Za další technický rozvoj československé geodesie a kartografie
předseda

,
Ing . Jaroslav Průša,
Ustřední správy geodesie a kartografie

526:061.3(437}

Dne 15. listopadu 1955 na celostátní pracovní poradě vedoucích pracovníků oboru geodesie a kartografie přednesl předseda Ustřední správy geodesie a kartografie s. Ing. Jaroslav Průša zprávu o plnění geodetických a kartografických prací za IU. čtvrtletí 1955, o přípravě plánu na rok 1956 a o technickém rozvoji československé geodesie a kartografie. Uvodem k druhému (vcelku již čtyřicátému čtvrtému) svazku nlfšeho odborného časopisu
na počátku druhé pětiletky přinášíme pro tisk upravenou třetí část zprávy předsedy USGK, která je direktivou
k sestavení plánu technického rozvoje československé geodesie a kartografie na léta 1957 až 1960. V prvním oddíle
této třetí části zprávy se jedná o současném stavu a hlavních směrech technického rozvoje oboru geodesie a kartografie a v druhém oddíle o stavu a dalších úkolech při zajišťování technického rozvoje výzkumem, plánováním,
řídící a organisační činností a výchovou kádrů.
Ústřední výhor Komunistické strany Československa a vláda repuhliky Československé se zahývaly
dalším technickým rozvojem československého prů~yslu. These strany a vlády, které vzešly z jednání
DV KSČ a vlády o dalším technickém rozvoji československého průmyslu, platí v plném rozsahu pro
všechny 'výrohní ohory a tudíž i pro ohor geodesie
a kartografie, jehož význam v našem hospodářství
s rostoucí výstavhou socialismu stále stoupá. Je proto
třeha zahývat se na podkladě thesí strany a vlády
i technickým rozvojem československé geodesie a
kartografie a to na základě zavádění nové, nejvyšší
techniky.
Zásadní význam nové techniky v socialistické ekonomice je v tom, že nová, nejvyšší technika je ve
smyslu základního ekonomického zákona socialismu
základem pro nepřetržitý růst a zdokonalování výrohy, které jsou prostředkem k dosažení cíle socialistické výrohy, t. j. dosažení maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních
potřeh pracujících.
Nová technika, jejímuž rozvoji socialistické zřízení otevírá neomezené možnosti, je hlavním činitelem v hoji za nepřetržitý růst produktivity práce,
která je rozhodující pro definitivní vítězství -socialismu. Nepřetržitý rozvoj techniky je ohjektivní nut·
ností socialistického hospodářství.
Pod vedením Komunistické strany Československa
díky pomoci Sovětského svazu a hratrské spolupráci s ostatními zeměmi táhora míru, dosáhl náš
lid vynikajících úspěchů v hudování socialistického
hospodářství, v upevňování lidově demokratického
zřízení, ve zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujících. Jednota našeho lidu a prudký rozmach
průmyslu dále upevnily ohranyschopnťlst naší vlasti.
Zásluhou přednostního rozvoje výrohy, výrohních
prostředků: jako základu rozvoje výrohních sil a technického vzestupu; dosáhl československý průmysl
v uplynulém desetiletí významných úspěchů, především v tempu rozvoje a růstu ohjemu výrohy. Rovněž při zvyšování jeho technické úrovně přinesla
iniciativa dělníků a techniků, rozsáhlá investiční výstavha a hratrská pomoc Sovětského. svazu' cenné
výsledky. Byla vyhudována nová průmyslová odvětví, vyvinuty a výrohně zvládnuty stovky nových
strojů a výrohků a vypracována řada' nových pro-

duktivních technologických method. Československé
hospodářství se zhavilo závislosti na kapitalistické
cizině.
Přes tyto úspěchy nelze zastírat, že uplatňování
nové techniky a pokrokové technologie nedosáhlo
dosud rozhodujícího vlivu na zvyšování výrohy, produktivity a hospodárnosti, ačkoliv právě cílem rozvoje techniky je zahezpečit vzestup produktivity
společenské práce snížením spotřehy pracovního času,
spotřehy materiálu, surovin, paliva a energie.
Přestože v některých ohorech dosahuje náš průmysl světové úrovně, celkové tempo jeho technického vzestupu není usp.okojivé a na některých úsecích zaostává za dosaž~nou světovou úrovní.
Nynější tempo technického rozvoje neodpovídá ani
potřehámani
možnostem národního hospodářství a
úkolům druhé pětiletky. K jejich splnění hude nutno
zabezpečit především využití velkých skrytých reserv, zaváděním nové nejvyšší techniky a ekonomické technologie.
Současná etapa výstavhy socialismu v naší vlasti
vytyčuje proto naléhavý úkol podstatně urychlit
tempo technického rozvoje. Tato direktiva je o to
naléhavější, že rozvoj vědy a techniky prohíhá houřlivým tempem, že dnes "stojíme na prahu nové
vědecko-technické a průmyslové revoluce, která
svým významem daleko předstihuje průmyslové
revoluce, souvisící s ohjevem páry a elektřiny"
(N. A. Bulganin).
Zmínil jsem se, že význam ohoru geodesie a kartografiev našem hospodářst,,;:í stále stoupá. S odstupem dvou let od zřízení Dstřední správy geodesie
a kartografie jako samostatného ústředního úřadu,
můžeme si již zhodnotit význam tohoto kroku naší
strany a, vlády. Hospodářská samostatnost všech
ústavů Dstřední správy je výrazem veliké důvěry
strany a vlády ve vedoucí pracovníky v ohoru geodesie a kartografie, že prostředky, které vláda svěřuje k ohhospodařování, hud'ou využívány plnou
měrou ke konečným cílům, které sleduje, t. j. k naplnění zákona socialismu. Takové důvěry nepožívaly
orgány geodesie a kartografie na území naší vlasti
nikdy před tím.
Hospodaření je dnes v našich rukách a technický
rozvoj československé geodesie _a kartografie záleží
na tom, jak účelně a ekonomicky využijeme všech
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nám svěřených prostředků k tomu, abychom dosáhli
naz1'lačených cílů a mohli jsme přímo i nepřímo pomáhat rozvoji československého průmyslu, na jehož
vysoké úrovni a produktivitě závisí i úroveň nás
všech.
Přejdu nyní k otázkám, které bezprostředně vyplynuly pro obor geodesie a kartografie z thesí strany
a vlády o dalším technickém rozvoji československého průmyslu.

I. Současný stav a hlavní směry technického rozvoje
v geodetické a kartografické službě
Geodetická a kartografická služba v našem státě
může zaznamenat za poslední roky řadu nemalých
úspěchů. Je mezi nimi pronikavě zrychlené dobudování geodetických sítí, jejich mezinárodní spojování,
pořízení jednotného prozatímního mapového díla
v měřítku 1: 5 000, zahájení masového mapování
v měřítku 1: 10000 a v hospodářsky důležitých
místech 1: 5 000 ve velkém rozsahu, zajišťování
mapových podkladů pro výstavbu socialistického
hospodářství, zejména pro technické projekty všeho
druhu a geologický pruzkum, soustředění kartografické tvorby a vydávání map, atlasů a ostatních
kartografických
děl, uspokojování požadavků na
tvorbu a vydávání map podle celostátního edičního
plánu, včasné splnění požadavků vznesených na přezkoušení nebo pořízení pozemkové statistiky pro
plánování zemědělské výroby a výkupu aj.
I při těchto dobrých výsledcích obsáhlé práce, vykonané mnohdy s vypětím všech sil, nemůžeme přejít
skutečmst, že geodetická a kartografická služba nemohla splnit všechny požadavky na ni vznesené nebo
je nemůže splnit včas, že způsob práce dosud nedosáhl odpovídajícího stupně výkonnosti, nemůžeme
být vždy spokojeni s jakostí výsledků a v rozsahu
mapovacích prací se zpožďujeme za jinými státy.
V důsledku prudkého hospodářského a kulturního
rozvoje našeho státu, který vyžaduje včasné zajištění dokonalých projekčních podkladů a map pro
všechna odvětví, rostou stále úkoly pro geodetickou
a kartografickou službu; v budoucích letech budou
stupňovány požadavky na ještě rychlejší a včasnější
jejich plnění a dříve než bude dokončeno započaté
veliké mapové dílo v měř. 1': 10000 (1: 5000),
začne se rýsovat nutnost zahájit budování nového,
ještě dokonalejšího. Bude třeba v co nejkratší době
dokončit hudování a sjednocení geodetických základů a jejich vyrovnání v nové soustavě, čs. vládou
již schválené, s připojením na základy sousedních
států. Jako hlavní úkQly jsou již stanoveny:
a) celostátní mapování v měř. 1 : 10 000 (1 : 5 000)
a zvládnutí převážné části tohoto .úkolu v příští
pětiletce a přípra~a opatření pro udržování nových
map v souladu se skutečností,
h) založení zcela n<wé registrace a evidence půdy
do tří let pro plánování zemědělské výrohy a výkupu a udržování technických podkladů v dalších
letech pro její vedení u národních výhorů jako spolehlivého základu pro plánování výživy ohyvatelstva
z vlastních zdrojů,
c) vykonání dokonalých příprav pro postupné hudováni mapového díla v měřítku 1 : 2 000 (1 : 1000)
ještě před ukončením mapování v měř. 1: 10 000

(1 : 5000), hez něhož se tak vyspělý a hustě zalidněný stát, jako je náš, neohejde;
d) vyhudování kartografie školních map a atlasů
od základů a vyplnění mezer v kartografických dílech pro veřejnost, které nám zanechala dřívější
roztříštěnost kartografické činnosti a soustavné pokračování v nastoupeném úsilí za zvýšení jakosti
kartografických děl;
e) lepší zajištění geodetických a kartografických
úkonů požadovaných pro těžký průmysl a výstavhu
průmyslových zařízení vůbec, pro zlepšení projekční
připravenosti, pořádek v plánování a řádné realisování projektu.
Pro tyto práce musí hýt zvoleny nejhospodárnější methody, mezi nimiž čelné místo hude zaujímat
methoda fotogrametrická a podle toho musí hýt také
řízena investiční výstavha našeho resortu.
Ahy hylo možno zvládnout všechny prudkým
tempem rostoucí úkoly, hude nutno urychlit tempo
technického rozvoje v geodesii a kartografii co nejvyšším využitím dosavadní techniky a zaváděním
techniky nejnovější, zdokonalovat stejně rychlým
tempem úroveň technologie, organisaci práce a výrohy, kvalifikaci kádrů a napomáhat tomuto úsilí
popularisací a propagací. Za nejdůležitější úkol ze
všech je proto nutno považovat plnění plánu při všestranném zvyšování technické úrovně výrohy; zanedhání technického rozvoje výrohy pokládat za
ztrátu odpovědnosti za svěřený hospodářský úsek;
hojovat proti hezstarostnosti o hudoucí výrobní program ústavu, proti pohodlnickému lpění na staré
"zahěhané" technice a technologii výrohy jako proti
počínání státu škodlivému.
K Ijlosažení tohoto cíle je třeha·především zajistit:
technické
úrovně
jako
základ
technického
rozvoj e v geodesii
a kartografii

1. Zvýšení

Úroveň výrohy je dána strojním vyhavením, úrovní
používané technologie, kontrolou jakosti, organisací
výroby, organisa~í práce, kvalifikací a zkušenostmi
pracovníků ve výrobě, konstrukci, vývoji a výzkumu.
Úkolem rozvoje techniky je zahezpečit vzestup
produktivity společenské práce. Výsledkem zavádění
a využívání nové techniky musí hýt snížení potřeby
pracovního času, snížení spotřehy materiálu, surovin,
paliva a energie a vyšší využití základních fondů.
V konečném výsledku musí vést technický rozvoj
k trvalému snižování vlastních nákladů na výrobu.
Proto má zásadní význam současně se zavedením
nové techniky zavádět a upevňovat chozrasčot jako
methodu vedení a řízení ústavů, klást hlavní důraz
na výsledné kalkulace výrohků, porovnávat užitnou
hodnotu výrohků s náklady na jejich výrohu.
Technicko-hospodářské normy a výsledné kalkulace se musí stát hlavním nástrojem při plánování
a při kontrole plnění plánu technického rozvoje.
Velký hospodářský a politický význam má mechanisace prací. Důležitou úlohu v mechanisaci prací má
t. zv. malá mechanis·ace,
prováděná mimo státní
investiční výstavhu. Jejich možností není využíváno, ač většina ústavů může opatřením drohných
mechanisačních prostředků a uplatněním drohných
zlepšení podstatně zvýšit produktivitu prací.
Stav mechanisace v geodetické a kartografické
služhěnení
uspokojivý a vykazuje značné rozdíly
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Pritša: Za dalštf, technický

rozvoj

československé

v jakosti a množství strojů a přístrojů používaných
v jednotlivých odvětvích této činnosti. Zatím co po
soustře,dění kartografických prací v oboru působnosti Ustřední správy geodesie a kartografie se podařilo vybavit tento obor činnosti nejmodernějšími
reprodukčními přístroji, jsou v jeho ostatních oborech přístroje značně zastaralé a méně výkonné. Pro
nejpokrokovější fotogrametrickou
methodu mapováilí pak je jich kritický nedostatek. Nemůžeme být
zcela spokojeni s konstrukcemi a někdy i jakostí
strojů, přístrojů a pomůcek dodávaných naším průmyslem, v němž je jejich výroba roztříštěna do různých resortů podle materiálu, z něhož se vyrábějí;
jejich konstrukce jsou již technicky překonané a nevyrovnají se přístrojům vyráběným v cizině. Jakost
mnohých z nich, zejména neoptických, je podřadná.
Stroje a přístroje, které máme k disposici, nejsou
řádně a včas opravovány, zejména proto, že pro ně
nejsou vhodné opravny.
V péči o mechanisační prostředky je tedy nutno:
a) dokonale prozkoumat jakost dosavadních strojů,
přístrojů a pomůcek, přísně posoudit jejich výkonnost vzájemným porovnáním s nejlepšími typy a nejmodernějšími z nich a začít podle plánu postupně
vyřazovat nejméně výkonné,
b) jejich stav doplňovat s přihlédnutím ke směru
rozvoje techniky a na základě nejnovějších poznatků
z praxe jen druhy nejvýkonnějšími podle předem
stanoveného plánu souvisícího s perspektivním plánem prací,
c) působit na náš průmysl, aby především soustředil
jejich výrobu, a trpělivě mu. pomáhat poskytováním
zkušeností z praxe, zkoušením prototypů a resortním výzkumem, aby se mohl zařizovat na výrobu
jen vysoce kvalitních a nejvýkonnějších a tak mu
pomáhat odstraňovat jeho nedostatečnou konstruktivní připravenost,
d) působit na snížení počtu jejich sortimentů a
jejich typisování podle základních druhů práce s odstupňováním podle požadavků přesnosti a na zavádění jejich normalisace,
e) v investiční výstavbě zaměřit veškeré úsilí na
opatření potřebného množství jakostních fotogrametrických strojů a přístrojů dovozem hlavně ze
SSSR a NDR, po případě zajistit výrobu v ČSR
podle dokumentace ze SSSR a LDS,
f) u národních podniků, vyrábějících měřické přístroje a pomůcky a zr-.městnávajících mechaniky
specialisované a zkušené v jemné mechanice .a v optice, zavést provádění dokonalých oprav měřických
přístrojů a pomůcek a dát tam co nejdříve provést
generální opravy používaných přístrojů a pomůcek,
a kde je to účelné i jejich modernisaci,
g) mechanické dílny u oblastních ústavů v Praze,
Brně a Bratislavě vybavit zařízením a silami, umožňujícími rychlé provedéní běžných oprav a zdokonalit vybavení a činnost mechanických dílen Geodetického a topografického ústavu v Praze, Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze a Geodetického, topografického a kartografického ústavu
v Bratislavě,
h) zajistit pravidelnou prohlídku dopravních prostředků a jejich běžnou údržbu ve vlastní režii.

