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Rozvoj Inženýrská
geodézie
vpodmlnkáah
socialistické
výstavby
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, Č. 7, s. 177-181
Rozvoj inženýrské
geodézie
v období
uplynulých
dvaceti
pěti let, impulsy
rozvoje a cesty k zabezpečeni
růstu požadavků na kapacity
z pohledu vědeckovýzkumné
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zhodnocení
technické
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Entwlcklung
der lllgenieurgeodiisie
des so7.lalistischen
cAufbaues

in

den

Bedlngungen

Geodetický
!a kartografický
obzor, 25, 1979, Nr. 7, Seite
1n-181.
Entwicklung
der Ingenleurgeod1isie
lm Zeitabschnitt
der
verflossenen
25 lahre,
Impulse der Entwicklung
und Wege
ZUl' Sicherstellung
des Wuchses der Anforderungen
an die
Kapazit1it
aus dem Gesichtspunkt
der forschungs-wissenschaft1ichen
Basís. Wertung
des technlschen
Niveaus
der
einzelnen
Abschnitte
der Ingenieurgeodiisie
nach den Arten
der Bauten und Andeutung
der Ziele in der weiteren
Entwicklung.
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obzor, 25, 1979, Č. 7, s. 191198, 4 obr., 4 tab., lit. 6
Důvody pro zavedení
optického
snlmání
origlnálnlch
dokladu.
Přehled
prostředků
pro optické
čtení,
dostupných
v ČSSR. Popis technologie
využiti optického
snimánl
orií?inálmch
dOkladů v registru
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nemovitost!
a zhodnocení jeho efektivnosti.
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ŠOLe:, ]. - KÚDEI:A, P.
vývoj parumetrov
presnostl
polyg6novych
ťahov
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, č. 7, s. 1851m, 3 obr., 2 tab., lit. 8
Ůlánok sa zaoberá
vyvojom presnosti
merani·a a výpočtu
polygónových
tahov od r. 1887 až po dnešnú
dobu. Preherd postnpne
jednotlivé
platné
lnštrukcie
na našom území. v zavere porovnáva
jednotlivé
parametre
a poukaZUje
na zvláštnosti
v lOG ročnom vÝ"oji presnosti. určovania
polygónových
ťahov.
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HENEŠ, F.
Chyby při proměřování
nivelačnich
lati
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, Č. 7, s. 181185, 1 001'., 5 tab., lit. 9
výsledky
komparací
nivelačních
lati při měření
na zkušebním nivelačním
okruhu
v podbabě.
Chyby polních
etaIonů R. A. Rost a chyby metcdy komp1arace. Změny rozměru laťového
metru ph měření.
Požadavky
na novou nivelační síl.

1

KOHlIapHpoBa:HHJI
ilIa

OUJH6KH
TOJla

HHBeJlHpHId][

HKaprorpaq.HqecKHH

OTJleJIbHblX

6aabl.

yqaCTKOB

B COOTBeTCTIBEH C THIIaMH

IJ;eJIeH B Jla.n:bHenHmeM

H

IIyTH

MOIIJ;HOCTH
OIJ;eH-

HHlReHep-

coopYlReHHH

paSBHTHH.

H

528.5·n.82.08G
EENEŠ, F.
Fehler hel der Messllng der Nivellementslatten
Geodetickt
a kartogr:afický
obzor,
25, 1979, Nlr. 7, Seite
181-185, 1 Abb., 5 Tab., Lit. 9.
Ergebnisse
der KornparatlOn
der Ni'Jellementslatlen
bei der
Messung
auf der nivellitischen
Versuchsstrecke
podbaba.
Fehler der Feldetalone
R. A. Rost und Fehler der Komparationsetalone.
Veriinderung
des MaBstabes
des Lattenmeters bei der Messung.
Anforderungen
auf ein neues Ni\'ellumentsnetz.
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SOLC. J. - KŮDECA, P.
Enl\\icklung
der Genaulgkeilsparameter
der polygonziige
Geodetický
a kartogI1afický
obzor, 25, 1979, Nr. 7, Seite
H5-191,
3 Abb., 2 Tab., Lit. 8.
Die Abhandlung
belant sich mit der Genauigkeit
der Messung und j;prechnung
der Polygonziige
seit dem Jahre 1887
bis heute; Es werden
schrittweise
die einzelnen
gťiltigen
Instruktionen
auf unserem
Gcbiet angefiihrt.
lm AbschluB
werden
dle einzelnen
parameter
verglichen
und auf die
Sonderheit~n
der 1UO j1l.hrigen Entwicklung
der Bestimmungsgenauigkeit
der Polygonzilge
hingewiesen.
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SOUGEK, Z.
Rationallsierun!'l
der Erlassung
von Elngabedaten
ln der
Llegenschaftenevidenz
Geouetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, Nr. 7, Seite
,.tll-196, 4 (,bb., 4 Tab., Lit. 6.
Griinde der EinlUhrung
der optischen
I,esung der Originalbelege. Ůbersicht
der in der ŮSSR zugllnglichen
Mittel liir
lile optl5che
Lesung.
Beschreibung
der Technologie
dar
Anwendung
der optischen
Losung der Origlnalbelege
im
Regi~ter
der
Liegenschaftenevidanz
und
Wertung
ihrer
Effektivitát.
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HERDA, M. - MICHALGAK, O.
lJevelopment
of Engmeer\ng
Geodesy unrter Condltions
of
Sociallst Construction.
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 7, pp. 177
-181.
Development
oI engineering
ge,odesy during the perind of
lasl twenty five years, impulses
of development
and ways
for secunng
growth of d"mands cm capacity f,rom the view
01 scientrfic·research
basis.
Evaluation
of technical
level
of s~parale
sectioll:; of en~ineering
geodesy in accordance
with types of conslructlons
and out1ining aims in the futura development.
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SOUČEK, Z.
Ratlonalizatlun
of Acquiring Input Data in Real Estate Re~istration.
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 7, pp. 191
-193, 4 fig., 4 tab .• 6 rel.
Reasons for Introducing
the optlcal
scanning
of original
documents.
SummJary of means for optical scanning obtainable in tha CSSR. Technology
oi taking advantage nf optical scanning
of original
documents
in Real Est'ate Rebistration
and evaluation
of its eflectiveness
are described.
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E\'olution
de la géCldésie ďlngénieur
de ia construction
soclaliste

dans

les

conditious

Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 7, pages
177-·181
Evolution
de la géodésie
d'ingéniaur
dans la période
des
25 UErniEre~ années,
les ImpulslOns de l'évolution
et chemins menant a la gdrantie
de la croissance
des capacilés
du point de vue de la !Jase scientifico-technique.
Evolution
du niveau technique
des secteurs
p,articuliers
de la géodésie ď1ngénieur
5elon Ins genres
de hlltiments
et du bUl
entrevu du développement
ultéCleur.

528.54Le2.08b
BENEŠ, F.
Erreurs
survenant
durant
le mesurage
des mlres de ni·
veU"ment
GeOdetIcký a kartografIcky
obzor, 2S, 1979, No. 7, pages
181-185,
1 i1lu.tration,
5 planches,
9 bibliographies
Résultats
des comparations
des mires de niveUement
pendant le levé effectué
sur circui!
dp nivellement
ďessai
de Podbaba.
Erreurs
des étalons
de terrain
R. A. Rost el
erreurs
de la méthode
de complaration.
Changements
de
dimensioll'
du mětre d •• la mire durant le levé. Exigences
fonnvJEies pour le nouvel réseau
de niveUement.
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BENEŠ,

F

I'.rrors ill St.andardiz,] lion of LeveUing Staves.
C,eodellcký a kartografický
obzor, 25, 1"73. No. 7, pp. 181
-185, 1 lig., 5 tab., 8 reL
Resulls of comparing
leveiling
staves in measurement
on
the 1esUng levelling
base 1ll Podhaba. Errors of field standardo R.I\.
Rost and errors of tha method of comp,aring.
Chdnges of the size of 5ta"e metre during measurement.
Demands on a new levelling
network.
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SOLC, J. - KŮDEJ:A. P.
Devclopmenl
of the Accuracy PlIrameters
of Traverses.
Geodellcký
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 7, pp. 185
-191, 3 lig., 2 tah., e rel.
The articla
deals wlth the development
of accuracy
of
measurements
and computation
u[ traverses
since 1687 ti1l
today. Se;;arate
in our territory
valid standards
are dealt
with successively.
ln conclusion
separate
parameters
are
compared
and pecularities
in the 100 years development
of tile 'accuracy of determining
traverses
are referred
to.

J. -

KŮDECA.

P.

Evoiution
des parametres
de précision
des tenslons
polygonales
r:eodetický
a kf.rtogl'afický
obzor, 25, 1979, No. 7, pages
185-191,
3 i1lustrations,
2 planches,
8 bibliogiraphies
L'arlicle
traite l'évolution
de précision
de levé et le calcul
des tensions
pclygonales
depuis
1887 jusq' a nos jours.
11 examine successivement
les Instructions
en vigueur sur
notre larritoire.
En conclusion
i1 compare
les pal1amětres
individuels
el se réfěre
aux particularités
survenues
durant le centenaire
de l'évolution
de la détermination
précise des t81lsions polygonales.
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SOUGEK, Z.
Rationalisalion
de la créaUon
des dat es d'entrée
pour ie
relevé d'ilumeubles
7
Geod8tický
a kartogr,afický
obzor, 2S, 19 9, No. 7, pages
191-198,
4 i1lustratior,".
4 pi,anclles, 6 bihliographies
Raisons pour l'introduction
de I'exploration
optique des doCUITlp!'ts ďorigine.
Aper,u des possibilités
pour ia lecture
optique
abordables
en Tchécoslovaquie.
Description
de la
technologie
ďex]Jloilaticn
optique des documents
ďorigine
dan3 le registre
de relevě
d'immeubles
et évaiuation
de
son efficience.
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Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický
v Praze,
Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.,
Katedra geodézie Svf SVŠT,
Bratislava

Rozvoj inženýrské geodézie
v podmínkách socialistické výstavby

Rozvoj inženýrské geodézie lze označit v období uplynulých dvaceti pěti let v podmínkách socialistické výstavby v Československu za zcela mimořádný.
Inženýrská geodézie jako část vědního oboru geodézie, využívající obvyklé i zvlášť vyvinuté metody é'
postupy pro účely investiční výstavby ve všech jejích letapách, v etapě průzkumu, projektování, stavby a dokumentace, dále pro užívání staveb a kontrolu
jejich stavu, pro různá speciální měření ve strojnictví a v jiných odvětvích technické činnosti, v dokumentaci stavebních památek a PDQ tématické mapování velkého měřítka (technické mapy města, závodu, dálnice, geodetické podklady pro projektování staveb) a technickou činnost všeho druhu, se sta~
la pracovní náplní a předmětem činnosti více než poloviny všech našich geodetů. Díky soustředěné snaze ústředních a územních orgánů geodézie a kartografie, vysokých a středních škol a školských pracovníků, pracovníků v praxi a ve výzkumu a v neposlední řadě též vědeckotechnické společnosti je
inženýrská geodézie v ČSSR na světové úrovni a ú·
spěšně plní úkoly, které jí ukládá socialistická výstavba.
2. Impulsy rozvoje
Hlavním impulsoem tohoto rozvoje byl a stále je růst
objemu investiční výstavby. Další impulsy pak udílejí nástroje, které tento růst podmiňují, zejména
zvyšování industrializace stavebnictví a podílu mon·
táže, mechanizace a automatizace, nové druhy staveb - dálnic, metra, ropovodu a plynovodu, zvyšování palivo energetické bilance a další. Růst objemu
je vhodné připomenout několika údaji. Tak v 5. pětiletce vzrostl objem invesiční výsavby ve srovnání
se 4. pětiletkou o 40 % na 708 mld. Kčs a pro 6.
pětiletku, která skončí v r. 1980, se plánuje objem
830 mld. Kčs, přičemž se stavebnictví podílí na tomto objemu asi 60 %. Tento vývoj se nejnázorněji odráží v bytové výstavbě. V 5. pětiletce bylo plánováno postavit 500 000 bytů, z toho na Slovensku
175000 bytů a pro 6. a 7. pětiletku se plánuje celkem 1 850 000 bytů.
Uvedený vývoj v objemu investic a nástroje, kterými se tento vývoj zajišťuje, působí na inženýrskogeodetické práce vesměs stejným směrem - vyžaduje větší kapacity geodetů, větší přesnost měření,
další geodetické aplikace a větší nároky na odborné
znalosti geodetů ze stavebnictví a strojnictví. K požadavkům na kapacity je opět třeba uvést několik
čísel. Za předpokladu, že inženýrskogeodetické prá-

ce se podílejí na stélvební části investic průměrně
ve výši 0,4% nákladů, přičemž u staveb náročnějších na tyto práce je podíl i větší než 1%, je třeba
v 6. pětiletce zajistit objem inženýrskogeodetických
prací ve všech resortech ve výši asi 2 mld. Kčs, což
je přibližně 400 mil. Kčs ročně. Vliv Í18chnického
rozvoje stavebnictví a prostředků, které přispívají
k růstu jeho objemu, zvyšuje požadavky na inženýrskogeodetické práce, neboť zejména zvyšování
podílu montáže vyžaduje i větší požadavky na geo-'
dety a větší rozsah měření. Přitom podíl montáže je
podle materiálů 6. pléna ÚV KSČ uspokojivý jen
v bytové výstavbě, kde činí 90 %, zatímco v občanské výstavbě jen 15 % a v průmyslové výstavbě 5 %.
Lze tedy i zde očekávat růst požadavků na inženýrskogeodetické práce. Dílčím impulsem rozvoje inženýrské geodézie ]6 také přechod montovaných panelových konstrukcí s volnou (pružnou) spárou, tj.
s kladením dílců do maltového lože ke kontaktní
spáře, kde styk dílců je pevně dán stykovými ploškami nebo zařízeními. Tento vývoj umožňuje zvyšovat produktivitu stavebních prací, což lze nejlépe
vyjádřit pracností stavby jednoho bytu - v současné době průměrně 700 hod., u předních kolektivů
jen 550 až 400 hod. Ve výhledu je snaha dosáhnout
400 hod. průměrně, ale vyžaduje to větší přesnost
vytyčování a kontrolních měření a nové technologické postupy těchto prací.
Nové druhy staveb přinášejí i nové postupy inženýrskogeodetických prací, nové problémy k řešení
a vyžadují také organizovat novým způsobem provádění těchto prací, jak ukázaly výsledky a zkušenosti ze stavby dálnic a dálničních mostů, dálkových trubních vedení, metra apod.

K zabezpečení uvedeného růstu požadavků na kapacity geodetů a na přesnost měření bylo nutné nA.stoupit na osvědčené již cesty budování materiální
základny socialismu. V technické oblasti zvyšování
tiechnické úrovně inženýrskogeodetických
prací,
maximální využívání nové techniky a vědeckotechnického rozvoje, automatizace dílčích úkonů, technické předpisy pl10práce masového charakteru, tedy racionalizace v nejširším rozsahu. V oblasti řízení a ekonomiky zaveruení optimální organizace,
jasné vymezení povinností a odpovědnosti a důsledné vyžadování jejich plnění, kontrola kvality inženýrskogeodetických
prací,
využití cenových a
mzdových stimulů k zvyšování produktivity práce
a úsporám nákladů. Zvlášť významnými technický~'
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ml InOVaCemi JSOUmalé elektronické dálkoměry a
kapesní kalkulátory, neboť jsou mimořádně vhodné
pro práce na staveništích. Nejen zvyšují několikanásobně produktivitu práce, ale umožňují pracovat
daleko pohotověji, v krátkém čase provést měření
a výpočty a prakticky ihned piíedat výsledky k dalšímu použití pro stavební práce. Touto technikou
jsou dnes vybavena všechna velká střediska inženýrské geodézie jak u národních podniků Geodézie
resortů Č,eského úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie,
tak u projektových organizací a v poslední době
i u velkých stavebních podniků. Tato technika přináší úspory v důsledku používání racionálnějších
řešení řady úkolil, zejména umožňuje používat podstatně řidší polohové vytyčovací sítě a volit body
těchto sítí mimo oblast zemních prací s menší možností poškození nebo zničení stabilizací. U velkých
plošných staveb umožňuje používat metodu přechodných stanovisek, u liniových staveb polygonové pořady s dlouhými stranami nebo jednotlivé body, určené z bodů státního bodového pole.
Při tvorbě mapových podkladů pro projektování
staVlebse využívají nové mapovací techniky, elektronické tachymetry a bloková tachymetrile a ve stále
větší míře letecká fotogrammetrie, která u velkých
plošných a liniových staveb dnes převládá. K zvýšení technické úrovně inženýrskogleodetických prací a k jejich přesnosti přispěly také nové typy přístrojů produkce Zeiss Jena, zejména optické provažovače PZL, teodolity nové řady A a nivelační přístroje s kompenzátorem. ZaVledení kompenzátoru umožnilo určovat a vytyčovat výšky s vysokou produktivitou práce a značnou rezervou v přesnosti při
podstatném snížení únavy měřiče a zvýšení spolehlivosti výsledků. Další přístrojovou inovací, která přispěla k rozvoji inženýrské geodézie, jsou laserové přístroje, určené k používání ve stavebnictví. I když se nesplnily optimistické prognózy, které
se objevovaly v době zavádění laserové techniky
v geodézii a tato technika ovlivnila jen některé omezené druhy měření, jsou laserové přístroje velmi
efektivní v aplikacích, kde je třeba realizovat záměrnou přímku nebo rovinu po delší dobu a kde
je možné použít i automatickou indikaci polohy stopy laseru, takže se uspoří obsluhovatel přístroje a
je možné automaticky navádět a řídit stavební stroje, zejména tunel ovací štíty, silniční finišery, stroje
pro zemní práce apod. nebo kontrolovat polohu a
pohyb bednění a jinou montážní a stavební techniku.
V oblasti přístrojových inovací je třeba zdůraznit
také úspěchy blízké fotogrammetrle,
dosažené
u nás fotokomorami Zeiss Jena UMK a SMK při
kontrole stavebních a průmyslových objektů a zařízení, při měření deformací stavebních dílců a konstrukcí, sypaných přehrad a při dokumentaci stavebních památek. Dobrou úroveň v masovém měřítku má u nás také technika vyhledávání polohy podzemních vedení - potrubí a kabelů, na čemž se
podílí i naše výroba hledačů. významným úspěchem
v této technice je zejména vývoj hledače EDM v D.
p. Geodézie Pardubioo k vyhledávání elektricky nevodivých vedení a předmětů a jiných nehomogenit
v zemi ně nebo zdivu. Významným přínosem je i sériová výroba souprav pomOcek pro měření jeřábo-

vých drah, invarových pásem pro velmi přesná měření v in~enýrské geodézii, speciálních
pomůcek
pro geodetické práce při stavbě metra aj., vesměs
ve Výzkumném ústavu geodetickém, topograUckém
a kartografickém
(VÚGTKJ Praha.

Na rozvoji inženýrské geodézie se u nás významně
podílí vědeckotechnický
rozvoj zásluhou jednak
VÚGTK Praha, jednak vysokých škol i zásluhou význačných pracovníků praxe, jejichž racionalizační
snahy, vynálezy a zlepšovací návrhy se úspěšně
uplatňují. VÚGTKPraha se zabývá výzkumem v inženýrské geodézil soustavně od r. 1966, kdy došlo
k zhodnocení dosavadního stavu inženýrské geodézie v ČSSR a v resortu geodézie a kartografie a byla konstatována potřeba rozvíjet výzkum a vývoj
i v této oblasti. Srovnávací studie stavu inženýrské
geodézie, vypracovaná pracovníky VÚGTK a dalšími
experty při této příležitosti, se stala důležitým podkladem pl.1Odalší rozvoj inženýrské gleodézie. Ve
VÚGTK Praha je výzkum v Inženýrské geodézii zaměřen z jedné části na teoretické úkoly, byly např.
řešeny vzájemné vztahy geometrické přesnosti ve
stavebnictví, tj. zejména vztah přesnosti vytyčování
ke stavebním toleracím, toleracím dílců a montáže,
dále otázky přesnosti kontrolních měření z hlediska rizika nesprávného hodnocení vlivem chyb kontrolních měření, otázka přesnosti blokové tachymetrie, teorie digitálního modelu terénu aj., z druhé
části na metody, postupy a technologie inženýrskogeodetických a inženýrskofotogrammetrických
prací a na racionaliz'Bci těchto prací, zejména vytyčování výškových staveb, dálnic, panelových budov,
použití gyroteodolitu v bodových polích, použití 11'1seru pro měření jeřábových drah, přesné měření délek pásmy ve stavebnictví a strojírenství, vytyčování metodou přechodných stanovisek, užití geodetických mikrosítí ve strojírenství, aplikace blízké fotogrammetrie pro kontrolní měiíení a měření deformací aj. K rozvoji inženýrské geodézie a k plnění úkolů ve výstavbě přispěla také přímá
pomoc
VÚGTK na význačných stavbách řešením technologických problémů a nasazením vlastní přístrojové
geodetické a fotogrammetrické techniky, např. na
stavbě jadel'llých elektráren, výškových budov, metra, televizních věží, mostů, experimentálních panelových budov, při montáži velkých kompresorů atd.
Výzkum inženýrské geodézie na vysokých školách je zaměřen zejména na teoretické problémy,
významné jsou teoretické práce katedry speciální
geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze, věnované
přesnosti vytyčování staveb a vytyč ovacím sítím,
vytyčování oblouků, výzkumu v oblasti využití laseru a podobně práoe katedry geodézie Stavební fakulty SVTŠ v Bratislavě, věnované výzkumu vlivu
prostředí na přesnost výsledků geodetických a foto·
grammetrických měření a na sledované objekty, výzkumu optimálních struktur' lokálních geodetických sítí a optimálních technologií vytyč ovacích a
k<ontrolních měření při výstavbě unikátních stavebních objektů. Pracovníci vysokých škol v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích rovněž zajišťují v rámci
externí činnosti významné úkoly ve výstavbě např.
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měření posunů a deformací staveb, zejména přehrad
a mostů, spolupráce při rekonstrukci železnic, při
stavbě metra, dálnic, sledování sesuvných území,
sledování deformací různých průmyslových objektfi
atd.
5. Úkoly školství
Značný podíl na rozvoji inženýrské geodézie má výuka na vysokých a středních školách. Dynamický
r'ozvoj socialistické výstavby v ČSSR po roce 1948
vyžadoval, aby do učebních osnov na vysokých školách byla počínaje rokem 1952/1953 zařazena nová
disciplína - inženýrsko-prfimyslová
geodézie. Postupná snaha rozvíjet výuku inženýrské geodézie
adekvátně potřebám praxe vyústila v současné doM ve vynikající úroveň výuky a z našich škol vycházejí absolventi, výborně připravení pro inženýrskogeodetické práce ve výstavbě a v průmyslu.
Významným příspěvkem k tomu byly :rejména učebnice (a současně publikace pro praxi) "Inženýrská
geodézie" prof. Ing. Dr. Krumphanzla z r. 1959 a
1966 a naposled společná práce s prof. Ing. Michalčákem, CSc. "Inženýrská' geodézie II" z roku 1975.
Význam a úspěšná práce Československé vědeckotechnické společnosti pro geodézii a kartografU
byly již několikrát na stránkách tohoto časopisu
kladně hodnoceny a je možno uvést, že to platí na
úseku inženýrské geodézie ve zvýšené míře. Zásluhy o rozšiřování znalostí a informací, o možnost
diskutovat a vyměňovat zkušenosti, jsou vzhledem
k rozptýlenosti a odloučenosti pracovníkfi ve výstavbě od informačních zdrojů mimořádné a ČSVTS
tím významnou měrou přispěla k vysoké úrovni inženýrské geodézie v ČSSR.

