly život a často bránily odborně kvalifi-
kovanému, vědeckému řízení.

Na stránkách našeho časopisu můžeme věno-
vat dostatečný prostor názofům každého jedince,
kolektivu, každého článku řízení, nižšího i vyš-
šího. Přáli bychom si, aby pracovníci rftzných obo-
rft geodézie a kartografie přemýšleli a vyjadřo-
vali své podněty, kritické připomínky nebo námě-
ty, aby nám posílali své příspěvky do diskuse, aby
se aktivně zúčastnili tvorby a uskutečňování no-
vých úkolft, před kterými stojí čs. geodézie a kar-
tografie, aby činorodou prací prospěli dynamic-
kému rozvoji socialistických společenských vztahů
v celé ČSSR.

3. Staré metody řízení v celém národním hos-
podářství, které pracující právem kritizovali, pře-
žívaly proto, že změny v ekonomických nástrojích
nebyly doprovázeny žádoucími a nutnými změna-
mi v organizační struktuře. V resortu ÚSGK byla
už k 1. 1. 1968 provedena přestavba s cílem od-
dělit činnost státní správy od organizací, které
přešly na podnikovou formu hospodaření. V nej-
bližším období budou dokončeny práce na řešení
vztahft podnikft a centrálních orgánft řízení a při-
pravuje se nová právní úprava o postavení pod-
nikft. Při tom budou nově formulovány vztahy mezi
podnikovou sférou a sférou centrálního řízení jako
dvou relativně autonomních oblastí, které nejsou na-
vzájem spojeny vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

Bude žádoucí, aby pracovníci resortu geodé-
zie a kartografie seznámili se s novými principy
a dali plnou podporu opatřením, třeba nepopulár-
ním, která povedou k efektivnějšímu rozvoji geo-
detické a kartografické výroby. Geodetický a kar-
tografický obzor bude získávat všechny pracující
pro objasňování a uskutečňování nové hospodářské
politiky strany a realizaci ekonomické reformy.
4. Ústavní zákon ze dne 27. října 1968 č. 143

o československé federaci se stal ve své podstatě
základní obsahovou součástí čs. federativního stá-
tu. Jsme přesvědčeni, že dobrovolné federativní
státní spojení je odpovídajícím výrazem práva na
sebeurčení a rovnoprávnost obou našich národů.

Redakční rada a redakce jsou rozhodnuty vy-
tvářet v duchu uvedeného ústavního zákona vhod-
né podmínky pro další rozvoj odborného zeměmě-
řického časopisu. V souladu s návrhem soudruhft
ze Slovenska považujeme za účelné, aby v Brati-
slavě byl zřízen redakční kroužek, který by pro-
jednával příspěvky ze Slovenska. Složení redakč-
ního kroužku, spolupráci s redakční radou v Praze,
účast na zasedáních redakční rady apod. projed-
náme pozdějI.

5. Redakční rada přeje si i nadále pokračovat
ve vzájemné spolupráci s Vědeckotechnickou spo-
lečností pro geodézii a kartografii ve smyslu Do-
hody o vzájemné spolupráci z roku 1967.

V roce 1969 bude i nadále zachována hlídka
"Z činnost ČSVTS" a mftžeme poskytnout dostatek
místa zejména problematice kvality geodetických
a kartografických prací v rámci popularizace
"Roku jakostí'. Podrobnější spolupráce s přihléd-
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Hlavnl sm~ry lJinnosti redakčnl rady a redakce časo-
pisu 'Geodetický a kartografický obzor v r. 1969

nutím k plánu činnosti VTS pro geodézii a kar-
tografii bude projednána na dalších schůzích re-
dakční rady.
Předpokládáme hlavní směry činnosti redakční

rady a redakce časopisu Geodetický a kartografic-
ký obzor na rok 1969, které jsme projednali na
'schůzi redakční rady v listopadu. V nových pod-
mínkách Chceme přispět k budování demokratic-
kého a československým podmínkám odpovídají-
cího modelu socialistické společnosti, a tím i čs.
geodézie a kartografie. Zkušenosti nás přesvěd-
čují, že těchto cílů nelze dosáhnout s použitím
prostředků, které se přežily nebo metod, které nás
táhnou zpět. Nechceme spoléhat na tradiční sché-
mata a stěsnávat život do strnulých šablon. Ke
splnění nastávajících úkolů v geodézii a kartogra-
fii chceme sjednotit co největší počet našich čte-
nářů a ve vzájemné důvěře, porozumění a výměně
názorů uvést do pohybu všechny tvořivé síly.

S přihlédnutím ke zkušenostem z minulých let
chceme se zaměřit na vybraná témata z jednotli-
vých oborů a zajistit články z různých hledisek
a zkušeností autorů. Návrh tematiky je zamě-
řen na hlavní články, plánované na rok 1969;
předpokládáme, že autoři nám zašlou d a I š í
pří s P ě v k y, které vzniknou z v I a s t n í in i-
c i a t i v y a z problémů jednotlivých pracovišf.

Geodetické základy
Využití geodetických základů pro vytyčování tu-
nelů
Progresívní způsoby stabilizace podrobného bodo-
vého pole
Využití družicové geodézie
Z činnosti Geodetické observatoře Pecný
Údržba geodetických základů

Mapováni
Nová instrukce pro technickohospodářské mapo-
vání a smluvené značky
Organizace mechanického zpracování THM
Využití metody PERT a síťových grafů pro pláno-
vání THM
Očelové mapy, technické mapy měst
Reambulace map velkých měřítek
Místní šetření pro THM
Využití mapových fondů a jejich' údržba

Evidence nemovitostí
Zkušenosti z mechanického zpracování EN
Zkušenosti z provádění zákona o EN
Využití THM pro potřeby EN /
Nové metody pro zaměřování změn (číselné me-
tody)
Nové pomůcky pro SG a jejich vybavení vhodnými
přístroji
Současný stav pozemkových map

Inženýrská geodézie

Nové oblasti uplatnění inženýrské geodézie
Souborná evidence dálkových podzemních vedení
Speciální geodetické práce pro výstavbu (první
atomová elektrárna aj.)

Zaměřování památek
Dokumentace dokončené výstavby
Instrukce a ČSN pro technické mapy měst
Různé ČSN

Kartografie

Soubor map pro plánování a hospodářskou vý-
stavbu
Tvorba tematických map
Nová komplexní atlasová díla
~acionaIizace kartografických a polygrafických
výrobních postupů
Využití reprografie v resortu ÚSGK
Oloha kartografie v učebním procesu
Vybrané referáty z druhé kartografické konfe-
rence

Ekonomika

Různé příspěvky z ekonomiky geodézie a karto-
grafie
Postavení geodetických a. kartografických podniků
Ekonomické důsledky technického rozvoje
Zdroje dalšího zvyšování produktivity prací
Optimalizace kvalifikační struktury pracovníkti

Zákon o geodézii

Tematické číslo
úpravě

a kartografU

věnované základní

Mechanizace, automatizace

Využití výpočetní a zobrazovací techniky v geodé-
zii, zejména v mapování
Přehled prostředku zobrazovací techniky
Automatické zpracování písemného operátu EN
Technické,,,,organizační a psychologické problémy
zavádění automatizace v geodézii a kartografii
Jednotná klasifikace geodetických a kartografic-
kých prací

Fotogrammetrie

Použití fotogrammetrie v místních tratích
Digitální modelování
'Využití pozemní a letecké fotogralJlmetrie
Využiti leteckých snímků pro údržbu map
Různé speciální fotogrammetrické práce

Pozemkové úpravy

Zvýšeni kvality projekčnich prací
Nové organizační formy zabezpečování pozemko-
vých úprav
Projektování a výstavba polních cest

Dokončeni literatury ze str. 9.

[5] Vyskočil, P.: Vertikální pohyby zemské kůry v oblasti
ostravsko-karvinské uhelné pánvi. Výzkumná zpráva VÚGTK
č. 246. Praha, 1967.

[6] Vyskočil, P.: Využití výsledků nívelace pro sledování verti-
kálnleh pohybů zemské kůry. GaK0 č. 9-10, str. 246.

[7] Wyrzykowski, T.: Geodezyjne opracovaníe mapy prEld·
kosei pionowyeh ruehów powierzehní skorupy ziemskiej na
obszarze Górnosl8,skiego ZaglElbia W~lowego. Prace IGIK,
Tom XII, Zeszyt 3 (27), 1965.
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Z činnosti odborné skupiny
inženýrské geodézie při Městském výbo-
ru ČSVTS v Praze

Na jaře roku 1967 byla v Čs. vědecko-technické
společnosti vytvořena samostatná sekce pro geodé-
zii a kartografii. To bylo pro městský výbor této
sekce, který do té doby pracoval jako komise sta-
vební sekce, podnětem k aktivnějšímu rozvinutí
činnosti. Předseda městského výboru Ing. Ladislav
Janoušek rozdělil mezi členy výboru úkol: pro
snadnější styk s členy ČSVTS vytvořit odborné te-
matické skupiny, a na této bázi zahájit činnost.
Odborná skupina inženýrské geodézie na své zaklá-
dající schůzi dne 19. června 1967 dostala do vínku
tyto úkoly:
- pomoc při problémech vzniklých při výstavbě a

rekonstrukci města Prahy,
- dorozumění mezi členy skupiny z rtizných pod-

niků,
- zajišťování exkursí na. zajímavé lokality,
- občasné zajímavé přednášky.

Na základě dobrovolných přihlášek byl sesta-
ven 18členný výbor odborné skupiny, rozšířený vý-
bor (35 členu) a předsedou odborné skupiny byl
zvolen Ing. L,adislav Klang (Hutní projekt).