geodesie

a kartografie

2. Áutomatisace

a mechanisace

Áutomatisace výrobních procesů je nejvyšší etapou zavádění nové techniky do výroby. Výkonnost
strojů, přístrojů a pomůcek se dá podstatně zvýšit
jejich automatisací a úpravami pro zmechanisování
co největšího počtu úkonů. V automatisaci, ovšem
jen částečné, jsme pokročili nejvíce při pracích reprodukčních, poněvadž zde již jde vlastně jen o rozmnožování kartografick.ého díla a nikoli o jeho vytváření. Všude tam, kde se podklady mapového díla
a dílo samo tvoří, nebude možno dosáhnout úplné·
automatisace. Snad lze mluvit ještě o částečné automatisaci při pracích počtářských; nejméně však zasáhla automatisace do nejnákladnější činnosti, do
prací polních. Zde pomůže pouze důsledné
zavádění
fotogrametrie,
které
automatisuje
a mechanisuj
e značně
polní a kancelářské
práce,
redukuje
čas potřebný
pro polní
práce na minimum
a tím ušetří nejvíce
nákladů na měření. Lze ještě více zautomatisovat
a zmechanisovat počtářské práce získáváním dalších
dvojitých počítacích strojů, zaváděním poloautomatických a plnoautomatických počítacích strojů elektrických a využíváním strojně početní stanice vyvybavené stroji pro rozsáhlé výpočty.
Zdokonalení strojů, přístrojů a pomůcek přináší
u nás hlavně t. zv. malá mechanisace, která se rozvíjí činností vynálezců a zlepšovatelů ve výkonné
sl~žbě, a drobnými výzkumy resortního výzkumneho ustavu.
Nemalý význam pro urychlení polních prací v geodetické službě má motorisace polních složek jak pro
urychlení dopravy materiálu, tak i osob. Dopravní
prostředky nejsou ještě všude k disposici v potřebném množství, a proto se prochodí dost času, a právě
pro práce nejpříznivějšího času letního.
Je proto nutno dbát na další zvýšení výkonnosti
strojů, přístrojů a pomůcek těmito opatřeními:
a) uplatňovat především při topografických pracích všestl1lnné používání fotogrametrie a opatřovat
pro ni nové stroje a přístroje s největší automatisací
a mechanisací úkonů,
b) co nejvíce rozšířit využití leteckých snímků
a fotoplánů, hlavně pro krátce termínovaný úkol
registrace a evidence půdy. Zde by se použitím fotoplánu urychlila reambulace dosavadních map a získaly vyhovující mapové podklady pro evidenci pozemků národních výborů a socialistického sektoru;
využití fotoplánů, jejichž vyhotovování je třeba plánovat ústředně, sfeduje také zamezení nákladných
a dlouho trvajících měřických prací pro pořizování
mapových podkladů v některých naléhavých případech projektování a ušetří se tak čas odborných
sil pro jiné práce,
c) zabezpečit potřebné množství a jakost leteckých
snímků pro nejširší využití fotoplánů a fotogrametrického mapování,
d) při měření ve velkých měřítkách nahrazovat
postupně jednoduché tacheometry moderními tacheometry autoredukčními s co největší dosahovou
vzdáleností; dosavadní měřické přístroje doplňovat
dálko měrným zařízením při jejich opravách a modernisaci, kde je to vůbec moŽné,
e) více .využívat měřické methody protínání a pa-
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ralaktické polygonometrie, protože obě vylučují obPro intensifikaci výrobních postupů a co nejintentížné přímé měření délek a jsou velmi přesné a hossivnější využití strojů a přístrojů je třeba:
podárné,
a) při projektování a plánování prací rozšiřovat
f) u vhodných počtářských prací vykonávaných
souběžnost prací polních a kancelářských, aby aspoň
v ústavech ve velkém rozsahu nahrazovat jednokancelářské přístroje a pomůcky byly využity po
duché počítací stroje dvojitými a zavádět ve větším
celý rok a polní přístroje a pomůcky tak dlouho,
množství počítací stroje poloautomatické a plno- jak to dovolí povětrnostní poměry s přihlédnutím
automatické a vytvořit podmínky pro využití kalkuk hospodárnosti a naléhavosti prací za nepříznivého
lačního děrovacího stroje jako nejvýkonnějšího po- počasí,
čítacího stroje při rozsáhlých hromadných výpočtech;
b) prozkoumat výrobní postupy a zjištěné prostoje
.obyčejné počítací stroje uvolňovat pro okresní mě- . a ne dosti intensivní využití strojů, přístrojů a pořická střediska, aby se tam zastaralé logaritmické
můcek odstranit vhodnou organisací práce a zavepočítání mohlo nahradit rychlejším počítáním strodením norem výkonnosti pro jednotlivé stroje, příjovým,
stroje a pomůcky,
/ g) zmechanisovat všechny výpočty, upravit výc) projektovat a plánovat geodetické a kartograpočetní formuláře pro toto zmechanisování a vydat
fické práce také se zřetelem na stav strojů a přístrojů,
návod pro takové výpočty; sestavit potřebné tad) vést v patrnosti zapojení nejvýkonnějších strojů,
bulky a nor~alisovat je; zavádět podle možnosti ve
přístrojů a pomůcek do výroby a jejich operativní
větší míře výpočetní způsoby grafické a grafickopřemisťování podle harmooogramu;
mechanické,
e) vychovávat zaměstnance k pracovní kázni a šeh) zmechan:isovat kartografické práce používáním
trnémuzacházení
se stroji, přístroji a pomůckami,
překreslovačů, optických pantografů a projektorů
f)
při
zavádění
nových
výkonnějších strojů, přípři sestavení map, přístrojů pro vtiskování a vstřistrojů a pomůcek věnovat potřebnou péči instrukkování značek, fotosázecích strojů a šablon při kartotáži a přímým prokázáním jejich výhod na příklagrafické kresbě; zmechanisovat vydávání kartogradech, vylučovat brzdící vliv konservativismu.
fických děl zavedením průhledné nesrážlivé hmoty
pro výrobu map a jejich udržování, zjednodušit tak
4. Zajišťování"
materiálu
a účinněj ší uplatpronikavě výrobní postup a umožnit pohotové vyňování
technické
normalisace
dávání kartografických děl s nejnovějším stavem;
v souvislosti s tím zvýšit bezpečnost výroby, usnadProporce mezi zpracovatelskými
a základními
nit dokumentaci originálů a kartografických děl a proodvětvími v národním hospodáŤltví rozhodujícím
nikavě snížit sklad stárnoucích prodejných mapozpůsobem ovlivňují normy spotřeby surovin, matevých otisků,
••• riálu a energie.
i) zmechanisovat založení operátů pro registraci
O normách spotřeby materiálu, energie a paliva
a evidenci půdy výhradním používáním psacích
rozhoduje především konstrukce strojů a technologie
strojů, účtovacích strojů, obyčejných sčítacích. a kalvýroby.
kulačních strojů a strojů děrovacích a k tomu účelu
Malá pozornost je u nás věnována spotřebnímu
upravit formáty a obsah formulářů,
materiálu. Jeho jakost není dokonalá a tím se často
snižuje i jakost výrobků přes to, že jejich výrobě
j) odstranit největší brzdu v realisaci vynálezů
byla věnována veškerá péče. Největší nedostatky
a zlepšovacích námětů, kterou je nemožnost vyhotovování prototypů a mezitypů při výzku!Uu a zlep- se vyskytují v jakosti a druzích kreslicích a tiskařských papírů, v náhnidních hmotách za papír, zešovatelské činnosti; vybudov~t proto m:chanickou
jména průsvitných a průhledných, umělých hmodílnu u technické skupiny VUGTK a zřídit službu
pro vynálezce a zlepšovatele z oboru geodesie a tách nahrazujících kovové desky, v tuši, chemikáliích
a barvivech, kreslicích a rýsovacích perech. Zcela
kartografie u národních podniků, které budou opranedostatečné je sledování přiměřenosti spotřeby mavovat měřické přístroje a pomůcky,
teriálu pro některé úkoly a většinou ještě nejsou
k) zvyšovat počet motorovýcli vozidel v souladu
vypracovány spotřební normativy.
s úkoly a uvést v činnost dopravní hospodářství.
Pro doplnění práce strojů a přístrojů kvalitním
3. Intensifikace
provozním materiálem a jeho úsporné používání je
nutno:
Pokroková technika výroby má rozhodující výa) zjistit podrobně všechny nedostatky papíru,
znam pro zvyšování kapacity cestou intensifikace
náhradních hmot (umatexu, umakartu), umělých
výrobních procesů. Současně se zaváděním a využíhmot, tuší a barviva pravděpodobné jejich příčiny,
váním nové techniky je třeba zabezpečovat plné
jasně a přesně stanovit požadavky na tento materiál
využívání i techniky dosavadní.
s přihlédnutím k jeho normalisaci, kde to jde, ve
Stroje a přístroje nejsou ani v geodetické a kartostálé spolupráci s ministerstvem chemického průgrafické službě využity s krajní intensitou. Intensifikace výrobních postupů je zvlášť důležitá v geo- myslu a jeho orgány naléhat na zdokonalení uvedených výrobků a pomáhat k tomu prováděním přesdetické službě, protože stroje a přístroje se zpravidla
ných zkoušek a sdělováním zkušeností; zejména dbát
využívají jen půl roku, a to přístroje pro polní práce
na zdokonalení výroby nesrážlivých průhledných
pouze v létě a přístroje pro kancelářské práce zprahmot (astralonu), protože jejich použití úplně změní,
vidla jen v zimě. Změnou v projektové a plánovací
zrychlí a zlevní mnohé výrobní postupy,
činnosti by se jistě ještě daly najít mezery v jejich vyb) zřídit v KRÚ v Praze a GTKÚ v Bratislavě
užívání nebo v intensitě jejich využívání a vyplnělaboratoř pro přípravu chemikálií. a přípravnu barev
ním těchto mezer by se získalo další zvýšení výkonnosti.
pro tisk,
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c) stanovit a závést spotřehní normativy materiálu
a podporovat šetření a s ním soutěžení v úsporách
a odměňování každé úspory určitým procentem
z ušetřenéčástky,
d) zrevidovat rozměry stahilisačních značek, typisovat jejich tvary a velikost a soustředit jejich výrohu a distrihuci,
e) zrevidovat znova dosavadní tiskopisy s hlediska
jejich nezhytnosti,
účelnosti předtisku a využití
plochy, nepotřehné zrušit a neúčelné zdokonalit;
ještě více soustředit jejich ohstarávání (i pro Slovensko).
II. Stav a další úkoly při zajišťování technického
rozvoje výzkumem, plánováním, řídící a organisační
činností a výchovou kádrů
Předpokladem plného využití dosavadní techniky
je organisace práce na odpovídající úrovni. Někteří
vedoucí však místo toho, ahy organisovali práci na
úrovni používané techniky, analysovali příčiny neúspěchů, předcházeli příčinám poruch ve výrohě a
vzniklé poruchy odstraňovali, pokoušejí se omlouvat
a zdůvodňovat nedostatky "theoriemi" o neužitečnosti neho dokonce škodlivosti nové techniky a ohracet tak novou techniku proti pracujícím.
Zvýšením technické úrovně, jak je to plánováno
v předcházejícím oddílu, se připraví prostředí pro
dosažení nejvyšší výkonnosti, nejvyšší techniky. Pro
uskutečnění tohoto cíle jsou však rozhodujícími
kádry a jejich schopnost a pohotovost. Podíl lidské
práce je a hude v geodetické a kartografické služhě
vždy větší než podíl práce strojové a hospodárnost
výrohy a jakost výrohků hude na ní záviset více než
v jiných ohorech. Proto tolik záleží na péči o pracovníky a právě zde hude každá investice nejrentabilnější. Připravit pro pracovníky geodetické a
kartografické služhy nejvhodnější pracovní methody
a technologické postupy, umožnit jim přejímání nejlepších zkušeností, zvyšovat stále jejich kvalifikaci,
získávat je pro zlepšovatelské a vynálezecké hnutí,
výzkumem jim pomáhat řešit nejúčelněji ohtížné
úkoly a plánováním, organisací a kontrolou prací
zajišťovat co největší produktivitu a jakost hude
tedy zvlášť důležitou činností pro rozvoj geodetické
a kartografické služhy.
1. Pracovní

methody
a technologické
P9stuPy

Důležitou součástí technického rozvoje je nepřetržité zdokonalování a rozšiřování pokrokové technologie. Výrohní postupy v geodetické a kartografické
služhě hyly u nás celkem na výši, pokud jde o přesnost.
Slabinou u nás dosud je nedostatečné využívání
fotogrametrické methody při mapování. Pro odstranění tohoto nedostatku, které především závisí na
dostačujícím předstihu v provedení fotoleteckých
prací v dostatečném množství a jakosti, hyla již
učiněna některá opatření, zejména získány zkušenosti studiem přímo v .sovětském svazu. Od rozšíření fotogrametrie při mapování lze očekávat podstatné zrychlení a zlevnění prací, a proto toto rozšíření a zpracování podrohných výrohních postupů
patří k prvořadým úkolům.
Pro nové výrohní postupy a nové práce vůhec
mají mimořádný význam praktické zkoušky ve spolupráci s výzkumem a nejlepšími pracovníky.

I v dosavadních. postupech lze zjistit nedokonalosti neho neúplnosti, jejichž odstranění při množství,
práce podle nich konané představuje značné úspory
neho zlepšení jakosti výrohků. Je proto při revisi
a stanovení výrohních postupů třeha:
a) vypracovat na základě zkušeností získaných
přímo v Sovětském svazu a promítnutých do našich
poměrů podrohné postupy pro všechny fotogrametrické metody u nás vhodné a použitelné, dát je
co nejdříve prozkoumat a zavést do praxe,
h) zavést do kartografické tvorhy a výroh'y pracovní metody a technologické postupy užívané a
osvědčené v SSSR a vypracovat a zavést pro ně
typové instrukce, výrohní schemata a technickokalkulační dokumentaci,
c) připravené technologické postupy pro registraci
a evidenci půdy dát před zavedením prakticky vyzkoušet u několika ohlastních ústavů nejzkušenějšími pracovníky provedením zkoušek ve vhodných
katastrálních územích a podle takto získaných zkušeností stanovit konečný postup,
d) dosavadní pracovní metody a technologické
postupy podrohit revisi a podle jejích výsledků je
vydat v dokonalejším znění z~jména pro potřehu
orgánů mimo ohor půsohnosti Ustřední správy geodesie a kartografie,
e) připravit technologické postupy pro topografické mapování v měř. 1 : 2 000 (1 : 1 000) se vzorovými náčrty a mapovými listy na základě dosavadních zkušeností a podle výsledků praktických
zkoušek s použitím fotogrametrie a přihlédnutím ke
zkušenostem z hudování celostátního mapového
díla v měřítku 1 : 10000 (1 : ,5 000).
2.

Využívání

poznatků
zahraniční
a techniky

vědy

Vlivem mezinárodních konferencí, 'četnými vzájemnými studijními cestami a zkoumáním literatury
rozrostlo se přejímání zkušeností od SSSR a států
LD do velmi uspokojivé míry. Nelze zapomínat, že
v současné etapě i v předních kapitalistických státech technika v řadě odvětví postupuje rychle kupředu. Nelze proto podceňovat, ale naopak soustavně
sledovat, studovat a organisovat využívání poznatků
vědy a techniky z kapitalistických zemí. Tomu však
současný stav neodpovídá.
Důležitou součástí úsilí o rozvoj nové techniky je
výrohně technická propagace. Její dosavadní rozsah, úroveň a formy naprosto neodpovídají současným úkolům a potřehám. Je proto třeha všímat si
také literatury kapitalistických
států a přejímání
dohrých postupů z ní. Zkušenosti získané studiem
cizí literatury mají plný význam jen tehdy, hudou-li
také rozšiřovány puhlikováním a instruktážemi a
přejímány do našich technologických postupů, mohou-li je zlepšit.
Je proto v tomto směru nezhytné:
a) nejen dále a ještě více využívat výsledků vědecko-technické spolupráce se SSSR a zeměmi LD,
ale' i získat co nejvíce odhorné literatury, map a
atlasů také z kapitalistických zemí, vydaných. za
několik uplynulých let, kdy tyto puhlikace hyly
většinou nedostupné, soustavně studovat také tuto
odhornou literaturu a kartografická díla kapitalistických států a zpřístupňovat zjištěné úspěchy vhodI
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né pro zlepšení pracovních postupů u nás a rOZSIřovat je i jinak, využít geodetických a kartografických kongresů pro získávání zkušeností od účastníků z jiných zemí, organisovat studijní cesty specialistů z různých oborů, zejména z oboru kartografie
a reprodukce do zahraničí s vyspělou technikou za
účelem získání znalostí o novějších metodách práce,
nových strojích a nové technice pro další modernisaci polygrafické výroby,
b) při ukládání úkolů výzkumu a sestavování
theinatických plánů pro zlepšovatele přihlížet také
k výsledkům studia cizí literatury.
3. Zlepšovatelské

a vynálezecké

hnutí

Nevyčerpatelným, věčně živým zdrojem technického pokroku je tvůrčí iniciativa pracujících, vyjádřená v hnutí vynálezců a zlepšovatelů.
Vysoká kvalifikace s nadáním a zálibou pro určitý
úsek prací je nejživnější půdou pro zlepšovatelské
hnutí, které v geodetické a kartografické službě nemá
právě příznivé podmínky. Vlastní úkoly jsou stále
nad pracovní kapacitu existujících kádrů a termíny
splnění jsou tak těsné, že se pracuje s chvatem a vypětím všech sil. Proto téměř nezbývá volného času
na zlepšovatelskou činnost. Kromě toho· při letních
pracích odchází většina pracovníků přímo do pole,
kde jsou podmínky ještě svízelnější. Přesto, že není
v ústavech organisován provozní výzkum, vyskytuje
se dost zlepšovacích námětů. Jejich využití však
ztroskotává na nemožnosti výroby prototypů a na
odmítání výroby navrhovaných pomůcek v tak malém množství, v jakém mohou být upotřebeny v geodetické a kartografické službě.
K zlepšení stavu ve vynálezeckém a zlepšovatelském hnutí by přispěla tato opatření:
a) provádět provozní výzkum a uvolňovat pro něj
vynálezce a zlepšovatele na přiměřenou dobu od
normálních povinností, jakmile stav námětu tak
pokročil, že vyžaduje soustředěné práce,
1?) v opravně geodeticktch přístrojů a dílnách
VUGTK zařídit na náklad Ustřední správy geodesie
a kartografie výrobu prototypů vzešlých z námětů
a vynálezů, jakmile je pravděpodobné, že námět
bude použitelný a bude jej lze přijmout,
c) zařídit výrobu i menšího počtu pomůcek navržených zlepšovateli v opravně geodetických přístrojů anebo mechanických dílnách na opravu měřických pomůcek,
d) rozšířit soutěže ještě na více úkolů z thematických plánů a věnovat na odměňování zlepšovatelů
větší částky než dosud.
4. Výzkum
Nezbytnou podmínkou pro rozvoj nové techniky je
soustavná intensivní a cílevědomá badatelská, výzkumná, vývojová a projekční činnost. Pro její
úspěšné rozvinutí vytvořil náš lidově demokratický
řád příznivé předpoklady organisační, materiálně
technické a finanční.
Byly založeny Československá ak~demie věd, Slovenská akademie věd; v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje pracuje dnes kolem 100 výzkumných
ústavů a asi 18 000 pracovníků.
Četná jsou téŽ vývojová pracoviště u našich průmyslových podniků a činností projekční se zabývá
řada specialisovaných ústavů.