Důležitým úsekem činosti, který kvalitativně ovlivnil úroveň geodetických prací ve výstavbě, je
tvorba technických přepisů. Je možné konstatovat,
že na tomto poli bylo dosaženo významných úspěchů zejména proto, že byla respektována zásada
přiedpisově regulovat hlavně kvalitativní a dodací
podmínky, tj. technické a formální parametry a náležitosti a podrobné technologie omezovat jen na
. práce masového charakteru. V první řadě je třeba
uvést československé státní normy, a to ČSN 730405
Měření posunů a přetvoření stavebních objektů
a jejichčásU,
ČSN 73 0420 Vytyčovací odchylky ve stavebnictví - Základní ustanovení, ČSN
73 0421 Vytyčovací odchylky stavebních objektů
s prostorovou skladbou, ČSN 730422 Vytyč ovací odchylky stavebních objektů liniových a plošných,
730128 Vytyč ovací výkresy ve stavebnictví, ON
73 0410 Vytyčování a kontrolní měření pozemních
stavebních objektů, ČSN 730122 Značky map a účelových plánfl ve stavebnictví, z poslední doby pak
ČSN 73 2150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů a ČSN 73 0404
Názvosloví inženýrské
geodézie, které jsou ve
schvalovacím řízení. Z resortních technických předpisů ČÚGK a SÚGK je třeba uvést návody a technologie pro technické mapy města, dálnice, zlivodu,
železniční vlečky, pro měření posunů a přetvoření
stavebních objektů geodetickými metodami, měře-
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ní jeřábových drah a rotačních pecí, vytyčování a
kontrolu výškových stavebních objektů a další. Lze
očekávat, že současně probíhající novelizace těchto předpisů i státních norem přinese další zlepšení
a modernizaci a přispěje k dalšímu rozvoji a zkvalitnění těchto aplikací. Zvláštní uznání zasluhuje
práce na tvorbě technických předpisů pro geodetické práce pro stavbu metra, zpracované za řízení
hlavního geodeta pro metm v relativně krátké době,
což přispělo k hladkému průběhu současně prováděných prací na metru i k jejich dobré úrovni. význačný je rovněž soubor technických předpisů pro
inženýskogeodetické práce na železnici a jednotnou
železniční mapu stanic a tratí. Železniční geodézie
má u nás dobrou tradici a geodetické práce mají
vysokou úroveň.
7. lízení
Vynikajících výsledků bylo dosaženo v oblasti řízení a organizace inženýrskogeodetických
prací.
Nového kvalitativního
stupně bylo dosaženo po
sjednocení
gleodetické a kartografické
služby
,v ČSSR v r. 1954 a za vyvrcholení snah v tomto
směru je možné pokládat vydání vyhlášky č. 10/
/1974 resp. Č. 11/1974 a 38/1974 Sb., o geodetických
pracích ve výstavbě, kterým předcházela směrnice
bývalé Ústřední správy geodézie a kartografie z r.
1964 pro geodetické práoe v investiční výstavbě
s obdobným obsahem. Tyto vyhlášky stanovují používání souřednicových a výškových systémů, zpfisob tvorby mapových podkladů pro projektování
staveb a ověřování výsledků geodetických prací ve
výstavbě. Za neméně významná ustanovení těchto
vyhlášek je považovEmo vymezení povinností jednotlivých účastníků výstavby v dílčích etapách výstavby. Těmito vyhláškámi byla dále zřízena instituce odpovědných geodetů investora, projektanta a
dodavatele, což jsou pracovníci s vysokoškolským
vzděláním zeměměřického
směru a odpovídající
praxí, kteří prokdzali způsobilost k výkonu této
funkce zkouškou před zkušební komisí podle těchto
vyhlášek, pověření prováděním geodetických prací
ve výstavbě (mimo výjimky, uvedené ve vyhláškách). Tyto vyhlášky výrazně přispěly k zajišťování geodetických prací ve výstavbě, k lepšímu plnění
povinností účastníků výstavby, k zlepšení kvality
geodetických prací a prohloubily angažovanost a
společenský význam geodetů ve výstavbě.
Stejně významným opatřením na úseku řízení inženýrskogeodettckých
prací jsou příslušná ustanovení zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografU, která zařazují do působnosti orgánů geodézie a kartografie také řízení prací inženýrské
geodézie (§ 2) a inženýrskou geodézii definují
(§ 21). Činnost orgánů geodé:z;ie a kartografie přispěla zejména ke koordinaci požadavků na inženýrskogeodetické práce, uplatňovaných
u národních
podniků Geodézie v krajích a tím podstatně omezila nepříznivý
dopad nedostatku
geodetických
kapacit, ke kterému dochází v ~rajích s preferovanou investiční výstavbou. Do této oblasti spadá
také významné opatření, kterým bylo zřízení funkce hlavního geodeta pro metro v Praze s cílem
koordinovat a metodicky řídit geodetické práce
pro výstavbu metra. Díky tomuto opatření probí-
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hají geodetické práce v souladu s plánem výstavby metra, dosahuje se vesměs dobrá kvalita geodetických prací a u některých druhů prací špičková úroveň.
8. Hodnocení rozvoje podle etap výstavby
Při hodnocení rozvoje inženýrské geodézie podle
geodetických prací v jednotlivých etapách výstavby je třeba zdůraznit dobrou úroveň vytyčování.
V této nejzodpovědnější
činnosti geodetů ve výstavbě se dosahuje vesměs požadované přesnosti,
využívá se ve velkém rozsahu a s odpovídajícím
efektem nová technika, zejména malé elektrooptické dálkoměry a kapesní
kalkulátory,
optické
provažovače, u podzemních
staveb gyroteodolity
apod. Pokud se týče postupů vytyčování, přechází
se při vytyčování prostorové polohy na polární
souřadnice, zavádí se používání přechodných stanovisek, rozšiřuje se používání laserových přístrojů při řízení tunel ovacích štítů, výstavbě mostů,
pokládání potrubí. Využívá se také tleorie lokálních sítí pro účely vytyčování a významnou prací je zejména vybudování místní trigonometrické
sítě v Praze v souřadnicovém
systému S-Praha
s mimořádnou přesností, charakterizovanou
relativní střední chybou v délce strany 1:800000. Tato síť je určena pro vytyčování stavby metra a
dalších komunikačních staveb s mimořádnými požadavky na přesnost.
K zásadnímu zvýšení technické úrovně došlo dále ve spolupráci geodetů při zpracolvání projektové dokumentace staveb a geodetické části této dokumentace. Rozšířilo se projektování situační dispozice objektů pomocí pravoúhlých souřadnic v místních systémech nebo ve státním souřadnicovém
systému, rozv)inula se prostorová koordinační činnost a zpracování koordinačních výkresů číselnými postupy, využívá se digitální model terénu zejména při projektování silnic, zvyšuje s,e kvalita
vytyčovacích 'výkresů a u složitých staveb se zpracovává projekt vytyčení jak prostorové polohy, tak
podrobného vytyč,ení. Postupně se zlepšuje i dokumentaoe provedených staveb Ziejména tam, kde se
postupně s dokončováním objektů tvoří technická
mapa \nelkého měřítka.
Na úseku geodetických
a mapových podkladů
pro stavební projektování
se příznivě projevuje
používání letecké fotogrammetri1e, zvýš,ené využívání státního mapového díla a technických map
měst, které po doplnění o poslední změny a speciální předměty měření jsou opťimálním podkladem pro proj<ekty.
Vysoké úrovně se v ČSSR dosahuje na úseku měř,ení posunů a deformací stavebních obj1ektů, zejména přehrad, pozemních objektů citlivých na posuny, jako jsou výškové budovy, vysoké komíny, televizní věže a stož,áry, dálle základů velkých strojů a různých průmyslových zařízení, apod. Velká
peče se věnujH kontrol:e polohy objektů, dotčených
stavbou metra i vlastním tunelům a stanicím, přičemž bylo dosaženo dobrých výsledků použitím fotogrammetrlie a automatickým zpracováním dokumentaoe průjezdného průřezu a deformací ostění
tunelO.
Úroveň dokumentace podzemních vedení (inž,e-

nýrských sítí) se zlepšuje jen výjimečne na velkých stavbách v souvislosti se současným zpracováváním technické mapy a v městech s technickou
mapou.
Mimořádnou úroveň mají u nás inženýrskogeodetické prác:e ve strojnictví a v průmyslu a dosažené
ekonomické ,efekty těchto prací jsou pozoruhodné. Nejrozšíiíenější a ekonomicky nejvýznamnější
jsou práce při montáži, kontrole a rektifikaci jeřábových drah, které doznaly masové rozšíření a pro
něž jsou zpracovány technologické předpisy, provádí j1especializované čety a vyrábí se pro ně souIPravy speciálních pomůcek. Dále je třeba jmenovat vytyčov,ání a kontroly rotačních pecí, válcovacích stolic, koksárenských
baterií, papíI1enských
strojů, 'energetických turbosoustrojí, velkých kompresorů, kulových mlýnů a jiných rotačních agregátů. Významné je také použití blízké fotogrammetri1e, např. při dokumentaci velkých strojů a empirických modelů zejména jejich křivých ploch, při
zj!išťování deformací svarů aj.
V poslední době se věnuje zvýš,ená pozornost a
péč1e kontrolním
měřením
stavebních
objektů
v průběhu stavby a montáže i po jejich dokončení, Ziejména u montovaných staveb a objektů s přísnými funkčními geometrickými tolerancemi a geometrlické parametry objetků a konstrukcí, jejichž
dodržování kontrolují př1evážně geodeti, jsou v popředí zájmu konstrUktérů,
statiků,
technologů
montáže apod.
Dobrou úroveň mají v ČSSR dál<e práce pro dokumentaci stavebních památ:ek, byla vydána směrnioe pro zaměřování nemovitých kulturních
památek a j,e možno uvést, že všechny význačné stavební památky jsou spoluprací geodetů dokumentovány. Geodeti přlispěli tak nejen k vynikající
úrovni a rozsahu obnovy těchto objektů, alp. i
k obohacení historického průzkumu a studia vývoje architektury u nás.
PVi hodnocení rozvoje inženýrské g,eodézie podle
jednotlivých druhů staveb jR třeba vyzdvihnout
předně úroveň a přínos geodetů na velkých stavbách, kdH dobrá práce a svědomitost geodetů výrazně přispěly k úspěchům, které socia1istická výstavba zde dosáhla. Geodetické práce na velkých
stavbách vyžadují nejen odbornou úroveň pracovníků, al<etaké vhodnou organizaci práce, spolupráci jednotHrvých účastníků výstavby a pracovníků
různých profesí, takže nároky na geod:ety na těchto stavbách jsou vysoké. Průběh a Výsledky výstavby na našich velkých stavbách, jako jsou velká sídliště v Praze - Severní a Jižní Město a v dalších
městech, průmyslové stavby jako Východoslovenské železárny, kombinát Vřesová, závody těžkého
průmyslu Ostravska,
stavba dálnice,
ropovodu,
etylénovodu, tranzitního plynovodu, metra a dalších,
že tyto vysoké nároky byly splněny. Kromě těchto úspěchů geodetů na velkých stavbách je třeba
hodnotit li práci geodetů, kteří pracují současně na
řadě stav'eb menšího rozsahu, neboť i to je náročné, a dále také práce geodetů na spec,iálních
solitérních stavbách. V tomto směru je třeba ocenit práci geodetů na stavbě metra v Praze, při budování tep,elných a atomových elektráren, na velkých mostních stavbách (mosty Slovenského ná-
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rodního povstání v Bratislavě, K. Gottwalda v Praze, u Lokte, Žďákova, Velkého Meziříčí aj.), na
stavbách přehrad Orlické, Oravské, Vážské a Vlta!Vské kaskády, vodovodních štol přiivaděčů Želivka,
Kružberk, štoly K v Praze, na vodním dne DaIešioe
a dalších. Odborné články o těchto pracích, publikované v tomto časopise i v zahraničí, jsou dokladem špičkové úrovně těchto geodetických prací.
9. Závěr
Rozvoj a dosažený vysoký stupeň úrovně naSI
inženýrské
g,eodézie vyžaduj:e samozřejmě
další
cílevědomou činnost na těch úsecích, kde stav
neodpovídá celkové naší úrovni, další využívání
vědeckotechnického
rozvoje, zl:epšování organizace a využívání aktivity pracovníků. Technické vybavení je třeba nejen zlepšovat, ale i optimálně rozmisťovat, aby bylo maximálně využito a bylo dosaženo
odpovídajícího ekonomického efektu, vyšší přesnosti a spoIehlivosti výsledků apod. K lepšímu plnění úkolů geodetů ve výstavbě by také přispělo
účelnější rozmísťování inženýrů ve sféře řízení výstavby. Rovněž je tĎeba důsledně prosazovat požadavek organizovat práci s novou technikou novými způsoby, aby vysoce výkonná přístrojo!Vá
technika,
zejména dovezená,
nezahál1ela, neboť
stárne rychl.e fyzicky i morálně, např. vytvái:\et tzv.
mobilní čety, které mohou při špičkovém vybavení a motorizaci zajišťovat vytyčování a dokumentaci staveb v obvodu celých sídelních a průmyslových aglomerací, dispečersky je řídit a zajišťovat
přípravu práce.
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V dalším rozvoji inženýrské geodézie v socdalistické výstavbě j1e třeba více využívat tvůrčího podílu geodetických prací na tomto úseku a omezovat se pokud je to možné jen na předpisování výsledných kvalitativních parametrů a podrobné technologie vydávat jen pokud je t o nutné, např.
u kontrolní
činnosti, používání
nové techniky
apod. Příští úkoly jsou ještě náročnější,
jak j.e
zřejmé z čísel v úvodu tohoto příspěvku a požadavky na kapacity rostou rychleji než počty pracovníků, takže jen technický rozvoj a tvůrčí práce
může zajis1Ht jejich plnění.
Pohled zpět na práci, vykonanou v oblasti inž.enýrské geodézie za uplynulých 25 roků, nás na,plňuje hrdostí. Patří k tomu i skutečnost, že inženýrská geodézie v ČSSR má velmi dobrou úroveň
i z hlediska oelosvětového a že se stala nevyhnutelným prostředkem při realizaci významných úkolů socialisÍiÍcké výstavby u nás. Úspěchy, kterých
bylo dosaženo v inženýrské geodézii, jsou Výsledkem práce mnoha obětavých pracovn1ků, soutěžících kolektivů, zejména komplexních racional1izačních brigád a brigád socialistické práce, jejichž
obětavost nemůžeme dnes ani dost dobře ocenit.
Zvýšený zájem o inženýrskou geodézii v řadách
nastupující generace přinese jistě brzy svoje ovoce
Vie formě nových podnětů
a rozšíření
aplikací
v dalších oblastech našeho hospodářství.
Do redakce došlo: 11. 5. 1979
Lektoroval: Ing. Josef Žampach,
Český úi'ad geologický a kartografický

Ing. František Beneš,
Geodetický ústav, n. p., Praha

Požadavky na přesnost nivelačních merení se neustále zvyšují v souvislosti se sledováním svislých
pohybů zemského povrchu. I malé změny výšek
(řádově milimetry) mají význam při hledání podzemních zdrojů důležitých surovin (ropa, zemní
plyn, pitná voda], mohou signalizovat ničivé účinky
související s lidskou technickou činností (posuvy
v okolí přehrad, sedání výškových staveb], mají,
své důležité místo při vědeckém posuzování stavby
zemské kůry i při globální tektonice.
Aby nivelace byla schopna zajistit požadovanou
přesnost a indikovat tak malé výškové změny, je
třeba podrobit systematickému zkoumání celý komplex elementárních
chyb přístrojů, metody měření
i účinků vnějších, protože s ohledem na charakter
nivelačních prací se tyto chyby hromadí a projevují
se často systematicky [5].
.

Jednou z nebezpečných
chyb, která muze mít
systematický charakter, je chyba v určení rozměru
metru na nivelačních latích.
Pro přesné nivelační práce se používají výhradně
latě s invarovým pásem napjatým normalizovanou
silou na dřevěném nebo kovovém rámu latě. Při
měření se používá páru nivelačních latí a proto se
všechny další rozbory budou týkat údajů platných
pro jednu nivelační soupravu (dvě latě).
Určit přesný rozměr laťového metru je možné
komparací s délkovým etalonem. Přitom je třeba
proměřit obě stupnice latě na několika místech,
aby se postihla i nerovnoměrnost v dělení latí, která
dosahuje velikosti až 0,02 mm (ověřovací listy
VÚGTK, [4]). Tato hodnota, jak bude později dokázáno, je jedním z limitujících faktorů při posuzování přesnosti rozměru laťového metru.
Údaje, které budou dále uvedeny, byly získány
zpracováním výsledků proměřování nivelačních latí
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Biřka střednich rysek

DUek stupnice

Výška x šířka x délka

Hmota

Tlak

mm

mm

kg

N.cm-'

Ůislo metru

levá

pravá

-

-

S,l
S,l

32
24

29
43

1,69
1,69
1,69

S,l
S,l
S,l

36
46
33

35
38
37

llOO
llOO
llOO

1,92
1,92
1,92

S,7
S,7
S,7

49
30
52

31
33
53

llOO
llOO
llOO

1,92
1,92
1,92

S,7
8,7
S,7

35
27
29

30
26
32

3944
3945

0,1
0,1

13
13

X
X

lS
18

X
X

llOO
llOO

2,19
2,19

4431
4432

0,2
0,2

9
9

X
X

19
19

X
X

llOO
llOO

1,69
1,69

11 624
11 627
II 632

0,2
0,2
0,2

9
9
9

X
X
X

19
19
19

X
X
X

llOO
llOO
llOO

14 SOS
14 S09
14 S10

0,2
0,2
0,2

10
10
10

X
X
X

20
20
20

X
X
X

15060
15061
15062

0,2
0,2
0,2

10
10
10

X
X
X

20
20
20

X
X
X

za dobu více než dvacetileté
ústavu v Praze [9].

I
/lm

existence Geodetického

Nivelační latě jsou proměřovány při měření zkušebního nivelačníko okruhu v Podbabě [1] současně třemi normálními metry. Přestože všechny metry
jsou od firmy R. A. Rost (tab. 1 J a jejich rovnice
jsou určovány každoročně v metrologickém ústavu,
jsou opakovaně zjišťovány systematické odchylky
mezi jednotlivými výsledky, uvedené v tab. 2.
Pro objasnění těchto rozdílů jsme proměřili vzdálenosti všech pomocných rysek dělených stupnic na
normálních metrech a zjistili jsme, že
- rysky jsou značně široké - tab. 1,
rysky nejsou symetricky kolem středních rysek,
jejichž vzdálenost je obsažena v rovnici normálního metru. Tato ne symetrie
byla zjištěna
u všech rysek a pro rysky 6 až 9 (tj. pro rysky,
na kterých se obvykle odečítá kraj laťového dílku J je uvedena v tab. 2.
Po zavedení korekcí z nesymetrie rysek do rovnice normálního metru se výsledky komparací většinou zlepší (viz tab. 5), ale rozdíly se úplně neodstraní.
Dalším zkoumaným problémem byla změna rozměru normálního metru při jeho položení na invarový pás latě. Tyto práce byly konány již dříve
[4], ale je třeba uvědomit si skutečnost, že prohnutí
metru může být velmi malé (např. 0,2 mm), aby
došlo k prokazatelné změně jeho délky (o 0,01 mm J.
Obvykle se předpokládá, že normální metr je podepřen na všech místech, kde je podepřen i invarový pásek. Taková místa jsou od sebe vzdálena
0,5 m a změny délky se počítají z tohoto údaje.
S přihlédnutím k velmi malým hodnotám prohnutí
(tab. 3 J se zdá i tento předpoklad nejistý, protože
pravděpodobně není se stejnou přesností zajištěna
rovnoběžnost všech na lati umístěných podpěr invarového pásku. Je možné, že vzdálenost mezi místy,
kde je metr skutečně podepřen je větší, třeba.1 m,
což by vysvětlovalo lépe rozdíly výsledků proměření nivelačních latí při položení normálního metru
na pásek a mimo něj [4].

ll,l
ll,l

-

Pokud jde o vztah systematických rozdílů ve výsledcích proměřování latí a specifickým tlakem
normálního měřítka na podložku (tj. jeho plochou
a hmotou), jsou některé zákonitosti patmy z tab.
1 a obr. 1.
Pro zlepšení rovnic normálních metru byla provedena jejich komparace s keramickým metrem,
jehož rovnice byla určena společně s rovnicemi
metrů ostatních v metrologickém ústavu. Opravy
rovnic je třeba chápat tak, že se vztahují pouze ke
střední rysce normálního metru a jsou plně zatíženy chybami v symetrii dílků okolo nuly metru
keramického. Po vyloučení této nesymetrie získáme
další údaje (uvedené v tab. 2e J. Potvrzují nám, že
rozměr metru Č. 11 632 můžeme považovat za
správný (vzhledem ke střední rysce J.