Pro obor inženýrské geodézie je v Praze velmi
roztříštěná členská základna. Po úmorné práci se
podařilo sestavit adresář zájemců, který obsahuje
cca 140 podniků. V adresáři jsou podchyceny nejen
podniky s geodetickými středisky, ale i podniky
s jedním nebo dvěma geodety. Tím způsobem je za-
jištěna včasná informov:anost všech pražských geo-
detů o akcích odborné skupiny.

Uvádím zde přehled začátků práce odborné
skupiny inženýrské geodézie jednak proto, že po
letech se podobné materiály těžko opatřují, jsou-li
uchovány pouze v zaprášených archivech, jednak
proto, že ještě dnes slyším hlasy lidu zeměměřic--
kého: "K čemu VTS, tam chtějí jen vybírat pří-
spěvky a pro nás nic neudělají." Proto tedy pře-
hled činnosti OS-lG. Je zcela možné, že se někdo
nedoví včas o semináři, exkurzi nebo konferenci.
Pak ale to bude jeho vina, že si neZiajistil záZnam
v adresáři nebo dobrou informovanost ve vlastním
podniku. .

V roce 1967 se z plánované práce odborné
skupiny uskutečnila pouze polovina:

25. XI. 1967 - beseda o účasti geodetů na do-
kumentaci staveb podle vyhlášky č. 107/66 Sb.

3Q. X. 1967 - exkurze na Holešovickou přelož-
ku ČSD.

Exkurze na podchod a mostní provisorium na
Václavském náměstí bylla detailně připravena a na ..
konec musela být zrušena pro nesoulad v harmono-
gramu stavebních prací.

V roce 1968 byl plán odborné skupiny kvantita-
tivně splněn asi na 70 %. Opakování exkurze na
podchod a plánovaná exkurze na pražské metro se
neuskutečnily. Kv,alita akcí často trpěla nepředví-
danými zásahy - zrušením objednané zasedad
místnosti, přeložením termínu, zdlouhavou admini-
strativnícestou při rozeslání pozvánek; jsem ale
toho názoru,' že dětské nemoci si musí každý pro-
dělat a Pražané jsou životem V Praze již tak vy-
chovaní, že malé faux·- pas jim již anI toI.ik nevadí.
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možností geodetických výpočtll na rfizných typech
počítačů. Stručné seznamy programů, které účast-
níci dostali, jim v budoucnu umožní navá~at styk
přímo s příslušným výpočetním střediskem. Ve
svých přednáškách ing. Vladimír Biňovec (SUDOPj,
ing. Roman Bubák (KGF) a ing. Vladimír Vobor-
ník (VPÚ) seznámili přítomné i se zpfisobem za-
dávání výpočtfi a s efektivností zpmcování na po-
čítačích a na automatických koordinatografech.

Z uvedeného přehledu práce OS-LG vyplývá, že
výbor odborné skupiny inženýrské geodézie při
městském výboru ČSVTS v Praze získává postupem
času stále více zkušeností a jeho snahou v příštích
létech bude umožnit co nejširšímu okruhu zájemců
zúčastňovat se aktuálních exkurzí a přednášek.
Plán činnosti odborné skupiny inženýrské geo-

dézie na rok 1969 bude uveden v celkovém plánu
městského ,!:ýboru.

Ing. Vladimír Biňovec
tajemník OS-lG {Praha/o

Seminář inženýrské geodézie
v Pardubidch

Krajská rada ČSVTS - KV pro geodézii a karto-
grMii v Hradci Králové, ZP ČSVTS Inženýrské geo-
dézie n. p. Brno, závod Pardubice a Inženýrská geo-'
dézie, n. p., závod P,ardubice uspořádali dne 28. lis-
topadu 1968 v Pardubicích seminář inženýrské geo-
dézie, s následujícím programem:

Ing. František Č á I e k: Souborná evidence
podzemních sítí (SEPV):' Právní zajištění technolo-
gie.

Ing. Zdeněk Ryb a: Zkušenosti z provádění
technických map měst (TMM) v závodě Pardu-
bice.

Ing. Jaroslav F leg r: Elektromagnetické hle-
dače podzemních vedení.

Ing. Bohuslav M ,an d y s: Zaměřování ulic po-
zemní fotogrammetrií.

Ing. Pavel Lu k e š : Vytyčování sídlišť.
Seminář byl doplněn výstavkou ukázek prací

provedených závodem Inženýrská geodézie, n, p"
Pardubice i bývalým Ústavem geodézie a kartogra-
fie v Pardubicích. Byly zde ukázky zákl,adního plá-
nu f,akultní nemocnice v HI1adci Králové, TMM
v měř. 1:500, jednotného železničního plánu, vý-
kresfi vnitřních instalací závodu Kras, n. p., zamě-
řování stavebních objektů, z,aměřování památek
(zámek Rychnov nad Kněžnou, Kruh, čp. 1), mapy
EN doplněné výškopisem z topografické mapy
v měřítku 1 : 10 000 (Rovensko pod Troskami, Vy-
soké nad Jizerou), spolupráce geodeta s projek-
tantem, map. podklad (Jevíčko), pasport silnič-
ních mostfi, ~aměřování nepřístupných prostorfi fo-
togmmmetricky, zaměřování polohopisu v ulicích
pro TMM a pozemní stereofotogrammetrie.

Sborník přednášek přednesených na semináři
byl vydán tiskem a zájemcům byl rozdán již na
setkání odpovědných geodetů v Brně dne 27. listo-
padu 1968. Úpravě sborníku byla věnována péče.

Semináře se zúčastnilo 96 osob, které se zá-
jmem vyslechly přednášející a zúčastnili se velmi
čilé diskuse. S velkým zájmem byla sledována
přednáš~a s. Ing. Františka Čálka. V závěru zdll-
razniI, že souborná evidence podzemních vedení a
technické mapy měst, jsou díla značně rozdílná

, i z hlediska právního. Bude-li vydána vyhláška mi-
nisterstva techniky a ÚSGK o SEPV, pak bude její
zavedení závazné pro celý stát. SEPV pro dál k o-
v á vedení by zajišťovaly oblastní ústavy geodézie,
pro mís t n í vedení příslušné národní výbory. Lze
očekávat, že národní výbory budou objednávat
u podniků inženýrské geodézie založení, případně
i udržování souborné evidence mís t n í c h vedení.
Kategorie technických map nemá být revedena
žádnou právní normou. Diskuse přispěla k tomu,
aby metodika provádění SEPV i vyhotovování TMM
byla co nejdokonalejší.

Pokud jde- o zkušenosti z provádění TMM bude
v nejbližší době jednáno s investorem o další ná-
plni technické mapy v Pardublcích, aby jak říká
název mapového díla, přev,ažovala technická část
mapového obsahu a TM mohla být všestranně po-
užita při rekonstrukci a výstavbě města, pro údrž-
bu, dokumentaci ,a inventarizaci technických zaří-
zenía objektů, ulic a silnic, podzemních vedení,
městské dopmvy, veřejného osvětlení apod.

V další přednášce byly popsány principy čin-
nosti elektromagnetického hledače, vyhledávání
podzemních vedení, určení trasy podzemního ve-
dení, o konstrukci generátoru tónové frekvence,
o přijímači soupI1avy pro vyhledávání podzemních
vedení, o organizaci práce měřické čety, o galva-
nickém připojení generátoru tónové frekvence,
o některých zvláštnostech práce při galv,anickém
připojení vysílače, o induktivním připojení generá-
toru tónové frekvence, o některých zvláštnostech
práce při induktivním připojení vysílače, o pmcích
s elektromagnetickým hledačem za ztížených pod-
mínek, o zjišťování přítomnosti a polohy neznámého
vedení, o průzkumu staveniště, o přehledu někte-
rých typfi elektromagnetických hledačfi. V závěru
se uvádí, že s rozvojem tranzistorové techniky pro-
šly v krátké době konstrukce elektromagnetických
hledačů značným rozvojem. Pro zvládnutí úkolů
inventarizace podzemních vedení bude zřejmě nut-
né nasadit generátory o výkonu ,až 100 W k spo-
lehlivé identifikaci jednotlivých kabelfi v celé je-
jich délce. Pole působnosti zůstává v otázce přijí-
mačfi. Vedle miniaturizace a použití integrovaných
obvodfi zfistává otevřenou otázka potlačení ruši-
vých signálů. Zlepšení situace by přinesla konstruk-
ce vhodného elektromechanického filtru, čímž by
otázm rušení byla prakticky vyřešena. Pro letošní
rok je možno počítat s výrobou pěti hledaček,
v příšUm roce s výrobou 40 kusů. Cena přístroje asi
15000 Kčs.

Pomýšlí se zřídit servis pro hledače starších
typfi. Závislost bude jen na op,atření patřičných sou-
částek.

V přednášce o zaměřování ulic pozemní foto-
grammetrií se poukazuje na to, že zaměřování po-
drobností, kterými jsou např. rozvody elektrické
energie, plynu, vody, kanalizace, dopI1avní značky,
stromy apod. je dosti náročné na č,as a náklady,
což zpfisobuje neustále vzrůstající provoz v ulicích
měst. V některých státech bylo uvažováno o použití
stereofotogrammetrie k zaměřování těchto podrob-
ností, a to jak letecké (záp. Německo), tak i po-
zemní (Polsko).