Přes krátkou dQbu své existence dosáhly naše
výzkumné a vývojové ústavy a pracoviště řady významných úspěchů. Dosažené výsledky však neodpovídají ani potřebám našeho hospodářství, ani vynakládaným prostředkům.
Dosud se prakticky nerozvinul základní výzkum
v oboru technických a ekonomických věd.
Odborná kvalifikace kádrů, jejich schopnost k vědeckému bádání vedle bohatých zkušeností jsou
prvním předpokladem pro úspěšný výzkum. výzkum může vést bezpečně k cíli jen stálým praktickým ověřováním theoretických předpokladů zkouškami na prototypech nebo zkouškami pracovních
metod přímo v praxi. V našem výzkumu nejsou
tyto předpoklady v plné míře splněny. Kvalifikace
výzkumných kádrů vyžaduje ještě zvýšení'; nebylo
lze dosud získat výzkumné pracovníky pro všechny
obory výzkumu, na příklad pro, tak důležitý obor
jako je fotogrametrie chybí vůbec. Tento stav je
téměř neřešitelný proto, že dosud se preferovala před
výzkumem praxe, která odmítala uvolnit požadované
pracovníky pro výzkum. Podařilo-li se získat schopného pracovníka, ztroskotalo obyčejně jeho přijetí
nebo udržení na bytových nesnázích v Praze nebo
na nízkém odměňování v rámci platového řádu pro
výzkum. Nejsou podmínky pro výrobu prototypů,
protože nebylo dosud možno zařídit mechanické
dílny. Styk s praxí je nedostatečný, protože výzkumné úkoly spotřebují plně téměř veškerý čas
pracovníků jen pro teoretické řešení. Výzkumná
činnost se tříští uplatňováním drobných požadavků,
ponejvíce mimo plán a téměř vůbec nedochází k spolupráci s vysokými školami.
K zlepšení uvedeného stavu je' třeba:
a) neuznávat důvody nepostradatelnosti ve výrobě
u pracovníků, kteří byli vybráni pro svoje vynikající
vlastnosti pro výzkum a přesvědčovat, že dokonalý
výzkum je nejlepší investicí právě pro praxi,
b) naléhat na bytové orgány, aby výzkumní pracovníci přeložení do Prahy získali přednostní nárok
na přidělení bytu,
c) prosazovat, aby platové poměry vynikajících
výzkumných pracovníků byly upraveny tak, aby
ti, kteří byli přeloženi z dosavadního působiště do
výzkumu, vždy finančně získávali,
d) dbát, aby pro vy.budování mechanických dílen
technické skupiny VUGTK a jejich zařízení bylo
pamatováno při investiční výstavbě a materiálně
technickém zásobování na přednostní obstarávání
přístrojů a materiálů potřebných pro výzkum,
e) činnost výzkumných pracovníků rozdělit tak,
aby aspoň jedna čtvrtina veškerého pracovního času
mohla být věnována praktickému výzkumu osobní
účastí na pracích ve výkonné službě a zkoušení
prototypů,
f) podrobovat ekonomickému hodnocení jak požadavky na výzkum tak jeho výsledky,
g) soustředit celostátní dokumentaci geodetickou
a kartografickou pro usnadnění výzkumu a umožnit
její rychlé využívání decentralisací vydávání výtisků a kopií některých jejích částí,
h) přidělovat některé výzkumné úkoly vysokým
školám a úžeji s nimi spolupracovat, zejména zavést
konsultace vědeckých pracovníků vysokých škol
s výzkumnými pracovníky a odborníky z praxe.
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organis

ace a kon trola

prací

Prvořadým úkolem vedoucích hospodářských pracovníků je zaměřit iniciativu dělníků a techniků na
řešení rozhodujících článků ve výrobě a zejména rozšíření přijatých zlepšení a vynálezů, výsledků vědy
a pokrokové techniky.
Především ředitelé ústavů musí považovat za povinnost udržovat hlavní výrobní programy na světové úrovni, chápat osobní odpovědnost za technickou úroveň výroby a iniciativně plánovat a bojovat
za plnění plánu technického rozvoje.
Je třeba přímo statutem ústavů uložit ředitelům
povinnost udržovat hlavní výrobní program na světové technické úrovni.
Odborové organisace musí ještě účinněji vysvětlovat bezprostřední zájem pracovníků na zavádění
a využívání techniky a překonat obtíže při zavádění
nové techniky a technologie do výroby.
Objektivní nutnost řídit výrobu na nové, vyšší
technické úrovni, putí poznat ekonomické zákoni"
tosti vývoje a využívat jich, vyžaduje kvalitativně
vyšší úroveň vedení a řízení národního hospodářství.
_ Mnozí hospodářští pracovníci jak ústavů, tak
USGK a SGK na Slovensku nestačí zvládat nové
a vyšší úkoly vedení a řízení hospodářství, řídí
svěřené úseky byrokraticky a bez znalosti věci.
Podceňování techniky v této etapě vývoje našeho
hospodářství se nutně projevilo i v nedocenění významu tvůrčích technických pracovníků a v podcenění významu odborné kvalifikace vůbec.
Dobrá organisace prací může urychlit splnění úkolů
a snížit výrobní náklady, a proto je třeba stále ji
zdokonalovat a nikdy 'se nespokojit !s její dosaženou
vysokou úrovní. Její zanedbání má neblahé následky,
protože zpomaluje práce a může zavést do nich nedodělky a nepořádek. Zatím není a hlavně v uplynulých letech nebyla organisace prací <Jokonalá. Nedbalo se a nedbá se ani dosud na úplné dokončení
a řádné zkontrolování prací a tak roste rozpracovanost. Na příklad není možné někdy použít výsledků nákladného polního měření, protože nebyly
zcela vyhodnoceny a zkontrolovány a stalo se dokonce
v jednom případě, že došlo vydáním nekontrolovaných výsledk~ k značné národohospodářské škodě
a ke sporům. Spatnou organisaci musí odkrýt doqrá
a včasná kontrola, na níž .také velmi závisí jakost
prací. Má proto mimořádný význam zejména při
úkolovém systému mezd, kde v honbě za zvýšením
odměny nebo nadměrném překračování norem se
někdy upouští od vlastních kontrol a pečlivosti
v práci a jakost prací klesá. Naše kontrola nemůže
zatím všude zvládnout své úkoly ,li její rozšíření
a tím včasnější od40.lování nedostatků, nepřesností
a nepořádků je tedy nutným průvodním zjevem při
rozšiřování úkolového systému odměn.
Pro zavedení přísného pořádku do výsledků prací
a zastavení poklesu jejich jakosti je nutno:
a) zorganisovat odstraňování rozpracovanosti tak,
aby rozpracovanost byla v nejkratším čase likvidována a nepřipouštět zahájení polních prací, dokud
není bezpečně zajištěno včasné zpracování polních
prací již vykonaných,
•
b) předepsat kontrolu každé práce v určitém stadiu
vedoucím a v určitém rozsahu orgánům technické
kontroly,

c) zavést oceňování a přejímání provedených geodetických a kartografických prací a podřadné práce
nepřijímat,
d) stanovit kriteria pro oceňování jakosti prací
a jejich přejímání, při čemž prvním z kriterií by byla
přesnost a druhým grafická dokonalost.
6. Plánování

a projektování

Dosavadní praxe plánování technického rozvoje
neodpovídá požadavku, aby všechny složky technického rozvoje byly plánem cílevědomě a v souladu
s potřebami národního hospodářství usměrňovány.
Nedostatek dlouhodobé perspektivy vede k odtrženosti technického rozvoje od perspektivy rozvoje
národního hospodářství a nezabezpečuje potřebný
předstih výzkumných a vývojových prací a přípravy
nové techniky a technologie. Jednotlivé složky technického rozvoje se vyvíjely bez potřebné koordinace,
jeho plánování nebylo organicky skloubeno s ostatními částmi plánu. K odstranění uvedených nedostatků nepostačí roční plány, ale jedině plán perspektivní, sestavený nejen na období jedné pětiletky, ale
u nejdůležitějších odvětví, v oblasti výzkumu a výchovy kádrů na období dvou až tří pětildtek.
Základní cestou plánovitého rozvoje a zavádění
nové techniky do národního hospodářství je investiční
výstavba a modernisace ústavů a zařízení. Zatím však
byla investiční výstavba v praxi řízena z roku na rok,
bez výhledu na delší období, což vedlo k vážným
chybám.
Vážně byly zanedbány modernisace a rekonstrukce
ústavů, ačkoliv právě touto cestou lze rychle zvýšit
produktivitu
práce a výrobní možnosti s malým
podílem stavebních prací a při vyšší efektivnosti vynakládaných prostředků.
/ Celý dosavadní systém plánování a kontroly
plnění plánu nenutí k maximálnímu zavádění a využívání nové techniky pro splnění plánovaných výrobních úkolů.
Úkoly plánu technického rozvoje nejsou dostatečně
promítnuty do ostatních částí plánu, zejména plánu
výroby, práce, vll'stních nákladů, a zajištěny plánem
materiálně technického zásobování, investiční vý-'
stavby a plánem finančním. Tato nedostatečná skloubenost a koordinace je i vážnou brzdou realisace výsledků technického rozvoje.
Rozpis úkolů plánu technického rozvoje provádí
se formálně, bez konkretních znalostí technicko-ekonomických podmínek jednotlivých ústavů. Plnění
plánu technického rozvoje je řídícími hospodářskými
orgány podceňováno, řešení vývojový()h konstrukčních a technologických probléJllů je zatlačováno do
pozadí a veškeré úsilí se krátkozrace soustřeďuje
k odstraňování běžných nedostatků ve výrobě.
V geodetické a kartografické službě lze spolehlivě
plánovat jen na podkladě správné plánovací metodiky a ukazatelů stanovených se 'zřetelem na specifické podmínky na podkladě dokonalého projektování. Studijní delegace, která se vrátila ze Sovětského svazu potvrdila, že úliipěchy sovětské geodesie
a kartografie jsou z velké části založeny na důsledném uplatňování této zásady při plánování a na důkladném a včasném vypracování projektů těchťo,
prací. V naší geodetické a' kartografické službě je
projekční činnost teprve v začátcích a plánování
z ní nemůže pro zatím mnoho využít.
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Je třeba:
a) zvýšit projekční připravenost i u nás podle sovětského vzoru, zdokonalit
metodiku plánování,
stanovit správnější a přesnější ukazatele a učinit je
základem pro technické a hospodářsko-finanční plánování,
b) sestavit plán technického rozvoje na nejbližší
roky a perspektivní plán rozvoje na další roky, '
c) připravit plán technického rozvoje všech ústavů
s přihlédnutím k jejich rekonstrukci a modernisaci.
7. Kvalifikace

pracovníků

Strana a vláda věnují výchově nových kvalifikovaných pracovníků pro vedení a řízení hospodářství
stálou péči a pozornost. Strana vyzývá hospodářské
vedoucí, aby si osvojovali techniku a nespoléhali na
to, že bez technických znalostí lze řídit složitý a citlivý výrobní aparát.
i
. .Přesto existují nedostatky ve výchově a rozmišťování hospodářských a technických kádrů, nových
kvalifikovaných pracovníků i v poměru ke staré
inteligenci - nedostatky, na kterých není možno
dAle setrvávat.
.
Strana a vláda zdůrazňují, že řešení úkolů výstavby
je nutno zabezpečit jednak výchovou nové inteligence, jednak získáním četných příslušníků staré
inteligence pro výstavbu socialismu. Nesprávný postoj některých pracovníků ke starým odborníkům
způsobil, že řada z nich se dosud plně nezapojila do
tvůrčí práce. Je třeba je"plně zapojit do tvůrčího procesu, dát jim v jejich práci potřebnou pravomoc
a plnou politickou podporu.
Na vyřešení složité problematiky výchovy a rozmístění kádrů na vedoucích místech, na účinnějším
podchycení iniciativy dělníků a techniků a na plném
zapojení technické inteligence do tvůrčího procesu
především závisí vytvoření podmínek pro mohutný
rozvoj tethniky v příštím období.
O jakosti prací a dobré jejich organisaci rozhoduje
ve velké míře kvalifikace pracovníků. Zde jsou u nás
ještě nedostatky způsobené jedn.
při soustředění
geodetické a kartografické služby převzetím pracovníků mnohdy s nízkou odbornou úrovní, specialisovanou jen na určité úseky, jednak přijímáním nových
nezapracovaných
a teoreticky ne zcela dokonale
připravených sil, kteréžto nedostatky byly způsobeny
i dřívější nedostatečnou specialisací výchovy odborníků na vysokých školách a průmyslových školách, a konečně novou druhovo stí prací.
Výcviku nově přijatých sil pro geodetickou a kartografickou službu není dosud na některých ústavech
věnována soustavná péče vinou nedostatečného pochopení odpovědné úlohy vedoucích pracovníků.
Poněvadž využití výrobních prostředků, správné
dodržování technologických postupů a využívání zkušeností mohou zajistit jen kvalifikované kádry, je
nutné:
a) cílevědomě zvyšovat kvalifikaci výkonných
kádrů intensivnějším
teoretickým a ekonomickopolitickým školením v kursech a individuálním výcvikem při výkonu praéí pod vedením zkušených
odborníků, kteří lepší organisací svých prací a úkolů
budou moci věnovat odbornému výcviku více času,
b) přezkoušet kvalifikaci a politickou úroveň odpovědných vedoucích pracovníků, a ty, kteří neský-