Ůislo
metru

A

B

C

D

E

-9
-23

-

-22
-13

-42
-25

+10
+10
+7
-7
-2
-10

-30
-12
-23

-25
-14
-S

-27
-19
-27

/lm

-

3944
3945

-13
-26

+3,S
+2,5

4431
4432

-24
-lS

+1,3
+4,9

-36
+12
+9
-0,4
+S
+7
+2

11 624
11 627
11 632

-

+4,1
+1,9
+6,S

14 S08
14 S09
14 S10

-14
-5
-S

+6,S
+2,S
-1,7

15060
15 061
15062

-15
-12
-10

-9,6
-1,5
+2,4

+6
+S

-

-36
-20
-22

-31
-29
-39
!.•

Vysvětlivky:
A - Rozdíly výsledků současné komparace nivelačních latí. Porovnání s metrem č. 11 632. Průměr
z let 1965 až 1975.
B - Oprava rozměru metru z nesymetrie rysek 6 až 9.
C - Oprava rovnice normálního metru z výsledků
komparace s keramickým metrem.
D - Oprava rovnice normálního metru z výsledků
současné komparace nivelačních latí a s korekcí
z nesymetrie rysek.
E - Oprava rovnice metru v úřadě pro normalizaci
a měření (Askánia č. 467S).
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Tab. 3: Vliv vzdálenosti podpěr na délku normálního metru. II - vzdálenost podpěr,! na. délky
l,
Prolil metru

f

=

50 cm

I

I

f

.dl

I

f

I
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ma.x. prohnutí, LlZ-

změ.

110 cm

80 cm

61.5 cm

.dl

obzor

I

.dl

f

+ll
+14
+16

+720
+1220
+1550

.dl

,.m

13
10
9

X
X
X

18 mm
20 mm
19 mm

I

-20
-40
-50

-2
-3
-4

+20
+30
+40

+2
+2
+2

Po provedení všech těchto úvah jsou v tab. 2D a
na obr. 1 uvedeny opravy, které by příslušely rovnicím jednotlivých normálních metrů. Jejich oprávněnost je prokázána výsledky v tab. 5.
K této části náleží ještě poznámka o chybách etaIonů v metrologických ústavech. Existují prokazatelné rozdíly v určení rozměru metru na nivelačních latích mezi výsledky polních komparací (s pomocí normálních metrů Rost) a rozměrem určovaným každoročně na komparátoru Askánia v úřadě
pro normalizaci a měření. JSou uvedeny v tab. 2E.
Tyto rozdíly bohužel velmi zpochybňují přesnost
laboratorních
komparací a to jak latí, tak i normálních metrů. Je pravděpodobné, že chyba vzniká
při proměřování latí v úřadě pro normalizaci a měření, protože rovnice jejich etalonu Askánia Č. 4678
je již řadu let stále stejná.
V této souvislosti je třeba poněkud opravit tvrzení o "jarním skoku" v rozměru laťového metru [1}.

e,
~11632
1162'1

Zdá se prokázané, že rozměr latí se přes zimu ve
skladu zkrátí a potom, po zahájení polních prací,
se rychle zvětšuje. Nedochází tudíž ke "smrštění"
latí při přechodu ze skladu do terénu.
Přesnost určení rozměru normálního metru je
uváděna na ověřovacím listě metrologickým ústavem. Tuto přesnost (0,004 mm) je třeba chápat
jako přesnost určení vzdálenosti středních rysek.
Skutečnou přesnost, ovlivněnou nesymetrií pomocných rysek, je možno odvodit ze současné komparace latí pomocí několika normálních metrů, a pro
roky 1968 až 1975 dosahuje

Stejnou hodnotu získáme, když sloučíme střední
chybu v určení rozměru normálního metru a střední chybu nesymetrie pomocného dělení (0,003 mm),
plynoucí z tab. 2B.

0,, ~

"- "
,,>(

- ""O'"

"-

8

39<41

-20
O

-30

+34
+44
+49

11 627

Q..-

-10

+170
+280
+350

.J

e_

/

/

3945

/

/

j

15060

/

/

/

I

-40
Obr. 1: Opravy rovnic

C

-e

normálních metrů R. A. Rost. A - oprava z nesymetrže rysek, B va, C - oprava z komparace s keramickým
metrem
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ROK

I

I

1968

1969

I

I

1970

1971

I

1972

I

I

1973

1974

I

1975

mL

(mm)

0,008

0,006

0,005

S ohledem na existující rozdíly v dělení stupnice
na nivelační lati a na nesymetrii v dělení odečítací
mřížky na normálním metru je velmi obtížné experimentálním způsobem určit chybu metody komparace. Nejmenší dílek odečítací mřížky na normálním metru má hodnotu 0,2 nebo 0,1 mm. Pomocí
mikroskopu odečítáme a odhadujeme i desetiny
dílku, takže je reálné předpokládat střední chybu
v jednom odečtení 0,02 mm (desetinu nejmenšího
dílku). Tato hodnota je v souladu i se šířkou rysek
(tab. 1).
Protože
nivelační
lať proměřujeme
na šesti
místech celkem 24krát, střední chyba průměru
ml<

= 0,004 mm

Velikost této chyby určíme sečtením obou složek,
které se na ní podílejí, tj. chyby etalonu a chyby
komparace,
mL = 0,007 mm.
Tato hodnota je potvrzena např. výsledky současných komparací nivelačních latí - tab. 4 - v období 1968 až 1975 nebo z údajů [2, obr. 2] kde pro
Lit = konst vychází mL = 0,006 mm.
Při úvaze o reálnosti této chyby je nutno si ještě
uvědomit, že polní komparace jsou prováděny na
stále stejných dílkách dělené stupnice, takže není
zcela vyloučena ne symetrie dělení, pouze je zde
nahrazena konstantní hodnotou.
5. Změny rozměru laťového metru při měření
Působením proměnlivých atmosférických podmínek
se během observace mění rozměr laťového metru
[2]. Teplotní vlivy a vlivy vlhkosti se skládají s ješ-

Normální metr
R. A. Rost
číslo

8

Převýšení
lafovou opravou
z komparace

0,009

0,006

Převýšení
lafovou opravou
z cejchovního úřadu
8

Průměr
Maximum
Minimum
Rozdíl
ma
mOl

0,007

0,006

tě jinými účinky (otřesy latí při transportu apod.)
a výsledkem je velmi složitý vztah, který lze vyjádřit korelační analýzou.
Protože při měření je dosud běžně určována pouze teplota vzduchu, byl vypočten na podkladě 89
komperací nivelačních latí (555 rozdílů) koeficient
lineární teplotní roztažnosti dvojice latí
oe =

s koeficientem

0,79.10-6,

korelace

r = 0,9.
Tuto hodnotu můžeme 'považovat za charakteristickou pro daný soubor nivelačních latí. Nelze ji,
s ohledem na charakter korelace, zcela zobecnit,
ale přesto je výsledek vcelku v souladu s výsledky
jinými [6]. Naše hodnota
je poněkud
menší
(o 0,6.10-6),
pravděpodobně proto, že uvažujeme
chování celé latě, nikoliv jen samotného invarového
pásu.
Při uvažování proměnlivého rozměru nivelačních
latí během měření zjistila Enmanová [6], že se
střední km chyba zmenšila asi o 15 %.

Vzhledem k požadavkům na přesnost nivelace je
v současné době znalost rozměru laťového metru
faktorem limitujícím použitelnost naměřených hodnot. Zatímco nesymetrie v dělení latí se uplatní při
měření v členitém terénu nahodile, chybné určení
rozměru laťového metru má vliv systematický. Je
reálné předpokládat, že celková chyba v určení rozměru metru je menší než 0,01 mm. Tato hodnota je
však značně veliká pro úvahy o tektonických pohybech v horských oblastech [3] a mohla by vést ke
zkresleným závěrům, jestliže by údaje o rozdílech
mezi novým a starým měřením byly přebírány mechanicky.

Převýšení
opravou
z nesymetrie rysek
8

83,700

11 627
11 632
14809
14 810
15060
15 061

0,007

m

+

8

Převýšení
celkovou opravou

Převýšení
8 opravou
o vliv teploty
vzduchu", ~ 0,8.10-'

(mm)

17,42
18,66
17,93
18,10
19,35
17,90

20,57
21,42
21,70
22,70
20,86
19,74

17,58
19,25
18,18
17,93
18,52
17,82

18,26
19,24
17,76
17,26
17,26
16,73

16,66
18,58
16,82
16,13
16,97
15,92

83,71823 m
19,35
17,42
1,93

21,16
22,70
19,74
2,96

18,21
19,25
17,58
1,67

17,75
19,24
16,73
2,51

16,84
18,58
15,92
2,66

1,20
0,49

0,60
0,24

0,89
0,37

0,94
0,38

0,68
0,28
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Při opakovaných komparacích latí s normálnimi
invarovými měřítky jsou však prokazatelně zjišťovány i změny menší než 0,01 mm. Je proto zřejmé,
že značná část chyby v určení rozměru nivelačních
latí leží mimo geodézii, v jednotnosti rozměrů normálů v různých metrologických institucích a způsobech komparací. Zde je třeba jen uvážit další rozdíly, které mohou existovat mezi různými státy a
které se mohou projevit v síti mezinárodních opakovaných nivelací. Sjednocení rovnic normálů je
z tohoto důvodu požadavek základní.
Dalším problémem je zavádění oprav z rozměru
metru na nivelačních latích do naměřených výsledků (zvláště v horských terénech). Použití jediné
hodnoty pro celou sezónu není oprávněné [2,7],
používání hodnot určovaných při časté polní komparaci nepostihne změny rozměru latí při měření,
zavedení korekcí z vlivu teploty vzduchu [tab. 5)
není zcela v souladu se zjištěním, že teplota latě
a teplota vzduchu nejsou stejné [8]. Zde se ukazuje
jediným možným řešením konstrukce nové latě
nebo doplněni dosud používaných latí zařízením)
jež by mohlo zaznamenávat změny v napětí invarového pásu. Změny této veličiny vyjadřují všechny
vlivy, které na nivelační lať působí.
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vývoj parametrov presnosti
polygónových ťahov

U nás sa už takmer 100 rokov buduje podrobné polohové bodové pole polygónovými ťahmi (číselnou metódou) na základe platných inštrukcií. Prvá autorom
prístupná inštrukcia o polygonometrii vykonávanej
číselnou metódou, platná v minulosti na našom území,
je z r. 1887 [2]. Na základe prístupných materiálovroznych inštrukcií, možno sledovať vývoj parametrov
presnosti polygónových ťahov na území nášho štátu.
Tento vývoj odráža tak vývoj prístrojov a metód merania v geodézii, ako aj vývoj spoločnosti a najma
rozvoj prírodných vied.

Inštrukcia o trigonometrickom a polygonometrickom
určovaní bodov [2] z r. 1887 už jednoznačne predpisuje metódy a presnosť merania polygónových ťahov.
Strany a uhly sa priamo merali za účelom výpočtu
súradníc polygónových bodov. Na str. 18 v kapitole
III. rozlišuje hlavné a vedfajšie polygónové ťahy. Pre
vedIajšie ťahy neuvádza zvlášť presnosť a krajné
odchýlky.
Maximálna dížka polyg. ťahu mohla byť 1200 m.
Ak vzdialenosť medzi susednými trigonometrickými
bodmi bola tak veTká, že polyg. ťah prekročil1200 m,

alebo polyg. ťah mal viac ako 20 bodov, potom bolo
potrebné použiť uzlový bod.
Polygónové ťahy sa mali viesť podfa možnosti najkratšou spojnicou medzi trigonometrickými bodmi.
Dížky polygónových strán mali byť podfa možnosti
rovnako dlhé od 50 do 300 m. Merali sa meracím
pásmom na kruhu, alebo v sklonitom teréne svahomernou súpravou. Rozdiel z dvoch meraní dížky nesmel
prekročiť hodnotu krajnej odchýlky v metroch

kde 8 je dížka strany v metroch. Za priaznivých podmienok mohla byť uvedená krajná odchýlka znížená
020 % a za nepriaznivých podmienok zvýšená o 20 %'
Vrcholové uhly v polygónovom tahu sa merali teo.
dolitom najmenej v jednej skupine. Krajná uhlová.
odchýlka polygónového ťahu bola daná hodnotou
L1w

= 75"

Vn,

(2)

kde n je počet vrcholových uhlov, ktorá sa mohla za
nepriaznivých
meračských
podmienok
prekročiť
1,5krát.
DÍžková odchýlka L1L = L - L' medzi danými sú.
radnicami počiatočného a koncového bodu ťahu
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a súradnicami vypočítanými z nameraných hodnot
nesmela prekročiť hodnotu udávanú vzťahom (I).
Rozdiel v smerníku vypočítanom zo súradníc počiatočného a koncového bodu ťahu (jPK a smerníku
vypočítanom zo súradnicových rozdielov (nameraných
údajov) o-~K nemal prekročiť hodnotu
,10-=

(jPK

-

,

o-PK

<

2([8]

+
100)
L

.
, h (3)
v mmutac .

V prípade, že polygónový ťah bol zalomený, vypočítala sa polohová odchýlka O~ = O~ O~a táto mala
byť menšia ako hodnota udávaná vzťahom

+

Op

=

VO~+ O~ < 0,0006.8 + 0,02.vr8]
v metroch,

(4)

kde [8] značí súčet strán polyg. ťahu v metroch.

Inštrukcia z roku 1904 o trigonometrickom a polygonometrickom určovaní bodov [3] na vyhotovenie podkladov pozemkového katastra je skoro doslovným opakovaním (s malým skvalitnením) predchádzajúcej.
Preto uvedieme len tie parametre, ktoré sa líšia od
predchádzajúcej inštrukcie [2].
Krajná odchýlka rozdielu z dvoch meraní tej istej
dížky polygónovej strany nesmela prekročiť hodnotu
v metroch

+ k + k = 0,000 15.8 +
+ 0,005 Vs + 0,015,

,18 = kl8

28

3

(5)

kde 8 je dížka meranej strany v metroch, za priemerných terénnych podmienok. Krajná odchýlka bola
určená empiricky a prevzala sa aj do Návodu A. Pri
meraní dížky za výhodných podmienok uvedená hodnota sa znížila o 25 % a pri meraní za nevýhodných
podmienok zvačšila o 25 %' Pri neprekročení krajnej
odchýlky brala sa do úvahy pre ďalší výpočet hodnota
aritmetického priemeru z dvoch meraní zaokrúhlená
na celé centimetre.
Krajná uhlová odchýlka polygónového ťahu bola

kde n je počet vrcholových uhlov.
DÍžková odchýlka priameho polyg~'mového ťahu
L1L = L - L' bola rozdielom medzi dlžkou spojnice
počiatočného a koncového bodu ťahu vypočítaná z daných súradníc týchto bodov (L) a z nameraných hodnot (L'). DÍžková odchýlka L1L nemala prekročiť hod·
notu
L1L

=

L -

L'

=

0,012

Vs+ 0,06 v metroch,

(7)

kde 8 R:i L.
Pri zalomených polygónových ťahoch sa vypočítala
polohová odchýlka
Op

= VO~

+ O~ < 0,012 V[8] + 0,06
v metroch,

(7a)

kde [8] je súčet dÍžok strán polygónového ťahu.
V tejto Inštrukcii z roku 1904 (rakúska inštru~cia)
sa uvádza podstatné zvýšenie presnosti merania dlžok

a tým aj dÍžkovej odchýlky polygónových ťahov voči
predchádzajúcej Inštrukcii z roku 1887. Toto je najpozoruhodnejšia zmena, alebo vývojová skutočnosť.

Na území bývalého Uhorska a teda aj Slovenska platila
od roku 1908 nová Inštrukcia o meraní polygónových
ťahov pri katastrálnom meraní [7]. Táto inštrukcia
delila polygónovú sieť na: uličnú v zastavaných častiach, v extraviláne a spojovaciu. Polygónové ťahy sa
delili na hlavné a vedrajšie. Najdoležitejším rozdielom
bolo, že polygónová sieť sa delila na:
- mestskú sieť a
- ostatné siete.
V mestských sieťach dovolená tolerancia bola len
štvrtina - 25 % z tolerancie ostatných polygónových
sietí. Zvlášť presnosť, alebo tolerancia vedrajších polygónových ťahov sa neuvádzala. Polygónové strany
nemali byť kratšie ako 20 siah R:i 38 m a nie dlhšie ako
100 siah R:i 189,65 m. Polygónové ťahy mali prebiehať
v najkratšej spojnici medzi pevnými bodmi. Maximálna dovolená dížka polygónového ťahu sa osobitne tiež
neuvádzala. Bola daná tým, že maxim~lny počet strán
bol obmedzený na 10 a maximálna dlžka strany ob·
medzená na 100 siah, čiže dížka ťahu mohla byť 1000
siah t. j. 1896,5 m.
Vrcholové uhly sa merali v jednej skupine. Dížky
strán sa merali ocerovým pásmom, vždy dvakrát.
Krajná odchýlka rozdielu dvakrát meranej dížky
strany bola za priemerných podmienok
,18 = 0,001 8

+ 0,01 Vsv metroch.

(8)

Za nepriaznivých podmienok bolo možné zvýšiť
krajnú odchýlku o 25 % a pri priaznivých podmienkach znížiť o 25 %' Pre polygónové ťahy v mestskej
sieti platilo len 25 % zo vzťahu (8).
Krajná odchýlka uhlového uzáveru bola
L1w

= 1,5'

Vn = 90" Vn,

(9)

kde n je počet vrcholov.
Pri polygónových ťahoch v mestskej sieti platila
znovu len štvrtina čiže 25 % z hodnoty krajnej uhlovej odchýlky udávanej vzťahom (9). Krajná polohová
odchýlka L1p > Op = VO~ + O~ bola udávaná opať
vzťahom (8), kde sa uvažovala [8]. Teda platil vzťah
L1p = ,18. Vznikla tu voči Inštrukcii z roku 1904 zmena
bez udania dovodu a bližšieho vysvetlenia.

V roku 1932 bola vydaná inštrukcia pod označením
Návod A (návrh) pre katastrálne meračské práce [4],
ktorá s malými zmenami bola definitívne vydaná
v roku 1940 a 1953.
Dížky polygónových strán sa mohli merať priamo
(pásmom, alebo latou), opticky (diafkomerom) a nepriamo (trigonometricky). Krajná odchýlka medzi
dvoma meraniami nemala prekročiť hodnotu v met·
roch
,18
kde
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Vrcholové uhly polygónového ťahu
dolitom s presnosťou čítania do 20" v
a s presnosťou čítania na 60" va dvoch
presnosť merania vrcholových uhlov
uhlová odchýlka

Llw

=

sa merali teojednej skupine
skupinách. Pre
platila krajná

60" Vn,

(11)

kde n je počet vrcholov. Pri meraní vrcholových uhlov
za vefmi nepriaznivých podmienok sa údaj uvedený
vzťahom (11) zvačšil 025 %'
DÍžková odchýlka celého ťahu Os = S - S' u priamych ťahov a Os = VO~
6~ u zalomených ťahov
nesmela prekročiť krajnú odchýlku

+

LIp = 0,012 Ves]

+ 0,06 v metroch,

(12)

kde [s] je súčet všetkých strán v polygónovom ťahu.
Smerová odchýlka Oa =
hodnotu
A
LJ(f

(f -.

(f'

nesmela presahovať

. 't'ac h ,
= 2([s] +
S 100) v mInu

(13)

kde S je vzdialenosť medzi počiatočným a koncovým
bodom polygónového ťahu, (f je smerník spojnice
počiatočného a koncového bodu ťahu vypočítaný z daných súradníc a (f' je smerník vypočítaný za súčtu
jednotlivých súradnicových rozdielov. S' je vzdialenosť medzi počiatočným a koncovým bodom ťahu
vy,počítaná za súradnicových rozdielov. Ak odchýlky
(dlžková a smerová) bol i v dovolených medziach
a smerová Oa < 60" rozdelili sa súradnicové odchýlky
011 a O" rovnomerne podfa dÍžok strán. Návod A povofoval i polygónové ťahy zalomené, t. j. také, pri
ktorých

[i

< 1,5,

V roku 1961 bola vydaná dočasná Inštrukcia na technickohospodárske mapovanie [5], kde krajná odchýlka
tvorila už dvojnásobok strednej chyby. Inštrukcia
predpisovala číselnú polohovú presnosť bodov podrobného bodového pofa zvýšenej presnosti, určených z bodav základného bodového pofa hlavnými polygónovými ťahmi s priemernou strednou chybou mp =
= 0,045 m a krajnou polohovou odchýlkou LIp =
= 0,09 m. Pre ostatné body podrobného bodového
pofa normálnej presnosti určených pretínaním, alebo
vedfajšími polygónovými ťahmi bola mp = 0,06 m

187

a LIp = 0,12 m. Toto bolo po prvé va vývoji presnosti
merania polygónových ťahov, čo sa predpisovala aj
polohová presnosť bodov podrobného polohového
bodového pofa. Znamenalo to ďalšie zosúladenie
a prisposobenie parametrov presnosti polygónových
ťahov predpísanej polohovej chybe.
Dížka hlavných polygónových ťahov nesmela byť
va vofnom teréne vačšia ako 1500 m a vedfajších polygónových ťahov ako 1800 m. Vodorovné uhly v polygónovom ťahu zvýšenej presnosti sa merali v jednej
skupine sekundovým teodolitom, alebo va dvoch
skupinách minútovým teodolitom. Vodorovné uhly
v ťahoch normálnej presnosti sa merali v jednej skupine. Polygónové ťahy mali byť pokiaf možno priame.
Výnimočne bolo prípustné, aby pomer súčtu strán
k priamej spojnici počiatočného a koncového bodu
bol maximálne 1,5. Dvakrát meraná dížka strany sa
mohla líšiť pri určovaní bodov podrobného bodového
pofa zvýšenej presnosti o hodnotu

Lls = 0,5(0,000 15 s + 0,005 Vs

+ 0,015) v metroch
(14)

čo je polovica z hodnoty podfa Návodu A. Pri určovaní
bodov podrobného bodového pofa normálnej presnosti
o hodnotu

Lls = 0,75(0,000 15 s

+ 0,005 Vs + 0,015) v metroch
(15)

čo sú tri štvrtiny hodnoty podfa Návodu A.
Krajná uhlová odchýlka pre hlavné polygónové
ťahy bola

Llw

kde [s] je súčet dÍžok polygóno-

vých strán a S je vzdialenosť medzi počiatočným
a koncovým bodom ťahu vypočítaná z daných súradllÍc.
Návod A z roku 1932 povolal dížku polyg. ťahu do
1200 m. Neskor z roku 1940 a 1953 do 2000 m.
V Návode A z roku 1953 sa hovorí o presnosti merania vodorovných uhlov: vodorovné uhly v polygónovej sieti sa merajú teodolitom pokiaf možno s čítallÍm aspoň na 20", alebo le. Va výnimočných prípadoch možno merať uhly minútovým prístrojom.
V takom prípade treba merať uhly va dvoch skupinách.
Ako vidieť z uvedených údaj ov, Návod A požaduje
zvýšenú presnosť merania vrcholových uhlov oproti
dovtedy vydaným inštrukciám. Toto je najvýraznejšia zmena, inak celý Návod A budoval na predchádzajúcich inštrukciách [2, 3].
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=

92ee Vn, alebo Llw

=

30" Vn

(Hl)

a pre vedfajšie ťahy

Llw

=

120ee Vn,

alebo

Llw

=

40" Vn,

(17)

kde n je počet vrcholov. Uhlová odchýlka sa rozdelila
rovnomerne na všetky vrcholové uhly v polygónovom
ťahu.
Krajná polohová odchýlka pre hlavné polyg. ťahy
a ťahy v miestných tratiach (body zvýšenej presnosti)
sa určila podfa vzťahu

LIp = 0,009 Ves]

+ 0,04 v metroch.