Pozemní snímky je možno vyhotovit bud se
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země, nebo z vyvýšeného stanoviska. Byly popsány
způsoby vyhotovení pozemních snímků, popsán pra-
covní postup pro vyhodnocení pozemních snímků
stereometrografem Zeiss, příprava polních pvací,
signalizace vlícovacícha podrobných bodů, vyho-
tovení pozemních snímků la jejich vyhodnocení,
přesnost a hospodárnost fotogrammetrického vy-
hodnocení. Hospodárnost použití pozemní fotogram-
metrie při vyhotovení mapy města lze stanovit
z porovnání nákladů pro geodetickou a fotogI'lam-
metrickou metodu. Při porovnání byly sledovány
práce spojené s vybudováním bodového pole, pří-
pravné práce pro podrobné měření, měření po-
drobných bodů a zobrazení podrobných bodů
v mapě.

U obou metod se neliší náklady na vybudování
bodového pole a na přípravné práce pro po--
drobné měření. Při zaměření a zobrazení podrob-
ných bodů vznikne celková úspora na nákladech
při použití pozemní fotogrammetrie v průměru asi
30 %. Celkovou úsporu ovlivňuje počet :Gaměřených
podrobných bodů. Použitím pozemní fotogvammet-
rie využíváme fotogrammetrických vyhodnocova-
cích strojů_ Bude-li tento pokus úspěšný, to se
projeví až na některé zakázce v příšním roce.
V přednášce vytyčování sídlišť je popisován způ-

sob vytyčování la způsob spolupráce geodeta s pro-
jektantem. Způsob spolupráce je vhodný především
bam, kde funkci geodeta investora a dodavatele
provádí jedna osoba, přičemž projekční organiZJa-
ce nemá vlastního geodetaa nebo v těch přípa-
dech, kde investice je menšího rozsahu, což umož-
ňuje, aby funkce tří odpovědných geodetů byla sou-
středěna v jedné osobě.

Možno konst,atovat, že seminář splnil svůj úkol
a účastníci semináře si odnesli na svá pracoviště
mnoho nových poznatků :a pobídek k vlastní práci.

Ing. Dr. Miroslav Bajtalon

Seminář o technické mapě
v Olomouci

Československá vědecko-technická společnost v kra-
ji Severomoravském uspořádala v Olomouci ve
dnech 3. ,a 4. prosince 1968 seminář o technické
mapě a inventarizaci podzemních ZJařízení.

Nevšední zájem 200 účastníků semináře nejlé-
pe dokumentuje, jakým ožehavým problémem je
obsah, měřítko, přesnost technické mapy, jlakož i
její vyhotovení ,a doplňování. HI,avní město Praha
započalo zakládat tuto mápu v roce 1965, a proto
nejen zeměměřiči, ale i architekti a i zástupci ji-
ných profesí vážili cestu do Olomouce, aby se ;'9-
známili se zkušenostmi pražských kolegů.

Seminář -zahá.jil Ing. M. Her d a, CSc. (vý-
zkumný ústav geodetický, topografický 'a kartogl'a-
fický Praha) přednáškou o technické mapě, ve kte-
ré se zejména obíral obsahem, měřítkem, způsobem
znázornění _podzemních zařízení la přesností mapy.
Objem informací kromě základních informačních
prvků neměl by být příliš rozšiřován. Široké pole
informací vyžaduje větší měřítko mapy, ft tím i
větší pořizovací a udržovací náklady. Je třeba i

uvážit, že větší měřítko mapy znesnadňuje přehle~·
nost. Má se tedy obsah technické mapy valit uváž-
livě, s rozmyslem a od případu k případu podle
velikosti měst a podle lokální potřeby. Mapa má
především informovat o podzemních a dopravních
zařízeních v uličních prostorách, dále o stavebnich
a uličních čarách. Nezbytným doplňkem mapy rná
být znázornění zeleně, popřípadě i jednotlivých
stromů, sklepů, pokud zasahují do veřejného pro-
stranství, chodníků, nástupních ostrůvků, sloupů,
osvětlovacích stožárů, trolejového vedení, loubí, ve-
řejných průchodů, podjezdů, nadjezdů, tunelů apod.
Vertikální členění staveb počtem podlaží by ovšem
nemělo chybět na žádné technické mapě. Lze je
vyjádřit vepsáním počtu podlaží do půdorysu bu-
dov. Naproti tomu kVlalita vozovek, světlost potru-
bí, napětí elektromagnetických sítí apod. by nemu-
sely být pře-dmětem zápisu na mapě. Přednášející
odůvodňoval tento názor tím, že potřebné údaje
získá zájemce u správců vedení, se kterými musí
stejně jednat, jestliže se jeho zájmy budou dotýkat
podzemních ZJařízení, zakreslených na mapě. V ně-
kterých státech obsahUje technická mapa informa-
ce i o geologických poměrech, o hladině spodních
vod, o stavebním materiálu budov, o veřejnosti bu-
dov apod. Všechna podzemní z!ařízení by měla být
zaměřena vzhledem k měřické síti. Od dosav-adnlho
způsobu polohopisného měření zařízení na nejbližší
okolí by mělo být upuštěno, nebo by se ho mělo
používat jen výjimečně, jlako způsobu doplňujícího
nebo kontrolního_ Barevné rozlišení podzemních
zařízení usnadňuje rychlejší orientaci na mapě, je
však příliš nákladné. V budoucnosti se u nás po-
čítá s dvěma barvami pro vedení kabelová a po-
trubní. Jinak jsou pro technickou mapu závazné
celostátní normy 730120 a 730122 (značky základ-
ních technickohospodářských map a značky účel 0-
vých map a plánů ve stavebnictví).

Podkl,ad technické mapy v Praze tvoří zvětše-
nina reambulované katastrální mapy v měřítku
1:1000. Pořízení technické mapy novým zobrazením
v měřítku 1:500 na podkladě polních náčrtů ka-
tastrálního mapování bylo by zdlouhavé a neúměr-
ně nákladné. Bylo proto rozhodnuto pořídit mapo-
vý podklad fotomechanickým zvětšením katastrál-
ní mapy do měřítka 1:500. Technologický postup
byl předem ověřen výzkumnými zkouškami. Použ[--
tý způsob zaručuje dostatečnou přesnost kresby pT-
lohopisu v ulicích, která odpovídá přesnosti měře-
ní a zobrazovlací odchylce ve smyslu Instrukce A.
Kresba mimo uliční prostory má nižší přesnost a
pohybuje se v rozmezí 0,2 až 0,3 mm. Póloha pol!-
zemních zařízení je určena s přesností ± 15 cm.
Zobrazení v uličních pásech, používané v někte·
rých státech, není výhodné. V Praze bylo :Gavedeno
zobrazení souvislé. Technická mapa města Sofie
zobl'1azuje pouze uliční prostory bez domovních
bloků.

K výškopisnému vyjádření uličních prostor je
nejlépe použít kótování ,a profilování. V rostlém
terénu pak vrstevnic.

Ing. Čálek (ÚSGK) pojednal ve své před-
nášce o připravované vyhlášce ministerstva tech-
niky a Ústřední správy geodézie ra kartografie
o souborné evidenci podzemních zařízení. Podle
jmenované vyhlášky by se vedla jednotnýín ZPŮSQ-
bem souborná evidence podzemních vedení v ČSSR,
a to v části základní a zvláštní. Vedeními, která se
člení na dálková a místní, se rozumí k1abely la po-
trubí. Souborná evidence bude obslahovat část ma-
povou a část písemnou. Dálková vedení mají být
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zakreslena v mapě 1:5000, místní pak v mapě
1:500, popřípadě 1:1000. Soubornou evidenci dálko-
vých vedení založí la povedou orgány oblastních
ústavu geodézie pro část základní. Evidenci míst-
ních vedení ~aloží a budou udržovat národní výb:)-
ry. Správcové jednotlivých vedení jsou povinni na
vyzvání předložit eVidUjíCím orgánům veškerou do-
kumentaci.

Připravují se normy o souborné evidenci pod-
zemních zařízení a o metodice vyhotovení tech-
nické mapy.

Za onemocnělého Ing. Kr pat u přednesl před-
nášku o zkušenostech s prací na technické mapě
hlavního města Prahy Ing. Rys. Přednášející se-
známil posluchače s technologickým postupem při
výrobě mapového podkladu technické mapy. Doku-
ment,ace podzemních zařízení, dodaná správci ve-
dení, se ověřuje kontrolním měřením. Potom se
teprve podzemní ~ařízení zaměřují vzhledem k po-
lygonové síti a zobrazují v technické mapě. Vyřa-
zená vedení se evidují pouze v polních náčrtech.
S technickými výsledky jtak mapových podkladů,
tak i s evidencí vedení na technické mapě jsou až
na malé výjimky dobré zkušenosti.

Ing. Čes á k (Útvar hlavního architekta hlav.
města Prahy) uzavřel přednáškou o vy-užití tech-
nické mapy u Útvaru hlavního architekta pracovní
náplň prvního dne semináře. Využití technické ma-
py je nesmírné. Tvoří podklad pro řešení územních
plánů jak směrných, tak podrobných, plánů zastu-
vovacích a asanačních projektů. Zákresem podzem-
ních zařízení poskytuje technická mapa cennou
dokumentaci a inventarizaci technických zařízení,
které nalézají své široké uplatnění při provozu 3
údržbě těchto zařízení. Rovněž výstavba podzem-
ní dráhy by byla nemyslitelná bez této mapy. Po-
zoruhodné jsou finanční náklady, které si vyžáůá
technická mapa. Počítá se s nákladem asi 71 ml-
liónů korun, což odpovídá nákladu na stavbu nu-
selského mostu. Práce je rozvržena na 16 rokft, při
níž bude vyhotoveno 1556 mapových listů v měřít-
ku 1:500 a 467 mapových listů v měřítku 1:1000.