tají záruku, že mohou uvedené nedostatky odstranit,
nahradit jinými,
c) rozšířit instruktáže vykonávané předními pracovníky, zlepšovateli a novátory a přenášet tak
nové zkušenosti přímým stykem na nejširší okruh
pracovníků.
To jsou hlavní směry rozvoje geodetické a kartografické služby a prostředky pro rozvoj nové techniky. Jsou poněkud jiné než v průmyslových oborech, protože i její povaha se liší od povahy průmyslové výroby. Zatím co v průmyslové výrobě lze
nejvíce získat nasazením strojů a automatisací, zde
dosáhneme nejvíce dobře organisovanou a cílevědomou činností pracovníků v geodesii a kartografii
a soustavnou péčí o zlepšení jejich odborné kvalifikace a podněcováním jejich iniciativy pro nejširší
rozvoj a uplatňování nové techniky.
Závěr .
Program dalšího technického rozvoje československé geodesie a kartografie, jak jsem naznačil, musí
se stát věcí všech technických i hospodářských pracovníků našeho oboru. Technicko-inžénýrští pracovníci, kteří se již velmi dobře osvědčili při zvládání
někdy velmi mimořádných úkolů, vezmou zajisté
tento program za svůj cíl a ve spolupráci se všemi
pracovníky oboru přinese uskutečnění tohoto programu další vzestup produktivity geodetické, topografické a' kartografické práce, která přispěje na
tomto úseku k maximálnímu uspokojování potřeb
mapových podkladů.
Velká většina našich technických a hospodářských
pracovníků našla svoje místo a plně osvědčila svou
oddanost výstavbě nového společenského řádu v naší
zemi. Velká většina naší technické inteligence si uvědomila jaké postavení se jí dostává oproti tomu,
které měla za doby kapitalismu. Naše technická inteligence je si vědoma, že společenský význam její
práce i odměňování za tuto práci budou stále stoupat, tak jak bude stoupat produktivita práce. A zvyšování produktivity práce záleží na tom, jak budeme
rychle umět zavádět do naší práce novou nejvyšší
techniku a nové produktivnJ a ekonomicky i technicky zdůvodněné technologické pracovní postupy.
Zavádění nové techniky bude znamenat také, že
je třeba více než dosud dbát na zvyšování kvalifikace pracovníků. Technický rozvoj je neuskutečnitelný bez daleko intensivnějšího sebevzdělání a bez
poznání. a využívání nejnovějších poznatků vědy
a techniky ve světě. Proto je naléhavě třeba využívat
v co největší míře vědecko-technické spolupráce se
Sovětským svazem a zeměmi lidové demokracie a
zavádět u nás vše, co se 'v těchto "Spřátelených zemích
osvědčilo. Naše technicko-inženýrské
kádry mají
ještě vyšší povinnosti, a to sledovat i pokrok vyspělých kapitalistických zemí a využívat plně i pokrokových poznatků vědy a techniky těchto zemí.
Strana a vláda umožňuje studijní cesty, účasti na
konferencích, dovoz technické literatury. To však
také zavazuje inženýrEko-technické pracovníky, aby
poznatků takto získaných bylo co nejdříve využito
v ~ašich provozech.
V duchu thesí strany a vlády budou učiněna opa·
tření, aby byly uplatněny socialistické zásady odměňování podle výsledků práce a podle stupňů kva·
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lifikace. Zlepšení prémiové soustavy zabezpečí odměňování podle výsledků tvůrčí práce.
Českoslovenští geodeti a kartografové mají před
sebou uchvacující perspektivy pronikavého rozmachu
našeho národního hospodářství, jehož součástí je
i obor geodesie a kartografie. Svůj velký úkol zvlád·
neme, když ještě více než dosud, ještě s větší energií

a vypětím budeme po boku dělnické třídy a pracujících rolníků klestit cestu všemu novému, co obohatí naší vědu a techniku, jejíž vymoženosti nám
pomohou zvládnout všechny uložené výrobní úkoly.
Na této cestě přeji všem inženýrsko-technickým
a hospodářským pracovníkům oboru geodesie a kartografie mnoho zdaru!
.

vývoj autoredukce v tacheometrii při svislé lati
Ing. LadisZav KZika
vývoj podZe konstrukčních principů. DáZkoměry optické, opticko-mechanické,
mechanické. Popis nového autoredukčního tacheometru fmy Kern s pohybZivými nitěmi. Sovětský tacheometr "Vysotomer"
StodoZkevičův mechanická autoredukce spojená s nitkovým dáZkoměrem, přímé měření nadmořských výšek zaměřovaných bodů.
Snaha odstranit redukční výpočty v tacheometrii
a zrychlit tak pracovní postup vedla ke konstrukci
nejrůznějších autoredukčních tacheometrů. Jde v podstatě o tři základní způsoby řešení, uplatněné v konstrukci autoredukčních tacheometrů. Autoredukce
je dosaženo způsobem bud' a) optickým, nebo b)
opticko-mechanickým, nebo c) mechanickým.
Řešení zpravidla směřuje k získání dálkoměrného
úhlu, k určení vodorovné vzdálenosti a převýšení
zaměřovaného bcdu nad stanoviskem stroje.
V tacheometrii neměříme úhel, ale odčítáme laťové úseky na lati umístěné v pozorovaném bodě.
V přesných pracích se vžilo používání vodorovné
latě. V inženýrské nitkové tacheometrii i tacheometrii topografické se užívá latě svislé. U vodorovné
latě odpadá při normálním složení vzduchových
vrstev chyba z refrakce, které se nemůžeme vyhnout
při lati svislé. Dosáhneme tedy při vodorovné lati
větší přesnosti, avšak její praktické užití naráží-na
obtíže, zvláště když terén je nepřehledný. Práce
s jejím urovnáváním na stojanu je nepohodlná a
zdlouhavá. Zmenší-li se délka latě, zmenší se i pracovní okruh; naproti tomu svislá lať má značné
výhody: přenášení a stavění je jedf!.oduché, lať se
snadno transportuje, poměrně značná délka (5 m)
umožňuje měř~ní i v nepřehledném terénu. Pro
tyto přednosti -projevuje se proto i v přesné tacheometrii snaha používat latě svislé.
Konstruktivní řešení, některým ze tří uvedených
způsobů a), b) c), závisí v prvé řadě na toni, jaké se
kladou požadavky přesnosti na redukované veličiny.
Jelikož se přístroji zpravidla vyhotovuje výškopisný plán nebo topografická mapa, bude konstrukce
ovIivněna též měřít k em mapy. Sna h ou k onstru k téru
je sestrojit universální přístroj. Velká a malá _mě·
řítka mapy kladou však vždy protichůdné požadavky. Při velkých měřítkách (1: 1000, 1: 2000)
nepřekročí délka záměr zpravidla 150 m a možno
klást zvýšený důraz na přesnost ve změření vodorovné vzdálenosti i převýšení (dovolené odchylky
pro mapy velkých měřítek nepřesahují několik centimetrů na 100 m délky). Pro mapy středních
měřítek (1 :5000 -;- 1 : 10000) je nutno počítat
s délkami záměr až 300 m - 400 m a při ma..
lých měřítkách (1: 25 000) až 1 km i více. Se

bodu neklesá úměrně s přesností pro změření horizontální vzdálenosti. Ve středních měřítkách 1 : 10000,
1 : 5000 jsou na př. kóty určovány na 1 desetinné
místo metru a vzdálenosti na celé metry. S těchto
hledisek je nutno pak posuzovat různé konstrukce
autoredukčních tacheometrů.
Při autoredukci umožňuje přístroj zpravidla přímo
odčítat vodorovnou vzdálenost a převýšení, daných
nejčastěji vztahy:

D

k • Z;

H

=

k' . Z ,

D,~r\le

~

-_.

\
a'

--

H

c

. - ';8

---- --+-_.
,,
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Optické autoredukční tacheometry
Pracím ve velkých měřítkách dobře vyhovují optické redukční dálkoměry. V následujícím výkladu
jsou popsány jen nejdůležitější konstrukční prvky
umožňuJ'ící dosažení autoredukce.

o

zmenšováním měřítka ubývá i požadované přesnosti
v určení horizontální vzdálenosti, avšak přesnost ve
změření výškového rozdílu nebo nadmořské výšky

=

při čemž zpravidla k = 100, k' = 10, 20, 50, 100.
Význam značek je patrný z obr. 1.

Autoredukce u diagramových nebo křivkových
tacheometrů je založena na převádění vzorců, platných pro nitkovou tacheometrii a analaktický dalekohled, na jednoduché závislosti uvedené vpředu. Podle
známých vzorců je:
základní vzdálenostní rovnice
D = k'Z,
("čtená vzdálenost''')
D' = k . Z • cos e,
skloněná (šikmá) vzdálenost
redukovaná (vodorovná) vzdálenost........
..
Do = k'
co~2e,
výškový rozdíl (převýšení) . . H = k . Z . !sin 2e

z·

Pro analaktický dalekohled platí vztah D

i

=
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k· Z; při tom je F ohnisková vzdálenost čočky,
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která je ekvivalentní soustavě skládající se z čočky
analaktické a objektivu a y obrazová velikost laťového úseku. Pak je možno psát

Obr. 2.
Zorné~pole_Hammer-Fennelova dalekohledu při sklonu záměrné
přímky.
a) Vodorovná vzdálenost 0,124 X 100 = 12,4 m
b) Výškový rozdíl
- 0,100 X 20 = - 2,00m

Hammerovu myšlenku jiným způsobem rozvinula
fma Kern při konstrukci autoredukčního záměrného
pravítka a autoredukčního tacheometrického theodolitu DKR "Construction Dr H. Wild". Přístroje
opatřila diagramem vyrytým na skleněném kotoučku,
který se při sklápění dalekohledu automaticky stáčí
kolem středu ležícího vně dalekohledové trubice. Na
druhém sklíčku pevném je vyryt osový křížek, svislá
ryska a dvě krátké vodorovné rysky nitkového dálkoměru. Diagram tvoří čtyři mírně zakřivené čáry.
Vzdálenost obou vnějších křivek, t. j. horní a dolní,
se mění s cos2e a slouží k měření redukované (vodorovné) vzdálenosti; odlehlost obou vnitřních křivek
je funkcí (sin e, cos e) a slouží k určení převýšení
(obr. 3).
Diagramem obdobně uspořádaným řešena autoredukce u tacheometru
"Dahlta".
U původního
stroje "Dahlta" je diagram vyryt na svislém skleněném kruhu zasahujícím do dráhy světelných paprsků procházejících dalekohledem o dvakrát zalomené optické ose. Diagram sestává ze základní kružnice, křivky vodorovných vzdáleností a tří křivek
výškových (konstanty k' = 10; 20; 100 jsou určeny
pro záměry skloněné pod úhly e = OK-lIK; 7K-25K;
12K-49K) a obsahuje ještě svislou nastavovací rysku
(obr. 4). Tacheometr byl nár. podnikem VEB Carl
Zeiss v Jeně (NDR) v poslední době zdokonalen a označen "Dahlta 020". Zdokonalený typ má opticky
výkonnější dalekohled terestrického typu. Zvětšení
dalekohledu je 25násobné (u původní Dahlty bylo
20násobné). Optika je velmi dobrá, obraz bezbarvý,
jasný.
Svislý kruh je oddělen od diagramového kruhu,
takže v zorném poli se neobjeví obraz svislého kruhu
(obr. 4). Diagram je v"elmijemně vyryt na zvláštním
prsténci. Zorné pole je přehlednější a odčítání SYislého kruhu přesnější. Křivky diagramu .na rozdíl
od uspořádání Hammerova zabírají celé zorné pole.

na tenkém sklíčku, umístěn nad točnou os~u dalekohledu, promítá se do zorného pole tak, že se při různém sklonu záměrné přímky objeví v zorném poli
dalekohledu různé části diagramu. Stroj byl konstruován r. 1901, překonstruován r. 1930, r. 1948
aJ. 1953. (Stejným způMbem~vyřešila problém také
fma Breithaupt v Kaselu.)

Podle zkoušek, které provedli Ing. Dr Válka,
Ing. Šlitr a Ing. Pola~ecký
v r. 1954 s typem 020,
je možno do vzdálenosti 100 m dosáhnout v délkách
přesnosti charakterisované střední chybou ± 20 cm
na 100 m~při pečlivé práci, při měření větších délek
je nutno počítat s chybou až ± 50 cm na 100 m.
Přezkoušely se též křivky o konstantách 10, 20, a
100 a zjistilo se, že u křivky s konstantou 10 je možno

Do=(~

'cos2e)laH=(~

.. ~ sin2e)'1

(1)a(2)

Výrazy' v závorkách musí být konstantní
a nesmí se měnit s úhlem sklonu e. Je proto nutné, aby
obrazová velikost y byla funkcí úhlu e. Jsou voleny
dvě závislosti a tudíž dvě křivky - jedna (y) pro
délky Do, druhá (y') pro 'převýšení H - vyjádřené
rovnicemi:
~.
Y

c~s2e = k,

!:-.~ sin 2e = k'
Y

.2

Na tomto principu je založena konstrukce tacheometru Hammerova-Fennelova,
jehož diagram se
skládá ze tří křivek: základní kružnice, čili t. zv.
nulové čáry, z čáry vodorovných vzdáleností Do
a z čáry výškových rozdílů H (obr. 2). Diagram vyryt

Obr. 3.
Zorné pole Kernova autoredukčního
tacheometrického theodolitu DKR.
a) Vodorovná vzdálenost
0,213 X 100 = 21,3-m
b) Výškový rozdíl'
.
0,154 X 20 = -3,08 m

Obr. 4 (levý).
Zorné pole dalekohledu "DahIta".
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Obr. 4 (pravý).
Zorné pole dalekohledu "Dahlta 020".
Zenitová vzdálenost
= 109,31 g
Zenitová vzdálenost
= 109,31 g
Vodorovná vzdálenost = 34,2 m
Výškový rozdíl
= -5,04 m
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počítat se střední chybou do ± 15 cm na 100 m,
u křivky 20 se střední chybou ± 20 cm na 100 m
a u křivky 100 se střední chybou ± 28 cm na 100 m.
Dosahová vzdálenost "Dahlty 020" je 300-400 m.
Práce s Dahltou je, pokud jde o získání určovacích
prvků, ve srovnání s obyčejnou nitkovou tacheometrií o něco hospodárnější, nevyrovná se však tomuto způsobu měření co do přesnosti. Protože odečítání laťových úseku je méně snadné, je čas potřebný
k práci v poli poněkud delší než u nitkové tacheometrie. Jelikož náklady na polní měření jsou nejpodstatnější položkou, neprojeví se celkovli úspora
takovou měrou, jak bychom snad očekávali.
Podobný závěr platí i pro dříve uvedený diagramový tacheometr fmy Kern DKR. Tacheometr
Hammer-Fennelův je kromě toho příliš citlivý, těžký
a nepohodlný pro práci v poli (autoredukční zařízení
je dosti choulostivé).
.
Pro tacheometrii ve středních měřítkách 1 : 5000
a 1 : 10000 nepřinášejí již diagramové tacheometry
pozoruhodných výhod, neboť při delších záměrách
ubývá přesnosti a vzrůstají obtíže v odečítání laťového úseku pro výšky. Dosvědčuje to způsob,
který se vžil v praxi při měření s autoredukčními
tacheometry diagramového typu, kdy se odčítá vodorovná vzdálenost. Do, svislý úhel 8 a převýšení se
počítá ze vztahu H = Do' tg 8. Ušetří se tím jen
redukce vzdáleností.
V této souvislosti je třeba se zmínit ještě o autoredukčním tacheometru diagramového
typu Wild
RDS, který je určen pro inženýrskou a topografickou tacheometrii se svislou latí. Stroj byl sestrojen
v poslední době ve švýcarském závodu H. Wild
v Heerbruggu a jeho přesnost charakterisuje poměrná chyba v délce o málo větší než 1/1000. Jako
u předchozích strojů diagramového typu mění se
i zde s úhlem sklonu 8 důmyslným zařízením odlehlost křivek a tedy i dálkoměrný úhel b. Diagram
sestávající ze základní, výškové a délkové křivky je
vyryt na skleněném prstenci, který je nasazen na
točné ose dalekohledu, a to na jejím opačném konci
než svislý kruh. Jemným mechanismem se při naklánění dalekohledu pod úhlem 8 otáčí diagramový
kotouč s prstencem o násobek úhlu 8. Dalekohled
je terestrický a má 24násobné zvětšení.
Není známo, zda přístroj byl u nás vyzkoušen pro
topografickou tacheometrii, avšak lze předpokládat,
že platí o ;něm totéž, co bylo řečeno o diagramových
tacheometrech a vyzkoušeno u Dahlty 020.
Aby byly vyčerpány všechny hlavní typy optických dálkoměrů, které pracují se svislou latí, je nutné zabývat se v dalším výkladu dálkoměry, jejichž
dálko měrné zařízení - skleněný achromatický klín,
umístěný před dalekohledem - dává vznik druhému
obrazu laťové stupnice. Jsou to d voj obr a z o v é
dálkoměry.
Je známa řada konstrukcí, sestávajících z jednoho
nebo dvou klínků, které posunují druhý obraz nulové
rysky laťové stupnice nebo stupnice vernierové proti
obrazu neposunutému. Aby odečítání zbytků dílku
bylo zjemněno, jsou mnohé z nich vybaveny ještě
optickým mikrometrem. Tyto dáikoměry jsou konstruovány většinou jako doplňovací nástavce k theo·
dolitům a pracují s vodorovnou latí. Dálkoměry se
osvědčily při přesné polární metodě, avšak práce

s hori~ontální latí je těžkopádná a zdlouHavá. Snaha
o zvýšení ·přesnosti při měření se svislou latí vedla
inž. Barota k tomu, aby konstruoval ve spolupráci
se závodem Wildovým autoredukční dvojobrazový
dálkoměr pro svislou lať. Dálkoměr se nasazuje na
Wildův repetiční theodolit. Vernierem se odečítá
5 cm, jednotlivé centimetry se odhadují.
Nevýhodou dvojobrazových dálkoměrů je malá
dosahová vzdálenost - asi do 150 m - nehledě
k tomu, že délka vodorovné latě nesmí z praktických důvodu přesáhnout asi. 2 m. Při větších vzdálenostech je dělení latě nezřetelné, hodnota paralaktického úhlu, odpovídajícího stupnicovému dílku,
se vzdáleností neustále klesá; obrazová velikost dílku
se zmenšuje.
Tuto závadu odstraňuje logaritmicko-tacheometrický dálkoměr zvaný "Lotakeil" vyrobený nár. podnikem VEB Carl Zeiss v J eně a určený jako nástavec
předsazený dalekohledovému objektivu theodolitu

Obr.S.
Dělení log. latě s klínovou (nulovou) značkou v zorném poli
dalekoWedu a theodolit "Theo 030" s nasazeným klínem "Lotakeil".