(18)

Pre vedfajšie polygónové ťahy krajná polohová od.
chýlka bola určená vzťahom

LIp

=

0,012 Ves]

+ 0,06 v metroch.

(19)

V porovnávaní s Návodom A sa podIa Inštrukcie
[5] zvýšila presnosť merania vrcholových uhlov a naj.
ma dÍŽok strán bez toho, aby sa v tom istom pomere
zvýšila aj polohová odchýlka pre body zvýšenej presnosti, pričom pre vedfajšie polyg. ťahy je rovnaká
s Návodom A (pozri vzťah (19) a (12) a obr. 3.).
Vačšina odchýlok súborov sa mala pohybovať
v intervale od Odo jednej polovice stanovenej krajnej
odchýlky. Súradnicové odchýlky 011 a O", sa mali rozdefovať úmerne jednotlivým súradnicovým rozdielom.

V roku 1969 a 1975 boli vydané Smernice na technickohospodárske mapovanie· [6], v ktorých sú uvedené
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I

Inětrukcia

I

4s

I

4w
-

+ 0,02 Vs
s + 0,005 VB + 0,015
0,001 s + 0,01 VB
0,25(0,001 s + 0,01 VB)
0,000 158 + 0,005 Vs + 0,015
0,5(0,000 158 + 0,005 VB + 0,015)
0,75(0,000 158 + 0,005 VB + 0,015)
0,01 VB + 0,02
0,01 VB + 0,02

Vn
Vn
90" Vn
22' Vn
60" Vn
30" Vn
40" Vn
32" Vn -1
65" Vn

4p

s + 0,02 VS
V[s] + 0,06
0,001 8 + 0,01 VB

R/1887

0,00068

75"

0,0006

R/1904

0,000 15

75"

0,012

Uj1908 vidiek
U/1908 mestá
Návod A
THM 1961 hlavné
THM 1961 vedfaj.
THM 1969 hlavné
THM 1969 vedfaj.

rovnaké parametre presnosti. Hlavné ťahy majú
dížku maximálne 2 km, vedfajšie maximálne 1,2 km.
Ak sa použijú elektronické diafkomery, možno pripustiť dížku hlavných ťahov do 5 km. Smernice
prvýkrát uvažujú aj použitie elektronických diafkomerov na meranie dižok, čo je ďalší dóležitý krok
vpred vo vývoji presnosti merania polygónových
ťahov.
Krajná odchýlka medzi dvoma meranými dížkami
polyg. strany bez zretefa na použitú metódu merania
je

.18 = 0,01

Vs + OJ02 v metroch.

(20)

Pri meraní dížok elektronickými diafkomermi pri
dížke ťahu nad 2 km sa uvedená krajná odchýlka
znižuje o 25 %'
Krajná uhlová odchýlka pre hlavné ťahy je 100cc Vři,
pre vedfajšie ťahy 200cc
1, kde n je počet strán
v polygónovom ťahu. Vzhfadom nato, že doteraz n
odpovedal počtu vrcholov v ťahu, možno uvažovať aj
takto upravené vzťahy pre hlavné polygónové ťahy

Vn +

L1w

= 100cc

Vn -1,

alebo

L1w

= 32"

Vn -1
(21)

a pre vedfajšie polygónové ťahy
L1w

= 200cc

V;,

alebo

L1w

= 65"

V;,

(22)

kde n je počet vrcholov.
Ak sa merajú dížky strán elektronickými diafkomermi,
pri dížke ťahu nad 2 km sa krajná odchýlka znižuje
na polovicu.

,

Predpis

s = 100 ID
.ds

Inštr. R/1887
Inštr. R/1904
Inštr. U/1908 vidiek
Inštr. Uj1908 mestá
Návod A
Inštr. THM 1961 Wavné
Inštr. THM 1961 vedfaj.
Smernice na THM 1969 hlavné
Smernice na THM 1969 vedfa j.
Poznámka k tab. 1 a 2: R/1887
z roku 1908.

0,26
0,08
0,20
0,05
0,08
0,04
0,06
0,12
0,12

+

0,01

Vi)

V[8] + 0,06
V[8] + 0,04
0,012 V[s] + 0,06
0,01 V[8] + 0,04
0,01 V[8] + 0,15
0,012

0,009

Krajná polohová odchýlka pre lavné ťahy sa určí zo
vzorca
L1p

=

0,01 V[s]~ +0,04v

metroch

(23)

a pre vedfajšie ťahy zo vzorca
L1p

=

0,01

VEs]

+ 0,15 v metroch,

(24)

kde [8] je súčet dížok strán v metroch.
Ak sa dÍžky merajú elektronickými diafkomermi pri
dÍžke hlavného ťahu nad 2 km, hodnota krajnej polohovej odchýlky sa znižuje o 25 %' Ak polohová odchýlka koncového bodu ťahu vypočítaná zo súradnicových rozdielov neprekračuje krajnú polohovú odchýlku, súradnicové odchýlky sa rozdelia úmerne
absolútnym hodnotám jednotlivých súradnicových
rozdielov.
Polohová presnosť bodov podrobného bodového
pofa voči najbližšiemu základnému bodovému pofu
je daná základnou strednou súradnicovou chybou
iií"lI = 0,06 m pre body určené geodetickými metódami.

7. Porovnanie parametrov presnosti
Ak chceme dostať určitý obraz o vývoji parametrov
presnosti merania polygónových ťahov obojstranne
orientovaných a pripojených na našom území, musíme
porovnať jednotlivé predpísané parametre presnosti.
V tab. 1 sú uvedené vzťahy charakterizujúce jednotlivé tolerancie v tom ktorom období. V ďalšom je potrebné vyčísliť hodnoty tolerancií pre jednotlivé vzťahy platné v príslušných inštrukciách. V tab. 2 sú

h

s - 200 ID

I

0,25(0,0018

4s

0,40
0,12
0,34
0,09
0,12
0,06
0,09
0,16
0,16

I

=

n

13

4w

4'30"
4'30'
5'24'
1'21"
3'36"
1'48"
2'24"
1'52"
3'54"

I

=

7

4w

[s] = 1200 ID

I

3'18'
3'18'
3'58"
60"
2'39'
1'19'
1'46"
1'19"
2'51 '

znamená Inštrukcia, Ra,kúska, z roku 1887, U/1908 znamená Inštrukcia
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vyčíslené hodnoty parametrov pre
konkrétne zvolený polygónový ťah
dlhý 1200 m v prípade použitia dÍžok
strán 100 m a 200 m. Pri tomto porovnaní sme použili šesťdesiatinné
delenie uhlov.
Z údajov uvedených v predchádzajúcich kapitolách a v tab. I a 2
prichádzame k nasledujúcim záverom:
- na prechode storočia sa iným smerom začala vyvíjať presnosť Dierania polygónových ťahov na úze.
mí Čiech a Moravy, ako na Slo.
vensku. V Čechách a na Morave
podra rakúskych predpisov platila
jednotná presnosť polygónových
ťahov na celom území. Na Slovensku podfa uhorských predpisov nastala diferenciácia presnosti merania polygónových ťahovpre mapovaniemiestavidieka
(príp. extravilánu).
u starších rakúskych inštrukcií sa
síce rozne delili polygónové ťahy,
ale bola jednotná presnosť a tolerancie predpísané pre hlavné a
vedrajšie ťahy;

Geodetický a kartografický obzor
190 roěnfk 25/67, l:íslo 7/1979

- pri meraní dížok celkove nie je možné konštatovať
od r. 1904 nejaké tendencie zvyšovania presnosti
merania dížok. Dóvodom toho bola aj málo rozdielna presnosť v meraní dÍžok meradlami, alebo
neskoršie vyvinutými optickými diarkomermi. Len
elektronické diarkomery priniesli v tomto smere
v posledných rokoch výrazné zlepšenie, alebo zvýšenie presnosti merania dížok (obr. 1),
- pri meraní vrcholových uhlov vidieť určitú tendenciu zvyšovania presnosti merania, resp. znižovania
hodnoty uhlového uzáveru, čo odráža aj kvalitatívne zmeny vo vývoji uhlomerných prístrojov za
posledných 100 rokov (obr. 2),
- pri stanovení krajnej odchýlky pre dvakrát meranú
dížku a krajnej polohovej odchýlky sa používali
často podobné, alebo tie isté vzťahv, čo sa javí aj
správnym, pri uvažovaní neistoty pripájacích
bodov (obr. 3),
- pri vydávaní inštrukcií o polygonometrii z rokov
1887, 1904 a Návodu A vidieť nadvaznosť textu
aj parametrov, ktoré sa samozrejme v určitej miere
spresňovali, menili a vyvíjali,
- Inštrukcia z roku 1961 bola tvorená na základe
iného modelu ako predchádzajúce, čo vyplýva aj
z parametrov. Je to prvá inštrukcia, ktorá predpi-

sovala už aj polohovú presnosť bodov polygónového
ťahu v závislosti na hlavnom, alebo vedrajšom polygónovom ťahu,
- v posledných smerniciach na THM z roku 1969 sa
zvýšila hodnota krajnej dÍžkovej odchýlky LIs
(dvakrát meranej dížky), ale nie hodnota krajnej
polohovej odchýlky, čo znamená, že bol použitý
iný matematický model, ako pri Inštrukcii na
THM z roku 1961. Tieto smernice predpisujú už
jednotne polohovú presnosť bodov podrobného
polohového bodového pora určených geodeticky,
- Smernice z roku 1969 a 1975 už uvažujú aj použitie
elektronických diafkomerov na meranie dížok
strán, čo je vefmi potrebné a účelné, pretože je
podstatný rozdiel v presnosti bodov polygónového
ťahu určených z klasicky zmeraných ťahov a s použitím elektronických diarkomerov [8].
LITERATÚRA:
[I] Alappontsiirítési útmutató. Budapest, MÉM OFTH
1973, str. 114-131.
[2] Instruction zur Ausfiihrung der treigonometrischen
und polygonometrischen Vermessungen. Viedeň,
K. K. Hof· und Staatsdruckerei 1887.
[3] Instruction zur Ausfiihrung der trigonometrischen
und polygonometrischen Vermessungen. Viedeň,
K. K. Hof - undStaatsdruckerei,
1904.
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Racionalizace pořizování vstupních
dat v evidenci nemovitostí

2. Racionalizační účinek optického snímání
originálních dokladU.
Rozvoj automatizovaných
systémů, mezi něž patří
i registr evidence nemovitostí, vyžaduje zpracování
stále větších objemů dat. Klasická technologie jejich přípravy, tj. pořízení počítačem čitelných nosičů informací (medií) na speciálních pořizovacích
strojích převodem dat z prvotních dokladu za účasti
člověka, není schopna se přizpůsobit tomuto požadavku. Živou práci lze využít účelněji než pouhým přepisováním dat z jednoho media (prvotní
doklad) na druhé (děrná páska, papír, magnetická
páska). Oblast pořizování a sběru dat pro počítače
se tak stala často limitujícím faktorem pro rozvoj
automatizace.
Požadavek racionalizace pořizování dat za účelem
úspory živé práce je tedy oprávněný. Pouhým zlepšením organizace práce nelze dosáhnout potřebného zvýšení kvality. Účinně racionalizovat znamená
nahradit živou práci prací stroju. Takové stroje
v oblasti pořizování dat existují. JSou to optické
snímače dokladu, které sice neodstraňují nutnost
prvotního zápisu dat, umožňují ale vyloučit pracný
a neproduktivní převod dat na strojem čitelné médium.
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s výsledky výzkumu na tomto úseku v oblasti evidence nemovitostí. V první části jsou rozebrány důvody pro
zavedení optického snímání originálních dokladů.
V druhé části jsou uvedeny prostředky pro optické
čtení dokladů, dostupné v ČSSR. Třetí část je věnována technologii konkrétního použití optického
snímání originálních dokladů pro pořizování vstupních dat v registru evidence nemovitostí. Poslední
část hodnotí efektivnost nasazení tohoto způsobu
pořizování dat.

V každém již vytvořeném automatizovaném systému jsou vstupními daty pro zpracování na počítači
převážně údaje o změnách. V evidenci nemovitostí
(dále jen EN tyto změny vznikají a zapisují se do
prvotních dokladů decentralizovaně
(v okresech),
ale jejich další zpracování je úplně nebo částečně
centralizované (v republice nebo v kraji).
Při zahájení převodu údajů EN na počítače v n. p.
Podnik výpočetní techniky (PVT) v roce 1972 byla
data pořizována v krajských závodech tohoto podniku děrováním do děrných štítků. Postupným rozšiřováním EN na počítači se zvyšovalo i množství
dat se změnami dajů na počítači. Jejich pořizování
v l'VT již nebylo tak jednoznačně výhodné, protože
prvotní doklady se změnami - výkazy změn - byly
poměrně dlouhou dobu mimo pracoviště středisek
geodézie, což ztěžovalo práci s operátem EN (např.
při výpisech z EN, zápisech do výkazu změn pro
další rok apod.). Zároveň v PVT vznikaly kapacitní
potíže na úseku pořizování dat. Z těchto důvodů
postupně v jednotlivých krajích přecházelo pořizování dat do režie resortních organizací. Byly použity převážně dva způsoby: děrování dat do děrné
pásky a přepis dat na psacím stroji písmem OCR-B
s následným optickým snímáním na zařízení LASER
OCR ONE. V obou případech mezi prvotním dokladem a vlastním automatizovaným zpracováním vzniká medium s daty. Příprava dat na media, zpracovatelná na počítači, současně s pořízením prvotních
dokladů není možná klasickými prostředky, tj. děrováním do děrných štítků a děrné pásky. Je tedy
nutné data přenášet na počítačem čitelná media
novou činností člověka, kterou je možno ušetřit, po-
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kud prvotní doklady budou pnmo čitelné strojem.
Rozdíl v obou způsobech pořízení dat je dobře patrný ve vývojovém diagramu na obr. Č. 1. Při klasické technologii většina pracovních úkolů probíhá
duplicitně, to znamená, že stejná práce se vykonává
dvakrát, přibližně s dvojnásobnou potřebou živé
práce i spotřebou času. Výsledkem opakované činnosti je opět pouze strojem (počítačem) čitelné medium. Naproti tomu jsou okem i strojem čitelné
doklady bez dalších úprav automaticky a přímo
snímatelné. Zavedení technologie strojem čitelných
dokladů tedy přináší proti tradiční technologii pořizování medií děrováním nebo opisem tyto výhody:

Proti tomu stojí nevýhoda
-

úspora materiálu
jednodušší

(děrné štítky, děrná páska),

zpracování

na počítači.

PŘEPIS
CAl NA I.E:DIUM

doklady

ve formě čitelné

V zásadě se rozlišují dva druhy optického snímání
dokladů:
OMR (Optical Mark Reading)
značek,
OCR (Optical Character
čtení znaků (písma).

úspora živé práce,
zkrácení času,

nutnost připravovat
strojem.

= optické čtení

Reading)

=

optické

Opticky čitelné značky představují nejjednodušší
využití optického snímání dat. Snímače značek pouze rozeznávají v čtecím poli přítomnost či nepřítomnost skupin tmavých skvrn (značek) na dokladu. Nejznámějším a všeobecně používaným značkovým dokladem u nás je tiket sportky. Tak jako tento tiket jsou všechny značkové doklady v principu
dotazníky, u nichž každá z možných odpovědí musí
být předem a jednoznačně začleněna do dokladu
- dotazníku. Používané značky pro vyznačení odpovědi JSou co nejjednodušší svislé či šikmé čárky,
křížky apod. Snímače se podle způsobu snímání rozlišují na řádkové a stránkové.
Optické čtení znaků (opticky čitelného písma) je
vyšší stadium optického snímání dat. Doklady
s opticky čitelným písmem se neliší v principu od
tiskopisů běžně používaných. Jejich organizační
uspořádání však musí být přizpůsobeno požadavkům snímače dokladů. Rozměry dokladů mohou
být od velikosti děrného štítku až do formátu A4,
někdy i větší. Volnost v uspořádání datových polí
a ve využití ploch mimo čtecí pole umožňuje zajistit přehlednost dokladu a zvýšit srozumitelnost
případným doplněním komentái'e. Data s opticky
čitelným písmem lze psát buď strojem nebo ručně.
Ruční zápisy bývají omezeny vzhledem k individua-o
litám rukopisů na číslice a vybrané znaky. Pouze
nejdokonalejší stroje umožňují číst též ručně psanou abecedu. Doklady ručně psané lze poi'ídit psacím prosti'edkem v ceně několika korun. Většina
snímačů čte doklady psané tužkou nebo kvalitním
fixem. Ruční zápis umožňuje decentralizovat pi'ípravu dokladů až do míst skutečného výskytu dat, klade ovšem větší nároky na pořizovatele než písmo
strojové. Pro opticky čitelné strojové písmo existuje
řada typů z nichž pro ČSSR bylo doporučeno sty lizované písmo OCR-B podle normy ECMAl1. Pro
poi'ízení dat tímto písmem je možné použít elektrické psací stroje Dal'o Optima 242 nebo sečítačky
Dal'o Ascota 1362, oboje z NDR, popi'. sečítačky
ADDO-X. V ČSSR se s písmem OCR-B vyrábějí
rychlotiskárny EC 7034 a připravuje se výroba psacích strojů.
Snímače písma (znaků 1 jsou složitější než snímače značek, protože musí kromě existence tmavých
skvrn v čtecím poli ještě rozeznat jejich charakteristické rozmístění a strukturu. Umožňuje to rozklad znaku na menší prvky. Snímače písma se rovněž rozdělují na řádkové a stránkové. Nejsložitější
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ale i I nejvýkonnější, s největšími možnostmi použití
jsou stránkové snímače znaků. Protože optické snímání v evidenci nemovitostí, popsané v třetí části
tohoto článku, je realizováno na optickém snímači
SCAN-DATA 2250, bude dále podrobněji popsán
(viz [2]).
Optický snímač SCAN-DATA 2250 patří do kategorie velkých OCR systémů pro sběr dat. Základní
sestava snímače má tato zařízení:
-

podávací a čtecí jednotka
rozpoznávací jednotka
řídící jednotka (řídící počítač PDP-BE)
snímač a děrovač děrné pásky
obrazovka s psacím strojem
magnetopásková
výstupní jednotka.

Základní sestava snímače, na němž jsou údaje evidence nemovitostí zpracovávány, je doplněna o další periferní zařízení:
-

disková paměť s řadičem
klávesnicová stanice SCAN-PLEX I s obrazovkou
řádková tiskárna.