Druhý den semináře přednesl Dip!. Ing. J a c k I e
(fla. Seba Baunach NSR) přednášku o základních
principech elektromagnetického vyhledávání pod-
zemních vedení a o pracovním postupu s vyhleda-
vači v terénu. Předváděný přístroj Ferrolux se sklá-
dal z tónového generátoru s rámovou anténou a
přijímače s ferritovou tyčkou. Tyčkou ve svisl'§
poloze se pohybuje asi 10 cm nad zemí a vyhledá-
vá se poloha podzemního vedení. Generátor (vysi-
lač) se p~ipojí na hledané vedení galvanicky nebo
induktivně. Při galvanickém zapojení je zdroj elek-
trického proudu přímo. spojen vodičem s hledaným
vedením. Při induktivním napojení vzbuzuje vysí-
lač ve vedení elektrický proud indukcI. Kolem hle-
daného vedení se vytvoří magnetické pole, jeh,>ž
existenci zaznamenávají sluchátka přijímače hlub:)·
kým tónem. Hluboký tón slábne při pohybu ferrito-
vé tyčky v kolmém směru k vedení. Nalézá-li se
tyčka přesně kolmo nad vedením, tón úplnězanik-
ne. Tomuto způsobu vyhledávání se říká metod'i
minima. Hloubka, ve které je vedení uloženo, se
zjisti takto: ferritová tyčka se sklopí tak, aby sví-
ral,a se zemí úhel 45° a pphybuje se s ní ve směru
kolmém k vedení, přičemž konec tyčky musí smě-
řovat k podzemnímu zařízení. Místo, ve kterém
zanikl tón ve sluchátkách (metoda minima), se
označí a odměří se jeho kolmá vzdálenost od Vf)-
deni. Změřená vzdálenost udává hloubku vedení.
Výsledek lze kontrolovat měřením na druhou stra-
nu zařízeni. Poloha vedení se určí s přesnostf
± 5 cm, hloubka s přesností asi 25 až 30 cm. Před-

náška byla doplněna praktickým cvičením v te
rénu.

Všechny přednášky byly doprovázeny plodnou
diskusí. Přednášející zodpověděli řadu dotazů.

Pořadatelé se postarali nejen o bezvadnou or-
ganizaci semináře, ale i o milé prostředí. Zejména
jim náleží upřímný dik za příjemné překvapení r;ři
ukončení symposia. Návštěva kostela sv. Mořice,
výklad varhaníka p. Šindlera o historii kostela a
Výstavbě velkolepých varhan, jakož i koncert, jímž
byl seminář ukončen, zanechaly mezi návštěvníky
nezapomenutelný zážitek.

Máte zájem setkat se se svými spolužáky, kolegy
a přáteli?
Městský výbor ČSVTS pro geodézii a kartografii vús
zve na
přátelská setkání
ve dnech 10. února, 10. března, 14. dubna, 12_květ-
na a 9. června 1969 (vždy druhé pondělí v měsíci)
v klubovně restaurace KLAS - Praha I, Opleta-
lova 4. Přijďte kdykoli mezi 16. a 21. hodinou.

Geomechanické kolokvium
V Salcburku

Každý rok pořádá Rakouská společnost pro geome-
chaniku vědecké koloquium s mezinárodní účastí.
Poslední se konalo ve dnech 17. a 18. října 1968
v Salcburku a bylo v pořadí osmnácté. VěnUjme
alespoň několik poznámek tomuto odbornému shro-
máždění zejména proto, že celá řada zahraničních
geodetů a důlních měřičů spolupracuje v oboru
mechaniky hornin (vlivy poddolování, geodetické
a geofyzikální metody pozorování horských tlaků,
kartogr,afické metody vyhodnocování fyzikálněme-
chanických veličin atd.)

Bylo předneseno celkem 16 referátů; všimněme
si alespoň těchto:

Ing. H. We ber (Rakousko) přednášel o zvy-
šování stability náspů na základě výsledků geode-
tických pozorování sedání zemin a s ohledem na
geologické složení hornin, na nichž náspy budujeme.

Ing. F. H a u t u m (NSR) zhodnotil výsledky
12letéhopozorování změn výšek a polohy vodovod-
ní štoly, v níž protéká pod silným tlakem voda
železobetonovou rourou o průměru 5 m. Z výsledků
geodetického pozorování vyplývá nutnost např. do-
datečně zpevnit některé úseky okolních hornin
irijektážemi z vývrtů apod.

Doc. Dr. Ing. O.' Rescher (Švýcarsko)
přednášel o duležité spolupráci geodetů a důlních
měřičů při používání zmrazovacího zařízení na
stavbě podzemních inženýrských děl v nesoudrž-
ném nebo sypkém prostředí. Po vybetonování pro-
filu chodby nebo vodovodní roury se zmrazení
ukončí a přesné pozorování následných účinků
horských tlaků na konstrukci a povrch má význam
daleko větší, než při běžných technologických.
postupech. Zmrazením se totiž sypká hornina stává
(dočasně) _ neelastickou. O výsledcích teoretické
a provozní spolupráce stavebních, měřických a geo-
logických pracovníků při stavbě tunelů hovořili
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s velkým uznáním známí rakouští odborníci pro f.
Dr. Ing. L. M li II e r a pro f. D f. Ing. L. v.
Bab c e w i c z.

Ing. Jan Mošna, CSc. (ČSSR) referoval
o významu graficky určeného těžiště několika 'těles
v hlubinách země pro optimální projektování dolů.

Koloquia se zúčastnilo téměř 300 odborníků
z osmi států; zájem o solnohradské geotechnické
konference byl postupně vytvořen nejen na základě
pravidelnosti jejich konání, ale hlavně na otevřené
a věcné diskusi, která následuje vždy po skupině
tematicky příbuzných referátů. Tato diskuse se totiž
nezast!avuje před žádnou vědeckou či společenskou
autoritou; kriticky a spravedlivě začleňuje předne-
sené výsledky do stavební, hornické a měřické
praxe.

Li t e r á r ní cen y

České Matice Technické a 5NTL

ČMT a SNTL vyhlašují udělení literárních cen
za rok 1968 za díla, která významným způsobem
přispívají k rozvoji čs. národního hospodářství.

Pro udělení literárních cen za rok 1968 se vy-
dává

Statut Iiteráruích ceu ČMT - SNTL.

1. Ceny se udělují za původní, dosud neuveřejněné
práce, vydané v roce 1968 SNTL - Nakladatelstvím
technické literatury, které přispívají významným
způsobem k dalšímu rozvoji československé vědy
a techniky a tím k dalšímu rozvoji československé-
ho národního hospodářství.
2. Ceny uděluje ředitel SNTL a předseda ČMT na
jednomyslný návrh poroty, složené ze stejného
počtu zástupců SNTL a ČMT:
3. Díla vyhovující podmínkám bodu 1. mohou porotě
navrhnout k udělení ceny veškeré fyzické i právnic-
ké osoby, zejména pracovníci č~skoslovenských
vědeckých a výzkumných ústavů, vysokých škol
a průmyslových podniků, tyto instituce, členové
poradních orgánů SNTL a členové poroty.
4. Porota může navrhnout k udělení tři ceny a ve
zcela vyjímečných případech nejvýše další dvě
mimořádná čestná uznání.
5. Ceny udělené za rok 1968 budou vyhlášeny ke
Dnům české knihy nejpozději do 31. 3. 1969.
6. Za rok 1968 se stanoví tyto ceny: první cena
10 000 Kčs, druhá cena 8 000 Kčs, třetí cena 7000
Kčs.
7. Udělení cen bude vyhlášeno 'v odborném tisku.

'Návrhy na udělení cen ve smyslu bodu 1. a bodu 3.
Statutu je třeba poslat na adresu

SNIL - Nakladelství technické literatury
Praha 1, Spálená 51
nejpozději do 31. ledna 1969.

Prof. Dr. Ing. Nikola Čub ran i é:

Teorija pogrešaka s ral!unom izjednal!enja (Teorie
chyb s vyr. počtem)
391 stran textu, 39 obr., 2 tab.
II. rozšířené vydání, Tehnička knjiga, Zagreb 1967

Proti 1. vydání této učebnice (Račun izjednačenja,
Zagreb 1958) je látka podstatně rozšířena na při-
bližně dvojnásobek. Autor přihlédl k novodobému
vývoji počítacích strojů i k pokrokům matema-
tické statistiky a pocítil také nutnost prohloubit
teoretický základ vyrovnávacího počtu - teorii
chyb. Připojuje proto ke Gaussovu algoritmu ještě
další řešení normálních rovnic, užití matic, základy
počtu pravděpodobnosti a některé statistické testy.

Strul!ný obsah. Po úvodě o významu vyrovná-
vacího počtu následuje 1. kapitola obsahující klasi-
fikaci chyb, odvození jejich normálního rozdělení
na základě hypotézy o aritmetickém průměru, míry
přesnosti a podstatu metody nejmenších čtverců.
V 2. kapitole je obvyklým způsobem podán zákon
hromadění chyb a středních chyb, v 3. kapitole
vyrovnání přímých měření a dvojice měření. Ve 4.
kapitole o vyrovnání pozorování zprostředkujících
je uveden zatím princip, Gaussův algoritmus, jed-
noduché příklady a výpočet středních chyb vy-
rovnaných veličin jen pro případ dvou neznámých
(pomocí determinantů). Následující 5. kapitola
o vyrovnání podmínkových pozorování obsahuje
rovněž mtím jen podstatu řešení s jednoduchými
příklady. V 6. kapitole se autor vrací k vyrovnání·
pozorování zprostředkujících, doplňuje výpočtem
váhových koeficientů, středních chyb neznámých
a aplikuje metodu na triangulaci. Podobně v kap. 7.
odvozuje střední chybu funkce veličin vyrovnaných
podmínkově. V kap. 8 opět doplňuje kapitolu 4
způsobem redukce rovnic o jednu neznámou. Sled
kap. 4 - 8 poněkud tříští látku.