"Theo 030". Hlavní součástí tohoto dálkoměru je klín,
který umožňuje měření způsobem známým z Tichého
logaritmické tacheometrie, při níž se užívá latě s logaritmickou stupnicí. Teorie konstrukce
laťové
stupnice je osvětlena akademikem Ing. Dr Ryša.
vým v "Geodesii". Uveďme jen hlavní charakteristické vlastnosti:
1. velikost dílku laťové stupnice roste úměrně
s jeho vzdáleností od počátku stupnice;
2. vzdálenost dílku stupnice, proťatého spodní
záměrou, od počátku stupnice je přímo úměrná vzdá·
lenosti latě od stroje (horní záměra je nastavena na
počátek stupnice);
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3. posledúí dílek laťového úseku (proťatý spodní
záměrou) je nezávisle na vzdálenosti vždy vidět
pod stejným paralaktickým úhlem;
4. dělení na lati je označeno kruhovými značkami,
které se s rostoucí vzdáleností od počátku zvětšují
a to tak, že jejich obraz v dalekohledu je při každé
vzdálenosti stejně velký;
5. odťítací značka odpovídající nulovému dílku je
klínového tvaru a působením optického klínu se posouvá po stupnici, na níž odčítáme logaritmickou
mantisu (na dvě desetinná místa); zbytek intervalu
se odečte mikrometrem, jímž se posune obraz značky
na nižší kruhový dílek obrazu neposunutého tak,. aby
jí lIyl kroužek rozpůlen (obr. 5). Na bubínku mikrometru odčítáme pak dvě další čísla logaritmické
mantisy.
Tacheometrické rovnice
při konstantě 100 jsou:
vodorovná

(podle prof.

Ryšavého)

vzdálenost

Do

=

100l(cos2e

+ 0,01 sin e . cos e)

(3)

výškový rozdíl (převýšení)

H:-

100l(sin e . cos e

+ 0,01 sin

2

e)

(4)

+A
log H = log (100 ·1) + B

log Do = log (100 ' 1)

Terestrická refrakce a "večerní"
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V rovnicích značí 1 laťový úsek, e úhel sklonu záměrné přímky. Hodnoty pomocných výrazů A i B
jsou logaritmy výrazů v závorkách rovnic (3) a (4),
které se najdou v tabulkách pro změřený úhel
sklonu e. K redukci na vodorovnou a k výpočtu
převýšení se vyhledají čísla k logaritmům, jejichž
mantisy se zvětšily o additamenty A, B příslušné
k úhlu sklonu dalekohledu.
Způsob logaritmický není již autoredukční, neboť
neodstraňuje redukční výpočty; výpočty jsou ovšem
snadné a dosti rychlé.
Podle zpráv účastníků kursu optického měření
vzdáleností v J eně se dálkoměrný klín osvědčil;
při praktických cvičeních se dosáhlo dobrých výsledků (ve čtení na 600 m byly rozdíly kolem 20 cm).
Logaritmicko-tacheometrický
klín má tyto pozoruhodné přednosti:
Dosahová vzdálenost se zvětšuje až na 600 m při
práci s 3metrovou latí, po.zorovací podmínky jsou
stejné pro malé i velké vzdálenosti, přesnost v měření délek je značná (hrubé čtení na lati - jemné
na bubínku).
Výhodné bude používání klínu při mapovacích
pracích ve středních měřítkách, a to při zhušťování
bodového pole, při zaměřování vlícovacích bodů (snadná manipulace s 3m latí). Dále jej bude možno použít
v přesné tacheometrii, v inženýrské tacheometrii a
v přesných polárních měřeních polohopisných a výškopisných.
(Pokračování.)

refrakční součinitel na SloVensku

Geodetický a meteorologický výzkum terestrické refrakce; "Večerní" refrakční koeficienty z oboustranně- měřených zenitových vzdáleností. Výpočetní postup a sestavení výsledků. Závěr.
Již více než dvě století studují geodeti zákony
. terestrické refrakce a přesto se. dosud nepodařilo odstranit její podstatný škodlivý vliv I).a přesnost trigonometrického měření výšek, jehož je neoddělitelnou složkou. V době přesných měřických přístrojů
a metod je refrakce hlavním zdrojem chyb při měření výškových úhlů a současně první příčinou, proč
stále ještě dá"áme přednost geometrické nivelaci.
Meteorologie

a geodesie
odhalují
tosti :refrakce

zákoni-

Daný problé~ může optimálně řešit geodesie ve
spolupráci s meteorologií. Prostředí, ve kterém probíhá záměr a od stanoviska theodolitu k cíli, je často
tak různorodé, že nelze spolehlivě stanovit všechny
činitele, působící na velikost terestrické refrakce,
resp. refrakčního koeficientu. Zatím co měření teploty, tlaku a příp. i vlhkosti je poměrně snadnou záležitostí, zůstává zásadním meteorologickým problémem určení vertikálního teplotního gradientu,
který spolu s různorodým terénem pod záměrou hlavně v přízemních vzduchových vrstvách - je
největší překážkou k získání přesnějších výsledků.
V tomto směru nebylo dosud dosaženo zcela uspokojivých závěrů. Nebudeme se podrobně zabývat
fysikální stránkou problému a omezíme se pouze na
rozbor geodetických údajů.

Existují zde dva známé způsoby řešení: srovnam
výsledků trigonometrického měření výšek a geometrické nivelace nebo výpočet z oboustranných současně měřených zenitových vzdáleností. Obě metody
jsou přibližné, při velkém množství údajů a vhodně
voleném prostředí vedou však ke konkretním závěrům.
N ověj ší výzkumné

práce

Známé výzkumné studie K. M. Bauernfeinda v roce
1881 byly směrodatným podkladem pro námi dosud
všeo.becněpřijímanou
zásadu, že doba od 10 do
16 hodin je nejvhodnější pro měření výškových úhlů.
Teprve nedávné práce francouzských (Laborde, Levallois)a sovětských (Izotov, Pellinen) geodetů nezávisle přivedly toto tvrzení na správnou míru. Na
podkladě teoretického rozboru a praktických zkoušek bylo zjištěno, že pro trigonometrická měření výšek
je nejzpůsobilejší doba, kdy refrakční koeficient je
nejstálejší, nebo se mění jen nepatrně, .t. j. od 8 do
18 hodin s poledním přerušením, zvláště při špatné
jakosti cílů (vibrace).
Výzkum terestrické refrakce se v poslední době
znovu stává aktuálním vzhledem k možnému použití trigonometrického měření výšek pro určení tížnicových odchylek a převýšení geoidu nad elipsoi-·
dem. V tomto směru -byly a jsou dosud v přítomné
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dohě prováděny v různých zemích práce, jejichž
cílem je co nejpřesnější určení refrakčních poměrů
a největší možné zvýšení přesnosti měření výškových úhlů (Finsterwalder, Kohold, Hoffmann aj:).

vyse ~důrazněno, methodou přibližnou, vycházející
z těchto zjednodušených předpokladů:

Výpočet
"večerních"
refrakčních
koeficientů
~ ohoustranně
měřených
zenitových
vzdáleností
Na podkladě rozsáhlých údajů základní trigonometrické sítě ČSR je možno nové zásady pro trigonometrické měření výšek ověřit a příp. rozšířit jejich
platnost pro naše území. Za tím účelem hyla vyhrána
východní část sítě (Slovensko), kde se vyskytují
nejrůznorodější typy teré~u: Jihoslovenská nížina,
Vysoké Tatry. Potřehnými hodnotami jsou ohou. stranné zenitové vzdálenosti, které hyly na každém
hodě základní trigonometrické sítě pro určení opravy
ze sklonu vertikální osy theodolitu měřeny průměrně
v 5 skupinách v různých dnech, různými ohservátory a přístroji typu Wild T 3. Měřické věže, hudované pro ohservaci v naší nejpřesnější síti, jsou zvlášť
důkladné. Stanoviska theodolitů a světelné cíle
(světlomety) jsou ve výši nejméně 6 m nad zemí. Průhěh jednotlivých záměr je zvlášť pečlivě studován,
takže paprsek s jednoho hodu na druhý prohíhá
v prostředí nerušeném "neklidnými" vzduchovými
vrstvami při zemi. Zenitové vzdálenosti hyly měřeny
v dohě od 19 do 23 hodin před i po západu slunce.
Během této dohy nehyly nalezeny žádné ohecně
platné systematické změny refrakčníchvlivů
(na př.
podstatné zmenšování zenitových vzdáleností s časem). Některá měření hyla na ohou sousedních hodech současná neho téměř současná, jiná hyla provedena v různou roční dohu i v jiném roce. Rozhor
přesnosti měřených hodnot neodhalil žádné dlouhodohé (měsíční, roční) změny refrakčních vlivů, hyla
však nalezena téměř lineární nepřímo úměrná závislost mezi rozptylem (krátkodohé - hodinové,
denní - refrakční změny)" jednotlivých zenitových
vzdáleností a nadmořskou výškou. Rozptyl se pohyhuje od ± 5cc v horských ohlastech (v mezích měřických chyh) do ± 200cc v nížinách (viz tah. 1),

Rozptyl (v cc)

±
±
±
±
±

5
10
20
30
200

Nadmořská výška (v m)

1. záměra mezi theodolitem a cílem tvoří kružnicový ohlouk Sl ~ S2 ~ S (viz ohr. 1),
2. refrakční opravy pro oha sousední hody v daném
časovém intervalu jsou stejné '1 ~'2 ~',
3. hladinové plochy v hadech SA a SB jsou rovnoběžné.
. Měřené zenitové vzdálenosti předem opravíme
o hodnotu vyplývající z rozdílu výšek jednotlivých
cílů a stanovisek
,fc

B=e

cc

Ll B

S

zenitové vzdálenosti

~=~+~

~=~+~

~

použijeme k vyjádření vztahu v trojúhelníku
IX

1900 a výše
900-1900
400- 900
300- 400
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=<1A
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Tyto redukované

Tab. 1.

/
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+

200g
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Po dosazení
IX

S
R
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ecc

,cc

= k~ecc
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a úpravou získáme výraz
což při průměrné délce stran 32 km vyvolá maximální nepřesnost určení refrakčního součinitele
± 0,002 resp. ± 0,06. K rozhoru hylo použito
všech hodnot"· na každém stanovisku, i když údaje, naměřené v různé dohě, mohly při existenci
dlouhodohých změn refrakce zhoršit přesnost hledaných součinitelů. Protože jde o yečerní měření,
nazýváme vypočtené koeficienty "večerními" refrakčními součiniteli stran základní trigonometrické
sítě. Sestavení a zhodnocení výsledků vede k zajímavým závěrům.
Výpočetní
postup
Výpočet refrakčního koeficientu je, jak již hylo

k = 1-

~

Secc

(z~

+ z~

200g)

-

(3)

Suhstitucí z (2) a (1) za z~ resp. z~ dostáváme konečný vztah pro výpočet refrakčního koeficientu
z ohoustranně měřených zenitových vzdáleností
.
k = 1-

~

Sec.

(zA

+

ZB -

200g)

-

~

S2

(LlA

+ Ll

B),

(4)
k=I-[I]-[2],
podle něhož hyl výpočet prakticky prováděn.
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"Večerní" refrakční koeficienty z různých částí
Slovenska byly připsány v jednotkách druhého desetinného místa do náčrtu základní .trigonometrické
sítě k jednotlivým jejím stranám. Interpolací pak
bylo možno vymezit oblasti stejných součinitelů, jež
až překvapivě souhlasí s vertikálním členěním' terénu (viz obr. 2).
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Křivky jsou přirozeně dosti hrubé, protože každý
koeficient charakterisuje poměrně rozsáhlé území.
Z grafického přehledu je však na první pohled patrna
souvislost refrakčních součinitelů s nadmořskou výškou, jak ukazuje následující tabulka.

Refrakční součinitel

j

0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,20
0,30

Střední nadmořská

1900
1300
900
600
400
250
150

výška

m
m
m
m
ID
ID

m

Střední nadmořskou výškou rozumí se průměrná
nadmořská výška terénu pod celou záměrou.
Závěr.
Podrobný rozbor výsledků a jejich porovnání s meteorologickými údaji by přesahovalo rámec našeho
článku. Poukážeme na praktické důsledky této studie.
V oblastech koeficientů 0,12 až 0,16 nedochází
k větším dlouhodobým a krátkodobým změnám terestrické refrakce ani ve večerních hodinách. Změny
ve fysikální struktuře ovzduší - s výjimkou přízemních vzduchových vrstev - podstatně neovlivní
u nás požadovanou přesnost měření výškových úhlů.
Různost délek stran (15 až 50 km) nikterak nepůsobí na hodnotu refrakčních koeficientů, které nelze
přirozeně považovat za střední součinitele pro celý
den. Potvrzují však závěr naší studie, že v nadmořské výšce 400 m a výše lze rozšířit
dobu
vhodnou
pro trigonometrické
měření výšek
i do pozdního
večera.
Nejnestálejší jsou přirozeně roviny jižního a východního Slovenska, kde všechny měřické úkony
bývají značně ztěžovány nebezpečnými refrakčními
jevy. Náš výpočet možno též použít jako kriterium
obtížnosti jednotlivých záměr základní trigonometrické sítě. NejvyÍší hodnoty "večerních" refrakčních součinitelů určují rovněž - shodně
s praktickými zkušenostmi různých observátorů - nejkritičtější záměry i pro
měření vodorovných směrů.
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Zlepšovací návrhy problémy a stanoviska
Vyhodnocení soutěže pro vynálezce a zlepšovatele
v oboru ge?desie a kartografie
Soutěž na vyřešení thematických úkolů z oboru
geodesie a kartografie vypsaná ÚSGK dne 12. hřezna
1955 (č. j. 243-23/17-3257/55) a uveřejněná v 5. čísle
Geodetického a kartografického obzoru, sv. 1/43
(1955), hyla oheslána 28 příspěvky.
Z
č. 1
č. 2
č. 3

celkového počtu došlých podání řeší úkol:
- nitkový tacheometr.
. . . . . . 3 návrhy,
- universální geodetické pravítko
. 8 návrhů,
- měřické latě nivelační a tacheometrické.
. . . . . . . . . . . . 6 návrhů,
č. 4 - planimetr nové konstrukce
...
9 návrhů,
č. 7 - zhotovení tiskový~h kopií přímým
fotografováním.
. . . . . . . . . 2 návrhy.

Č.
Č.
Č.

Nedošly návrhy na vyřešení těchto úkolů:
5 ,- vtiskovací značky, kreslení čísel a popis map,
6 - zhotovení konceptu mapy rytinou do laku
na astralon,
8 - používání astralonové tuše a odstraňování
staré kreshy.

Zhodnocení jednotlivých příspěvků soutěže provedla dne 11. listopadu 1955 porota za řízení místopředsedy s. Ing. Macáka, složená z těchto členů:
Ing. A.dámka z VÚGTK,. s. Vlčka z GTÚ, s. Maliny
z KRU, Ing. Štefka.z OUGK v Praze, Ing. Nedvěda
a Ing. Koláčného z USKG .- všichni s právem hlasovacím a Ing. Formana z USGK s hlasem poradním.
Da!ší členové s hlasem poradním s. Kuhec a s. Mašek
z Ustřední !,-omise pro vynálezecké a zlepšovatelské
hnutí při UV Svazu zaměstnanců místního hospodářství se zhodnocení l.lezúčastnili.
Porota při zhodnocení přísně dodržela zásadu
tajnosti. Ohálky se jmény účastníků hyly otevřeny
až po projednání a zhodnocení všech předložených
návrhů a zhodnocení jednotlivých podání provedeno
postupně podle daných úkolů takto:
Úkol č. I - Nitkový' tacheometr.
.Úkol nebyl vyřešen komplexně, a proto prvá cena
nehyla udělena. Druhá Cena 500,- Kčs přiřknuta
návrhu označenému heslem "Léto 55", autor Ing.
Dr Miroslav Hauf, zeměměřická fakulta, Husova 5,
Praha 1 - Staré Město.
Třetí cena 300,- Kčs udělena za návrh označený "Vega", autor Ing. Antonín Prokeš, OÚGK
Bratislava.
Úkol č. 2 - Uníverální geodetické pravítko.
Úkol nebyl vyřešen komplexně, a proto prvá cena
nebyla udělena. Druhá cena 500,- Kčs udělena
za návrhy o'značené "Technické zlepšení - úspora
času - odstranění dřiny" a "Pokrok v technice a
zlepšení v radostnou práci odmění", autoři obou
návrhů - kolektiv Ing. Rudolf Koller, Ing. Kamil
Klimeš a Ing. Oldřich Dostál od OÚGK v Brně.
Třetí cena 300,- Kčs udělena za návrhy označené "Polar", autor Ing. Alois Klecker OÚGK Opava
- měř. oddíl v Přerově, Riegrova 13 a "Sohěslav",
autor Ing. Miroslav Martinů, lesnická fakulta, Studentská 14, Praha-Dejvice.