Průběh čtení dokladů ve snímači postupuje takto
(srovnej s vývojovým diagramem na obr. č. 2):
doklady se zavádějí do podávacího zařízení mechanicky a pomocí vakua jsou přidržovány na
podávacím pásu,
ve čtecí jednotce čte katódový paprsek jednotlivé znaky buď po řádcích nebo polích a prázdná
místa může přeskakovat,
rozpoznávací jednotka přijímá signály vzniklé
ze snímání znaků a porovnává je se znaky
příslušného zvoleného druhu písma, každý znak
je přitom rozložen do matice na 1200 informačních bodů a tak je uložen v rozpoznávací jednotce,
řídící počítač zpracovává doklady jednak podle
programu, sestaveném pro určitý doklad, jednak programy pro rozpoznávání znaků a pro vytváření výstupních vět {FORMSCAN, FORMATJ,
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-

uživatelské programy se vkládají do počítače
snímačem děrné pásky,
do devítistopé
magnetické
pásky o hustotě
BOO bpi se ukládají rozpoznaná data v požadované úpravě (věty, bloky).
Zpracování může probíhat buď ve spřaženém
nebo nespřaženém režimu. Při spřaženém režimu
(ON-LINE) se snímané znaky ihned rozpoznávají a
ukládají na magnetickou pásku, přičemž případné
odmítnuté znaky se zobrazují na obrazovce v základní sestavě. Opravy se provádějí okamžitě na
dálnopisném psacím stroji. Při nespřaženém režimu
(OFF-LINE) se znaky ve formě matic ukládají na
disk a rozpoznávání s vytvářením výstupních vět
probíhá dodatečně s využitím sdílení času, tj. souběžně se snímáním jiných dokladů. Opravy se
v tomto případě provádějí na přídavném zařízení
SCAN-PLEX I a nezdržují optické snímání.
Snímač SCAN-DATA 2250/1 je ve výpočetním
středisku doplněn klávesnicovým systémem SCAN-DATA 2250/2 - záznamníky na disk (KEY-TO-OISC). Systém tvoří disková paměť a 32 operátorských klávesnicových stanic se zobrazovací jednotkou, řízených speciálním minipočítačem
PER
TEC. Spojením optického snímače a klávesnicového
systému vzniká multimediální systém SCAN-DATA
2250/3, který umožňuje upravovat z klávesnice data
získaná optickým snímáním.
4. Optické snímání prvotních dokladů evidence
nemovitostí
Registr evidence nemovitostí je na počítači EC 1030
tvořen třemi subregistry informací:
o územních jednotkách (subregistr AJ,
- o uživatelích a vlastnících (S),
- o parcelách (C).
Změny informací v nejobsáhlejších subregistrech
S a C se zapisují do výkazu změn. Tento tiskopis
je od převedení EN na počítač současně prvotním
dokladem pro pořizování medií s daty k provedení
aktualizace uvedených subregistrů
na paměťových mediích počítače.
Data je možno pořizovat těmito
způsoby:
děrování
do BOti nebo 90ti
sloupcových štítků,
děrování do pětistopé
děrné
pásky,
přepis písmem OCR-S,
záznam na magnetickém pásku.
Ve všech případech dochází ke
druhému zásahu živé práce do
procesu pořizování dat, čili podle
obr. 1 jde vlastně o klasickou
technologii pořizování dat, pouze
použitá media jsou různá. Snaha
po racionalizaci
pořizování dat
vedla řešitelský kolektiv ve VÚGTK
Praha k návrhu nového tiskopisu
- prvotního dokladu pro změny
subregistril. B a C, který je přímo
čitelný na optickém snímači.
Při rozhodování o úpravě tiskopisu bylo nutno vzít v úvahu tato
hlediska:
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-

opticky čitelný doklad, musí být na samostatných listech o maximálních rozměrech 27,94 X
X 35,56 cm (dosavadní výkaz změn je v sešitové
úpravě);
změny jednotlivých objektů v obou subregistrech
nevznikají izolovaně, ale naopak jsou po skupinách vzájemně propojeny a mají společný listinný doklad, označovaný jediným číslem položky;
položka je tedy základní jednotkou změn,
dosavadní výkaz změn obsahuje kromě dat pro
aktualizaci údajů v subregistrech též řadu dalších zápisů (podklad pro zápis na list vlastnictví, odkaz na listinu apod.),
dostupné snímače dosud nezpracovávají ručně
psanou abecedu,
výkazy změn vznikají v okresních pracovištích
n. p. Geodézie a zápisy provádí na každém pracovišti větší počet techniků (5 až 10 podle velikosti pracoviště).

Pro zápis změn na jednotlivé listy byl již v roce
1974 navržen, ale nezaveden, změnový list (viz
[3]), jehož titulní strana byla vyhrazena pro zápis
všech potřebných údajů o změně, které se automatizovaně nezpracovávají
a na druhé straně byl
prvotní doklad pro zápis změn v obou subregistrech. Protože změnový list se předpokládalo vyhotovovat pro každou položku, vyhovovalo jeho pojetí
i shora uvedeným požadavkům podle prvních třech
hledisek. Pouze bylo třeba prvotní doklad přizpůsobit potřebám optického snímání a rozhodnout o druhu písma pro zápis změn. A právě poslední shora
uvedené hledisko bylo rozhodující pro použití ručního písma, protože má proti strojovému podstatně
méně náročné prostředky pro zápis (písátko versus
prací stroj) a může tedy současně zapisovat větší
počet pracovníků. Při použití ručního písma bylo
nutno vyřešit dva problémy:
zápis a zpracování
vlastníků,

změn v názvech

uživatelů,

-

způsob zápisu změn parcel, neboť na jeden řádek může být zapsáno nejvíce 39 znaků, ale věta
o parcele jich obsahuje podstatně více.
V první versi tiskopisu výkaz změn pro optické
snímání, navržené v [4] počátkem roku 1977, bylo
pro názvy vyhrazeno pole mezi řádky s příslušnými
číselnými údaji o uživateli, vlastníku a pro změny
informací o parcele (kromě výměry) byl volen volný zápis, tzn. do stejného místa mohla být zapsána
různá informace, charakterizovaná
předcházejícím
číselným kodem. Oba způsoby zápisu se ukázaly jako nevhodné a po konsultaci s pracovníky experimentujícího
střediska
geodézie byly provedeny
úpravy a nová verse tiskopisu byla v roce 1978
předána k realizaci současně s návrhem technologického postupu (viz [5]]. Na titulní straně tiskopisu, která je vytištěna šedou barvou, se zapisují
tyto údaje:
název a kód okresu, obce a kat. území,
odkaz na listinu, kterou se změna realizuje,
popis a důvod změny,
název dosavadního a nového uživatele, vlastníka,
případný odkaz na záznam podrobného měření
změn nebo geometrický plán,

číslo předcházející položky výkazu změn, která
se týkala stejného uživatele, vlastníka
nebo
parcely,
všechny doplňující zápisy pro listy vlastnictví,
které se dosud nezpracovávají automatizovaně,
podpis vyhovitele a případně též uživatele nebo
vlastníka,
další poznámky podle potřeby.
Druhá strana tiskopisu, vlastní prvotní doklad pro
zápis změn automatizovaně zpracovaných (viz obr.
č. 3), je vytištěna v tzv. slepé barvě, tj. barvě nečitelné optickým zařízením, kterou je u SCAN-DATA
2250 barva modrá. Doklad je rozdělen na tři části:
záhlaví, uživatelé - vlastníci a parcely.
V záhlaví vždy musí být zapsány tři údaje: úplné
číslo kat. území, číslo položky výkazu změn a kontrolní číslo (součet číslic předchozích čísel].
Oddíl pro změny uživatelů, vlastníků má devět
sloupců, do kterých se zapisují údaje: číslo řádku
v rámci položky, kód kategorie změny, číslo uživatele a číslo vlastníka v evidenční jednotce, číselný
kód sektoru, kód poznámky k sektoru, jednotné
číslo organizace nebo rodné číslo občana, kód pro
vyznačení změny názvu a kód obce sídla zemědělského závodu pro sumarizační
účely. Kontrola
optického snímání údajů v tomto oddíle se zajišťuje kontrolním součtem všech čísel uživatelů a
vlastníků, zapsaných v jednotlivých řádcích dokladu.
Oddíl změn parcel je členěn do dvojřádků pro
jednotlivou parcelu. V prvním řádku se zapisují
údaje: číslo řádku v rámci položky, kód kategorie
změny, úplné číslo parcely (včetně případného znaménka), dosavadní výměra parcely, kód kvality
určené výměry, kód druhu pozemku (kultury), rezerva pro kód bonity pozemku, kód charakteristiky
využití pozemku, rezerva pro kód umístění pozemku a číslo listu mapy evidence nemovitostí. Druhý
řádek obsahuje tyto údaje: hodnota nového stavu
hromadné změny, nová výměra parcely, číslo popisné nebo evidenční stavby, číslo uživatele (evidenčního listu), kód vlastnického vztahu a číslo vlastníka (listu vlastnictví]. Kontrolní součet v tomto
oddíle se vytváří pro zapsaná úplná parcelní čísla
a výměry.
Zápis do prvotního dokladu je postaven na zásadě minimálnosti, což znamená, že neměněné údaje
se nezapisují a při aktualizaci se přebírají do nového stavu z dosavadního stavu příslušné věty.
V obou oddílech dokladu je před číslem řádku
pole pro vyznačení znaku "X", kterým se ruší případný chybný zápis v řádku (při optickém snímání
je řádek vynechán].
Do popsaného tiskopisu byl ve 3. čtvrtletí roku
1978 zahájen zápis na 2 střediscích geodézie a v roce 1979 bude tento způsob pořizování dat rozšířen
na další 4 okresy. Zápisy pro optické snímání jsou
prováděny ve dvou barvách: červeným inkoustem
nové indentifikátory objektů a nové výměry parcel,
měkkou tužkou nebo černou tuší ostatní údaje.
Sběr dat, pořízených pro optické snímání, je
organizován tak, že v pravidelných měsíčních intervalech se všechny vyplněné doklady zpracují multimediálním systémem SCAN-DATA 2250/3. Číselné
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údaje jsou čtecím zařízením uloženy na jednu magnetickou pásku a alfabetické údaje jsou pomocí
záznamníku uloženy na druhou pásku. Dále jsou
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na počítači EC 1030 obě pásky spojeny a jejich
obsah kontrolován. Zjištěné chyby se odstraňují novým zápisem, který je zpracován další měsíc.
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Rok 1978 byl pro automatizovaný systém evidence
nemovitostí významný tím, že byla poprvé provedena celostátní sumarizace údajů EN přímým odvozením ze základníchsubregistrů.
Odvozený soubor
údajů pro sumarizaci - soubor U - vznikl po
aktualizaci subregistrů A, B, C změnami, zapsanými
do výkazu změn v roce 1978. Protože po ukončení
zápisů do výkazu změn dochází ještě k dalším změnám v půdním fondu, bylo nutné též aktualizovat
odvozený soubor. Počátkem roku 1978 byly pro tuto
aktualizaci v šesti okresech zkoušeny změnové doklady, z nichž byly údaje děrovány do děrných
štítků. Protože děrování změn pro celou republiku
nebylo možno vzhledem k jejich množství centrálně
zajistit v krátké době, byly navrženy dvě alternativy změnových dokladů pro optické snímání dat:
pro zápis dat psacím strojem písmem OCR-B nebo
ručně (viz obr. č. 4). Současně byl vypracován návrh technologického
postupu na jejich přípravu
(viz [5]). Obě alternativy zápisu byly připraveny
podle stejných zásad a liší se hlavně počtem změn,
které je možno zapsat na jeden doklad - u ručního
písma tři a u písma OCR-B pět změn. Tiskopisy
jsou členěny do čtyř oddílů, v nichž se zapisují tyto
údaje:
- záhlaví: číslo katastrálního
území, číslo strany
a kontrolní číslo,
- oddíl identifikátorů:
číslo a kategorie změny,
kód hospodářské obce, sektor, poznámka k sektoru, číslo organizace, počet závodů a kontrolní
součet,
oddíl výměr: změna výměry jednotlivých druhů
pozemků a celková změna, vše se znaménkem,
oddíl počtu objektů: změna počtu parcel, domů
s čísly popisnými, staveb s čísly evidenčními,
evidenčních listů, listi'l vlastnictví a kontrolní
součet, všechny údaje se znaménkem.
Jednotlivé změny se zapisují do sloupci'l a rušení se
opět provádí znakem "X".
Tyto tiskopisy byly použity pro aktualizaci odvozeného souboru údajů pro sumarizaci k 1. 1. 1979
v celé ČSR a to v pěti krajích pro ruční písmo a ve
dvou krajích pro písmo OCR-B. Zápisy ručním
písmen byly prováděny měkkou tužkou nebo černou tuší.
5. Zhodnocení přínosu optického snímání originálních dokladd
V prvé části článku bylo uvedeno, že hlavním přínosem zavádění strojem čitelných prvotních dokladů
je úspora živé práce. V evidenci nemovitostí byla
v poslední době data z výkazu změn pořizována
převážně dvěma způsoby: děrováním do pětistopé
pásky a přepisem na psacím stroji písmem OCR-B.
V obou případech byl převod dat na media automatizovaně zpracovatelná prováděn pracovníky n. p.
Geodézie. Potřebný čas na pořízení a kontrolu změn
v roce 1977 ve dvou krajích je v tab. č. 1, přičemž
pro děrnou pásku jsou uvedeny údaje z Jihočeského kraje a pro přepis písmem OCR-B údaje ze
Severomoravského kraje, protože v těchto krajích
byly oba způsoby pořizování dat používány již delší
dobu. V ostatních krajích byly časy potřebné pro
pořízení dat vyšší.

Počet
Způsob pořízení dat

I

změn

I

SH

I

SH/IOOOzměn

Děrování 5-DP
Přepis OCR-B

1154970
227600

3510 I
I 4500

22,6
19,8

Celkem

1382570

I 8010

I

20,9

Doklady Výkaz změn pro přímé optické snímání
dat byly zavedeny v roce 1978 ve dvou okresech. Již
po několika měsících jejich používání lze konstatovat, že po překonání určitých obav ze zápisu číslic
standardních tvarů nebudou časové nároky na zápis vyšší než u dosavadních tiskopisů, zvláště vezme-li se v úvahu jednodušší výpočet kontrolních
součtů. Protože číselné údaje zapsané do nových
tiskopisů lze přímo zpracovat optickým snímačem
bez další spotřeby živé práce, uspoří se tímto způsobem pořizování dat u změn bez alfabetických
údajů (tj. bez názvů uživatelů, vlastníků) plné hodnoty uvedené v tabulce č. 1. Vyhodnocením zkušebního souboru dat bylo zjištěno, že alfabetických
znaků je asi 23 % všech znaků ve změnových větách. Proto je možno reálně očekávat úsporu z použití optického snímání ručního písma u výkazu
změn asi 77 % hodnoty v tabulce č. 1, tj. asi 16 SH
na tisíc řádků změn.
Použití optického snímání prvotních dokladů se
změnami sumarizačního souboru přinese podobné
úspory, které se plně prokáží až při použití v druhém roce, protože v prvním roce působí negativní
vliv zácviku nově zaváděné technologie. Počet hodin potřebný na děrování (cca 3000) se zavedením
dokladů čitelných strojem ušetří. V prvním roce
je však skutečná úspora nižší, protože zápis do
nových dokladů zpočátku vyžaduje poněkud vyšší
spotřebu času. Mnohem důležitější Je však skutečnost, že optické snímání může zajistit pořízení daného množství dat v požadované době jednoho měsíce.
Další hledisko, které je třeba sledovat při pořizování dat, je kvalita dat na výsledném mediu. Protože při děrování i při přepisu dat zasahuje do procesu člověk, jsou pořízená data zatížena chybami.
Při optickém snímání prvotních dokladů mohou
vznikat data bez chyb pouze tehdy, bude-li zápis
proveden naprosto přesně podle požadavků snímače. Toto však není možne zvláště u ručního písma vždy dodržet, a proto i při optickém snímání
dochází k chybnému záznamu dat na použitém
mediu - magnetické pásce. K jejich odhalení jsou
zapisovány kontrolní součty. Pro posouzení kvality
optického snímání ručního písma byl experimentální soubor dat, zpracovaný v roce 1977 na SG Benešov opisem z výkazu změn, podroben analýze.
Výsledky jsou sestaveny v tabulce č. 2. K uvede-
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EVIDENCE NEMOVITOSTI
ZMENOVY DOKLAD PRO SUMARIZACI
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Zařízeni
Znaky]

I

I
I

IBM 3886-1

Celkem zapsané
Odmítnuté v %
Zaměněné v %

LASER

OCR-ONE

10479

25563

7,81
4,55

2,83
1,17

ným hodnotám je třeba uvést, že tzv. odmítnuté
znaky, které snímač nemohl jednoznačně určit,
jsou při standardním zpracování doplňovány operátorkou z klávesnice a pokud jich není nadměrné
množství, nemají na pořízení dat negativní vliv.
Vlastním zdrojem chyb jsou znaky zaměněné, které
snímač určil chybně pro nepřesný zápis (jejich
existenci odhaluje rozdíl v kontrolním součtu, zjištěný počítačem).
Podobné výsledky byly zjištěny při testování skupiny stejných dokladů na čtyřech různých snímacích zařízení v n. p. Královopolská strojírna, Brno.
Podle [6] je sestavena tabulka Č. 3.
Údaje, uvedené v tab. č. 2, byly dále sledovány
podle jednotlivých znaků - číslic a výsledky jsou
v tab. č. 4. Nejčastěji byla chybně čtena O jako 1,

I

o

i

1

2

3

4

5

6

I
I

7

8

I

27
7

90 33
1
3

[2]
[3]

9

73 46 40 24 58 22
1
1
1
1
6
4

což bylo způsobeno hlavně nestejnoměrnou
silou
čáry na obou stranách nuly (stínováním). Slabě
napsané jedničky nebyly snímačem zaregistrovány
vůbec a byly tak nahrazeny nulou.

LAZZARINI, T. a kol.: Geodezyjne pomiary przemieszczéií
budowli i ich otoczenia [Geodetické měření posunů a
naklánění staveb), P. P. W. K., Varšava 1977, s. 638,
obr. 40, tab. 82 a pol. liter. 204, formo 165 X 240 mm, váz.,
cena 87 zl.
> ,,~.'ť4

Recenzo,vaná publikace
je v podstatě
přepracovaná
a značně rozšířená dřívější IJazzariniho kniha pod názvem Geodezyjne pomiary odksztalce'1'íl ich zastosowanie w budownictwie z r. 1961, která byla recenzována
v našem č8S1oipisev č .1/1963 na s. 27 až 28 ing.P. Marčákem a Dr. V. Staňkem.
Látka je rozdělena do dvou částí a 21 kapitoil. První

2803
1,56
0,36

I

I

ODa

92650

18528
4,75
0,27

[1] KATSCHER, ].: Strojové

[5]
41
15

2250

LITERATURA:

I

Odmítnuté
Zaměněné

SOAN-DATA

Rozbor kvality optického snímání ukazuje, že
chybovost je na úrovni nejkvalitnější pracovnice děrovačky a lze ji dále snížit dobou zácviku i druhem použitého pisátka.
Celkově možno konstatovat, že použití optického
snímání originálních dokladů v evidenci nemovitostí splňuje předpoklady uvedené v první části
článku a racionalizuje pořizování vstupních dat pro
vedení evidence nemovitostí na počítači.

[4]
Oislice

\

[6]

čteni dokladů jako nástroj
racionalizace sběru dat, Mechanizace a automatizace
administrativy, roč. XVIII, příloha k č. 7/1978
KVAČEK, O.: Optické čtení dokladů SCAN-DATA,
Netto č. 5/1978
KOTAL, M.: Návrh úprav v přípravě dat a zpracování
EN na středních počítačích, Výzkumná zpráva č. 556/
/1974. VÚGTKPraha
SOUČEK, Z.: Registr evidence nemovitostí na počítači EC 1030 - část A. Využití optického snímání dat
při aktualizaci, Výzkumná zpráva č. 633/1977, VÚGTK
Praha
KEILOVA,]., SOUČEK, Z.: Pořizování vstupních údajů
do registru evidence nemovitostí, Výzkumná zpráva
č. 646/1978, VÚGTKPraha
POSSELT, ].: Rozvoj optického čtení dokladů v ČSSR,
Mechanizace a automatizace
administrativy,
roč.
XVIII, č. 4/1978, str. 158-159.

Do redakce došlo: 2. 1. 1979
Lektoroval: Ing. Otto Vlasák,
Český úl'ad geodetický a kartografický

část [kapitol,a 1-16) se zabývá metodami určování absolutních posunů, tj. posunů určovaných
k vztažným
soustavám, nezávislým na sledoVlllném objektu.
V kap. 1 až 7 [166 s.) řeší autor teore,tické problémy
určování piosunů na základě po['ovnání výsledků dvou
měření v různých obdobích. Zabývá se otázkami vý·
počtu svislých posunů, měřených geometrickou i trtgo,·
nometrickou
nlvelací ,a zpdsOby výpočtu vodorovných
posund, určovaných mlkvotrtangulací
pomocí úplných
i neúplných sítí mikmtrlangulace'.
Značná pozornost je
věnována ověřování identity pevných bodů, kde se autor zmiňuje i o postupech, používaných v zahraničí.
Vzhledem k pokrokům ve vývoji přesných dálkoměrtl
řeší autm i otázky výpočtů posunů ze sítí, měřených
směrově i délkově.
V kap. 8 ,až 16 [261 s.) je probírána
problematika
geodetických sítí, měření a zpracovávání hodnot, namě·
řených po etapách. V kap. 8-11 se řeší otázky projek-
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tování sHí, pojednává se o umísťování a stablilizaci pevných a pozorovaných bodfi, o přístrojích a pomůckách,
o způsobech měření, jakož i 'O zpracovávání výsledků
měření
při
určování
vodorovných
i svislých
posunů. Ve, 12. kap. uvádí autor příldady použití geodetických postupfi pro měření absolutních posunťi rfizných
druhů objektů. Kap. 13 se zabývá pozemní fotogrammetrií při zj'išťování posunů staveh, a to způsobem jednosnímkové i dvousnímkové
fotogrammetrie.
K'ap. 14
pojednává o použití laserové techniky při měření vodorovných i svislých posunů a naklánění staveb. V 15. kapitole
se! popisuje přesný světelný dálkoměr Kern
ME 3000 a uvádí některé výsledky, dosažené při měře:·
ní na zkušební základně v K,anadě.
Kapitolu 16. autoři věnovali přesnosti různých způso'bu určolvání absolutních posunu a určování posunu
jako funkcel rozdílu měřených
prvku a jako' rozdílu
funkcí těchto prvkfi, což je jeden z hlavních problémfi
při určování posunu jako funkce rozdílu měřených prvku a jako rozdílu funkcí těchto prvkťi, což je jedeln
z hl,avních problémťi při určování posunťi staveh.
Druhá část knihy [kap. 17-21,
202 s.) je věnorvána
postupům měření relativních posunfi staveb a využívá'
ní výsledků v některých speciálních oborech. V 17. kap.
jsou popsány přístroje a postupy, používané při měřeni
re>lativních posunů. V 18. kap. se publikace zabývá zásadami geodetické inte'rpretace, určených posunťi, která
předchází jejich využívání specialisty
interesovaných
stavebních obodL
Zv!áštní postavení v knize mají poslední tři kapHoly,
ktere jsou věnovány hlavně využití výsledků změřených
posunů v me,chanice zemin a v zakládání staveb (kap.
19], vel stavebních k:onstrukcích (kap. 20) a v hydro·
technických stavbách (kap. 21). Jejich autory jsou profesoři uvedených disciplín na Varšavské polyte:chnice.

Seminár O technicko-bezpečnostnom
dohfade na vodohospodárskych dielach
a zariadeniach v SSR

V dňoch 5. a 6. XII. 1978 sa uskutočnil v Starom Smokovci, v hoteli Bellevue, celoslovenský seminár o technicko-bezpečnostnom
dohfade (TBD) na vodohospodárskych dielach, ktorý usporiadali Ministerstvo lesného a
~odného h.ospodárstva
(MLVHJ SSR a Dam techniky
CSVTS v Ziline. Seminár zhodnotil poznatky s up latňovaním vyhlášky MLVH č. 169/75 Zb. (v ČSR č. 62/75
Sb. J o "odbornom TBD na niektorých
vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom
dozore národných výborov nad nimi". Ďalej účastníkov oboznámil so súčasným stavom meracej techniky a novými
met6dami v oblasti sledovania stability vodných diel
v rámci činnosti TBD. Na seminár bolo prihlásených
29 referátov, ktoré tematicky boli rozdelené na tri
okruhy problémov:
na výmenu poznatkov s uplatňovaním vyhl. č. 169/75
Zb. v praxi pri zabezpečovaní
úloh vyplývajúcich
z TBD vodohospodárskymi
organizáciami
a správcami vodných diel,
na súčasný stav meracej techniky, na meranie a
pozorovanie stability vodných diel a odkalísk a na
analýzu výsledkov meraní na niektorých
dielach,
na nové met6dy a racionalizačné
postupy pri meraní a pozorovaní vodných diel z hfadiska činnosti
TBD na sústave vodných diel na Dunaji, Čiernom
Váhu a na iných nádržiach, najma na odkaliskách.

V knize je zpracována problematika geodetického měření pnsunfi staveb podrobně a ve značné šíři. Předrinstí
je, že otázky jsou rozebírány
nejen teoreticky,
ale
i prakticky. Kniha je: hodnotným přínosem bádání v této
obLasti a bude zajisté uvítána i specialisty stavebIÚch
oaorů.
Práce prof. Lazzariniho jel v podstatě kompendiem
o měření posunťi staveh. To vyplývá i ze spo'lupráce šil'Ší.ho kolektivu speC'ialistu. Lazzaririi jel nesporně předmm odborníkem v pojednávanéobl[~sti
a je dobře znám
v cizině i u nás.
Na rozhraní let 1970/71 působil u něhn na tříměsíčnl
~ědecké. s!áži. při do~ončování
své vědecké přípravy
mg. MOlmlr Svec z katedry speciální geodézie ČVUT,
který se zabývá optimalizací přehradních trigonometrických sítí. Závěr mnohale,tých výzkumťl na zmíněné katedře byl publikován v preprintu pro XIV. kongres FIG
Vel Washingtonu
v r. 1974, jehož výtisk obdržel i prof.
Lazzarini. ,Překvapilo nás, že se autor o této naši práci
nezmiňuje při citování bohatých zahraničních pramenfi,
doknnce ani ne, v předmluvě, kde uvádí řadu zahraničních pracovišť z oblasti, o nichž kniha nHpojednává.
Jsou to dokonce i pracoviště, která se zabývají oitnvanými otázkami až teprve v poslední době.
Se: zřetelem k dobré srozumitelnosti polštiny lze: knihu doporučit i našim odborníkům pro obohacení jejich
vědomostí z tétn obliasti. Knihu s,i lze vypujčit v knihovně katedry spe'ciální geodéziel ČVUT, kam ji autor
re,cenze předává.
Prof. Václav

Krumphanzl,
Praha

Jednotlivé okruhy problémov boli referované sposobom generálnych
spravodajcov, ktorí z podkladov dodaných referátov uviedli hlavné problémy prerokovávaných otázok, vykonali ich kritiku a naznačili perspektívy ich riešenia v nasledujúcom
období. Po týchto
úvodných referátoch
bola vefmi pestrá a kOIJikrétna
diskúsia, ktorá priniesla celý rad poznatkov a námetov
o TBD na vodných dielach a odkaliskách.
Seminára sa zúčastnilo 144 účastníkov prevažne z 01'ganizácli a podnikov zabezpečujúcich
odborný výkon
TBD na vodných dielach. Na seminári bolo tiež niekoIko geodetov z podnikov, vysokých škol a iných
organizácií, ktorí sa podielajú na sledovaní stability
objektov vodných diel geodetickými
met6dami, ktoré
najma na vodných dielach I. a II. kateg6rie tvoria hlavné meracie met6dy na posudzovanie stability a bezpečnosti vodných diel. Z jednotlivých olkruhov prerokovávaných problémov uvedieme aspoň niektoré zaujímavé
poznatky, alebo konštatovania.
Kategorizáciu
diela charakterizuje
miera potencionálneho nebezpečenstva, vyplývajúca z existencie diela,
z hodnoty diela a pravdepodobnosti
škod pri porušení
diela. Výsledok sa vyjadruje bodmi, pričom odhadnutá
škoda 1 mil. Kčs predstavuje 1 bod. Podfa počtu bodov
dielo
sa zaraďuje
do
príslušnej
kateg6rie
[I.
kat. ~ 1500 bodov, II. kat. = 200-1500
bod ov, III.
kat. = 15-200
bodov a IV. kat. ;;; 15 bodovJ. V SSR
máme v súčasnost! 508 vodných diel, Z toho v I. kat.
20, v II. kat. 51, v III. kat. 141 a va IV. kat. 296
diel. V I. kateg6rii sú najma priehrady, nádrže, hate
a ochranné hrádze. V ČSR je v I. kat. 18, v II. kat.
64, v III. 'kat. 195 a va IV. kat. vyše 20000 diel, z toho
nad 4 ha zatopenej plochy nádržou 2000 die!. Všetky
objekty I. a II. kateg6rie sú vybavené zariadeniami na
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meranie a pozorovanie, na základe ktorých sa sleduje
a vyhodnocuje stabilita a funkčná spofahlivost objektov vodných diel. Vyhl. č. 169/75 Zb. sa vztahuje na
všetkých investorov a správcov vodných diel, najma
priehrad, nádrží, ochranných hrádzí na tokoch a odkalísk.
Na sledovanie stability objektov vodných diel sa prevažne používajú g e ode t i c k é m e t 6 d y. Z nových
geodetických metód sa v poslednom desatročí uplatnili
najma; a n a 1 y t i c k á P o zem n á f o t o g r a m e t r i a
a t r i g o n o m e t r i c k á m e t 6 d a na sledovanie priestorových polohových zmien telesa sypaných priehrad,
meranie vodorovných posunov hrádzí a zosuvných území pomocou s v e tel n Ý c h d i a f k o m e r o v, meranie ná'klonu objektov
o pti c kým
p r í str o j o m
Z e i s s P Z L, z á ves n Ý m p r í str o j o m s y sté m u
Met r a Praha, e 1 e k t r o nic k o u 1 i b e 1 o u Ta 1 yvel [fy. Taylor,Anglicko a snímačom
fy. Maihak.
Ďalej na priebežné merante deformácií vo zvislom i vodorovnom smere tel e k 1 i n o m e t r o m, na meranie
sadania výš k o m e r n é š k a t u 1 e a pod. Podstatne sa zracionalizovali
výpočtové
práce
geodetických
meraní a vyhodnocovanie výsledkov meraní na priehradách matematickými metódami.
Zaujímavé boli referáty o meracích zariadeniach
na
sledovanie výšky hladiny vody, na sledovanie režimu
prúdenia podzemných a priesakových
vod v podloží
a v tele se sypanej hrádze, o filtračnej stabilite vodných diel, o automatizácii meracích systémov na Oravskej priehrade,
o meraní horizontálnych
deformácií
magnetickými
sondami
a dilatometrickými
buňkami,
o geofyzikálnych metódach na ,kontrolu tesnenia podzemných stien a štúdiu filtrácie
podzemných
vOd a
o využití seizmických metód na zistovanie
hladiny
podzemnej vody. Zaslúženú pozornost vzbudili tiež referáty a príspevky o príprave TBD na vodných dielach
Čierny Váho Na seminári nebol plánovaný referát, alebo
príspeovok o TBD pre sústavu vodných diel na Dunaji.
Nedostatky v TBD sa vyskytujú na odkaliskách, ktoré
tvoria depónie odpadových látok energetických,
banských a priemyselných výrobných podnikov. Odkaliská
často dosahujú vefké plošné rozmery a pomerne vefké
výšky, znehodnocujú životné prostredie, zdroje podzem·
ných vód a ohrožujú bezpečnost okolia. Závažnost výkonu
TBD na odkaliskách
dokumentuje aj štatistický materiál Štátnej vodohospodárskej
inšpekcie, ktorá len v roku 1970 zaregistrovala 41 havárií odkalísk, sposobených
prevážne poruchami hrádzL Preto v budúcnosti sa bude
zvýšená pozornost venovat výstavbe a TBD na týchto
objektoch počas ich prevádzky.
Seminár bol po organizačnej
stránke dobre pripravený. Dom techniky ČSVTS v Žiline vydal zo seminára
dvojdielny zborník prednášok a príspevkov. V priebehu
seminára boli účastníci zoznámení s novou meracou
technikou a zariadeniami a vide li filmové dokumentačné materiály o meraní na vodných dielach [VRV Praha) a o havárii na odkalisku v Zemianskych Kostofanoch.
Seminár splnil plánované zámery a ciele a prispel
k odbornému riešeniu problematiky TBD na vodohospodárskych dielach pri príprave, výstavbe a prevádzke
v zmysle vyhlášky č. 169/75 Zb. Na záver boli prijaté
i konkrétne nznesenia.
Každá vodná priehrada, alebo nádrž, ovplyvňuje "iac,
alebo menej prírodné a životné prostredie. Vzhfadom na
stavebno-technickú
náročnost,
hospodársky
a bezpečnostný význam vodných diel a zabezpečenie verejných
záujmov, bezporuchovej
prevádzky
a predchádzanie
vzniku vefkých národohospodárskych
škod, treba zvýšenú pozornost venovať sledovaniu stability, funkčnej
spofahlivosti
a bezpečnosti
objektov
vodných
diel
v zmysle vyhl. č. 169/75 Zb. resp. Č. 62/75 Sb., ktoré
obsahujú aj doležité ustanovenia a informácie pre geodetov, podiefajúcich sa na TED vodohospodárskych
diel.

Katedra

Prof. Ing. O. Mtchalčák, CSc.,
geod~zie SvF SVST, Bratislava

Nejlepší podnik a nejlepší pracovníci
resortu éÚGK roku 1978
331..l25.6.52tlD5
331. [';5.0'058 ..1:528

V celoresortní soutěži o "Rudý prapor předsedy Českého
úřadu geodetického a kartografického
a předsednictva
českého výboru Odborového svazu pracovníků státních
orgánů, peněžnictví a zahraniční~o ol~chodu se. na prvním místě umístil n. p. Geodézie Ceske Budějovlce.
Podnik splnil všechna stanovená kritéria a ve většině
z -nich dosáhl nejlepších výsledků v resortu. To ukazuje,
že rozvoj iniciativy, tvůrčí a neformální přístup k zabezpečování úkolů celého kolektivu pracovníků má velmi dobrou politickoorganizátorskou
úroveň. Zásluhy na
tom má jak vedení podnIku, tak stranické, odborové a
mládežnické organIzace a ZP ČVTS.
Podle organizačních pokynů k zaměření InIciativy pracujících, které byly vydány jako společný dokument
vedení podnIku Geodézie Č. Budějovice a PV ROH, byly
uzavírány osobní i kolektivní závazky. Ty tvoří základ
celopodnlkového
socialistického
závazku, zaměřeného
na splnění plánovaných úkolů. V průběhu celého roku
bylo uzavřeno celkem 468 osobních a 36 kolektivních
závazků, jejIchž ekonomIcká hodnota dosáhla 2 844 tis.
korun.
Celopodnikový socialistický
závazek byl splněn jak
v hodnotovém vyjádření, tak i ve věcných úkolech. Na
dosažených výsledcích se podíleli mladí pracovníci do
35 let v počtu brIgádnických hodin 50 % a v ekonomickém přínosu 42,3 %.
Realizací všech 21 racionalizačních
akcí programu
KSR na rok 1978 bylo dosaženo překročení plánu KSR
na 115,4 %. Výsledky roku 1978 jsoU nejlepší za období
6. pětiletky.
Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo na úseku plnění základních politickohospodářských
úkolů resortu na
úseku ochrany zemědělského půdního fondu a racionalizačního systému evidence nemovitostí. Za účinné pomoci
středisek geodézie došlo při prověrkách zemědělského
půdního fondu k jeho celkovému zkvalitnění. Bylo vyhledáno 5300 ha nové orné půdy, která beze zbytku nahradila nevhodné a nekvalitní pozemky, převedené do
jiných kultur zemědělské půdy.
Od prvních let 6. pětiletky v souladu s rozpracovamm
závěrů XV. sjezdu KSČ na podmínky resortu vykazuje
Geodézie, n. p., České Budějovice nejlepší výsledky
v kvalitě prací. Již řadu let má vzestupnou tendenci tvůrčí technická iniciativa, roste nejen počet podaných zlepšovacích námětů, ale co je důležité, že důsledně pečují
v podniku o realizaci prospěšných ZN. Oproti roku 1977
je zaznamenán nárůst celospolečenského přínosu o 13 %.
Na slavnostní konferenci konané dne 14. května 1979
v Českých Budějovicích k 25. výročí založen! sjednocené
geodetické služby v ČSSR předal předseda CÚGK s. ing.
Koubek za účasti delegace českého výboru odborového
svazu, KV KSČ, OV KSČ České Budějovice, KVOS n. p.
Geodézie Rudý prapor podnikovému řediteli s. ing. Vla·
dimíru Kolářovi a zástupcům stranické a odborové organizace. Slavnostního předání se zúčastnili ti, kteří měli
na vynIkajících výsledcích v roce 1978 největší zásluhy,
tj. pracovníci podniku.
Gratulujeme k dosažení tohoto vyznamenání v roce
25. výročí sjednocení geodetické a kartografické služby
a přejeme další úspěchy.
V souvislosti s hodnocením dosažených hospodářských
výsledků a společensko-politické
aktivity podniků za rok
1978 je žádoucí uvést jména těch, kteří se na velmi dobrých výsledcích plnění hospodářského
plánu roku _~978
nejvíce podíleli - nejlepší pracovníky resortu CUGK
za rok 1978:
Inspirujícím motivem rozvoje iniciativy a zvýšené politické aktivity v roce 1978 bylo 30. výročí Vítězného února
a 25. výročí vzniku resortu geodézie a kartografie.
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Předseda Českého úřadu geodetického a kartografického s. Ing. František Koubek, nositel Řádu práce, udělil
v listopadu 1978 resortní vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu" těmto pracovníkum:
z Ceského úřadu geodetického a kartografického
Horst P f e i f e 1',
ředitel hospodářsko-správního
odboru
z Krajské geodetické a kartografické správy
pro Západočeský kraj v Plzni
Ing. Vladimír K l' Ý s 1,
vedoucí oddělení
z Výzkumného ústavu geodetického,
a kartografického v Praze

topografického

Ing. Jiřina K e i 1 o v á,
vědeckotechnická pracovnice
z Geodetického ústavu, n. p., Praha
Josef Lip e l' t,
vedoucí kontrolního

útvaru

Antonín Š a n der a,
somostatný geodet v triangulaci
z Kartografie, n. p., Praha

Rudolf

Václav Hla v á č e k,
vedoucí oddílu výstavby metra
Ing. Josef N o v o t n ý,
zástupce vedoucího SG Ml. Boleslav
z Geodézie, n. p., České Budějovice
František O n d l' á k,
samostatný geodet
Karel Vod i č k a,
geodet
z Geodézie, n. p., Plzeň
Ing. Jaroslav Jíl e k,
zástupce vedoucího provozu
útvaru

Ing. Jaroslav R a s o c h a,
zástupce vedoucího SG Ústí nad Labem
Vlastimila U I I m a n n o v á,
kartografická kreslička
z Geodézie, n. p., Pardubice
František K l' a j car,
vedoucí kádrového a personálního
Ing. Alexandra M a I z o v á,
vedoucÍ geodetického oddílu
z Geodézie, n. p., Brno
Anna G r o n o v á,
samostatný geodet
Cyril Mil b ach,
dělník-řidič v terénu

E

Ing. Milan Šev Č Í k,
vedoucí SG Gottwaldov
Geodézie, n. p., Opava
Božena N e dvě d o v á,
samostatný geodet na SG Olomouc
Ing. Miroslav Š i meč e k,
vedoucí SG Opava

Masnica,
ČIJGK

Rozvoj pracovnej iniciatívy
a socialistické súťaženie v rezorte
SÚGK v roku 1978

Ing. Jiří A n t l' o P i u s,
vedoucí SG pro hl. m. Prahu

Ing. Stanislav M a z a n e c,
vedoucí kádrového a personálního
z Geodézie, n. p., Liberec
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Vyznamenaní pracovníci stáli v čele rozvoje iniciativy
a socialistického soutěžení zaměřeného k rovnoměrnému
plnění plánu, odhalování a využívání rezerv. Ve své práci
uplatňují metody komplexní socialistické racionalizace,
využívání přístrojové techniky, urychlené zavádění výsledku vědy a techniky do praxe, zejména při zavádění
racionálního systému evidence nemovitostí a zkvalitňování služeb pro obyvatelstvo.
Za vyznamenané pracovníky poděkoval vedení CUGK
a ÚV Českého odborového svazu pracovníků státních orgánu, peněžnictví a zahraničního obchodu s. Ing. Jaroslav
Rasocha, za vysoké ocenění jejich pracovních Výsledků,
společenské a politické angažovanosti. Udělené vyznamenání, jak uvedl s. Ing. Rasocha, je motivem pro další
zvyšování pracovní a politické aktivity při plnění závěrů
XV. sjezdu KSČ v podmínkách resortu, plnění úkolů hospodářského plánu roku 1979 a celé 6. pětiletky.
Vyznamenaným pracovníkům blahopřejeme k udělení
nejvyššího resortního vyznamenání a přejeme jim další
pracovní a osobní úspěchy a pevné zdraví. Je žádoucí
abychom jejich přístup k rozvoji iniciativy pracujících
rozšířili na všechny pracovníky resortu při plně'ní Úkolů
vyplývajících z 13. zasedání pléna ÚV KSČ zejména při
zvýšené ochraně zemědělského pf1dního fondu a úkolu
s tím spojeného - evidenci nemovitostí.

Halina V á v l' o v á,
dělnice-kopistka tiskových desek
Marta Jan á č k o v á p. g.,
vedoucí sestavitelského oddílu
z Geodézie, n. p., Praha

obzor

útvaru

Rozvoj pracovnej iniciatívy v rezorte Slovenského úradu
"geodézie a kartografie [SÚGK] sa v roku 1978 rozvinul na
počest 30. výročia Februárového vítazstva a 60. výročia
vyhlásenia
Československého
štátu. Závazkové hnutie
rozvinuté na počest týchto výročí bolo zamerané na podporu splnenia úloh. ktoré vytýčil XV. zjazd KSČ a nadvazujúce zasadania ÚV KSČ.
Všetky organizácie rezortu sa prihlásili do rezortnej
socialistickej sútaže o putovnú "Červenú zástavu predsedu SÚGK a Predsedníctva Slovenského výboru odborového zvazu" [SVOZ] a o .,Čestný diplom predsedu SÚGK
a Predsedníctva
SVOZ". Predsedníctvo
SVOZ na rok
1978 schválilo ude lit v rezorte diplom vlády ČSSR a ÚRO
"Čestné uznanie" za vynikajúce výsledky dosiahnuté
v sMaži o vysokú efektivnost Výroby a kvalitu každej
práce.
Pracovníci rezortu uzatvorili 2619 individuálnych, t. j.
93,6 % z celkového počtu pracovníkov, 334 kolektívnych
a 60 združených socialistických
závazkov v celkavej
hodnote 5298 tis. Kčs. Závazok bol splnený na 164 %
v hodnote 8690 tis. Kčs.
Najmasovejšou formou socialistického sútaženia v rezorte sú už niekorko rokov brigády socialistickej práce
[BSP]. V roku 1978 v rezorte súťažilo 143 BSP. z toho
97 kolektívom bol prepožičaný čestný názov BSP. V týchto ,kolektívoch je 1060 členov, ktorí majú právo nosit odznak I. stupňa [bronzový] a 150 členov, ktorí majú
právo nosit odznak II. stupňa [strieborný].
Ku skvalitneniu jednotlivých foriem pracovnej iniciativy prispel aj celorezortný pracovný aktív " V Ý m e n a
s k ú sen o stí z čin n o s t i B S P, k o m p I e x n Ý c h
racionalizačných
brigád
[KRB] a Saratovs k é h o hnu t i a", ktorý sa konal 20. a 21. júna
v Prešove.
Účinnou formou pracovnej iniciatívy v rezorte sú
združené socialistické závazky, ktoré prispievajú k celkovému zlepšeniu činností organizácií. Združené socialistické závll.zky uzatvorené medzi zložkami krajských
správ geodézie a kartografie [KSGK] a národných podnikov Geodézia v krajoch na jednej strane, s okresnými
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štátnymi orgánmi na druhej strane, ako aj medzi zložkami KSGK a zložkami podnikov Geodézia, vyriešili mnohé problémy najma v ohlasovacej povinnosti, previerke
využívania pody, včasných hlásení požiadaviek na hospodársko-technické
úpravy pozemkov, zakladanie a vedenie polnohospodárskej
evidencie pozemkov, prednostný
zápis do evidencie nelmutelnosH [EN) pre individuálnu
bytovú výstavbu a pod.
Dlhodobý združený socialistický závazok medzi výpočtovým strediskom Geodetického ústavu, n. p., Bratislava
a n. p. Geodézia, pomáha vytvárať podmienky na plnenie
základnej úlohy rezortu na budovaní a obnove mapového fondu a optimálneho využívania výpočtovej a zobrazovacej techniky.
Velmi hodnotný je aj združený socialistický závazok
uzatvorený medzi n. p. Hydroconsult
Bratislava a 34
dodávatelskými
podnikmi, medzi ktorými sú aj n. p.
Geodézia Bratislava, n. p. Slovenská kartografia
Bratislava a n. p. Geodetický ústav Bratislava, ktorého cielom je dodržanie termínov vykonania geodetických
a
kartografických
prác, čím sa zabezpečí včasné a kvalitné
vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na
sústave vodných diel GabČíkovo-Nagymaros.
V roku 1978 boli programy komplexnej socialistickej
racionalizácie
[KSR) zamerané najma na oblasť využívania efektívnejšej
techniky,
predovšetkým
automatizačnej a na progresívne organizačné opatrenia. Celkový
prínos z KSR na základe jednotlivých podnikových programov po realizáci! činil 7771,1 tis. Kčs, čím bol rezortný program splnený na 118,0 %. K uvedenému výsledku prispel najma iniciatívny prístup členov 23 KRB,
ktoré boli nositel mi akcií programov KSR.
Úspešne sa v rezorte v minulom roku rozvíjalo aj vynálezcovské a zlepšovatelské
hnutie [VZH). Plánované
zvýšenie počtu zlepšovacích návrhov tZN) o 6 % ročne,
ako aj zVýšenie celkového spoločenského
prospechu
z využívania ZN o 7 % ročne boli prekročené. V roku
1978 bolo podaných 153 ZN a 80 ZN bolo prijatých. Vo
vykazovanom období sa začalo s využívaním 70 ZN. Celkový spoločenský prospech z využívania ZN v rezorte
v roku 1978 predstavoval 940 tis. Kčs. ZN predstavovali
prínos najma v oblasti úspor devízových prostriedkov,
v znížení vlastných nákladov, zvýšení výkonov, v skvalitnení výrobnej činnosti a pod.
K dobrým výsledkom, ktoré sa v oblasti VZH v roku
1978 v rezorte dosiahli, prispel aj " M e s i a c vy n á I e ze o vaz
lep š o vat e lov", ktorý SÚGK vyhlásil v máji 1978. Traja najlepší zlepšovateli a dostali diplom a peňažnú odmenu.
Potešitelná je skutočnost, že sa v rezorte rozvíjajú aj
nové formy socialistického súťaženia, ako je S a r a t o vs k é hnu t i e, 1: v o v s k Ý s y sté m k o m p I e x n é h o
r i a den i a k val i t y, s ú taž
"P r i e k o p n í k 6.
pa ť roč nic e v Str e d o s loven
s k o m k r a I i ",
R e f I e k to r m I a d Ý c h a pod.
Po vyhodnotení socialistickej
súťaže v rámci celého
rezortu geodézie a kartografie
a po schválení v Predsedníctve SVOZ pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu boli najlepším organizáciám prepožičané tieto vyznamenania:
1 Putovná
"ČERVENÁ ZÁSTAVA PREDSEDU SÚGK
A p-SVOZ" a diplom vlády ČSSR a ÚRO "ČESTNf:
UZNANIE" za vynikajúce výsledky dosiahnuté v sútaži o vysokú efektívnosť výroby a kvalitu každej
práce národnému podniku G e o d é z i a P r e š o v za
najiepšie výsledky v celorezortnej socialistickej súťaži
pre hospodárske organizácie.
Geodézia, n. p., Prešov súčasne s rozpisom progresívneho plánu na rok 1978 na hospodárske strediská a oddiely rozvinula závazkové hnutie na počesť 30. výročia
Februárového víťazstva a 60. výročia vzniku Československej republiky. Do socialistickej súťaže sa zapojilo 96,2
percenta. pracovníkov
podniku. Prijali 569 individuálnych, 39 kolektívnych a 12 združených socialistických
závazkov. Celopodnlkový závazok splnili na 181 % a dosiahli hodnotu 3450 tis. Kčs.