Od 9.. kapitoly začíná nově zpracoVlaná látkla.
Probírají se kombinované způsoby vyrovnání, v 10.
kapitole střední chyba střední chyby (bez aplikace),
v 11., 12. a 13. kap. další metody řešení normál-
ních rovnic. V k,ap. 14. a 15. jsou základy matico-
vého počtu a použití ve vyrovnávacím počtu. V 16.
kapitole jsou základy počtu pravděpodobnosti
(v klasickém pojetí), v 17. kapitole základy mate-
matické statistiky, kritéria normality pgmocí mo-
mentů, binomické a normální rozdělení, Pearsonův
test dobré Shody s teoretickým rozdělením, jedno-
duché kriterium působení systematické chyby pomo-
cí nulové hypotézy, kontrola normality pomocí
třídních četností a stručné zákLady korelačního
počtu.

Připojena je tabulka pro výpočet pořadnic
Gaussovy křivky i sčítaných pravděpodobností
a tabulka hodnot x2 pro 1 až 30 stupňů volnosti.

Nová látka v 2. vydání je podána dosti stručně,
např. intervalové odhady (chybí aplikace Studen-
tova rozdělení), nejsou zde testy homogenity přes-
nosti měření (Fisherovo rozdělení, určení největší
přípustné empirické střední chyby), ani kritéria
odlehlých pozorování. Zařazeny nejsou kapitoly
o vícerozměrových chybách, o aproximaci funkcí,
málo je probrána otázka systematických chyb (zá-
kon hromadění, kritéria, analyza disperse). Otázka
korelovaných veličin je omezena jen ~a vysvětlení
principu. I takto je však učebnice krokem vpřed,
postačí pro praxi, seznámí navíc studenty i prakti-
ky s moderním užíVl8ním matic a aspoň některými
nejdůležitějšími statistickými testy.

Prof. T. B li hm
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PrzeklQd Geodezyjny, č. 1/1968

Mo dr i n s k i j, N. 1.: Úspěchy sovětské geodézie v ob-
dobí 50 let vlády sovětu, str. 1-6

M i I e w s k i, J.: Redukce elektronicky měřených délek
na referenční elipsoid, str. 6-8

Mach o w s k i, J.: BRT 006 - přístroj pro měření
svislé polohy, str. 9-10
S z p e t k o w s k i, S.: Zjišťování maximálních délek pro-
dlužování měřických přímek, str. 10-15

K10 po c i ti s k i, W. aj.: Projekt a provedení geodetic-
kého měřeni pro zjišťování posuvu přehrady v Zato-
ně, str. 15-22

B a I, F.: Vědeckotechnická porada na téma "městská
základní mapa", str. 28-31

Ber e z o w s k i, E.: František Armifiski [1789-1948J
polský astronom a zakladatel Varšavské astronomické
observatoře, str. 32-33

S w i '! t k i e w i c z, A.: Přístrojová přesnost stereoauto-
grafu 1318 firmy VEB Carl Zeiss-Jena, str. 40-42

B r o k m a n, L.: Kartografie velkých měřítek ve služ-
bách národního hospodářství SSSR, str. 44-46

PrzeglQd Geodezyjny, č. 2/1968

H o I e 1k o, K. - Dem c z u k, M.: Telemetr RG 10 -
nový transistorový rádiový dálkoměr, str. 49-54

S I i w k a, J.: Počátky inventarizace podzemních zaří-
zeni v prfimyslových závodech, str. 54:-56

S z e I q g, C z.: Geodetické práce při přemisťováni kostela
v Lešeňské ulici ve Varšavě, str. 57-62

Z a k, M.: Možnost použiti nomogramfi pl'O projektován!
poz~mkfi dané hodnoty, str. 62-70

Ro z w a I k a, Z.: Rozbor a porovnání některých metod
pro transformaci geodetických souřadnic, str. 71-75

F i u t o w s k i, A." Z u r a w e I, W.: Několik poznámek
k článku "Inventarizace kolejí s portálovými jeřáby",
str. 76-77

Br o k m a n, L.: Hodnoceni a metody přípravy grafic-
kých mapových podkladfi pro vyhotoveni projektfi sce-
lování a směny pozemkfi, str. 86-90

PrzeglQd Geodezyjny, č. 3/1968

Sz y m a fi s k i, M.: Podstata nových scelováni pozemkfi,
str. 93-96

Po n i fi s k i, W.: Porada Společnosti polských geodetfi
o metodách, technických a ekonomických informaci
v geodetických provozech, str. 96-98

Ga z d z i ck i, J.: Nové konstrukce v oblasti automati-
zace výpočtfi a zobrazování - GEO 1 a KART 1,
str. 99-104

B i e t k o w s k i, M. - M e rci k, S.: Přehled některých
metod pro zvyšování viditelnosti geodetických signálfi,
str. 105-107

Wa n d a s i e w i c z, J.: Konstrukce a vytyčování sil-
ničnlch serpentin, str. 107-109

Ty m o ws k i, S. J.: Zeměměřické středisko v době
Kosciuszkova povstání, str. 110-116

P Ii1 c z e k, L.: Prostorová afinní transformace, str. 123
až 124

Wan o t - S w i t e k, E.: Prostorové ·začlenění projekto-
vaných budov do dosavadniho zastavění, str. 124-125

G a I ach, H.: Technika světlotisku v kartografii, str. 126
až 129 .

PrzeglQd Geodezyjny, Č. 4/1968

S zm i e I e w, B.: Úloha kartografie velkých měřitek
v národnim hospodářstvi, str. 133-134

Lip i fi s k i, B.: Úloha map při výstavbě měst, str. 135
až 137

Bar t o s z e w s k i, T.: Hospodářsko-prostorové předpo-
klady přikomasacích a směnách pozemkfi, str. 137
až 139

Ch m i e I e w s k i, S.: Úloha soudobéhO geodeta při sce-
lování a směně pozemku, str. 139-140

W a fi s k i, B.: Změna systému plánování v geodetických
podnicich, str. 140-141

Wo I sk i, B. - S k '! P s k i, Z.: Geodetické zkoušky přes-
nosti montáže panelových budov a jejich statistická
interpretace, str. 141-143

Z,! b e k, J.: Optické měřeni vzdálenosti a výšek jedno-
obrazovými tachymetry, str. 144-145

S z p e t k o w s k i, S.: Využiti závislosti mezi hodnotami
maximálnich horizontálnich specifických deformaci a
usměrněných deformací při pruzkumu výsledku těžby
a řešeni bezpečnostn!ch úkolu těžby v ochranných ce-
linách, str. 146-149

Ber e z o w sk i, E.: Mapy Frederyka Getkanta s hle-
diska vědeckého kolokvia věnovaného jeho kartogra-
fickým pracim, str. 152-154

K a mel a, C z.: Prof. dr. Edward Warchalowski - jeho
život, vědecká a didaktická činnost, str. 170-171

K r zem i fi s·k i, W.: 20 let od uveřejnění práce "Trian-
gulace nového typu", str. 171-173

Ne y, B. - r a t ar c z y k, J.: Zhodnocení pruběhu a zá-
věrečných výsledku studií vybraného ročníku studují-
cích na Fakultě dulního měřictví Hornické a hutnické
akademie, str. 173-179

Ci e s l·a k, J.: Refrakce a jeji vliv na přesnost geodetic-
kých měření se zvláštnim zřetelem na velmi přesnou
nivelaci, str. 179-182

G a z d z i c k i, J.: Automatické zpracování geodetických
informací, str. 182-183

G r q d z k i, W.: Metoda zkoušek koUsáni záměrné osy
u nivelačních přístroj u, str. 183-185

R o ž e fi s k'i, T.: Některé právní a ekonomické problémy
scelování pozemku, str. 185-189

S o c h a c ka, D.: Přenášeni vrstevnic z map 1:.25000
do mapy v měřitku 1:5 000, str. 189-190

R o z s a k, R. - S tep c y fi s k i, J.: Geodetická metoda
určení přesnosti montáže staveb z prefabrikovaných
dIlcfi, str. 190-194

S a w i c k i, K.: Dr. Jan Peterson-Hain, milovn!k topogra-
fie, str. 195-200

Ciolkosz, A. - Miszalski, J.: Použití leteckých
snímkfi k prfizkumu městské dopravy, str. 207-211

B r o k m a n, L.: Seminář Kartografické sekce ve Var-
šavě 15. února 1968, str. 212-214

Ko w a I s k i, J.: Kancelářské zpracováni leteckých
snimku pro revizi topografických map velkých měřl-
tek, str. 215-216

Pop ,ko, J.: Za další rust zemědělské produkce, str. 218
až 219

S z m i e I e w, B.: Činnost geodetických a kartografic-
kých služeb směřující k lepšímu uspokojování potřeb
národniho hospodářství, str. 220-222

Ko r o n o w s k i, R.: Nové úkoly geodézie - v plné
konsolidaci tvurčích sil oboru, str. 223-226

Bar t o s z e w s k i, Z.: Využití zemědělských pudních
map při scelování pozemkfi, str. 226-228

Ja n u s z k o, W.: Srovnávací oceňování pozemkfi urče-
nýchke scelování nebo výměně, str. 228-230

K a mel a, C z.: Směry rozvoje některých geodetických
disciplin na 14. mezinárodní konferencI Geodetické a
geofyzikální unie, str. 230-231

I 9. z Ik, A.: Studia vrstevni(l! ..str. ZJZ-Z'.f5
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(leden-únor-březen)
3. ledna 1889 - před 80 lety se narodil v Pěnčíně

u Prostějova Ing. Rudolf Hanák, měř. rada a emeritní
přednosta kat. úřadu v Prostějově. Ve školním roce
1912-1913 puso bil jako asistent na geod. ústavu prof.
Semeráda v Brně. Jeho literární činnost je obsažena
v Z. V., kde pusobil. iniciativně po několik roku jako
člen redakční rady a ve Zprávách' vel'. služby. Byl kri-
tickým pozorovatelem všeho nového v geodézii. (Zemřel
24. září 1966 v Prostějově).