úkol č. 3 - Měřické latě - nivelační a tacheometrické.
Úkol nebyl vyřešen komplexně, a proto prvá cena
nehyla udělena. Druhá cena 500,- Kčs udělena
za návrhy označené "Benda", autor Benedikt Bo·
gemský, Trenčín, Ludový hájik 7 a "Hliník", autor
Ing. Antonín Prokeš, OÚGK Bratislava.
Úkol č. 4 - Planimetr nové konstrukce.
Úkol nehyl vyřešen komplexně, a proto prvá cena
nehyla udělena. Druhá cena 500,- Kčs udělena za
návrh označený "Soutěž vynálezců a zlepšovatelů",
autor Ing. Karel Hesoun, Praha 6 - Dejvice, ul.
Pohraniční stráže 21.
Třetí cena 300,- Kčs udělena za návrhy označené:
"Planar", autor Ing. Alois Klecker, OÚGK v Opavě-Přerov, Riegrova 13,.
"Zdeněk", autor Ing. Zdeněk Kašpařík, Přerov,
Trávník 7,
"Krivkomer",
autoři: Ing. Vladimír Labuza a
Ing. Antonín Prokeš, OÚGK Bratislava,
"Z", autor Ing. Antonín Prokeš, OÚGK Brati·
slava,
"Anaplan", autoři.: Ing. Jan Gašpar a s. František
Mašlonka - oha OUGK v Žilině.
.
Příspěvky na vyřešení úkolů:
č. I - nitkový tacheometr, označený "Do druhé
pětiletky" autor Ing. Dr Václav Kolomazník, Chlumec nad Cidlinou č. 437, .
č. 2 - Universální geodetické pravítko, označený
"Logaritmické pravítko", autor Ing. Ladislav Hromádko od OÚGK Brno,
č. 3 - Měřické latě - nivelační a tacheometrické,
označené: "Svislata",
autor František Mašlonka
OÚGK Žilina,
"E GP 836", autor Ing. Jaroslav Béher, Energoprojekt, n. p. Praha I, Příkopy 15 (Dětský dům), a
č. 7 - Zhotovení tiskových kopií přímým fotografováním, označený
"Soutěž zlepšovatelů", autor Ing. Jaromír Tlustý,
Praha 11 - Žižkov, Čajkovského 7,
hyly odměněny částkou 200,- Kčs, která hyla
vyplacena jako záloha odměny z titulu zlepšovacích
námětů. Pro přiznání této odměny vzala porota
v úvahu úsilí, které účastníci projevili ve snaze
pomoci rozvoji techniky v oboru geodesie a kartografie, jehož společenský význam den ode dne vzrůstá a neobejde se bez širokého vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí.
Návrhy na vyřešení úkolů:
č. 2 - Universální geodetické pravítko, označené
"E G P 830", autor Ing. Jaroslav Béber, Energoprojekt ·n. p. Praha I - Příkopy 15,
"Diktor", autoři Ing. Jan Gašpar a František
Mašlonka, oha OÚG K Žilina,
,č. 3 - Měřické latě - nivelační a tacheometrické,
označený
"Čitelnost", autor Ing. Antonín Prokeš, OÚGK
Bratislava,

1956/15

Geodetický obzor
sv. 2/44 (1956) Č. 1

4 - Planimetr nové
"I. K." a "Weti" autor
OÚGK Bratislava, byly
jednání jako zlepšovatecí
Č.

konstrukce, označené
obou Ing. Antonín Prokeš,
navrženy k dalšímu pronáměty.

Ze soutěže byly vyloučeny:
Návrh ozna§ený "Univerální", autor Ing. Antonín
Prokeš od OUGK Bratislava, který daný úkol č. 2
neřeší,
návrh "Nemo", autor Benedikt Bogemský, ŽilinaLudový hájik, který navrhuje nejmenší dílek dělení
latě 1 dm (čtení možné jen na decimetry),
návrh "Elektrický planimetr", autor Ing. František Koudelka OMS Holice, který úkol č. 4 neřeší
a je pouhým oznámením, a
návrh "Praha-jih",
autor Karel Neubertz VÚGTK
úkol neřeší, a byl proto považován jen za informativní zprávu o tom, kterými způsoby, používanými
v zahraničí, lze úkol č. 7 vyřešit.
Všechny k soutěži obeslané návrhy, odměněné
i neodměněné, pokud nebyly ze soutěže vyloučeny,
nebo pokud nejsou navrhovatelem,označeny
za vynález, budou dále projednány jako' zlepšovací náměty, nebyly-li jako takové již projednány_
Došlé návrhy, mimo návrhy ze soutěže vyloučené,
nebo jako zlep}ovací náměty již protednané, budou
p.ostoupeny VUGTK k průzkumu. VUGTK zhodnotí
jednotlivé náměty třeba i pro jejich částečné využití v praxi, zhodnotí všechny klady a navrhne
vyhotovení prototypu, případně provede jeho vyhotovení vlastními silami. V případech, kde k vyřešení úkolů není třeba vyhotovit prototyp, navrhne
způsob, který by daný úkol vyřešil.
Žádáme všechny účastníky soutěže, pokud jejich
náměty byly odměněny, nebo byly navrženy k dal-

551.526.8

Vysockij, L V.
(Fajkoš, A:, překlad.)
Strukturně geologické mapování. Přeloieno z ruského originálu "Strukturno-geologičeskaja s'jomka" vydaného nakladatelstvím Gostoptechízdat, Moskva-Leningrad
1946. Vydalo
Státní nakladatelství technické literatury v řadě báiíské literatury.
96 str., 27 obr., 5 lit., 9 příl. (tab.), cena Kčs 5,90.
Přirozené bohatství naší země ani zdaleka neni dosud zjištěno
tak, jak by zjištěno být mělo a jak si to hospodářský rozvoj státu
neúprosně vynucuje. Je přirozené, že jako dobří hospodáři své
země se zejména v posledním desetiletí staráme o získání přeWedů o skutečném stavu nerostného bohatství naší země, které
opatřujeme jednak Ústředním ústavem geologickým v generelu
a dalšími průzkumnými ústavy jednotlivých resortů v podrobnostech.
Výsledky prací těchto organisací jsou v první řadě strukturně
geologické mapy. O těchto mapách je pojednáváno v příručce
na kterou chceme upozornit.
Z obsahu knížky uvádíme názvy základních kapitol: Strukturní
mapa, Druhy a metody geologického strukturního mapování,
Organisace strukturně geologických průzkumů v terén.u, Metodika a technika strukturně geologického mapování, Zpracování
materiálu terénního geologického pozorování. Kniha je doplněna
přílohami, v nichž jsou uvedeny výkonové normy a tabulky potřebné ke geologickému šetření, zkoumání a měření v terénu.
Knížka nám dává naWédnout do organisace prací sovětských
geologů, kteří na topografických mapových podkladech dodaných
orgány Hlavní správy geodesie a kartografie ministerstva vnitra
SSSR konají jednu ze základních přípravných a průzkumných
prací k výstavbě veliké sovětské země.

slmu projednání jako zlepšovací náměty, aby vypracovali články, které budou postupně uveřejňovány v odborném časopise "Geodetický a kartografický obzor". Články psané strojem s jedním průpisem
a doložené příslušnými výkresy vyhotovenými tuší
Iia bílém kladívkovém papíru, zašlete redakci časopisu "Geodetický a kartografický obzor", Kostelní 42,
Praha 7 - Holešovice, k rukám Ing. Štorkána.
Výsledky soutěže pro vynálezce a zlepšovatele
v oboru geodesie a kartografie ukazují důležitost
soutěžního hnutí pro další technický rozvoj tohoto
oboru. Soutěž ukázala také kolik reserv se skrývá
v kolektivu odborných pracovníků a na druhé straně
odhalila také nedostatky
zlepšovatelského hnutí,
zejména na úseku kartografie. Neobeslané návrhy
na vyřešení úkolů z tohoto úseku jsou toho důkazem.
Bude proto potřeba!, aby na úseku kartografie byla
věnována zvýšená pozorno~t zlepšovatelskému hnutí,
zlepšovatelům a vynálezcům, a to jak se strany vedení ústavů, tak se strany závodních výborŮ. a jejich
komisí pro zlepšovací návrhy.
Věříme, že zlepšovatelské hnutí v oboru geodesie
a kartografie neustrne na dosavadních výsledcích
a že tyto výsledky budou všem pracovníkům, kteří
buď ze skromnosti nebo z obav před neúspěchem
svého zlepšovacího návrhu se první soutěže nezúčastnili, povzbuzením a pobídkou k další zlepšovatelské
práci, jejíž výsledky docházejí tímto nejen čestného
uznání, ale i finančního odškodnění. Doufáme proto, že i nadále nám budou účastníci soutěže pomáhat
při řešliní složitých úkolů, které nám současná doba
ukládá. Přejeme všem našim zlepšovatelům a vynálezcům mnoho úspěchů a mnoho zdaru v jejich
velmi záslužné práci, která je hna'cí silou technické·
ho pokroku a rozvoje československé geodesie a kartografie.
J. H.

Publikace je určena studujícím průmyslových škol hornických
a geologických, jakož i geologům v praxi. Lze ji doporučit k prostudování a našim geodetům, topografům a kartografům, kterým
knížka ukáže, k jak významným a dalekosáWým úkolům slouží
jimi vyhotovované topografické mapy, jež jsou jednou ze základních pomůcek strukturně geologického mapování.
Topografické mapy v serii měřítek 1: 100000, 1: 50 000,
1 : 25 000 a 1 : 10000 v Gaussově zobrazení elipsoidu Krasovského jsou v Sovětském svazu základními podklady strukturně
geologického mapování země. UrycWené pořízení serie topografických map uvedených měřítek na celém území naší republiky
je v současné době jedním z Wavních úkolů Ústřední správy
geodesie a kanografie. Nebude proto na škodu, když všichni,
kteří se podílejí na splnění tohoto úkolu, budou mít přeWed
o tom, k čemu a jak výsledky jejich práce slouží. Knížka, na níž
upozorňujeme, nám otvírá jeden úsek mnohostranné J'oužitelnosti .topografických map všech měřítek.
Storkán
625.7/8
Pospíšil, E.
Přestavba silniční sítě v CSR. Vydáni první vyšlo v únoru
1955, 124 stran" 1 obr., 21 tab., 15 příloh, SNTL, řada dopravní
literatury, cena váz., Kčs 15,90.
Kniha pojednává o státním silničním plánu, o výstavbě vozovek, o přestavbě silniční sítě a jejím doplnění a o plánovací, projektové a rozpočtové přípravě přestavby silnic a mostů.
Z Wediska našeho oboru je knížka veími zajímavá, zejména
tím, že dokumentuje potřebu mapových podkladů ve všech
fázích příprav projektové a rozpočtové dokumentace přestavby
a výstavby silnic v naší republice, jak ani není jinak možné.
Tak na př. k. studíjní a podkladové složce plánu náleží sesta-

1956/16

Geodetický obzor
sv. 2/44 (1956) Č. 1
vení funkčních krajských map, map sílničních profilů, map vozovek podle výWedové dopravy a map zájmových hospodářských
oblastí, všechny v měřítku 1 : 200000. Ve funkčních mapách
bude znázorněna t. zv. funkce silnic s jejich roztříděním na spoje
mezíkrajové, meziokrskové a pod. Z těchto map a z map sčítání
dopravy se sestavují mapy silníčnich profilů, v nichž je znázorněno, jaký profil bude nutný na jednotlivýcp. spojích. V mapě
vozovek podle výhledové dopravy jsou vyznačeny potřebné
změny vozovek, jak se zřetelem na očekávaný provoz, tak i vzWedem k provozu nynějšímu. Konečně v mapách zájmových hospodářských oblastí je zakreslen průmysl, energetické zdroje, nalezíště rudná, uhelná a pod. a rekreační možnosti a hodnocen
vliv růstu těchto hospddářských činítelů na budoucí dopravu.
Výsledné hodnocení všech těchto map je znázorněno ve výsledných návrzích přestavby silniční sítě, zpracovaných v krajských
mapách 1 : 200 000; v těchto mapách je již provedena kategorisace a homogenísace silníčních sítí v krajích.
I další složky plánu přestavby silniční sítě opírají se o mapové
podklady. Mapy autobusové dopravy, mapy vozovek, mo"tů a
křižovatek silnic se železnicemi, mapy komunikačních závad
a pod. mají za podklad speciální mapy v měřítku 1 : 75 000
a topografické mapy v měřítku 1 : 25 000. Podélné profily jsou
pak konstruovány v měřítku 1 : 10000/1000 a normální řezy
a profily v měřítku 1 : 100.
Po grafické stránce bude tudíž plán přestavby silníční sítě
zpracován na podkladě map krajů v měřítku 1 : 200000, k nímž
budou příloženy další části plánu.
Je velmi pravděpodobné, že kartografické zpracování všech
částí plánu přestavby silniční sítě bude na podkladě výsledků
dopravní statistíky svěřeno našim odborníkům, kartografům,
kterým proto doporučujeme dokonalé obeznámení se s touto
publikací, která je jinak určena pracovníkům v silničním stavitelství, plánovačům, projekčním pracovníkům a posluchačům
odborných škol silničních.
Storkán.
518.5: 526.9 : 681.14

Eggert, O.
Kol1, F.
Klietsch, G.
Geodatische Rechnungen
mittels der Rechenmaschine. (Geodetické výpočty počítacím strojem.) 1954, K. Wittwer,
Stuttgart, III. vydání; VIII + 132 str., 85 obr., 3 tabulky,
váz. 14,80 DM.
Vývoj a rozšíření počítacích strojů v posledních letech vyžaduje, aby jejich uživatelé byli stále podrobně seznamováni s mechanismem, kapacitou i nejhospodárnější obsluhou nejmodernějších strojů. Pro zeměměřiče je počítací stroj zvláště důležítým výrobním prostředkem, a proto jistě všichni uvítají krásně
vypravené a zdařilé třetí vydání známé příručky, velmi pečlivě
revidované a přepracované ing. Klietschem. Úvodní kapitoly
popisují za doprovodu technicky zdařilých ilustrací jednotlivé
mechanické typy počítacích strojů s uvedením charakteristických
typů. Zaujme tu m. j. miniaturní počítací stroj Curta, který při
poměrně velké kapacitě se vejde do dlaně ruky. K novému
vydání jsou připojeny nové obšírné statě o Ramsayerově funkčním stroji a o strojích s řízeným programem; pro praktického
. počtáře přinášejí cenné přeWedné informace. Hlavní část knihy
tvoří použití počítacích strojů při geodetických výpočtech.
Praktický počtář tu získává cenné a velmi podrobné poučení
o výpočtu pravoůhlých souřadniC podrobných a polygonových
bodů, o transformaci souřadnic, výpočtu směrníků a vzdáleností,
výpočtu průsečíků přímek, protínání vpřed se směrníky i úWy,
protínání zpět, výpočtu centračních prvků a centračních změn
směrů, přenosu zeměpisných souřadnic, výpočtu souřadnic
Gaussovy projekce ze zeměpisných souřadnic, vyrovnáni trigonometricky určených bodů, výpočtu ploch, dělení obrazců, řešení
normálních rovnic modernisovaným Gaussovým algorithmem
a o počítání a dekadickými doplňky. Každá operace je doplněna
číselnými příklady pro jednoduchý i spřažený počítací stroj
s návrhem početní předlohy. Ke knize jsou připojeny tabulky
délky poledníkového oblouku, součinitelů pro přenos zeměpisných souřadnic a součinitelů pro výpočet Gaussových souřadnic
na mezinárodním elipsoidu. Seznam literatury obsahuje 95 prací
včetně početních tabulek. Kniha, tištěná dokonale a bez chyb
na pěkném papíře a krásně vázaná, je dlouho očekávaným průvodcem geodetických počtářů, pro něž přináší· nepřeberné
množství informací a poučení. Doporučujeme všem, aby si ji
co nejdříve opatřili a s využitíÍI1 získaných poučení. stále zvyšovali produktivitu své práce.
Otakar E. Kádner
526.9
Steklý, V.
Příručka
ke čtení na skleněných kruzích optických
theodolitů 1955, SNTL. Praha, 43 str., 43 obr., brož. 1,53 Kčs.
Brožura kapesního formátu vhodným způsobem nahrazuje
někdy již těžko přístupné návody k optickým theodolitům Wild,