Celkový objem geodetických
a kartografických
prác,
ktoré sú jedným zo základných kritérií socialistického
súťaženia na prepožičanie Červenej zástavy, splnili všetky hospodárske organizácie rezortu. Najvyšší prínos na
tomto plnení má n. p. Geodézia Prešov. Plánované úlohy
splnili na 105,8 %, čo je o 2792 tis. Kčs viac ako určoval
plán.
--Ďaíši;;-k~itériá určené na rok 1978 taktiež splnili. Tak
napr. mapové podklady pre meliorácie a závlahy podla
požiadaviek
Štátnej melioračnej
správy vyprodukovali
v hodnote 11 743 tis. Kčs, z toho v socialistickom závazku vykonali práce v hodnote 1656 tis. Kčs. V rámci podnikovej evidencie pozemkov vyhotovil! polnohospodárske mapy so súpisom parciel pre 266 polnohospodárskych podnikov.
Príčinou výraznejšieho plnenie úloh bol rozvoj pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia zameraného na
rovnomerné plnenie plánovaných úloh.
Úspešne sa v podniku rozvíja S a r a t o v s k é h n ut i e, do ktorého je zapojených 231 pracovníkov, z ktorých 54 !:Jolo udelené právo na používanie pečiatky
P r á c a bez c h Ý b ".
Taktiež treba kladne hodnotiť prácu 6 KRB, ktoré riešili tieto úlohy: redukcia dížok strán polygónových ťahov z meraných zenitových vzdialeností, určovanie konštánt a korekcií svetelných dialkomerov
EOK 2000 a
ELDI 3, meranie žeriavových dráh a zdvíhacích zariadení, využívanie novej techniky najma DlGIGRAF a TOPOCART, vyhotovovanie vzorov zápisov zmien do výkazov
zmien pre automatizované spracovanie, preberanie technickohospodárskeho
mapovania [THM) do EN a bežná
údržba automatizovane.
2. "ČESKÝ DIPLOM PREDSEDU SÚGK AP-SVOZ"
K r a j s k e j spr á v e g e o d é z i e a k a r t o g r af i e v Ba n s k e j Bys t r i c i za najlepšie výsledky v celorezortnej súťaži pre rozpočtové a príspevkové organizácle.
Pracovn[ci KSGK nadvlazali na dobré Výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich
rokoch v socialistickej súťaži.
Na počesť 30. výročia Februárového víťazstva prijali 64
individuálnych,
15 kolektívnych
a jeden združený socialistický závazok, ktoré splnili na 169,6 % a dosiahli
hodnotu 531 tis. Kčs.
Na úseku dodávatelsko-odberatelských
vzťahov prijali opatrenie na zabezpečenie kvality odovzdaných prác.
Okrem preberanla geodetických
prác. výsledky každej
ukončenej spracovatelskej
etapy KSGK kontrolovali doslednou vstupnou kontrolou. Osobitne venovali pozornosť miestnemu vyšetrovaniu. šetreniu chotárnych hraníc, bodovému polu a písomnému operátu.
V koordináci! geodetických
a kartografických
prác
bola činnosť KSGK dobrá a to zásluhou intenz[vnej činnosti a lepšieho využívania dokumentačných materiálov.
Socialistické
závazky zamerali na plnenie úloh vyplývajúcich z "Rozpracovania záverov XV. zjazdu KSČ
a záverov 11. pléna ÚV KSČ" a to najma na preberanie
operátov THM a účelového mapovania do EN, prípravu
zbierky listín, vylepšenie
všeobecných
dokumentácií,
operátov pre SAPO, sumarizácie,
podnikové evidencie
pozemkov a pod.
Ďalej to boli závazky zamerané na akcie "Z", na zlepšenie pracovného prostredia, pomoc poJnohospodárskym
podnikom, pomoc NV pri zabezpečovaní stavebných pozemkov. Najvačšiu pozornosť venovali technickej pomoci
polnohospodárskym
podnikom pri vyhotovovaní písomnej a mapovej časti podnikovej evidencie pozemkov.
Výsledky, ktoré KSGK dosiahla treba hodnotiť velmi
kladne, nakolko už treU rok dosahuje najlepšie Výsledky v rezortnej socialistickej súťaži rozpočtových organizáciL
35. výročie Slovenského národného povstania a 25. výročie vzniku samostatného rezortu geodézie a kartografie, budú pre pracovníkov
rezortu novým podnetom
k ďalšiemu rozvoj u všetkých foriem socialistickej
pracovnej iniciativy.
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Slovenský

Ing. Gabriela Pavlíková,
úrad geodézie a kartografie

Geodetickt a kartografickt
ročnfk 25/67, číslo 7/1979

Podobně jako všechna ministerstva a ostatní ústřední
orgány hodnotil i Ceský úřad geodetický a kartografický
na počátku t. r. výsledky, kterých bylo v resortních organizacích dosaženo při plnění komplexních programů
péče o pracovníky [KPPP) za období let 1976-1978.
Při sestavování těchto programů i v počáteční fázi jejich naplňování se ze strany organizací objevovalo nemálo připomínek a nedůvěry. Bylo třeba mnoho vysvětlování a konzultací, než se podařilo prosadit požadavek
na provádění sociální politiky a přesvědčit příslušné vedoucí pracovníky o tom, že prostředky vynaložené na
realizaci KPPP se podniku postupně vrátí v podobě stabilizace pracovních sil, spokojenosti pracovníků i jejich
lepší a kvalitnější práci.
I když ne všechny KPPP měly požadovanou úroveň a
ne ve všech organizacích resortu byly útvary kádrové a
personální práce pro výkon této nové agendy dostatečně
připraveny, je dnes možno jednoznačně potvrdit správnost nastoupené cesty v sociálním programování a nutnost jejího dalšího rozvíjení. Dokladem toho jsou právě
konkrétní výsledky, dosažené v jednotlivých oblastech
KPPP.
Pomineme-Ii první oblast zkvalitňování sociální struktury pracovních kolektivil., kde resort dosahoval výsledků v zkvalitňování kvalifikačnL věkové a odborně-politické struktuře pracovníkil. již v období před sestavením
KPPP, ve 2. oblasti zlepšování pracovních podmínek je
vliv KPPP již mnohem patrnějšL Tak kupř. bylo v hodnoceném období vystavěno v jednotliVých okresech ČSR
6 nových středisek geodézie, před dokončením je nová
budova VOGTK ve Zdibech u Prahy a dalších 5 SG. Probíhá rekonstrukce
provozní budovy Kartografie, n. p.,
Praha a ve stadiu výstavby nebo její přípravy jsou další
pracoviště v resortu.
Všechna tato opatření vedou k výraznému zlepšení pracovních podmínek stovek pracovníkil. resortu, což pozitivně ovlivňuje již zmíněné faktory uvnitř organizace. Složitá situace dosud existuje na území hl. m. Prahy, kde
se zejména Geodézii, n. p., Praha nedaří realizovat investiční výstavbu, jejímž cílem je centralizace rozptýlených zastaralých pracovišf.
Zvláštní pozornost byla v této oblasti věnována zlepšování pracovních podmínek u polních pracovníků. Kádrový
a personální odbor ČOGK provedl v pril.běhu let 1977 a
1978 prověrky, jejichž cílem bylo zjištění úrovně péče
vybraných organizací resortu o pracovní podmínky pracovníkil. na polních pracovištích bez denního návratu.
Výsledky těchto prověrek odhalily celou řadu nedostatkfi, týkajících se nejčastěji vybavení polních kanceláří
a ubytoven základními hygienickými prostředky,
nábytkem a dalším potřebným zařízením. V rámci zajištění
kvalitnější péče o tuto početnou skupinu pracovníkfi byly
v tomto roce na základě doporučení KPO ČÚGK provedeny před výjezdem pracovníkfi na polní pracoviště prověrky vybavení těchto pracovišť a ubytoven potřebným zařízením a na základě jejich výsledkfi byla přijata jednotlivými podniky Geodézie příslušná opatření. I když bylo
v tomto směru mnohé uděláno, nejvážnějším problémem
dosud zůstává zajišťování vhodných objektfi, které by
sloužily jako ubytovny a polní kanceláře. Zkušenosti
jsou doposud takové, že příslušné národní výbory nabízejí našim pracovníkům ponejvíce nevyhovující objekty,
v nichž je často provádění nezbytných úprav pracovního
prostředí krajně neekonomické. Jako další úvaha na vyřešení tohoto problému je studována možnost zakoupení
-obytných buněk, které k obdobnému účelu používají stavební organizace.
Přes dílčí úspěchy nejsme dosud spokojeni s omezeným
počtem pracovníkil. resortu, kteří mají možnost využívat
vfhod závodního stravování,
požadovaných
výsledkil.
Dení zatím bez vlastní viny dosahováno v zajišťování preventivní péče o pracovníky, kteří jsou při výkonu své
práce vystaveni zvýšenému nebezpečí poškození zdraví.
Ve třetí oblasti zlepšování životních podmínek byla
blavní pozornost všech organizací resortu soustředěna na
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poskytování aktivní pomoci pracovníkil. při řešení jejich
bytových problémů. Vzhledem k omezenému přídělu bytů ze státní výstavby řeší tento palčivý problém většina
organizací především podporou individuální nebo družstevní výstavby, a to formou poskytování finančních půjček, přednostním zhotovováním geometrických plánů, zapůjčováním dopravních prostředků apod. Přes veškerá
tato opatření zfistává bytová otázka stále aktuální a na
jejím úspěšném řešení závisí i plnění dalších úkolů jako
je např. plnění náboru absolventů vysokých škol, realizace žádoucích kádrových změn, generačních problémů
apod.
S ohledem na skutečnost, že žádná z resortních organizací nevlastní předškolní zařízení je možné považovat za úspěch dosažený počet míst v jeslích a mateřských školách spravovaných NV nebo většími organizacemi.
Dobrých výsledkil. bylo dosaženo i v oblasti využívání
volného času pracovníků, a to zejména na úseku sportovní a rekreační činnosti. Každoročně jsou v resortu pořádány turnaje ve stolním tenise a odbíjené, velké oblibě
se těší i Iyžařské závody a turistické akce.
Ve čtvrté obsáhlé oblasti rozvíjení péče o některé skupiny pracovníků, rodinné příslušníky a důchodce byla
prvořadá pozornost organizací resortu věnována péči
o zvyšování úrovně pracovních a životních podmínek zaměstnaných žen. K nejčastějším projevům této péče patřilo poskytování vhodné úpravy pracovní doby a neplaceného volna v době letních prázdnin matkám s dětmi do
15 let, omezování a likvidace těžké fyzické práce apod.
V pořadí druhým nejdil.ležitějším úsekem v této oblasti
je zvyšování péče o pracující důchodce. Organizace resortu nezapomínají na své bývalé pracovníky, kteří jsou
již na zaslouženém odpočinku. Svědčí o tom bohatý výčet akcí provedených ve prospěch důchodců. Nejlepších
výsledků v tomto směru dosahuje již několik let Aktiv
dflchodců v Geodézii, n. p., Brno, který pro své členy
uspořádal již celou řadu besed, kulturních a osvětových
akcI, Pravidelná pozornost je věnována i umisťování občanfi se změněnou pracovní schopností na vhodná pracoviště.
V souvislosti s nástupem nových absolventů SOŠ a VŠ
je pečováno o jejich řádnou pracovní adaptaci. Jednotlivým absolventům jsou stanovovány osobní plány zácviku a přidělování patroni z řad nejlepších pracovníkfi
podniku. Rovněž při nástupu ostatních pracovníkil. do
organizací resortu je dbáno, aby tito dobi'e zapadli do
svých pracovních kolektivů.
V páté a poslední oblasti, rozvoje pracovní iniciativy a
zvyšování politické aktivity pracovníků, jsou ve všech
orgánech a organizacích resortu COGK uzavírány každoročně při příležitosti významných politických a společenských událostí individuální, kolektivní a celopodnikové
závazky, zaměřené zejména na plnění úkolfi ročních hospodářských plánů. Hybnou sílu v tomto směru tvoří
hnutí BSP a KRB, jejichž počet v resortu stále roste.
Politická aktivita pracovníkil. resortu se projevuje v jejich aktivní práci v ril.zných politických a společenských
organizacích na pracovišti i v místě jejich bydliště. O přínosu pracovníkil. resortu na plnění programil. NF svědčí
i 53 200 odpracovaných brigádnických hodin při zlepšování pracovního a životního prostředí.
Jak vyplývá ze stručného hodnocení hlavních úkolů
KPPP v jednotliVých jeho oblastech, daří se přes rfizné
potíže a problémy v zásadě tyto programy naplňovat a
v některých ukazatelích i překračovat stanovené ukazatele a cíle. Pro další úspěšný vývoj v oblasti plánované
sociální podnikové politiky bude nutná vedle zvýšené·
ho úsilí odpovědných pracovníků resortu ještě užší spo·
lupráce všech resortních
orgánil. a organizací včetně
centra s odborovými orgány, národními výbory i dalšími zúčastněnými organizacemi. Jen touto cestou lze
totiž v početně malých organizacích zabezpečit pro pracovníky stejné sociální výhody a podmínky práce jako
je tomu u velkých podnikfi a závodfi.
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Vtfclav Soukup,
ČOGK

Idetický a kartografický obzor
I ročník 25/67, číslo 7/1979

Vyznamenání s. Ing. Delonga, CSc., a Ing. Ševčíka
v roce 25. výročí sjednocení geodetické a kartografické
služby jsou motivující pro všechny pracovníky resortu.
Je oceněn aktivní přístup k plnění závěrů XV. sjezdu KSČ
na rozhodujících úsecích činnosti, kde stranické a vládní
orgány očekávají iniciativu při prosazování a uplatňování
vědeckotechnického
rozvoje v praxi k dosažení vyšší produktivity práce a při včasném a kvalitním plnění úkolů
socialistické výstavby naší vlasti.

'opůjčení státního vyznamenání
~avynikající práci" Ing. Bořivoji
~Iongovi, CSc., a Ing. Milanu
:včíkovi

Vyznamenaným pracovníkům blahopřejeme a přejeme
další pracovní i osobní úspěchy a zejména, aby Jejich
formy a metody práce a angažovaná činnost za uplatňování politiky strany v podmínkách resortu našly širší
uplatnění v naší práci.

příležitosti slavných květnových dnů roku 1979 projčil prezident republiky a generální tajemník ÚV KSČ
Gustáv Husák státní vyznamenání "Za vynikající prás. Ing. Bořivoji D e Ion g o v i, CSc. - řediteli spelních geodetických prací Českého úřadu geodetického
mrtografického,
a s. Ing. Milanu Šev č í k o v i - velIcímu Střediska geodézie Gottwaldov, Geodézie n. p.,
10.

lyznamenání
předal jmenovaným předseda Českého
Idu geodetického a kartografického
s. Ing. František
ubek, nositel Řádu práce, za účasti zástupce ÚV KSČ,
Idu předsednictva vlády ČSR a vedoucích pracovníků
GK dne 4. května 1979.

7. mája

1979 sa dožíva významného životného jubilea,
75. rokov doc. Ing. Tibor L u káč.
Jubilant sa narodil v Príbovciach, okr. Martin. v 16-člennej že'lezničiarskej rodine'. Po ukončení stredoškolských štúdií v Žiline absolvoval ČVUT v Prahe, odbor,
geodézia a kartografia. Jeho bohatá prax začíná v roku
1932 na Vojenskom zemepisnom ústave v Poohe (VZO].
Po jeho zrušení prechádza na Zemepisný ústav Ministerstva vnútra v Prahe, kde p,raomral v rookoch 1939 až
1950. V roku 1950 prešie'l do služieb novovytvoreného
Slovenského zememeračského
a kartografického. ústavu
v Bratislave: (SLOVZAKÚ], kde zakladal k,artografickú
tvorbu a reprodukciu máp s ce,loslo.venskou p6sobnosťou. V roku 1954, keď bol SLOVZAKÚ premenovaný na
Geodetický, topografický Iél kartografický
ústav, stal sa
jeho. r I a d i t e: r o.m. V rokoch 1956 až 1958 zakladal kartografické
a polygr,afické oddelenie na Správe
geodézie a kartografie' na Slovensku. Popri týchto práeach od roku 1954 exteorne' prednášal užitú kartografiu
a kartografickú
reprodukciu na Stavebnej fakulte SVŠT
v Bratislave, kde v roku 1958 sa stal riadnym pedag6>oudruh Ing. Milan Šev č í k po vystudování oboru
gom. V máji 1960 bol meuovaný docentom pm odbor
)dézie a kartografie na ČVUT nastoupil do Agroproužitákartografia
a reprodukcia
mápa
zároveň pove:tu Gottwaldov, kde pracoval na hospodářsko-technicrený funkciou vedúceho Katedry mapovania a pozemkoch úpravách pozemků při socializaci zemědělství. Od
vých úprav. Túto funkciu vykonával do októbra 1970
Cti 1964 pracuje
na Středisku geodézie v Gottwaldově,
a vo. funkcii docenta pracoval do februára 1972.
jdříve ve funkci samostatného geodeta na úseku eviOkrem vlastnej pedagogickej činnosti vykonal viacence nemovitostí a od roku 1973 ve funkci vedoucího
ré odborné práce širšieho. dosahu. Bol členom viace'ediska. V této funkci se plně osvědčil a uplatňuje
rých orgánov a vedeckých rád. Ďalej bol členom skúní své politické, odborné i organizační schopnosti a
šobných komistí pre štátne, záverečné skúšky pre odlrčí přístup. Dovede získat pracovníky
pro plnění
bor geodéziill a kartografia, členom skúšobných komisií
olů a sám jde příkladem jak při plnění úkolů, tak
pre. obhajobu kandidátskych
dizertačných prác, členom
lapojení do veřejných a politických funkcí. Pro tyto
Edičnej kartografickej
rady pri n. p. Slovenská karto"
í vlastnosti
je uznávaným vedoucím hospodářským
~rafia a členom Komitétu pre kartografiu
ČSV GKS
icovníkem nejen na pracovišti, ale i v rámci podniku,
CSVTS.
oortu i v místě bydliště.
Doc. L u káč
o.krem rozsiahl,'Jj odbornej a pedago1 současné době je členem výboru ZD KSČ, kde 8VOU
gick8'j činnosti aktívn8' pracoval v masovopolitických
mostí působí na rozšíření a zkvalitnění členské základorganizáciách.
strany na SG. Pracuje dále jako aktivista OV KSČ
Obetavá .práca jubilanta bola ocenená nie!kolkými vyttwaldov, zastává funkci předsedy OVOS v Gottwaldoznameulllniami. Medzi ne patrí "Č e s tne
uzna nie
a funkCi lektora. V místě bydliště pracuje jako akti·
za zásluhy
o rozvoj
geodézie
a karto:ta v občanském výboru.
g r a f i e" pri príležitosti 50. výročia vzniku Českoslo'řes pracovní i mimopracovní zapojení si soustavně
venska,
"Č e s t n é
u z n a ni e
za
d I hor o č n ú
yšuje svou odbornou
i politickou kvalifikaci, s úspěp I' á c u v úst a ve" pri príle'žitosti 50. výročia za3m dokončil dvousemestrální kurs organizace a řízení
loženia vojenskej topografickej služby vo VZÚ a
Pa·
studium VUML v roce 1977. Jeho zásluhou se dostala
matná
m8'daila
SVŠT".
"
;ialistická soutěž na SG v Gottwaldově svými výsledky
Dnc. Lukáč zasvatil vačšinn svojho života kartograjedno z předních míst v rámci podniku. Několikrát za
fii. Nadvazoval na tradície slovenskej kartogoofi8' snažil
JOUbylo SG Gottwaldov v rámci soutěže o zkvalitnění
sa o jej zdokonaJovanie a velkú starost ven o,va1 'odborlžeb obyvatelstvu vyhodnoceno na prvním místě. Nenej výchove mladej generácie. Úprimne doc. Ing. TiboIlý podíl na těchto úspěších má též činnost BSP, jerovi L u káč O' v i blahoprajeme
k jeho narodeninám
JŽ je s. Ing. Sevčík členem a nositelem
bronzového a
íbrného odznaku.
a do ďalšÍch rokov mu želáme mnoho zdravia.

;oudruh Ing. D e Ion g, CSc. pracuje v resortu 24 let.
předním vědeckým pracovníkem a podílel se na bulání vědeckovýzkumné
základny resortu, z toho od
~u 1972 ve funkcI ředitele VÚGTK. Ve všech funkcích
Icoval angažovaně, prokazoval vysoké odborné znati, vědeckou erudici a organizační schopnosti. Aktivně
podílel zejména na výzkumu automatizace
tvorby
p, na výzkumu racionálního systému evidence nemo)stí s využitím výpočetní techniky a na širokém uplatIlí elektronických
dálkoměrů a tachymetrú v geodeké praxi. Pod jeho vedením výzkumný ústav po roce
10 obnovil a rozvinul mezinárodní vědeckotechnickou
Jlupráci se socialistickými státy, zejména SSSR a NDR.
)bně přispěl k dobrým výsledkům X. konference geoických služeb socialistických
států. Od samého poku usiluje o využití poznatků dálkového průzkumu Zepro potřeby národního hospodářství ČSSR. Soudruh
~. Delong, CSc. se výrazně angažuje i jako stranický
Ikcionář a pracuje v řadě vědeckých institucí.
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Geodetický a kartografický
roěník 25/67, ěíslo 7/1979

Zasloužilý učitel
Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.
- 60 let
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odboru ZRTV a členem výboru TJ Meteor Praha. Za svou
činnost obdržel řadu diplomil a vyznamenání - medaili k 50. výročí založení KSČ, medaili k 30. výročí osvobození ČSSR, stříbrnou Felberovu medaili ČVUT a letos
čestné uznání III. st. ČSTV a titul "Zasloužilý učitel".
Redakční rada - jistě i jménem našich čtenářil - přeje jubilantovi do dalších let zdraví, životní elán a další
pracovní úspěchy.

Dne 24. 7. 1979 se dožívá zasloužilý učitel Prof. Ing. Dr.
Miroslav Hauf, CSc., životního jubilea - 60 let. Narodil
se v Praze-Libni jako syn obuvníka, vystudoval v tomto
pražském předměstí reálné gymnázium a v r. 1938 vstoupil na tehdejší Vysokou školu speciálních nauk, aby na
doporučení profesora matematiky studoval zeměměřictví,
i když většina učitelského sboru se domnívala, že bude
studovat profesuru tělesné výchovy [jubilant byl dobrým
gymnastou, lehkým atletem, hráčem košíkové, hokeje a
zejména národní házené). Po uzavření vysokých škOl pracoval přes rok v Mladé Boleslavi jako praktikant. Po
válce dokončil v r. 1947 zeměměřické studium, když již
předtim určitou dobu pracoval jako výpomocný asistent
u akademika J. Ryšavého. Zde později přešel na místo
řádného asistenta a odborného asistenta. V této době projevoval zájem o instrumentální
část geodézie, což bylo
demonstrováno i jeho doktorskou prací obhájenou v roce
1951.
V této době se zapojuje do politickospolečenského
života jako člen AV Sokola Libeň a později ve funkcích
v ZO KSČ faImlt speciálních nauk, zeměměřické i stavební. V padesátých letech byl externím pracovníkem MŠ
a podílel se na návrhu pětiletého studia našeho oboru,
Několik let byl tajemníkem děkana a katedry praktické
geometrie. Jako odborný asistent pilsobil v předmětech
geodézie nižší. měření podzemních prostor a vyrovnávací
počet. Pro své znalosti a pěstování problematiky geodetických přístrojil byl pověřen doporučenými přednáškami
Konstrukce geodetických přístrojil. Tyto přednášky, zdo·
konalené a uvedené na vyšší úroveň, jsou základem nynějších přednášek Teorie geodetických přístrojů, určených pro geodeticko-astronomickou
specializaci. V r. 1962
přešel s kolektivem nově budované geodetické laboratoře na katedru vyšší geodézie k Prof. Ing. Dr. J. Bohmovi,
DrSc., u něhož nalezl pro svilj cíl plné pochopení. V roce
1962 obhájil habilitační práci a byl jmenován a ustanoven docentem geodézie, v r. 1966 obhájil kandidátskou
práci a v r. 1972 byl jmenován a ustanoven mimořádným profesorem geodézie. Od r. 1971 je vedoucím katedry vyšší geodézie.
Jubilant je odborné veřejnosti znám jako znalec, za·
nícený propagátor a konzultant v oboru nové techniky a
metod v geodézii. Jeho články se vyznačují jasnou a jednoduchou stylizací. Totéž lze říci o jeho přednáškách na
škole, na konferencích a sympoziích a na rilzných kursech pro techniky a praktiky. Jím budovaná geodetická
laboratoř - díky přestěhování do nové budovy - na·
bývá konečných forem. V posledních letech se soustředil na aplikaci elektroniky v geodetických přístrojích a
vydal několik dobře ceněných skript, z nichž "Elektronické teodolity a tachymetry" vyšly v ruském překladu
v Moskvě.
Prof. Hauf je znám i v zahraničí, kde uveřejnil řadu
článkil a přednesl řadu referátů na sympoziích a konferencích. Je národním koordinátorem pracovní skupiny 6. 7
"Elektromagnetické
metody měření délek a opravy chyb
geod. měření zpilsobených vnějšími vlivy" KAPG a členem předsednictva pracovní skupiny 6 E (gyroteodolity
a jejich aplikace I FW. Jeho odborná úroveň jej přivedla
do redakční rady našeho časopisu a do zkušební komise
ČÚGK pro udělování oprávnění k ověřování výsledkil geodetických prací. V postgraduálním studiu jsou mu svěřovány přednášky o nové měřické technice. Je předsedou
komise pro obhajoby kandidátských prací z oboru 11-50-9
- geodézie - při FSv ČVUT, členem téže komise při
FSv SVŠT, členem státních zkušebních komisí v oboru
geodézie a kartografie na VŠT v Praze, Brně a Bratislavě.
Politickospolečenské
pilsobení jubilanta je příkladné.
Je lektorem ZO KSČ, členem KRK CZV KSČ FSv, členem
ÚV Společnosti geodézie a kartografie ČVTS, předsedou

Soudruh JUDr. Boček se narodil 31. 5. 1929 ve Střížkovicích okr. Plzeň-jih. Vyrilstal v dělnické rodině. Od studentských let na gymnáziu a později na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vstupuje do politického
dění, pracuje v mládežnickém hnutí a angažuje se za
uplatňování politiky KSČ. Jeho práce v ČSM byla oceněna Čestným odznakem ČSM. V roce 1958 vstupuje do
KSČ.
Soudruha JUDr. Bočka známe jako schopného, iniciativního a cílevědomého vedoucího pracovníka, politicky a
odborně fundovaného nejen v oblasti práva, ale i v oblasti ekonomie, organizace a řízení podnikil.
V resortu pracuje od r. 1958, nyní ve funkci ekonomického náměstka ředitele Geodézie, n. p., Plzeň. Na úseku,
který řídí prosazuje cíle politiky strany, usiluje o uplatnění nových poznatků vědy a techniky, aktivně se podílí
na zkvalitnění vnitropodnikového řízení apod. Obdobně
jako na pracovním úseku, velmi dobrých výsledkil dosahuje i jako aktivní komunista ve stranických a společenských funkcích jako člen výboru ZO KSČ, lektor MěV
KSČ, lektor OV SČSP a poslanec ONV Plzeň-jih.
Za velmi dobré pracovní výsledky a angažovanou společenskou a politickou činnost obdržel řadu diplomů a
uznání. V roce 1965 byl vyznamenán jako "Nejlepší pracovník" resortu ÚSGK.
Blahopřejeme soudruhu JUDr. Bočkovi k jeho významnému životnímu jubileu a přejeme další pracovní i osobní
úspěchy a pevné zdraví.

Soudruh Ing. Bořivoj Havlíček se narodil 26. 6. 1929
v Písku. Pochází z dělnické rodiny. Po ukončení reálného
gymnázia absolvoval České vysoké učení technické obo;
geodézie a kartografie. Pracovní činnost geodeta začlnal na KNV v Českých Budějovicích.
Od r. 1955 pracuje v resortních organizacích v Českých Budějovicích, kde postupně získával praxi jako vedoucí čety, vedoucí oddílu, pak jako pracovník kontrolního útvaru a vedoucí Střediska geodézie. Získal i potřebné znalosti z práce s lidmi jako pracovník kádrového
oddělení. Od roku 1972 je ve funkci ředitele Krajské geodetické a kartografické správy pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích.
Soudruh Ing. Havlíček patřil již od let studia na gymnáziu a později na ČVUT k aktivním mládežnickým funkcionářům ČSM. V roce 1956 vstupuje do KSČ. Je kladně
hodnocen jeho upřímný vztah ke straně a angažovanost
v prosazování politiky strany nejen v pracovní činnosti,
ale i v mimopracovním zapojení, v aktivu KV KSČ a Ceských Budějovicích, v občanském výboru a zejména ve
Svazarmu.
Za velmi dobré pracovní Výsledky a angažovanou politickou práci obdržel v roce 1971 resortní vyznamenání
"Nejlepší pracovník" resortu ČÚGK a v roce 1974 čestné
uznání ÚV Svazarmu.
Přejeme s. Ing. Havlíčkovi do dalších let pracovní a
osobní úspěchy a pevné zdraví.
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Dne 28. února 1979 zemře,l význačný bulharský geodet,
laureát Dimitrovovy ceny a nositel mnoha vyznamenání,
člen Bulharské akademie věd akademik Vladimír Kirillov
Christov. Narodil se' 18. prosince 1902 v Sofii jako syn
známého básníka Kirilla Christova [1875-1944) lit jeho
ženy učitelky Nevjany Palaše,vové. Rodiče se však brzo
rozeŠli a Vladimír žil s matkou, která učila na vesnici,
vzdálené rasi 100 km od Sofie. Od svých deseti let, po
matčině smrti, vyrťistal u příbuzných. Přes těžké mládí
dokázal vystudo,vat gymnázium a pak jako stipendista
studoval astronomii, matematiku a fyziku na univerzitě
v Lipsku. Studium ukončil r. 1925 doktorátem z asrt:ronomie:.
Po návratu do Bulharska začal V. K. Christov pracovat ve Státním Vtojenském zeměpisném ústavu jako vedoucí astronomického
oddělení - měřil astronomické
body pro orientaci trigonometrické sítě, konal gravimetrická měření s kyv,a,dlovými přístroji, sestaVlOVal tabulky pro výpočty ve vyšší geodézii. V úSltavu pracoval až
do ro,ku 1948, kdy byl jmEl1llovánprofesorem na pozdější
vysoké škole inženýrsko-staV'itels'ké,
kde učil a vedl
katedru vyšší geodézie do roku 1969. Přednášel matematickou geodézii a kartografU, geodetickou
astronomii
a fyzikální geodézii. V roku 1948 byl V. K. ChriSltov zvolen členem korespondentem
a r. 1958 akademikem Bulharské akademie věd. Od r. 1948 vedl též geodetickou
sekci BAV, z níž později vyrostla :Ůstřední geodetická laboratoř a akademik Christov se stal je'jím ředitelem.
Řadu posledních let pracoval intenzívně též v bulharském národním komitétu geodézie a geofyziky, jehož
byl zakladatelem a předsedou.
Vědecké dílo akademika V. K. Christova zahrnuje pře1s
200 prací, uVHřejněných od roku 1926 většinou v zahraničí. Z nich na 60 % jel věnováno problematice, která
učinila jeho jméno světově známým: otázkám e'lipsoidlckých výpo,čtů, matematické
kartografU a gHodetickým
zobrazením a zejména Gauss-Krugel"oIVým souřadnicím.
Cetnými teoretickými pracemi, tabulkami a návody se
V. K. Chrlstov významně zasloužil 'O praktické zavedení
Gauss-Krugerova zobrazení v mnohých eIVropských zemích. Asi čtvl"tlna Christovnvých prací je věnována teorl1
chyb a vyrovnávacímu počtu. Zbytek zasahuje snad do
vše,ch Oblastí vyšší geodézle - geodeNcké astronomie,
fyzikální geodézie', výzkumu slapii a recentních pohybťi,
určování referenčních eUpsoldťi I kosmické geodézie.
Mnozí geodetl z Ceskoslovenska i dalších zemí socialistického tábora měli možnost poznat výraznou osobnost akademika VLadimira K. ChristDlVa na mezinárodních se'tkáních v rámci spolupráce geodetických služeb, KAPG a
InterkosmlOs. Jeho jméno zťistane po dlouhou dobu v paměti odborné veře,jnosti jalm jméno člověka, který se
podílel významnou měrou na vytváření dnešní podoby
moderní geodézie.
Ing. G. Karskg, CSc.,
V'OGTK v Praze

Takmer v predvečer svojlch šesťdesiatichštvrtých
narodenín, dňa 19. decembra 1978 náhle zomrel Ing. Zoltán
K o t z i g, promovaný ekonóm. Geodetická verejnosť sa
s ním rozlúčila 29. 12. 1978 v bratislavskom krematórlu.
Narodil sa 24. 12. 1914 v Kočovclach, okres Trenčín.
Absolvoval s vyznamenaním
Ceskoslovenské
reformné
reálne gymnázium v Novom Meste nad Váhom v roku

1932 a zememeračské inženierstvo na Ceskej vysokej škole
technickej v Brne v roku 1936 tiež s vyznamenaním.
V júli toho istého roku začína pracovať ako ašpirant na
Katastrálnom meračskom úrade [KMO] v Novom Meste
nad Váhom. V roku 1939 prechádza do Nitry ako prednosta KMO, ale v máji 1940 sa vracia na vlastnú žiadosť
spat do N. Mesta n. Váhom ako výkonný technický pracovník. Od októbra 1940 do augusta 1943 vykonával vojenskú prezenčnú službu. Po návrate z vojenskej služby
[bol prepustený zo zdravotných dovodov) pokračoval
v prácach na KMO v N. Meste n. V. Obdobie jeho posobnosti na KMO sa vyznačovalo tým, že získal vermi dobrú
prax v technických a správnych otázkach evidencie pody
[pozemkový kat aster).
Po oslobodení Sa Ing. K o t z i g, s elánom jemu vlastným, zapojil do rekonštrukčných
prác vojnou zničenej
republiky. V auguste 1945 prešiel na Státny plánovací a
štatistický úrad v Bratislave. V rokoch 1946-1947 komplexne organizoval rozsiahle práce na úpravách a výstavbe vojnou Zničených obcí na východnom Slovensku.
Za túto činnosť mu bol udelený odznak "Z a p r á c u".
Popri týchto prácach v rokoch 1947-1948 ako hon o r ovan Ý do cen t prednášal pozemkové úpravy na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave [SVŠT).
Vo februári 1949 Ing. Kotzig prevzal funkciu vedúceho
pornohospodárskeho
odboru na Slovenskej plánovacej
komisii [SPK]. Posobil tu práve v období počiatkov
združstevňovania
pornohospodárstva.
Viedol zostavenie
ročných a výhladových plánov pornohospodárstva,
výkupu a lesného hospodárstva,
ako aj zostavovanie ich
prognóz. Pracoval v celoštátnych a celoslovenských. odborných komisiách. Predsedal arbitrážnym konaniam pri
SPK. Bol aktivnym členom Slovenského výboru pre zveladenie porného, lesného a vodného hospodárstva, dalej
členom vedeckej rady Výskumného ústavu pornohospodárskej ekonomiky a členom kolégia ministra-predsedu
SPK.
V októbri 1959 bol Ing. K o t z i g menovaný p r e d s edom
Správy
geodézie
a kartografie
na
S loven
s k u. Po územnej reorganlzácii tohoto orgánu
roku 1960 prešiel na Ostrednú správu geodézle a kartografie (OSGK] do Prahy ako prvý námestník predsedu.
V rokoch 1961-1963 absolvoval štúdium národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.
V roku 1965 mu bol udelený rezortný odznak "N a jlep š i p r a c o v n í k O S G K ". Bol predsedom skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky na SVST
odbor geodézia a kartografia [1959-1968) a na Ceskom
vysokom učení technickom v Prahe [1965-1968).

y období federatívneho usporiadania CSSR sa vrátil do
Bratislavy, kde pracoval ako vedúci oddelenia lesného a
vodného hospodárstva Ministerstva financií SSR [1. 7. 1969
- 15. 3. 1970), neskol' ako riaditel n. p. Slovenská kartografia [16. 3. 1970 - 30. 4. 1972] a napokon ako vedúcl
odborového strediska vzdelávania pracujúcich Výskumného ústavu geodézie a kartografie.
Koncom februára 1974 odišiel predčasne do dochodku.
Bol však i nad alej v styku s geodetickými pracoviskami.
Radami i prácou vypomáhal tam, kde mu to jeho zdravotný stav dovoloval. Tak napr. v lete 1974 vledol práce
spojené s prípravou úspešnej výstavy 20 rokov rezortu
geodézie a kartografie, usporiadanej Slovenským úradom
geodézie a kartografie v Bratislave.
Pracovné úsilie a činnosť Ing. Kotziga boli ocenené
vlacerými vyznamenanlami. Medzi ne, okrem už spomínaných, patrí ••C e s t n é u z n a n i e" za politicko-organizačnú prácu pri prestavbe polnohospodárstva
na Slovensku v roku 1969 a "P a m IIt nám
e d a i 1a" prl príležltost! 50. výročia založenia KSC.
Ing. Zoltán K o t z I g bol významnou osobnosťou nášho odboru. Poznali sme ho ako velmi pracovitého a svedomitého vedúceho pracovníka a kolegu. Vyznačoval sa
vysokou náročnosťou voči seba i voč! spolupracovnikom.
V súkromnom živote bol velmi skromný, priaterský a často prekypujúci humorom.
Za dlhoročnú prácu v prospech nášho odboru a celej
našej spoločnosti, ktorej Ing. Kotzig zasvlltll celý život,
patrí úprlmná vdaka nás všetkých. Cesť jeho pamiatke.
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Amatérská
fotografie
zaujímá přední místo v zájmové
činnosti společenských
složek organizací
především pro
svou schopnost reagovat
na skutečnost
srozumitelně,
rychle, bezprostředně
a do určité míry osobitě, umělecky. le zároveň i formou optimálního
využívání volného
času. Pro budoucnost zachovává neopakovatelné
okamžiky ze života lidí a z prostředí,
v kterém pracujíl nebo
jsou veřejně činni. Proto se amatérské fotografii
v naší
společnosti
věnuje stále větší pozornost.

Jednou z mnoha možností společenského uplatnění výsledků práce fotoamatérů je soutěž spojená s výstavou.
K významnějším letošním akcím tohoto druhu patří resortní soutěž výtvarné a reportážní amatérské fotografie
GEOFOTO '79, vyhlášená společenskými složkami spolu
s vedením Českého úřadu geodetického a kartografického na počest 25. výročí sjednocené geodézie a kartografie pod názvem "Geodeti a kartografové ve výstavbě
socialismu". Smyslem a posláním této soutěže je zejména ukázat, jakých Výsledků bylo dosaženo v oboru geodézie a kartografie, jak se změnil život lidí ve městech
a na vesnici a současně také ukázat, jak lze vhodně využívat volný čas pro aktivní odpočinek a přitom užitečně
pomoci založení archivu snímků k dispozici všem resortním organizacím k využití pro propagační, agitační a
instruktážní účely. V neposlední řadě je cílem i získání
dalších zájemců o fotoamatérskou činnost v zájmových

kroužcích. Amatérská fotografická tvorba může pomáhat
při řešení problémů na pracovištích, k plnění konkrétních úkolů plánu a být přitom i náročně kritická, s cílem zkvalitňovat a zefektivňovat veškerou práci.
Soutěžní podmínky byly uveřejněny v letošním prvním
čísle tohoto časopisu. Uzávěrka příjmu soutěžních fotografií byla původně stanovena do 30. června 1979, pro
mimořádné povětrnostní podmínky byla však posunuta
do 30. listopadu 1979.
Současně byl změněn předepsaný formát snímků na
I i b o vol n ý.
Soutěž GEOFOTO '79 tedy pokračuje. Uvedenou změnou byla dána možnost účasti širšímu okruhu pracovníků
resortu, kteN by jinak mimo hlavní měřickou sezónu a
období dovolených nenašli dostatek potřebného času.
Ing.

I.

Zampach,

COGK
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S jednou z nejdůležitějších disciplín současné
matematiky, s jejím použitím, obsahem a smys·
lem jejích metod seznamuje knížka
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Obsahuje klasické i moderní partie, seznamuje s nejnovějšími poznatky a ukazuje i nejdůležitější neřešené problémy z teorie grafů.

Obecné grafy a grafy speciální
Orientované grafy - relace
Jak zadat a určit graf
Grafové operace
Reprezent(lce grafů
Cásti bez cyklů a kružnic
Cyklické části
Nezávislost grafu a hypergrafu
~ezy grafů
Barevnost grafu a hypergrafu
Ramseyova teorie
Charakterizační věty
Kreslení grafů
Algebraické

zkoumání homomorfismu

grafů

Vysokoškolským
posluchačům, technikům v praxi
výzkumu, vědeckým a pedagogickým pracovníkům.
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Druhý díl celostátní učebnice pro vysoké školy technické .
Posluchačům prvního ročníku stavebních fakult, zejména
oborů architektura a pozemní stavitelství.
Může sloužit
i stavebním inženýrům v projekci a v provozu.
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