6. ledna 1884 - před 85 lety se narodil ve Stráži
nad Nežárkou akademik Josef Ryšavt, doktor fyzikálně-
matematických věd, prof. nižší a vyšší geodézie na
ČVUT v Praze a nositel Řádu práce. Významná je jeho
literární vědecká činnost. Napsal přes 40 větších po-
jednání z oboru geodézie, topografie, kat. mapování
a geodetického počtářstvL Vytlání "Vyšší geodézie" je
vynikajícím dilem naší literatury geodetické. V r. 1947
až 1948 zastával úřad rektora ČVUT v Praze. Byl vý-
znamným pracovníkem v čs. 'nár. komitétu geodetickém
a geofyzikálním. (Zemřel 4. ledna 1967 v Praze).

7. ledna 1904 - před 65 lety se narodil v Praze
Ing. Bedřich Kruis, CSc., samostatný vědecký pracov-
ník VÚGTK v Praze. Během vysokoškolského studia
byl pomocným asistentem v ústavě praktické geometrie.
Svoji praxi započal (1925) u Ing. Max. Duchoslava,
a to v oddělení fotogrammetrickém. V r. 1931 nastoupil
do min. vel'. prací do právě zakládaného fotogram.
oddělení. Zde byl též zaměstnán přesnou nivelací. Od
r. 1937 se věnoval výlučně přesné nivelaci. Od r. 1954
pusobil v utvořeném VÚGTK v Praze. Svá odborná
pojednání zveřejňoval v Z. O., GaKO a ve Zprávách
veřejné služby technic!ké. Pusobil jako expert v geod.
skupině geodetické a fyzikální komise ČSAV. je členem
zkušební komise pro II. st. zkoušku zeměměř. inž. na
ČVUT v Praze.

7. ledna 1924 - před 45 lety zemřel ve Štyrském
Hradci Dr. Johann ;Frischauf, univers. profesor mate-
matiky a geometrie. Doplnil Gaussovou teorii o počí-
táni geodetických měření na zemském elipsoidu, po-
užitím tzv. zobrazení z elipsoidu na kouli a z ní na
rovinu. Spisy F. zustávají geodetum pro svou hloubku
nevyčerpatelným pramenem nových podnětu. (Narodil
se r. 1837J. i

11. ledna 1904 - před 65 lety se narodil v Bavo-
rově Ing. František Stefek, dlouholetý pracovník býv.
ÚGK v Praze. vi letech 1926-1929 byl asistentem ústa-
vu Geodézie prof. Ryšavého. Prošel kat. měř. úřady
v Praze, v Novém Bydžově a v Plzni. V r. 1949 spolu-
zakladatel zeměměř. oddělení na tech. ref. KNV v Kar-
lových Varech. V roce 1950 spoluzakládal zeměměřické
družstvo "Geoplan". Po likvidaci družstva v nástupním
podniku _"Geometra" (1953) byl vedoucím provozu
krajské skupiny. V r. 1931 provedl rekonstrukci malého
pravoúhlého koord. Čemus. jeho "trojitý hranol" je vý-
robkem fy Meopta. Svojí prací přispívá účinně k nové
technice. je' členem matur. komise na prum. škole
zeměměřické. v Praze a členem zkušební komise pro
II. st. zkoušku zeměměř. inž. na ČVUT v Praze.

22. ledna 1959 - před 10 letyzemi'el v Praze-Vo-
kovicích Ing. Jiří Mezník, měi'. rada min. financí. Svá
vysokoškol!lká studia ukončil na vídeňské technice a ,
universitě. Po kratší praxi pusobil jako volontér v ústa-
vu praktic)ré geometrie prof. Ed. Doležala a v r. 1916
pak jako asistent u prof. Tintera (ústav vyšší geodézie
a sférické astronomie). Po ukončení 'I. světové války
stal se pracovníkem v nově tvořícím se VZÚ v Praze,
odkud přešel do triangulační kanceláře min. financí,
kde byl. spolupracovníkem Ing. Křováka. (Narodil se
28. pros~nce 1877 ve Vídni).

25. ledna 1889 - před 80 lety se narodil v Ch1ísto-
vě IngJ Jan' Svec, vrchní měř. rada v odd. i'ed. pro
stavbu :vodních cest. V této funkci pracoval do svého
odchodu na trvalý odpočInek (1949). Několik let pu-
sobil j~ko asistent u prof. Pantoflíčka, kde za jeho
nepřítQmnosti (práce na mírové konferencI) byl po-
věřen !supIováním přednášek z geodézIe. Přispíval do
časopisu Z. V. Byl dlouholetým jednatelem Spolku čs.
zeměměřiču. (Zemřel 23. listopadu 1962 v Ruzyni).

27. ledna 1934 - před 35 lety zemřel v Praze Ing.
František Zuklín, úl'. aut. civ. geometr, spoluzakladatel
"jednoty úl'. aut. civ. geometru" a dlouholetý její jed-
natel, jakož i dlouholetý místopředseda "Spolku čs.
zeměměřIču". jako vynikající odborník byl členem zku-
šební komise pro aut. zkoušku civ. geometru. Před
r. 1918 zastupoval zeměměřiče na mezinárodním sjezdu
zeměměřiču v Bruselu, kde hájil právo českých geOo-
metru pro samostatné vystupování proti rakouským a
německým zástupcum. Byl dlouhá léta členem ústřed.
zastupitelstva hl.. m. Prahy, kde hájil zájmy městských
geometrů. (Narodil se 23. května 1877 v Praze-Zižkově).

1. února 1889 - před 80 lety se narodil v Dol.
Lochově u jičína Ing. František Prokůpek, úl'. aut. civ.
geometr v Nymburce. Byl dlouholetým jednatelem jed-
noty úl'.. aut. eiv. geometrů a členem představenstva
"Inženýrské komory". Byl členem zkušební komise pro
II. st. zkoušku zeměměř. inženýrství a zkušebním kOo-
misařem pro autorizaci civ. geometrů. (Zemřel 30. čer-
vence 1955 v Nymburce).

7. února 1839 - před 130 lety se narodil v Praze
Robert Doudlebskt ze Šternecků, rak. geodet, astronom
a fyzik. Byl generálem a přednostou astronomického
geodetického odboru VZÚ ve Vídni. Proslul hlavně pra-
cemi výškoměrnými prováděnýmI spolu s prof. Kořist-
kou na území Čech a měřením tíže, pro které konstruo-
val přenosný kyvadlový přístroj. Byl zástupcem býv.
Rakouska pro mezinárodní stupňové měření. (Zemřel
19. listopadu 1910 ve Vídni).

7. února 1879 - před 90 lety zemřel v Rožmitále
Karel Gangloff, kníž. arcib. nadlesní. Zaměstnával se
neúnavně myšlenkami konstrukcí měřických přístrojů,
zvláště pro účely lesnické. (Planimetr, dendrometr, ka-
pe'sní aneroId atd.) Od svých přátel byl nazýván "český
Archimedes". Velmi činným byl I literárně. Jeho práce
se nalézají v různých odborných listech. V r. 1837
podrobil se přísné zkoušce z praktické geometrie a
v témže roce obdržel povolení k provádění praxe geo-
metrovské. (Narodil se 11. května 1809 v Praze J.

10. února 1959 - před 10 lety zemře,l v Olomouci
Ing. Alois Krejear, vrchní měř. rada u Z. f. ř. v Brně
a honor. docent na vys. škole technické v Brně, kde
přednášel "Nauku o katastru po stránce technické".
jeho přednášky pro posluchače byly vydány Donátovým
fondem v Brně. Do státního převratu sloužil od r. 1901
v triangulační a početní kancelářI ve Vídni. Od r. 1919
působil jako dohledací úředník u Z. f. ř. v Brně. Za-
stáv,al též funkci zkušebního komisaře pro oprávnění
aut. civ. geometru. Min. financi byl pověřen provádě-
ním revize geodetických prací, konaných agrárním,i úřa-
dy země Moravskoslezské. (Narodil se r. 1877 v Kle-
nicI, okres Hradec Králové).

16. února 1874 - před 95 lety se narodil ve Svoj-
šicích na Pardubicku Ing. Bedřich Filrst, úl'. aut. civ.
geometr v Benešově u Prahy. Na ruzných býv. panstvích
osvojil si základy pro samostatnou práci lesnickou a
zElměměřickou. Po dobu 28 let působil jako předseda
v jednotě českých úl'. aut. civ. geometrů v Praze a rov-
něž tak dlouho působil jako místopředseda v Inženýr-
ské komoře. Byl literárně činným. Psal do denních
tisků články odborné i zábavné. (Zemřel 17. prosince
1961 v Mikulovicích u Pardubic).