Kern a Zeiss a je zejména středním kádrům pomůckou při poněkud složitějším čtení dělených kruhů. Ze strojů jsou popsány
typy Wild T O, TI, T 2 a T 3; Kern DK I, DK 2, DKM 1
a DKM 2; Zeiss IV, III, II, F, Th 40 a Redta a ze sovětských
OT 10. Postrádáme uvedení sovětského theodolitu OTC nebo
výborného Th 2 VEB Freiberger Priizisionsmechanik (který
k nám byl v řadě exemplářů dodán z NDR) nebo strojů Miller
s novodobě dělenými skleněnými kruhy vysoké přesnosti. Z Wildových strojů chybí redukční tachymetry RDS a RDH. Všechny
tyto stroje se mohou v naší praxi vyskytnout. Misto výrazu
"dílek" při výkladu čtení na optických koincidenčnich mikrometrech (na př. str. 9, 4 ř. zdola) by snad bylo lépe vysvětlit
způsob čtení desítek minut s pomocí výrazu "interval". Brožura
je velmi pěkně a přehledně sestavena, používá většínou reprodukcí a příkladů z originálních návodů výrobců (proto autotypie nejsou příliš zdařilé pro dvojitou mřížku) a stane se jistě
též díky své nízké ceně majetkem každého zeměměřiče a vůbec
techníka, který používá moderních theodolitů při své práci.
Otakar E. Kddner
626/627:526.9
Hospodář, Jar.
Spoutané vody. Mladá fronta, Praha 1955, 260 str., množství obrázků a přiloh. Váz. Kčs 44,50.
Krásně vypravená kniha seznamuje přístupným způsobem
čtenáře velmi podrobně s úpravami vodních toků a se splavňováním řek kanalisováním a regulací, popisuje typy a stavbu jezů,
přehrad a elektráren. Protože uvádí se správným odborným názvoslovím všechny v praxi se vyskytující vodní díla s detailními
nákresy, je velmi důležitá zejména pro zeměměřiče, kteří mají
za úkol provést měření v okolí vodotečí nebo přímo na nich.
V měřickém elaborátu by se měly vyskytovat jen takové popisy
vodních děl, které odpovídají úřednímu názvosloví (na př. rozlišení jezů: s výplní, pevný, hradlový, válcový, segmentový,
poklopový atd.), čímž kvalita map a plánů ještě více vzroste. Proto
je třeba knihu, která obsahuje velké množství materiálu zejména
obrazového, nakladatelstvím pečlivě vypravenou (až na některé
autotypie) všem čtenářům vřele doporučit tím spíše, že je psána
lehkým a živým stylem, takže její četba je vítaným osvěžením.
Otakar E. Kádner
517/519 :526.8

Dynkin J. B.
Uspenskij V. A.
Praha 1955, 226 str., 161

Matematické
besedy. SNTL,
obr., váz. Kčs 20,50.
Kniha Matemátické besedy není samoúčelnou popularisující
knihou o počtech, ale náročně voleným výběrem statí ze tří nejmodernějších oborů vyšší matematiky: z topologie, z theorie
čísel a z počtu pravděpodobnosti. Z topologie jsou vybrány
neobyčejně zajímavé ůlohy o barevných mapách, přímo se dotýkající matematické i praktické kartografie (na př. poučka Volynského a Eulerova). Z theorie čísel nalezneme jednak kapitolu
o aritmetice zbytků podle modulu map, o rovnicích a mnohočlenech a zejména o Fibonacciově posloupnosti a Pascalově trojúhelníku (důležité k porozumění principu počítacích strojů s řízeným programem). Z theorie pravděpodobnosti jsou vhodně
vybrány t. zv. Markovovy řetězy (náhodné procházky) včetně
zákona o velkých číslech. 70 posledních stran knihy podává
podrobné řešení úloh z první části. Význam této pozoruhodné
knihy, kterou nám dokonalým způsobem zpřístupnil akademik
E. Cech, není jen ve výkladu uvedených disciplin a v řešených
úlohách, ale zejména v tom, že čtenáře učí moderně matematicky
myslet a aplikovat zdánlivětheoretické partie analysy na běžnou
praxi. Není třeba zdůrazňovat, jak je pro dnešní feodety, kterým
je do ruky dávána nejmodernější technika ve formě elektrooptických přístrojů a pod., potřebné, aby si moderní směry matematiky osvojil a po způsobu vědců Sovětského svazu je uměl použít
v denní praxi k dosažení ještě přesnějších a dokonalejších výsledků při poznávání naší planety. Knihu vřele doporučujeme.
Otakar E. Kádner

526.8
Hough, Floyd W.
A Modern MiJitary Grid System. (Moderní vojenská souřadnicová soustava.) 1954, X., Proceedings-Amer. Society of Civ.
Engrs. 9 str., 3 obr.
Spojené státy jako jedny z posledních přecházejí z dosud užívané polykonické projekce z r. 1917 na dnes rozšířené GaussKriigerovo zobrazení v šestistupňových pásech pro vojenskou
potřebu. Je to modifikace nazvaná UTM (Universal Transverse
Stereographic) pro zeměpisné šířky do 80 Pro pólové vrch1iky
se užívá stereogra:fické zobrazeni (Universal Polar Stereographic). UTM urychleně přejímají i ostatní kapitalistické armády.
Pracuje se s referenčním elipsoidem Hayfordovým, při čemž
se i v USA pociťuje nutnost jeho náhrady nebo alespoň ověření.
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Armádní mapovací služba shromažďuje geodetický, astronomický a gravimetrický materiál k odvození nové referenční plochy a pro mezikontinentální spojení triangulací. Šestistupňové
pásy UTM mají překryt 50 mil na stycích a redukci měřítka na
hlavním poledníku 1 : 2 500, čímž' skreslení na ploše pásu se sníží
téměř 050 %' Pro vojenské účely se převádí do UTM geodetický
materiál. Převod se týká asi 3 milionů souřadnicově určených
bodů z celého světa, z toho již 800.000 bodů bylo publikováno.
Při výpočtech se užívá elektronkových strojů, zejména při určení
rohů listů na dosavadních mapách. Označování listů map a pásů
se liší od úpravy mezinárodní a sovětské. Okraje map nejsou ur·
čeny částmi poledníků a rovnoběžek, ale souřadnicovými čarami
v UTM. Zobrazované plochy na jednotlivých listech jsou prak.
ticky stejné, za to však vznikají komplikace na stycích, jež
u mezinárodního a sovětského způsobu nejsou.
Ing. Rambousek.
526.9 (021)
Drake Dr Joh.
Taschenbuch liir Vermessungsingenieure. 128 stran, 21 příloh,
formát 12 X 16,5 cm, VEB Verlag Technik, Berlin 1953, vydání
první, cena váz. Kčs. 18,60.
Velký rozvoj výstavby Německé demokratické republiky se
odráží zřetelně ve stále rostoucím počtu nových technických
knih. Jsou vydávány nejen obsáhlé učebnice, ale i praktické
příručky, které v Německu mají už svou tradici.
Taschenbuch fiir Vermessungsingenieure je příručkou zeměměřického oboru. Autor si dal za úkol sestavit vhodnou pomůcku,
která by pomohla praktikům řešit mnohostranné úkoly, jaké na
zeměměřiče klade rychlý rozvoj a rozmanitost výstavby. V příručce jsou základní matematické vzorce, základy polohopisného
a výškového měření, polygonální výpočty, protínání vpřed,
zpět a pod. Do příručky bylo zařazeno též vytyčování oblouků
a některé základní údaje o železnicčních a silničních stavbách.
Na konci příručky jsou tabulky mocnin, dále čtyřmístné tabulky
přirozených hodnot (setinného dělení), tacheometrické a vytyčovací tabulky. Knížka má 21 příloh, které obsahují smluvené
značky, vzory a popisy plánů podle německé normy pro zeměměřické práce (DIN Verm). Grafická úprava je dobrá, jen tabulky mocnin by měly mít zhuštinou formu ostatních tabulek.
Knížka není příliš obsáhlá, ale přitom obsahuje vše, co zeměměřič při polních pracích nejčastěji potřebuje. Může dobře plnit
úkoly, které měl autor při jejím sestavování na mysli.
Ing. O. Jeřábek.
529:621.396.91
De Haas, Th.
A New Method and a New Instrument for the Determination of the Chronometer
Correction
by Means of
Radio Signa1s. (Nový způsob a nový přístroj pro stanovení
korekce chronometru pomocí radiosignálů.) Zpráva přednesená
na desátém hlavním sjezdu Mezinárodní geodetické unie v Římě
1954. Publikace Holandské geodetické komise.
Z podnětu prof. Roelofse provedl autor studii přijmu a užiti
časových radíotelegrafických signálů pro přesné určeni korekce
hodin. Výsledkem je zcela nová metoda, visuální znázornění
a elektronkové zvětšení vteřinových rázů vysílaných stanicí
typu WWV. Přesnost nové methody je řádově 1/1000 seC, při
čemž chyby a nejistota vlivem atmosférického šumu a rušícího

Směrnice ke zlepšeni technického normování výkonu
a odměňování práce v resortu Ústřední správy geodesie
a kartografie
(Výnos ÚSGK č. j. 04-357-7940/1955 ze dne 24. ll.

1955)

Úvod
Cílem našeho hospodářstvi a všech opatření, která pro zabezpečení rozvoje a zdokonalování výroby provádíme, je zajistit soustavný růst 'hmotné a kulturní úrovně lidu.
Jediným zdrojem vzestupu životní úrovně lidu je stálý růst
a zdokonalování výroby na podkladě růstu produktivity práce
cestou zavádění a využívání nejnovější techniky, zlepšování
organisace práce a technologie výroby a rozvíjení tvůrčí iniciativy pracujících.
'
V závislosti na tom, jak zdokonalujeme řízení, plánování
. a organisaci výroby, jak využíváme reserv, zdrojů a možností,
které nám poskytují přednosti našeho lidově demokratického
zřízení, můžeme lépe uspokojovat neustále rostoucí potřeby lidu.
Rozvoj socialistického· hospodářství vyžaduje správné tech-

,

vlivu cizích stanic jsou prakticky vyloučeny. Obsluha při příjmu
nevyžaduje zvláštního výcviku, čte se přímo korekce v milísekundách. Celístvý počet vteřin se zjistí podle změny modulace
(po pěti vteřinách).
Základem přístroje je katodová trubice se dvěma k sobě kolmýmí výchylnými soustavami. Proud elektronů se zobrazuje
v lineárním pohybu, ovládaném přes elektronické zvětšení chronometrem, na obrazovce jako přímka, jíž vychyluje druhý kolmý systém v místě vteřinových rázů stanice WWV, zachycených přijimačem. Definitivní úprava přístroje, oscilograf pro /
časové signály, je upraven pro polní příjem a má kalibrační zařízení pro sledování dlouhodobých změn ve vlastnostech přístroje.
Ing. Rambousek

~
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Hvězdářský
zeměpis (Astronomická geometrie). Vydal
Orbis, Praha 1954, v knihovně Vědění všem. Stran 156, obr. 49,
cena brož. Kčs 12,50.
V několika kapitolách se má čtenář seznámit s některými základními pojmy z astronomie, které je většínou možno odvodit
z geometrických názorů. Odtud také poněkud nezvyklý podtitul
- Astronomická geometrie, neboť pro pochopení základních
vět sférické trigonometrie, která je nezbytně nutná při řešeni
úloh ze sférické astronomie, postačí zde znalosti základů rovinné
trigonometrie. Pro tuto příručku byly vybrány nejdúležitější
statě, kterým zejména astronom-amatér by měl věnovat náležitou pozornost.
Ing. Jelínek Ed.
517.3
Jarník, V.
Úvod do počtu integrá1nfho. Vydalo Státní pedagogické
nakladatelství, Praha 1954. Stran 300, obr. 16, váz. 33,- Kčs.
Tato publikace je miněna jako pokračování Úvodu do počtu
diferenciálního od téhož autora. Obsahuje základy theorie určitých a neručitých integrálu, nejjednodušší geometrické aplikace
a počátky numerického počítání určitých integrálu. V další části
se čtenář seznámí s užitím integrálního počtu k zavedení elementárních funkcí, s úvodem do theorie nevlastních integrálu a konečně s dodatky, kterými autor rozšířil toto druhé vydání. Kniha
je určena studentům i profesor1im, především pak vysokoškolským posluchačům, neboť byla výnosem ministerstva školství
schválena jako celostátní vysokoškolská učebnice.
Ing. Jelínek Ed.
516.1
.
Kraemer, E.
Análytická geometrie lineárních
tvarů. Vydalo Státní
pedagogické-nakladatelství, Praha 1954. Str. 240, obr. 40, brož.
24,- Kčs.
Úkolem této knihy je seznámit čtenáře s principy analytické
geometrie jakožto metody stúdia geometrických útvarů a chce
ho naučit této metody také obratně používat. Je určena začátečníkům, a proto se výklad vědomě opírá o základní poznatky
elementární geometrie, kterých čtenář nabyl ve vyšší střední
anebo odborné škole'.Aby čtenář mohl do vyložené látky opravdu
řádně proniknout, je výklad doplněn 50 řešenými příklady a
200 cvičeními, ke kterým jsou připojeny též výsledky. Kniha
je výbornou příručkou studujícím vyšší školy střední a vyšších
škol pr1imyslových.
Ing. Jelínek Ed.

nické normování. Technické normy výkonu v našich podmínkách jsou nezbytným předpokladem vědeckého řízení a plánování výroby, organisace práce, odhalování reserv produktivity
práce, jsou nástrojem rozšiřování pokrokových method práce
a základem pro odměňováni podle vykonané práce.
Každý náš pracující, dělníci i pracující inteligence, musí pochopit, že stará organisace práce a staré methody práce nám
nepomohou zvyšovat výrobu a produktivitu práce. Jen neustálý
růst produktivity práce je základem zvyšování reálných mezd
cestou snižování cen spotřebního zboží.
V našem lidově-demokratickém znzehí, kde politickou moc
má pracující lid v čele s dělnickou třídou, není již nezaměstnanosti a v rozhodující části našeho hospodářství bylo odstraněno
vykořisťování. To umožňuje, že na výsledcích společné práce se
podílejí všichni pracující. Podíl každého jednotlivce· je určen
množstvím a jakostí práce jím vykonané •
Proto je nutné i v oboru geodesie a kartografie zabezpečit
přesné měření výsledků práce každého jednotlivce a důsledně
uplatňovat zlÚiaduodměny podle množstVÍ a jakosti vykonané
I

1956/18

Geodetický obzor
sv. 2/44 (1956) č. 1
práce. Uskutečňování socialistické zásady odměny podle práce
posiluje hmotnou zainteresovanost každého jednotlivce a pomáhá vytvářet novou socialistickou pracovní morálku, která je
předpokladem rozvoje tvůrčí iniciativy pracujících. Hmotný
zájem každého pracujícího na výsledcích společné práce vede
ke zvětšllní bohatství společnosti a tím k plnějšímu uspokpjování potřeb každého jednotlivce.
Odstranění nedostatků v organisaci práce a důsledné uplatňování zásady odměňování podle množství a jakosti vykonané
práce povede k ještě rychlejšímu rozvoji naší výroby, k růstu
reálných mezd a tím k plnějšímu uspokojování potřeb našeho
lidu.
~ V našem hospodářství se často objevují případy, že socialistická zásada odměňování podle práce není důsledně uplatňována.
Taková praxe poškozuje dobré pracovníky, poškozuje rozvoj
iniciativy pracujících a tím i úspěšné plnění plánu.
K dosažení předpokladů pro zlepšení dosavadní situace v normováI!ívýkonu a odměňování práce je třeba říditi práci v ústavech USGK s použitím propracované soustavy výkonových norem, které zajistí jejich pracovníkům odměnu za vykonanou
práci podle zásady socialistického odměňování práce.
Dosavadní způsob stanovení výkonových norem nevyhovuje
výše uvedeným zásadám proto, že výkonové normy byly stanoveny odhadem nebo statisticky a že až na malé výjimky nebyly sledovány a evidovány. Tyto normy proto neodpovídají
dnešním požadavkům, jsou nepřesné, vzájemně nevyvážené
a nemohou být proto pódkladem ani pro řádné plánování, ani
správným měřítkem pro odměňování pracovníků podle množství
vykonané práce.
Pro odstranění nedostatků vyplývajících z dosavadního
stavu v oblasti technického normování práce a pro zlepšení v oblasti odměňování práce stanoví Ústřední správa geodesie a kartografie tyto zásadní směrnice.
V oblasti technického
normování
práce
K plnění plánované produktivity práce a k vytvoření řádného
a reálného podkladu pro odměňování za vykonanou práci ukládá
Ústřední správa geodesie a kartografie podřízeným ústavům:
a) zajistit pracovníkům všechny nezbytné podmínky pro
plynulou práci, to znamená zajištění včasného přísunu materiálu
v potřebném množství, včasné a úplné dodání podkladů, přístrojů, pomůcek, pracovních příkazů atd.,
b) zavádět v nejvyšší míře mechanisaci, zabezpečit zavádění
nových, pokrokových výkonových norem správným uplatněním
vnítroústavního a hlavně provozního plánování, podstatným
zlepšením organisace pracovišť a instruktážemi vedoucích a nejlepších pracovníků o správném provádění a postupu nových
method. Instruktáže musí být živě a názorně prováděny na pracovištích,
c) rozšíření nejpokrokovějších pracovních method zajistit
organisováním stachanovských škol s přednáškami nejlepších
pracovníků geodesie a kartografie o svých methodách a organisaci práce,
.
d) odstraňovat ztrátové časy všeho druhu a zejména poruchy
výrobních zařízení,
e) neustále a plánovitě školit v závodních školách práce nedostatečně kvalifikované pracovniky, opětovně je instruovat bezprostředními nařízeními na pracovištích, zejména zvyšovat jejich odbornou úroveň uzavíráním patronátních závllzků technicky vyspělými pracovníky a umožňovat tak, aby se zařadili
mezi úspěšné pracovníký.
Předkládání

návrhů, schvalování,
zavádění
a revise
výkonových
norem
I. Ústřední správa geodesie a kartografie vypracovává na
základě návrhů ústavů jednotné výkonové normy pro všechny
práce geodetické, kartografické a reprodukční, u nichž jsou pro
znormování dány všechny předpoklady.
2. Návrhy pro technicky zdůvodněné výkonové normy musí
ústavy stanovit na základě důkladné a svědomité prověrky výrobních možností ústavů, provozů a pracovišť s přihlédnutím
k pokrokovým pracovním methodám a zkušenostem nejlepších
pracovníků.
3. Nově vypracované jednotné výkonové normy schvaluje
a vyhlašuje předseda ÚSGK spolu s ÚV svazu zaměstnanců
místního hospodářství. Pracovníci ústavu budou se všemi schválenými a nově stanovenými normami před jejich zavedením
včas podrobně seznámeni.
4. Nově zavedené célosektorové normy zaručuje ÚSGK zpravidla na dobu jednoho roku. Jestliže jsou zavedena taková organisační nebo technická opatření, která zvyšují produktivitu
práce, budou normy revidovány a ÚSGK stanoví na základě

této revise nové výkonové normy bez ohledu na skončení záruční doby. Ústav je povinen navrhnout změnu výkonových
norem před skončením záruční doby též v případě chybně stanovené normy.
5. Kromě těchto norem vyhlášených ÚSGK budou výjimečně
povoleny ústavní normy pro takové práce, které se vyskytují jen
v některém ústavu, nebo pro práce nevyhovující všeobecným
zásadám normování výkonu.
Za správnost a pokrokovost těchto ústavních norem odpovídá
ředitel ústavu, hlavní inženýr, vedoucí provozu, oddílu nebo
oddělení, káždý na svém pracovním úseku.
6. Navrhne-li pracovník zlepšení výroby, které zvyšuje produktivitu práce, je vedení ústavu povinno zavést zlepšení postupně na všechna pracoviště, zrevidovat výkonové normy
a úkolové sazby a podal ÚSGK návrh nové normy. Pracovníku,
který podal zlepšovací návrh, se pak vyplácí kromě odměny za
zlepšovací návrh, bez ohledu na případnou ústavní nebo resortní
prověrku norem, rozdíl mezi novou a starou úkolovou sazbou po
dobu 6 měsíců od uplatnění návrhu. Ostatní pracovníci pracují
a j sou odměňováni podle nových norem. Vedení ústavu poskytne
jim potřebnou dobu na zapracování.
7. Hromadná revise výkonových norem a úkolových sazeb
může být prováděna jen se souhlasem vlády a ÚRO. Příkaz k takové revisi vydává předseda ÚSGK spolu s ÚV svazu zaměstnanců místního hospodářství.
8. Je-li nutno ke splnění plánu práce provést revisi zastaralých výkonových norem, je jeho schválení zároveň souhlasem
k provedení revise. Tento úkol však je nutno též provést konkretními opatřeními, dohodnutými s orgány ROH.
Revise norem musí být důkladně připravena na základě podrobného rozboru dosavadní situace. K této přípravě jsou vedoucí pracovníci povinni přibrat v největší míře nejlepší pracovníky a členy mzdových komisí závodních a dílenských výborů.
V období přípravy revise je vedení ústavu povinno spolu se
závodním výborem provádět masově politickou práci na všech
pracovištích a přitom vysvětlovat všem pracovníkům význam
a smysl revise výkonových norem a zajistit jejich aktivní účast
na revisi a při odhalování reserv.
9. Po dobu zavádění nových prací může vedení ústavu, jde-li
o novou práci zaváděnou jen jediným ústavem, stanovit prozatímní výkonové normy pro nové práce na dobu nejdéle 3 měsíců. Po jejich uplynutí musí být prozatímní výkonové normy
i úkolové sazby znovu upraveny. Obdobně lze postupovat i při
zavádění nové technologie, -která vyžaduje delšího zapracování.
10. Ústřední správa geodesie a kartografie navrhne státní
mzdové komisi jednotné výkonové normy ke schválení jako
celostátní výkonové normy pro práce geodetické, kartografické
a reprodukční tak, aby byly závazné i pro ostatní ministerstva
a ústřední úřady, v jejichž působnosti se tyto nráce vykoná~
vají.
II. Prvořadým úkolem hlavních inženýrů a vedoucích provozů je zajišťovat dodržování a další snižování norem pra<;nosti
výkonů, které udávají souhrnný čas na zpracování úkolů..Normovači jsou odbornými spolupracovníky vedoucích provozů
a oddílp..Jejich úkolem je yypracovat po technické stránce návrh
výkonové normy. Také ÚSGK bude věnovat zvýšenou pozornost normám pracnosti a ústavům pomáhat při snižování pracnosti přenášením progresivní technologie a nových pracovních
metod z nejlepších ústavů.
Evidence

a sledování

výkonových

norem

Aby normy odpovídaly metodám práce a nestávaly se brzdou
geodetické a kartografické výroby, USGK -nařizuje:
12. Vedení ústavů zajistí v každém provoze a podle možnosti
i v oddíle přesnou evidenci. o plnění výkonových norem, podle
skutečně odpracovaného času na jednotlivých normách,
13. ředitelé a všichni techničtí vedoucí výroby jsou povinni
sledovat soustavně stav normování výkonu a úroveň plnění
norem výkonu, řádně prověřovat neplnění norem na pracovištích,
zjišťovat a odstraňovat příčiny jejich neplnění a všemožně usilovat o to, aby všichni pracovníci normy plnili a překračovali,
14. normovači jako spolupracovníci vedoucích provozů a oddílů jsou povinni zkoumat v technickém normování a při instruování pracujících soustavně stav organisace práce, pracovních
procC!iů,příčiny ztrátových časů a navrhovat taková opatření
k zlepšení organisace práce, která umožní uplatňování a zavádění technicky zdůvodněných norem výkonu, odstranění ztrát
pracovního času a zvyšování produktivity práce.
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V ohlasti odměňování
práce
A. Úkolová mzda.
15. Zaměstnanci ústavů geodesie a kartografie, pracující
v úkolové mzdě, musí hýt důsledně odměňováni podle skutečného plnění norem za množství vykonané práce při dodržení
předepsané jakosti.
Nesplní-li pracovník svou vinou stanovenou normu výkonu,
hude odměněn za množství a jakost odvedené práce hez jakýchkoliv vyrovnávacích příplatků.
Při neplnění výkonoyých norem následkem prostojů se platí
mzda podle výnosu Ustřední správy geodesie a kartografie
č.04-351-7319/1955 o placení časových ztrát a zmetkŮ. Ohcházení tohoto předpisu hude posuzováno jako porušení státní
discipliny.
16. Stanovená výkonová norma a úkolová sazha musí hýt
oznámeny pracovníkům před započetím práce. Každá dodatečná změna normy a úkolové sazhy je přípustná jen výjimečně,
došlo-li při stanovení výkonové normy a úkolové sazhy k hruhému omylu. (Viz § 11 Směrnic pro premiování a pro práci"
v úkolu.)
17. Ředitelé ústavu jsou povinni vytvářet v nejširším měřítku
předpoklady pro práci v úkolu a sice tak, ahy převedení prací
geodetických a kartografických do úkolu hylo prováděno podle
plánu technicko-organisačních opatření, ahy tak hylo dosaženo
zvyšování produktivity práce a tim i růstu výdělků.
18. Při zavedení úkolové mzdy jsou ústavy povinny zajistit
podrohnou a přesnou evidenci a kontm1u jakosti vykonané
práce. Jakékoliv připisování nevykonané práce je nepřípustné
a hude kvalifikováno jako porušení státní discipliny. Za požadovanou jakost práce zodpovídá hezprostřední vedoucí výrohy,
který potvrzuje množství a jakost vykonané práce.
Zásadně se nemají střídat hěhem pracovního dne u téhož
pracovníka neho u téže skupiny pracovníků práce v úkolové
mzdě s pracemi v časové mzdě.
19. Kolektivní úkolový výdělek musí hýt rozdělen podle úkolových tarifů ohsažených ve směrnicích předsedy ÚSGK ze dne
5. 4. 1955pro premiování a pro práci v úkolu a podle času, který
pracovníci skutečně odpracovali.
Rozdělení úkolového výdělku podle odhadovaného stupně
úsili jednotlivců neho podle dohody členů kolektivu vede čllsto
k rovnostářství a omylům. Rozdělování kolektivního úkolového
výdělku rovným dílem je nesprávné.
20. K zajištění plynulosti prací prováděných v úkolové mzdě
je ústav povinen vytvořit předpoklady, ahy úkoly, které provádí
provoz, resp. oddíl, hyly rozplánovány a organisačně technickými opatřeními zajištěny tak, ahy hyly splnitelné ve stanovené
lhůtě. Rozplánování úkolů musí hýt provedeno na jednotlivé
čety případně na jednotlivé pracovníky ve výkonových normách.
Aby si pracovníci mohli zajistit plánovanou práci vlastními
organisačními opatřeními, musí jim hýt jejich plán oznámen
včas před,em,nejméně týden před započetim práce.
B. Premie.
21. Premie k časové mzdě mají hýt nástrojem k dosahování
vysokých hospodářských výsledků práce, jako je zvyšování
produktivity práce, plnění a překračování rozepsaného státního
plánu, snižování plánovaných vlastních nákladů, zvyšování
jakosti, snižování spotřehy materiálu, snižování prostojů a
zmetků a pod. Premie nesmí hýt pevným neho zaručeným příplatkem ke mzdě.
•
Ahy hyl zaveden pořádek do premiování, stanoví USGK tyto
zásady:
22.. v ústavech smí hýt používáno jen premií předepsaných
Směrnicemi pro premiování dělnických, technických a administrativních zaměstnanců ústavů geodesie a kartografie ze dne
5. 4. 1955,
• 23. nové premie 'smějí hýt zaváqěny jen výnosem předsedy
USGK po předchozím schválení státní mzdové komise,
24. výsledky práce, za něž se premic vyplácejí, musí hýt
kontrolovatelné a ústavo nich musí vést evidenci,
25. premiovaní pracovníci musí hýt vždy předem jednoduchou a srozumitelnou formou seznámeni s ukazateli a podmínkami premiování, o jejichž splnění a překročení mají usilovat.
Ustanovení o prem.iichje zpravidla s(Jučástíkolektivních smluv,
26. vedení ústavu je povinno v rámci registrovanéhó premiového řádu revidovat jim vydaný předpis o premiování, jestliže
se ukáže, že nevede ke zlepšení výsledků práce. a upozorwt na
tuto okolnost Ústřední správu. Dále je povinno soustavne sledovat a hodnotit vliv premií na plnění plánu a na zvyšování produktivity práce, realisovat potřehná technicko-organisační opat-

ření k odstranění nedostatků a podávat o tom zprávu Ústřední
správě geodesie a kartografie,
27. ústavy geodesie a kartografie jsou povinny provádět soustavně rozhory, zda premie zavedené podle jejich výnosů přinášejí dohré výsledky.
28. podíl premií a jiných doplňkových mezd musíhýt spolu
s tarify a výkonovými normami stanoven tak, ahy při plnění
plánu na 100 % odpovídaly průměrně docilované výdělky pří.
slušné kategorie průměrné plánované mzdě v příslušném ústavu,
29. ředitelé ústavů musí soustavně sledovat a hodnotit vliv
premií a ostatních pohídkových složek mzdy na růst produktivity práce a průměrných výdělků a účinnými opatřeními zajišťovat příznivý poměr mezi růstem produktivity práce a růstem výdělků.
V ohlasti mzdové discipliny
30. Všechny ústavy podřízené Ústřední správě geodesie
a kar!ografie jsou povinny dodržova! mzdové a platové před.
pisy USGK, zejména výnos předsedy USGK o platových a mzdových podmínkách technických, administrativních a dělnických
zaměstnanců ústavů geodesie a kartografie.
Porušování mzdových předpisů hude považováno za vážné
porušení státní discipliny a hudou z něho vyvozovány důsledky.
Za dodržování mzdové discipliny na ústavech je zodpověden
ředitel ústavu a příslušní vedoucí pracovníci všech stupňů.
O kádrech pro technické normování a organisaci mezd
31. Ústřední správa geodesie a kartografie hude organisovat
kursy pro přípravu a zvýšení kvalifikace normovačů a pracovníků
útvarů práce a mzdy.
Do kursu hudou vysíláni pracovníci z ohoru technického normování a organisace mezd a kvalifikovaní dělníci, kteří se mohou uplatnit v. ohlasti technického normování a organisace
práce a mezd.
32. Programy kursu technického normování a organisace
práce a mezd vypracuje Ústřední správa.
Programy kursů hudou zaměřeny především na metodiku
technického normování a na nové pracovní methody i pokrokovou organillacipráce a mezd tak, aby jejich ahsolventi mohli hýt
aktivními pomocníky při zvyšování produktivity práce.
V kursech technického normování a organisace práce a mezd
hudou přednášet vedoucí pracovníci a kvalifikovaní odhornici
Ústřední správy, výzkumného ústavu a ústavů geodesiea kartografie.
33. Vedení ústavu je povinno provádět soustavně pro vedoucí
oddílů a technické pracovníky instruktáže, přednášky a j. opatření, směřující k širokému vysvětlování otázek technického normování, organisace práce, pokrokových pracovních method
a socialistické zásady odměňování podle množství a jakosti
práce. Pro plnění těchto úkolů je třeha využívat v širokém měřítku závodních škol práce.
Závěr
Vedoucí pracovníci ústavů musí mít neustále na zřeteli, že
zlepšení stavu technického normování a odstraňování mzdových
nedostatků přináší prospěch pracujícím a je pevným piliřem
plnění státního plánu. Uskutečňování tohoto úkolu je proto
nutno provádět po náležitém mzhoru situace v těsné spolupráci
a součinnosti se závodními skupinami ROH na ústavech.
Pořádek nesmí hýt zaváděn strohým přikazováním, nýhrž
trpělivým a účinným přesvědčováním pracujících o smyslu
a prospěšnosti pořádku v technickém normování. Jen takovým
způsohem hude podchycena iniciativa pracovníků v geodesň
a kartografii k růstu produktivity práce a tím i k vzestupu životní úrovně všeho našeho lidu.
Předseda:
Ing. Jar. Průša v. r.

* * *
Vydáním těchto závazných směrnic s1e,duje Ústřední správa
geodesie a kartografie ten cíl, ahy úkoly, které ji čekají v druhé
pětiletce plnila novým, lepšim způsohem organisace práce s použitím pokrokových pracovních method. To hude umožněno zavedením nových technicky zdůvodněných výkonových norem
do praxe, což hude mít za následek i spravedlivější odměňováni
práce a zainteresování pracovníků na splnění úkolů a tím i zvyšování produktivity práce.
Zásady uvedené ve směrnicích hude nutno uvést co nejdříve
v život za účinné pomoci odhorových složek ústavů geodesie
a kartografie. ~ zlepšení situace v normování výkonu přispějí
dále jednotné výkonové normy technicky zdůvodněné ,vyhlášené
Ústřední správou geodesie a,kartografie k 1. lednu 1956 s platností do konce tohoto roku.
Ing. Ulm.

1956/20