18. února 1564 - před 405 lety se narodil vPise
GaIileo GaIilei, slavný italský matematik, fyzik a astro-
nom, profesor v Pise a Padově. Přihlásil se otevřeně
k učení Koperníkovu, což mělo za následek obvInění
z bludařstvL Vynálezem G. byl první thermoskop,
úměrné kružidlo, spojení kyvadla s hodinovým strojem,
zdokonalení dalekohledu pro účely astronomIcké aj. Byl
zakladatelem moderní fyziky a průkopníkem učení Ko-
perníkova. (Zemřel 8. ledna 1642 ve Florencli).

20. února 1799 - před 170 lety zemřél v Paříži
Jean Charles Borda, matematik, námořník, vynálezce,
člen francouzské akademie a člen komise pro nové
míry a váhy. Zlepšil měřící latě pro stupňové měření.
S Cassinim stanovil délku sekundového kyvadla. S Me-
chainem a Delambrem sestrojil stroj k určováni poled-
níku a kruh reflexn1. jeho desetinné tabulky trigono-
metrIcké vydal r. 1804 Delambre. Bordova. kruhu bylo



prvně použito při měření řetězce Paříž-Greenwlche
a .pak při měření pro stanovení délky jednoho metru.
(Narodil se 4. května 1733 v Daxu).

25. března 1884 - před 85 lety se narodil v Bře-
žanech na Plzeňsku Ing. Jaroslav Ruml, měř. rada čs.
st. drah v Praze. Po státní zkoušce na Vys. škole tech-
nické v Praze (1906) nastoupil službu jako geometr
ukatastru daně poz~mkové v Bosně (Bosenská Krupa),
odkud v r. 1908 přesel jako geometr k ředitelství c. k.
st. drah v Praze, kde pil.sobll až do svého odchodu do
dil.chodu. Byl jedním z prvých agilních členil. Spolku
českých geometril.", kde pil.sobp dlouhá leta ve" výboru
a pak jako revizor účtil.. Zasloužil se spolu s jinými
kolegy o lepši postavení geometril. u st. drah.

28. března 1749 - před 220 lety se narodil v Beau-
mout v Normandii Piere Simon Laplace jeden z nej-
větších . francouzských matematikil., astronomů, člen
akademie a člen komise iJro míry a váhy. Za Napoleo-
na zastával funkci ministra vnitra a jiné státnické
funkce, začež byl povýšen do stavu šlechtického. Jeho
hlavní dílo je "Mécanique céleste" (Nebeská mechani-
ka). Velké jsou jeho zásluhy o počet pravděpodobnosti
(Zemřel 5. března 1827 v PařížI). .

Ing. PUDR

Z edičního plánu Kartografického
nakladatelství na rok 1969
Kapesní atlas světa

Soubor map "Poznáváme svět":
Bolívie a Brazílie
Itálie
Velká BritánIe, Irsko a státy Beneluxu

Československo [anglo-německé vydání)
Mapa Středočeského kraje, 1. vydání
Mapa Jihomoravského kraje, 1. vydání
Mapa zápodoslovenského kraje, 1. vydání
Automapy:
Automapa ČSSR 1: 750000, 4. vydání
Road Map of Czechoslovakia 1: 750000,
2. anglické vydání

Carte routiěre de la Tchecoslovaquie
1 : 750000, 1. francouzské vydání

Autokarte der Tschechoslowakei 1: 750000,
4. německé vydání

Praha 1: 200000, 3. vydání
Plzeň 1: 200000, 2. vydání
Jihlava 1: 200000, 2. vydání
Vysoké Tatry 1: 200000, 2. vydání
Balkánské státy 1: 1 500000, 1. vydání
Maďarsko 1: 1 500000, 1. vydání
Německá demokratická republika
1 : 1 500000, 1. vydání

Polsko 1: 1 500000, 1. vydání
Rumunsko 1: 1 500000, 1. vydání

Mapy pro turistiku a sport:

České Středohoi'f 1 : 100000, 3. vydání
Hradecko 1: 100000, 1. vydáni
Jeseniky 1: 100000, 2. vydáni
Kroměřížsko 1: 100000, 1. vydáni
Krnovsko a Osoblažsko 1: 100000, 2. vydání
Krušné Hory 1: 100000, 2. vydání
Okolí Prahy 1: 100000, 2. vydání
Okolí Svratky 1: 100000, 3. vydáni
Orlické hory 1: 100000, 3. vydáni
Ostravsko 1: 100000, 1. vydáni
Podkrkonoší a Jiráskil.v kraj 1: 100000,
1. vydání

Posázaví 1: 100000, 3. vydání
Strakonlcko 1: 100000, 1. vydání
Střední Povltaví 1: 100000, 3. vydání
Svltavsko 1: 100000, 1. vydání
Šumava 1: 100000, 3. vydání

Kčs 19,50
Kčs 16,-
Kčs 16,-
Kčs 8,-
Kčs 8,-
Kčs 8,-
Kčs 8,-

Kčs 7,-

Kčs 7,-

Kčs 7,-

Kčs 7,-
Kčs 4,-
Kčs 4,-
Kčs 4,-
Kčs 4,-
Kčs 12,-
Kčs 8,-

Kčs 5,-
Kčs 10,-
Kčs 10,-

Kčs 4,-
Kčs 6,-
Kčs 5,-
Kčs 6,-
Kčs 4,-
Kčs 5,-
Kčs 6,-
Kčs 5,-
Kčs 5,-
Kčs 6,-

Kčs 6,-
Kčs 6,-
Kčs 6,-
Kčs 4,-
Kčs 8,-
Kčs 7,50

Třebíčsko a Znojemsko 1: 100000, 2. vydání Kčs 6,-
Železné hory 1: 100000, 3. vydání Kčs 5,-
Biele Karpaty 1: 100000,
Malé Karpaty 1: U10000,
Nízké Tatry 1: 100000,
Orava
Splšská Magura
Štiavnické vrchy 1: 100000
Vtáčník a Kremnické vrchy 1: 100000
Vysoké Tatry 1: 50000
Vysoké Tatry 1: 50000, lyžlarska
Západné Tatry 1: 50000
Mapa hradil. a zámků ČSSR, 3. vydáni Kčs 9,-
Mapa chát, hotelov, camplngov a rekreáčných
stredísk ČSSR 1: 500000, 1. vydanie

PLÁNY MJ!:ST

Orientační plán Karlových Varil., 1. vydání
Orientační plán Mariánských Lázní, 1. vydání
Orientační plán Ostravy, I. vydání
Orientační plán hl. města l'rahy,
3. knižní vydání

Orientanční plán Prahy - cizojazyčné
knižní vyd., 3. vydáni

Orientační plán Prahy 1: 15000 [příruční),
2. vydání

Orientační plán Prahy, 4. nástěnné vydání
Orientační plán Prahy - střep města -
česky, 4. vydání

Orientační plán Prahy střed, města
německy, 4. vydání

OrIentační plán Prahy střed města
anglicky, 4. vydání

Orientační plán Prostějova, 1. vydání
Orientační plán Teplic, 1. vydání
Orienta'ční plán Bratislavy, 4. vydání
Tatranská stredíska

Kčs 6,-
Kčs 6,-
Kčs 10,-

Kčs 10,-

Kčs 10,-

Kčs 4,-
Kčs 8,-

Kčs 3,-

Kčs 3,-

Kčs 3,-
Kčs 6,-
Kčs 6,-

FAKSIMILE
Mapa Čech Mikuláše Klaudyána z r. 1518
Plán Prahy Matyáše Ungera z r. 16:14

KONKURS
Výzkumný ústav geodetický, topograltický a karto-
grafický v Praze vypisuje konkurs n.a místa:
1. Vedoucího oddělení fotogrammetril.l
Pl.'edpoklady: vysokoškolské vzdělánJ{ zeměměl.'ic-

kého směru, 10 let pl~axe v oboru
fotogrammetrie, z toho 5 let ve vý-
zkumu nebo vědec'kotechnickém
rozvoji po udělení hodnosti kandi-
dáta věd.

2. Vedoucího oddělení užité geodézie .
Předpoklady: vysokoškolské vzdělání z·,.eměměřic-

kého směru, 10 let prax-n v oboru
užité geodézie, z toho 5 Tet ve vý-
zkumu nebo vědeckote,chnickém
rozvoji po udělení hodnosl~i kandi-
dáta věd.

Zařazení podle platového řádu výzkumnýcll: ústavů
ústředních úřadů ve skupině A. Přihlášky cil.o1ožené
životopisem a doklady o publikační činnosti se při-
jlmají do 15. 2. 1969 v osobním odd. VÚGTK, tI.'. Po-
litických vězňů 12, Praha 1, telefon 229451-3.
Výzkumný ústav geodetický, topografický ,!lI kar-
tografický v Praze, tI.'.Politických vězňií 12, Praha 1
pi'ijme ihned 2 techniky - absolventy Země111ěřic-

ké priímyslové školy pro astl"ono-
mické observatoře na GeodEltické
observatoři Pecný v Ondřejovl3.



Mel' c i k, S. - B i e t k o w s k i, M.: Výsledky zkoušek re-
flexních nátěru se zřetelem na jejich použití v geo-
dézii a dulním měřictví, str. 236-241

Ry g i e Is k i, J.: Vliv nesprávného provážení konce měřic-
kého pásma na povrch terénu na chybu z měření
vzdáleností, str. 241-243

P l' Z e w 1o c k i, S.: Experimentální výzkum př-esnosti
určení polohy lodi pomocí navigačního radaru Kel-
vin-Hughes typu 14/9 v Gdaňské zátoce, str. 243-244

K Io pot o w s k i, J.: Celkové zhodnocení diskuse "Dnešní
geodet v současném světě", str. 245-248

B Iac h u t, T. J. - J a k s i c, Z.: Nejnovější úspěchy fo-
togrammetrie v Kanadě, str. 257-262

B l' o k m a n, L.: Návrh technologických postupů pro zho-
tovování zemědělských pUdních map v Polsku, str. 263
až 266

Vermessungstechnik Č. 3/1968
Han ke, P.: Návrh na zlepšení hodnocení jakosti sním-
ků ve fotogrammetrii, str. 81-84

E d wa l' d s, F. N.: Praktické použití jenského steko-
metru v Austrálii, str. 85-89

Rod ing, K. H.: Působení mechanických vlivů na zá-
měry kornpenzátorových nivelačních přístrojů, str. 89
až 91

Boh m, !}.: IPočet pravděpodobnosti a matematická sta-
tistika v geodézii [8. část), str. 92-95

Rod i gel', M.: Stromové záměrné cíle v trigonometric-
ké síti, str. 95-99

Z i m m ,el' m a n n, B.: Určování polohy při maipování
vodních toku, str. 99-101

Top f e 1', F.: Exponenciální distribuce říčních sítí,
str. 101-105

N i s c han, H. a Pa n ze r,L.: Atlas ČSSR - vrcholné
dílo českoslov,enské kartografie, str. 105-107

Q u 8 i s sne 1', E. F.: Způsob Letraset, jeho možnosti a
omezení, str. 108-109

S c h l' o e tel', R.: Dva nové přístroje k broušení pomu-
cek pno ryti do vrstvy, str. 109-110

S z a n g o I i e s, K.: Přesnost orientačních prvků u vy-
hodnocovacích rpřístroju stereometrografu a ster,eotri-
gomatu, str. 111

Da c k e, D.: Připojení silničních tras pomocí dálkoměru
BRT 006, str. 111-116

Geodézia és Kartográfia, č. 1/1968
Ho m o l' Ó di, L.: Dvac8t let časopisu "Geodézia és Kar-
tográfia", str. 1

Ba l' a n o v, A. N.: Úspěchy geodetické služby SSSR
v období 50 let sovětské moci a perspektivy rozvoje
topografie, geodézie akartografie v budoucnu, lStI'.
2-7

Hal m o s, F.: Studie metod a přesnosti určování azimu-
tu s použitím gyrotheodolitů, str. 7-19

Rad ó, S. - Ber e c z k y, O.: Ňárodní a regionální
atlasy, str. 20-24

Dem e, Gy.: Použití metody číselné fotogrammetrie
v městském mapování, str. 25-35

Ge b l' y, J.: Blokové vyrovnání letecké triangulace pro
přesné mapování města Oroszlány v měřitku 1:1000,
str. 35-39

Han k ó, G.: Fotogrammetrie v Maďarsku a perspektivy
jejího dalšího rozvoje, str. 40-43

Bal o g h, Gy.: Průmyslová škola zeměměřičská, str. 44
až 47

An n a u, E.: Geodetické práce při přestavbě náměstí
"Baross tér" v Budapešti, str. 48-51

D e t l' e k o i, Á.: Míry chyb při horizontálním vytyčová-
ní průmyslových staveb, str. 52-56

Alp á 1', Gy.: Kritika exaktního vyrovnání polygonových
pořadu, str. 57-59

Geod~zia és Kartográfia, č. 3/1968

S z o v á ta y, T.: Několik otázek dal'3ího nozvoje poměrů
v oblasti vlastnictví a využití pUdy, str. 161-163

Be n c s i k, G.: Pokusy uskutečněné v r. 1967s použitím
děrných štítku při evidenci pUdy, str. 163-171

S z a b ó, B.: Fotogrammetrické určení výšky dlážděné
vozovky, str. 172-176

Mi h á Iy, Sz.: Metoda určení ekvatoriálních souřadnic
umělých družic Země, str. 177-180

B e n d e,f y, L.: K otázce vyrovnání geokinetických sití,
str. 180-188

H o I é c z y, Gy.: Určení změny tvaru kluzného bednění
o velkém průměru, str. 189-196

Hon y i, E. ml.: Zásadní otázky tvorby turistických plá-
nů měst, str. 197-202

Z o m b a i, P.: Použiti 'plánu měst v zeměpisné 'kartogra-
fii, str. 205-208

L a c k ó, L.: Požadavky na mapy v dlouhodobém náro-
dohospodářském plánování, str. 208-211

F i oB. lov sz k y, L.: Varianta jednoduchého meridiánové-
'ho hledáčku, str. 212-215

Ro z s Ia y, F. Gy.: Logaritmické pravítko pro řešení
Pythagorovy věty, str. 215-216

Zřízení geodetických ústavů v Praze
a v Bratislavě

Rozhodnutím ministra vnitra ze dne 21. 12. 1968 č.
M-4896/1968 byl ke dni 31. 12. 1968 zrušen Karto-
grafický a geodetický fond v Bratislavě s pobočkou
v Praze a byly zřízeny Geodetický ústav v Praze a
Geodetický ústav v Bratislavě.

Geodetické ústavy plní zejména tyto úkoly:

a) budují, udržují a dokumentují gravimetrické
sítě,

b) budují, udržují a dokumentují astronomicko-
g~odetickou síť,

c) budují, doplňují a udržují trigonometrické sítě
a dokumentace triangulačních údajů,

d) budují, udržují a dokumentují státní nivelační
sítě,

e) provádějí údržbu topografické mapy,
f) pro resortní orgány a organizace provádějí me-

chanizaci a automatizaci výpočetních a zobrazo-
vacích prací,

g) provádějí speciální geodetické práce související
s geodetickými základy,

h) vedou mapové a listinné dokumentace v odvětví
geodézie a kartografie,

i) plní jiné úkoly obdobné povahy, zejména zvlášt-
ní úkoly uložené nadřízeným orgánem geodézie
a kartografie.
Geodetický ústav v Bratislavě kromě uvedených

úkonů zajišťuje výzkum a organizuje vědecko-vý-
zkumnou základnu v oboru geodézie a kartografie
na Slovensku.
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Zdeněk Skoda

• ELEKTRONIKA V MOTOROVeM' VOZIDLE
Obsahuje praktické a vyzkoušené návody se schématy, obrázky a fotografiemi a
s udanými hodnotami součástek na zhotovení různých elektrických zámků, popla-
chových zořízení proti odcizení vozidla. tranzistorových blikačů, teploměrů, měřičů
rychlosti otáčení. měřičů sepnutí kontaktů, tranzistorového zapalování. regulačních
relé. nabíječe, mototelefonu, několikatónové hOl' kočky, sirény, megafonuapod.
Zkušenějším radioamatérům - motoristům.
Brož. asi 11 Kčs

Vincenc Baťa

ÚDRŽBA A OPRAVY VOZÚ ŠKODA 1000 MB a 1100 MI
(Knižnice motoristy)

,Podrobný popis údržbářských a opravářskýchprací u vozů Škoda 1000 MB ,a
Škoda 1100 MB v rozsahu běžných a středních oprav, Autor zachovává při popisu'
jednotlivých ústrojí automobílu technologický postup, tj. demontáž, opravu a mon·
táž. Text je doplněn názornými obrázky i popisem potřebného nářadí a přípravků,
takže je srozumitelný i pro nevyučeného čtenáře.

Řidičům vozů Škoda 1000 MB a Škoda 1100 'MB, opravářům a pracovníklim s~rvis'
ních stanic; . '. .
3, vydání. Váz, asi 25 Kčs

I

tlSLA PRO KAŽDÉHO 1969/70

,Nový ročník této oblíbené knížky je obohacen o další stati, které přispěj(k rozšíření
informovanosti čtenářů o aktuálních ekonomických a politických otázkách. Věnuje
pozornost obyvatelstvu. tvorbě národního důchodu, rozvoji jednotlivých odvětví
průmyslu. stavebnictví, zemědělství a dopravy. Přináší mezinárodní a krajské pře-
hledy, přehled o hospodářském rozvoji Slovenska a zajímavá údaje o vnitřním
a zahraničním obchodě. o cestovním ruchu a službách obyvatelstvu. Zvláštní od-
díly, jsou věnovány spotřebě a cenám, školství. kultuře a tělesné výchově, dále,
zdravotnictví a sociálnímu zabezpečení. Kniha si všímá také technického rozvoje.
Text doprovázejí barevné grafy. . .
Nejširšímu okruhu čtenářů.
Váz. asi 21 Kčs

STATISTICKA ROtENKA tESKOSLOVENSKÉ' SOCIALlSTlCKe
REPUBLIKY 1969

Souborný statistický přehled ze všech' oborů hospodářství, správy a kultuJY Cesko-
slovenské socialistické republiky. Kromě čísel celostátních obsahuiéF'j údaje
o rozvoji krajů a mezinárodní srovnání důležitých ukazatelů. '<.:- .
Všem politickým. hospodářským a kulturním pracovníkům a jako základ~ř informa·
tívnl materiál pro osvětovou činnost. pro politickou a hospodářskou propagandú
a pro vědeckou činnost. .

Váz. asi 66 Kčs

-----------------zd,: odstřihněte a pošlete na adresu: Ústředni evidence KCTL Praha 1, Spálená 51

OBJEDNACi LíSTEK
Objednávám z edičního plánu SNTL 1969 tyto kniHy:


