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528.482 : 624.21 (437.6)
MICHALCÁK,O. A KOL.
Geodetické merania pri skúllobnom zaťaimranf
a prevádzke mosta SNP v Bratislave.
Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, Č. 3,
s. 211-219, 11 obr., 1 tab., 4 lit.
Kontrolné a skúšobné merania v priebehu výstavby mosta. Geodetické merania pri zaťažovacích
skúškach. Kontrolné marania
počas prevádzky
mosta.

528.021/.022.061.3
HAMPACHER, M.
Matematické redukce měřených úhlů a délek
vztažené k obecné ploše.
Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, č. 8,
s. 219-221, 2 obr., 4 lit.
Redukce úhlu protějších normálních řezů a úhlu
geodetické křivky a normálního řezu. Změna azimutu s výškou z:Huěřovaného objektu. Čtyři etapy
matemll.tické redukce délek.
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002:528
MAX, B.
523.346:621.375
VONDRÁK, J.
Příspěvek k problematice laserové lokace Měsíce.
Geodetický a kélrtograficl<ý obzor, 19, 1973, Č. 8,
s. 222-225, 3 obr., 1 tab., 3 lit.
Podmínky úspěšné laserové lokace Měsíce. Navedení loseru na cíL Možnost konstrukce
čtyřosé
montáže pro navedení laseru na cíl.

002:528
MACH, V.
Zdokonalování systému sociálně ekonomických
informací v geodézii a kartografii.
Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, Č. 8,
s. 226-230, 2 obr.
Základní koncepce přístupu zavádění automatizace v oblasti sociálně ekonomických informací
v organizacích
resortu Českého úřadu geodetického a kartografického.
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528.482:624.21(437.6)
MICHALČÁK, O. uó KOLL.
Geodiitische Messung bei der Belastungsprobe und
dem Betrieb der Briicke des Slowakischen Nat.Aufstandes in Bratislava.
Geodetický a kartografický obZJor, 19, 1973, Nr. 8,
Seite 211-219, 11 Abb., 1 Tab., 4 Lit.
Kontrolle- und Priifungsmessung
im Verlauf des
Aufbaues der Briicke. Geodll.tische Messung bei
dne Belastungsproben. Kontrollemessung wll.hrend
des Betriebes auf der Briicke.

528.021/.022.061.2
HAMPACHER, M.
Mathematische Reduktion der zu einer allgemeinen Fliiche bezogenen gemessenen Winkel und
Strecken.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 8,
Seite 219-221, 2 Abb. 4 Lit.
Reduktion des Winkels der gegeniiberlíegenden
NormaIschnitte und des Winkels der geodiitischen
Linie und des Normalschnittes.
Anderung des
Azimuts mit der H5he des gemessenen Objektes.
Vier Etappen der mathematischen
Reduktion der
Strecken.

Geodetický a kartografický obzor
523.346:621.375
VONORAK, J.
Beitrag zur Laser-Lokation des Mondus
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 8,
Seite 222-225, 3 Abb., 1 Tab., 3 Lit.
Bedingungen einer erfolgreichen
Laser-Lokation
des Mondes. Zielsuchlenkung des Lasers. KonstrukZielsuchlenkung des Lasers.
tionsmňglichkeit
einer vierachsigen Montage zur

002:528
MACH, V.
Vervollkommnung des Systems der sozial-okonomischen Inlormationen
in Geodiisie und Kartographie.
Geodetický a kartografický obzor 19, 1973, Nr. 8,
Seite 226-230, 2 Abb.
Grundkonzeption
der Automation
im Bereich
der soziaHikonomischen
Informationen
in der
Organisationen des Tschechisches Amtes fiir Geodiisie und Kartographie.

528:002
MACH, V.
Improvement 01 the System of Social-Eoonomic
Information in Geodesy and Cartography.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No. 8,
pp. 226-230, 2 fig.
Basic conception of the approach to introducing
automation in the field of social-economic information in organizations of the Czech Office of
Geodesy and Cartography.

528.482:624.21[437.6J
MICHALČAK,O. et coll.
Mesurage geodésique au cours du chargement
expérimental et du trafic du pont SNP li Bratislava.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 8,
pages 211-219,
11 illustrations,
1 tableau,
4 bibliographles
Mesurage expérimental et de contr1lle au cours
de la construction du pont. Mesurage géodésique
au cours de l'essai de charge. Mesurage de contrOle au cours du trafic du pont.

528.482:624.21[437.6J
MICHALČAK,O. and collective
Geodetic Measurings during the Test Laoding and
Traffic on the SNTP Bridge in Bratislava.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No. 8,
pp.211-219, 11 fig., 1 tab., 4 reL
Control and test measurings during the constructinon of the bridge. Geodetic measurings during
the loading tests. Test measurings during the
traffic on the bridge.

528.021/.022.061.2
HAMPACHER,M.
Réductions mathématiques
des angles et des
longueurs mesurées en rapport du la surface
oblique.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 8,
pages 219-221, 2 illustrations, 4 bibliographies
Réduction de l'angle des sections norma les ďen
face et de l'angle de la ligne gédésique et de la
section normale. Le changement de l'azimut et
enfluence de l'hauteur de l'objekt mesuré. Les
quathe étapes de la réduction mathématique des
longueurs.

523.021./.022.061.2
HAMPACHER, M.
Mathematic eRduction 01 Measured Angles and
Distances Related to a Common Surface.
Reduction of angle of opposite normal sections
and reduction of angle of geodetic line and normal section. Change in azimuth with the hight
of the target to be fixeit. Four stages of the mathematic reduction of distances.

5236346:621.375
VONORAK,J.
Contribntion au problěme de la tétémétrie laser
de la Lune.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 8,
pages 222-225,
3 illustratlons,
1 tableau,
3 bibliographies
Conditions du succěs de la télémétrie laser de
la Lune. Guidage de laser él la cible. Possibilité
du montage de la construction avec les quatre
aes pour le guidage de laser él la cible.

528.346:621.375
V ONO RAK, J.
Contribution to the Problem 01 Laser Location 01
the Moon.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No. 8,
pp. 222-225, 3 fig., 1 tab., 3 reL
Conditions for a successful laser location of Jhe
Moon. Aiming the laser on a trget. Posslbility of
a four-axis construction for aiming the laser on
the target.

002:528
MACH,V.
Perfectionner de social-économique system information aux geodésie et eartographie.
Geodetický a kartografický obwr, 19, 1973, No 8,
pages 226-230, 2 illustrations
Fondamental conception de acces daus lntrodulre
automatlon a information social-economlque ě. la
organisatlon de Office Tchéque di:! Geodésle et
Cartograp'hie.

Michalčák,
zaťažovaní
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Geodetické merania pri skú!obnom
zaťaiovaní a prevádzke mosta SNP
v Bratislave

Prof. Ing. Ondrej Michal~ák. CSc••
Ing. Dominik PíŠ. Ing. Vlastimil Staněk.
Katedra geodézie SVŠT v Bratislave.
Ing. Ján Vanko. Geodeticky ústav v Bratislave

kovanosti silového rozdelenia v konštrukcii nemohol
presne zobraziť skutoěnosti. Od priebehu skúšok
Kontrolné a rózne skúšobné merania pri výstavbe , a skúšobných merani nezávisel predpísaný stavebný
atypických inžinierskych a pozemných stavieb, budo·
a montážny postup, avšák ich vykonanie bolo potrebné
vaných progresivnou technikou, tvoria dóležitú a ne·
z hladiska overenia bezpečnosti konštrukcie. Kontroloddelitefnú súčasť stavebnotechnickej činnosti. Mera.
né merania sa realizovali v súlade s ČSN 73 6202,
niami sa získavajú podklady pre posúdenie stavu,
ČSN 73 6209, ČSN 73 0405 a so "Zvláštnymi predpismi
funkcie a bezpečnosti stavebných objektov a pre
pre projektovanie a stavbu mosta".
overenie a porovnanie skutočného statického pósobenia
V pojednani [1] sme uviedli, že geodetickými meraobjektu s jeho predpokladaným teoretickým posobe.
niami počas výstavby mosta sa sledovali: posuny
ním. Dobre organizované a spofahlivo vykonané dlho·
základov podpor, geometria hlavného nosného trámu,
dobé pozorovanie objektov umožňuje ziskanie nových
geometria pylóna a zmeny v previsoch káblov pred
vedeckých poznatkov zo zakladania a projektovania
a po hlavných montážnych fázach výstavby mosta.
stavieb, čo má značný praktický a ekonomický
Výsledky merani výrobného postupu sa náležite
význam.
dokumentovali v montážnych výkresoch a vo forme
Pri výstavbe nového dunajského mosta v Bratislave
zápisov v montážnych dennikoch, kde sa uviedli:
sa vykonali rozsiahle kontrolné a skúšobné geodetické
presný stav montáže, namerané hodnoty a všetky
merania v priebehu výstavby a počas zaťažovacich
okolnosti, ktoré ovplyvnili meranie. Výsledky sa
skúšok a konajú sa aj dlhodobé pozorovania a merania
konfrontovali so stavom podla projektu a prípadné
mosta. V ďalšom pojednaní chceme uviesť niekorko
odchýlky sa preskúmali a analyzovali za spolupráce
výsledkov a poznatkov o kontrolných meraniach
projektanta, statika a dodávatera. Závery rokovania
posunov a pretvoreni objektu a jeho hlavných konsa zaznamenali do dennika.
štrukčných časti. V niektorých častiach Iirispevok
Výsledky geodetických meraní v konkrétnom príbezprostredne navazuje na pojednanie autorov [1].
pade, okrem kontroly výrobného postupu, tvorili
2. Kontrolné a skúšobné merania v priebehu výstavby hlavný podklad pre rozhodnutie o potrebe rektifikácie
II-IV. kábla, čo sa aj úspešne realizovalo. Ďalej
mosta
výsledky meraní sa využili pri overovaní postupu
a kvality injektáže kyvnej podpory na ravom brehu
Kontrolnými a skúšobnými meraniami počas
Dunaja, ktorá sa budovala osobitnou technikou - povýstavby mosta sa sledovali jednak stavebný postup,
mocou spúšťaných studni. Pri výstavbe tejto podpory
aby sa dosiahol projektovaný
geometrický tvar
sa vyskytli zložité technické problémy, ktoré sa
konštrukcie a predpokladané statické posobenie a jedúspešne vyriešili, takže podpora je stabilná a plní svoju
nak, aby sa zistilo skutočné posobenie tých časti
prevádzkovú funkciu.
konštrukcie, kde statický výpočet v dosledku kompli-
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teodeticky a kartografický
ročník 19/61, číslo

212

obzor
8/1973

O. a kol.: Geodetickě
zaťažovaní a prevádzke

Michalčák,

Doležitú súčasť meraní tvorili geodetické merania
pri skúškach únosnosti pilot, ktoré tvoria základ pylóna. Na vybraných.troch pilotách P-25, P-38 a P-48 obr. 1 - sa preverovali medzné únosnosti v zmysle
ČSN 73 1002. Skúšobné zaťaženie sa vykonalo pri
maximálnej zaťažovacej sile 1020 Mp, resp. 2040 Mp.
Zaťažovanie sa realizovalo sústavou šiestich, resp.
dvanástich 200 Mp hydraulických zdvihákov. Zatlačenie hlavy pilot sa sledovalo relatívne pomocou indikátorov vzhfadom k roštovej doske a absolútne
presnou niveláciou prístrojom Zeiss Koni 007 vzhfadom
k pevným bodom stabilizovaným mimo základov pylóna. Presnou niveláciou sa merali aj dlhodobé dopružovania pilot a pretvorenia základov pylóna ako
celku. Celkove sa sledovalo 29
3 klincových výškových značiek osadených na povrchu a vo vnútri
(v priestoroch skladu) základovej dosky pylóna (obr. 1).
Projekt osadenia pozorovaných bodov vyžadoval
niektoré stavebné úpravy základovej dosky tak, aby
nivelačné merania sa vykonali vždy z rovnakých
prestáv prístroja a priamo 3 m, resp. 1,75 m invarovými nivelačnými latami.

Skúšky pilot potvrdili, že piloty sú vhodné na prenášanie navrhovaného zaťaženia. Dosiahnutá závislosť skúšobného zaťaženia a sadania pilot potvrdili
aj rozhodnutie o povrchovej úprave základovej dosky
pylóna čo sa konkrétne prejavilo v znížení nákladov.
Okrem toho merania poskytli podklady na výpočet
predpokladaného sadania podpor pre vykonávací
projekt mosta.
Správnosť postupu a metodiky geodetických meraní
v priebehu výstavby mosta sa potvrdila tým, že
vcelku realizovaný geometrický tvar trámu a pylóna
je v súlade s projektom. Celková odchýlka napr.
v d1žke hlavného ocefového trámu (431,800 m) činila -13 mm.
Doležitou súčasťou geodetických meraní sú pevné
body, ktoré tvoria základný predpoklad pre úspešné
realizova~ie geodetických prác a íneraní. Vybudovaniu
a ochrane pevných bodov treba venovať zvýšenú
pozornosť a starostlivosť najma pokiaf ide olokalizáciu
bodov vzhfadom na zariadenie stavenišťa, stabilitu
terénu, observačné podmienky a prístupnosť pri
kontrolných meraniach.
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Zaťažovacie skúšky most a sa uskutočnili v troch
etapách. Osobitne sa vykonali statické zaťažovacie
skúšky betónových estakád mosta a osobitne statická
a dynamická zaťažovacia skúška ocefovej konštrukcie
mosta.
Zaťažovacie skúšky sa realizovali v zmysle ČSN
73 6209 a ČSN 736203 na základe podrobného technického a časového projektu programu skúšky. Skúšky
organizačně zabezpečil Technický a skúšobný ústav

-

~

~
f-3- ~

+

Celkové zatlačenie, napr. piloty č. 38, činilo pri
P = 2040 Mp - 62,22 mm a po odfahčení (P = O Mp)
- 53,61 mm. Trvalé zatlačenie po 50 hodinách činilo
52,95 mm a po úplnom ustálení (100h) -52,81 mm.
Priebeh navrhovaného zatlačovania a sadania pri
jednotlivých zaťažovacích cykloch je graficky znázornený na diagrame na obr. 2.

meranža pri skúšobnom
mosta SNP v Bratislave

~

.•..

"-----..

stavebný v Bratislave. Na skúšobné normové zaťaženie sa použili vozidlá ČSL'A T 138 a T 111. Geodetické merania pri statických skúškach zabezpečili
a vykonali pracovníci Katedry geodézie SVST*).
*)Pri zaťažovacej skúške ocefovej konštrukcie mosta
spolupracovali pracovníci Geodetického ústavu v Bratislave pod vedením Ing. J. Vanka.
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Pri zaťažovacích skúškach betónových estakád
mosta sa merali zvislé priehyby v strede polí a sadania podpor pri jednotlivých zaťažovacích polohách
(obr. 3). Sledovali sa okamžité a časové úč:inky skúšobného zaťaženia a odfahčenia na konštrukciu mosta.
Priehyby sa merali priehybomermi pomocou invarového dr otu s čítaním na indikátorových hodinkách
a priehybomermi Metra s elektrickým snímaním
údaj ov.
Pri zaťažovacej skúške bratislavskej cstakády
mosta sa údaje z geodetického merania a elektrických
snímačov dierovali na pásku a potom diafnopisom sa
prenášDli do samočinného počítača VÚIS v Bratislave.
Celkové priehyby sa počítali podfa vzťahu:

kde ll'Iti znamená celkový priehyb na k-tom meranom
mieste,
Xí-i - rozdiel z i-j čítania meraných hodnot
k-tého prístroja. Hodnoty X sa udávali v mm
s presnosťou na 0,1 mm.
Nf,-i - rozdiel z i-j čítania meraných hodnot na
bodoch osadených na podporách a ložiskách.
Hodnota Nti sa vypočíta podfa vzorca:

pro k= 11 až 20. Indexy A a B, resp. CaD vo vzťahu
(2) znač:ia číslovanie bodov osadených na favej, resp.
pravej podpore príslušného pofa estakády.
Celkové priehyby jednotlivých polí neprekročili
hodnoty dovolených priehybov l1600; maximálne
zistený priehyb bol +15,7 mm. Sadanie podpor
estakád sa meralo presnou niveláciou prístrojmi Zeiss
Koni 007. Na kaž dej podpore sa osadili minimálne
dve čapové výškové značky. Celkové maximálne
hodnoty pružného zatlačenia podpor boli menšie ako
0,7 mm; hodnoty trvalého zatlačenia sú menšie ako
0,2 mm.
Hlavné ťažisko geodetických meraní spočívalo pri
statickom skúšobnom zaťažovaní ocelovej konštrukcie
mosta. Sledovali sa zvislé priehyby hlavného nosného
trámu, pretvorenia konštrukcie pylóna, sadanie základov podpor a zmeny v prcvisoch káblov. Okrem
toho sa geodeticky sledovali: vodorovné posuny základov kotevného bloku a pylóna, posuny konzol
koru~ných segmentov, priehyby vodorovného nosníka,
preklzavanie lán káblov na korunnom ložisku, pohyb
smerových ložísk na kotevnom bloku a priehyby
kotevných priečnikov.
Zaťažovacia i5kúška ocelovej konštrukcie mosta sa
vykonala v rozpatí troch dní, vždy v noci v čase od
22 h do 6 h. Hlavné dovody, ktoré ovplyvnili čas konania skúšky boli predovšetkým teplota, prevádzka na
Dunaji a rozsah bezpečnostných opatrení v priebehu
··skúšky. V noci možno predpokladať rovnomernejšiu
a ustálenejšiu teplotu ovzdušia a ocefovej konštrukcie
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ako cez deň, kedy teplota sa moze pomeme rýchlo
meniť a móže sposobiť značne rozdielne tepelné pretvorenia konštrukeie. Tento predpoklad sa plne
potvrdil v priebehu skúšky. Rozdiely v prÍememej
teplote počas skúšky na štyroch sledovaných miestach
trámu boli 2,6 DC (maximálny rozdiel 4,1 DChol zaregistrovaný len pri jednej zaťažovacej fáze), čo sú
vcelku malé a zanedbatel'né hodnoty z hl'adiska vplyvu
na konštrukciu. Naproti tomu maximálny rozdiel
denných teplot v danom období medzi spodnou a hornou pásnicou trámu {·inil 10°C.
Teplota konštrukcie sa merala odporovými
teplomermi PT-IOO s automatickou registráciou; teplotu ovzdušia registroval Hydrometeorologický ústav.
Všeobecne atmosférické podmicnky v noci lepšie vyhovujú aj z hl'adiska geodetických
meraní (čistejšie ovzdušie, minimálna vibrácia
a refrakeia apod.), vyžadujú však osobitnú
úpravu a osvntlenie prístrojov a mera{:ských
zariadení. V danom prípade osvetlenie jednotlivých pozorovacích miest mosta s vefkým
pochopením zabezpečil hlavný dodávatel'
stavby Doprastav, n. p., Bratislava (obr. 4).

O. a kol.: Geodetické
zaťažovt.<ní a prevádzke

merania pri skúšobnom
mosta SNP v Bratislave

zovala s dvoma nájazdami vozidiel v štyroch fázach
(O %, 50 %' 100 %' O %) zaťaženia, priěom sa sledovali okamžité a časové deformácie konštrukcie
mosta. V jednej polohe sa vykonalo celkom 20 čítaní
v intervale jednotlivých ěítaní 12 minút. Chýbajúca
asfaltová vrstva na vozovke mosta I'\a nahradiln
vozidlami. Celkovú situáciu rozmiestnenia pozoro_
vaných bodov pri statických skúškach mosta zná_
zorňuje obr. 5. Viičšina pozorovaných bodnv I'\avybu_

Statické zaťažovanie hlrwného mostného
trámu sa vykonalo v piatich roznych zaťažovacích polohách, ktoré preverili maximálne
priehyby jednotlivých ěastí trámu a maximá lne sadanie podp'6r a pri nesymetrickom
zaťažení po celej dlžke mosta aj vychýlenie
trámu a pylóna s projektovanej rovnovážnej
polohy. Každá zaťažovacia poloha sa reali-

1973/214

Michalčák,
zaťažouani

Geodetický a kartografický obzor
ročník 19/61, číslo 8/1973 215

O. a kol.: Geodetické merania pri skúšobnom
a preuádzke mosta SNP u Bratislaue

c:
-o
Sl
ID
>

·e

dovala a merala už v priebehu výstavby
mosta. Geodetických meraní počas zaťažo·
vacej skúšky oceTovej časti mosta sa zú.
častnilo 67 pracovníkov Katedry geodézie
SVŠT a Geodetického ústavu v Bratislave.
Výsledky meraní sa v priebehu zaťažovacej
skúšky vyhodnocovali pomocou diaTnopisu
na samočinnom počítači VÚIS v Bratislave.
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Priehyby hlavného nosného trámu mosta sa merali, vzhTadom na oblúkový tvar
nivelety mosta, zo štyroch zvýšených sta·
novíšť nivelačných prístrojov, vybudovaných
z drevených konštrukcií na obidvoch brehoch Dunaja (obr. 6). Na obidvoch stranách
trámu sa na 13 + 13 = 26 miestach pozorovaných bodov priamo namontovali (privarili)
nivelačné laty (obr. 7). Maximálne odTahlosti
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pozorovaných
bodov na tráme boli 24 m.
Nivelačné merania z daných zvýšených stanovíšť sa projektovali tak, aby neistota určenia
celkového priehybu v strede trámu nebola
vačšia ako 5 % predpokladaných teoretických
priehybov [4]. Na meranie sa použili nive·
lačné prístroje Zeiss Ni 004 so 44 násobným
zvačšením ďalekohTadu prístroja. V každej
zaťažovacej polohe sa určovali relatívne po.
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suny bodov vzhfadom k základnému meraniu, ktoré sa
vykonalo vždy bez zaťaženia trámu. Z každého zvýšeného stanovišťa prístroja sa pozorovalo celkom 7 bodov, pričom dva body v strednom poli trámu (1-5)
sa merali dvakrát z dvoch protifahlých stanovíšť. Do
výpočtu priehybu sa zobrala priemerna hodnota
z obidvoch čítaní:Prístroje
pred meraním byli preskúšané a príslušne rektifikované. Rozdiely v hodnotách priehybov v strede rozpatia trámu (1-5), merané
dvakrát z protifahlých stanovíšť, činili maximálne
8 mm. Dosiahnutá presnosť určenia priehybov činila
cca 1-2 % nameraných hodnot priehybov.
Celkove pri skúšobnom zaťažovaní mosta sa
dosiahli menšie hodnoty priehybov ako sú hodnoty
teoretické, vypočítané pre skúšobné normové zaťaženie. Skutočné priehyby (priemerné hodnoty z obidvoch
strán trámu) a teoretické priehyby v strede jednotlivých polí trámu sú uvedené v tab. 1. Pri posudzovaní
rozdielov medzi skutočnými a teoretickými hodnotami
treba uvážiť skutočnosť, že teoretické priehyby sú
vypočítané vždy presne pre stred príslušného pofa
trámu, naproti tomu merania sa vykonali na miestach
montážnych stykov dielcov, ktoré sú najbližšie k stredu
príshišného pofa trámu. Tento rozdiel v umiestnení
pozorovaných bodov sa volil preto, aby sa zachovala
kontinuita meraní vykonaných v priebehu výstavby
mosta. Charakter a vefkosť priehybov na jednotlivých

O. a kol.: Geodetick~
zaťažouaní a preuádzke

merania pri skúšobnom
mosta SNP u Bratislaue

Tab. 1. Maximálne teoretické a skutoéné priebyhy hlavného
nosného trámu od normového zataženia v mm
Teor.
Zaťažo·
vacia
poloha

Yt
-Skutoč.

Pravobrežné
pole (0-1)
trámu

S'ro'o'trámu
PO'" I

(1-5)

TIavobrežné
pole (5-6)
trámu

Y8k

I.
----

II.
III.
--~-

IV.
V.

+33,3

-

17,2

Y8k

+33,2

-

12,7

Yt

-48,5

+821,7

-53,5

Y8k

-42,2

+804,2

-43,0

Yt

-12,9

+771,0

-51,5

Yt

+13,2
+16,2

----

y.k

-15,9

+717,0

-42,2

Yt

-42,3

+762,5

-43,0

Y8k

-42,0

+715,0

-31,0

Yt

-

4,4

+396,3

-20,5

Y8k

-

7,0

+365,0

-14,4

---

,

Poznámka: priehyby pri V. zaťažovacej polohe sú pre
os trámu mosta.

pozorovaných bodoch trámu vcelku zodpovedá oča.
kávaným teoretickým pretvoreniam trámu od normo-

[mm]

00

pr i ne symetrie kom
zafažení - V. poloho

pri ehyby

1000
[mm]
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vého zaťaženia (obr. 8). Najvačší pružný priehyb trámu (804 mm) bol zaznamenaný pri II. zaťažovacej
polohe (obr. 9), ked sa zaťažilo stredné pole trámu.
Pri nesymetrickom zaťažení sa trám vychýlil (natočil)
o 39 mm, čo činí asi 85 % predpokladanej teoretickej
hodnoty.
Pri meraní priehybov hlavného nosného trámu
mosta sa experimentálne vyskúšali aj možnosti využitia trigonometrickej a fotogrametrickej metódy.
Pri trigonometrickej metóde sa priehyby merali
súčasne dvoma sovietskymi sekundo vy mi teodolitami
OT 02 a OT 02 M sp6sobom pretínania napred. Pozorovalo sa 6 bodov trámu, osadených v merných profiloch, ktoré sa súčasne pozorovali niveláciou. Cierové
značky sa volili v tvare eliptickom s čiernobielym
medzikružím (obr. 10), ktoré sa použili aj pre fotogrametrické meranie.
Rozdiely v hodnotách priehybov, určených trigonometricky z dvoch stanovíšť prístrojov v priemere
činili ± 2-3 mm; rozdiely v priehyboch proti nivelácii
boli max. ± 5 mm. Výpočet priehybov, ktorý je časove náročnejší ako pri nivelácii, možno pri dodržaní
určitých zásad merania upraviť a zjednodušiť tak,
že vyčíslenie mažeme vykonať priamo na stanovišti
pomocou nomogramu, resp. pomocclU taburky, prípadne pomocou diernej pásky a diarnopisu na samočinnom počítači. Meranie smerov a výškových uhlov
sa vykonalo pri základnom meraní v dvoch skupinách,
pri etapových meraniach v jednej skupine. Observačné
body sa vybudovali ako betónové piliere s centračnou

Geodetický a kartografický obzor
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doskou na presné centrovanie prístrojov. Prístroje pri
všetkýeh meraniach sa postavili do rovnakého horizontu.
Zo skúseností a výsledkov získaných pri meraní
mosta, možno konštatovať, že trigonometrická metóda,
pri určitej úprave meračského a počtárského postupu,
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moze sa použiť na meranie priehybov trámu a na
určenie priestorových zmien bodov konštrukcie ocefových mostov. Jej využitie pre dané účely vefmi priaznivo ovplyvnia prístroje so samočinným indexom
výškového kruhu, ktoré urýchfujú merací proces.
Pri skúšobnom fotogrametrickom meraní priehybov
sa použila analytická prieseková fotogrametria s vyhodnotením snímok na prístroji Zeiss Komess a potom
na samočinnom počítači ODRA 1013. Pri predbežnom
vyhodnotení posunov signalizovaných pozorovaných
bodov na tráme mosta sa dosiahla presnosť v súradnici Z-priehyb trámu, m""" ± 8-10 mm, čo je pres.
nosť vzhfadom na podmienky merania (meranie v noci,
vefké dížky zámer-cca 200 ml, pomerne vysoká.
Prednosť fotogrametrickej metódy v danej aplikácii
sa ukázala v cennom dokumentačnom materiáli, ktorý
možno učelne využiť pri kontrole a analýze výsledkov
merania. Celkové vyhodnotenie a porovnanie výsledkov nivelačných, trigonometrických a fotogrametrických meraní sa vykoná po spracovaní všetkých meraní.
Kontrola
lov

geometrie

pylóna

a previsov

káb-

Geometria pylóna a zmeny v previsoch káblov
sa určovali trigonometricky-smerovým pretínaním se·
kundovými teodolitami Wild T3 a Kern DKM 2 A.
Na pylóne sa merali relatívne vodorovné posuny bodov
(posuny v smere pozdÍžnej osi mosta), osadené na
obidvoch nohách na štyroch exponovaných miestach
pylóna (obr. 11). V mieste korunného ložiska pylóna
(bod 13) sa namerali maximálnc posuny v II. zaťažovacej polohe -87,0 mm. Pri výpočte smerov na pozorované body sa uvažovala (vzhfadom na strmé zámery
cca 50g) aj oprava z nezvislej polohy vertikálnej osi
prístroja spósobená výchylkou libely.
Previsy káblov sa pozorovali v strede jednotlivých
káblov. Pretínaním napred sa určovali súradnice y, x
a z pozorovaných bodov, z ktorých sa vypočítali
zmeny v previsoch káblov pri jednotlivých zaťažovacích polohách a fázach. Zo zmien v previsoch sa ďalej
počítali osové sily v lanách pri normovom zaťažení.
Presnosť určenia zmien previsov káblov činila cca
+- 10-15 mm, čiže asi 5 % z predpokladanej teoretickej hodnoty zmeny previsu. Najvačšia zmena v pre.
vise sa zaznamenala pri IV. kábli v II. a IV. zaťažovacej polohe 250 mm.

4. Kontrolné merania poěas prevádzky mosta

Sadanie podpór mosta (0,1,5 a 6 - obr. 5) sa
sledovalo presnou niveláciou prístrojmi Zeiss Ni 004
a Zeiss Koni 007. Celkove boli namerané len vefmi
malé hodnoty sadania, maximálne - 0,9 mm, čiže
asi 10 % teoretických hodnót sadania podpór. Jednotlivé podpory mosta sa sledujú od ich vybudovania
a doteraz sa namerali najvačšie zvislé posuny na základe pylóna - 11,5 mm, čo činí cca 30 % predpokladaného sadania.

V súlade so "Zvláštnymi predpismi pre projektovanie a stavbu mosta" a s "Predpismi pre správu
a údržbu mosta" sa konajú dlhodobé geodet,ické pozorovania počas prevádzky mosta. Meraniami sa overuje stav, funkci a a bezpečnosť objektu. Rozsah kontrolných meraní je v podstate rovnaký ako pri zaťažovacej skúške mosta. Sledujú sa: geometria hlav.
ného nosného trámu mosta presnou niveláciou a trinomometricky, geometria pylóna a zmeny v previsoch
káblov trigonometrickou rnetódou, ďalej zvislé a vodorovné posuny základov podpór presnou niveláciou,
resp. od zámerných priamok. Okrem toho sa presnou
niveláciou sleduje vplyv objektu na sadanie prifahlého
terénu a pomocou elektrooptického diafkomera Zeiss
EOK 2000 sa merajú dÍžkové zmeny medzi podporami 1 a 5, za účelom zistenia eventuálnych relatívnych
polohových zmien v podporách situovaných na protifahlých brehoch Dunaja. Meraniami sa sleduje prípadný vplyv tektonického zlomu, ktorý prechádza
korytom Dunaja, na stabilitu objektu.

Celkove kontrolné merania počas zaťažovacÍch
skúšok mosta potvrdili predpokladané statické a silové
pósobenie. Mostová konštrukcia pri statickej a dynamickej skúške vyhovela ~vyžadovaným kritériam,
vyplývajúcich z prcdpisov CSN [3] a [4].

Nový dunajský most SNP v Bratislave patrí
medzi unikátne mostné diela nielen architektúrou ale

Meranie

sadania

podpór
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aj konštrukčným riešením a realizovanou stavebnou
technologiou a vcelku vzbudzuje zaslúženú pozornosť
odbornej verejnosti nielen doma ale aj v zahraniči.
Kontrolné geodetické merania v priebehu výstavby a pri skúšobnom zaťažovaní mosta tvorili
dóležitú súčasť stavebnotechnickej činnosti a mali
významný podiel na úspešnom realizovaní výstavby
mosta. Výsledky meraní okrem toho, že poskytli
informácie o stave, funkcii a bezpečnosti objektu,
prispievajú k rozvoj u teárie zakladania a projektovania ocerových inžinierskych stavieb.

ročník
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Lektoroval:

Prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl, katedra
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Matematické redukce měřených úhlů
a délek vztaiené k obecné ploše

Obecnou plochou n rozumíme analytickou konvexní plochu bez kruhových bodů a s všude pozitivní
Gaussovou křivosti. V každém bodě PE n můžeme
sestrojit Darbouxův trojhran Nt1t2 složený z jednotkových tečných vektorů tI' t2 v hlavních směrech a z jed.
notkového vektoru N normály orientovaného do toho
poloprostoru určeného tečnou rovinou vektorů tI a t2
v P, v němž leží plocha n. Normální křivost 1/R nabývá ve směru vektoru tI své maximum 1/R1 a ve směru
vektoru t2 své 'minimum 1/R2• Azimutem křivky jdoucí
na plošen bodem P rozumíme úhel, který svírá její
tečný vektor a vektor tI v P a který se měří v tečné
rovině orientované vektorem N.
Zavedeme tato označení viz obr. 1:
a) Po a Ps jsou dva libovolné různé body neuzavřené
geodetické křivky g na ploše n, s je délka oblouku
geodetiky g mezi Po a PS'PH je bod na normále
v bodě Ps vzdálený od Ps proti směru vektoru Ns
v}'s o positivní výšku H.
b) Ao, to jsou azimut a jednotkový tečný vektor geodetické kř'ivky g v Po

Rozepíšeme-li Weingartenův rozklad, dostaneme
souřadnice libovolného bodu Ps geodetické křivky g,
který je vzdálen od bodu Po o délku s oblouku této
geodetiky:

c) A~, t& jsou azimut a jednotkový tečný vektor toho
normálního řezu v Po, který
obsahuje Ps
d) A~, t& jsou azimut a jednotkový tečný vektor protějšího normálního
řezu
v Ps> který obsahuje Po
e)

19/61, číslo8/1973219

Alf, tlf jsou aziJllut a jednotkový tečný vektor toho
normálního řezu v Po, který
obsahuje PH'

Nositelky vektorů tI' t2, N
vázaných v bodě Po určují
souřadnicový systém x, y, z
orientovaný souhlasně s vektory t1, t2, N. Bod Ps křivky g
má provodič r(s) s počátkem
v Po'
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Všechny koeficienty u mocnin s jsou vzaty v bodě,
kde s = O, tj. Po. Oárkou je značena derivace ve směru
geodetické křivky g a symbol (5) značí, že jsou zane·
dbány členy obsahující proměnnou s v mocnině alespoň
páté.
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Specifikujeme-li všechny tyto vzorce pro plochu
rotačního elipsoidu, dostáváme přesně vzorce známé
z literatury.
Redukce délek

Pomocí těchto souřadnic již určíme hledané korekce
()=

Matematické
redukce
měřených
úhlů
a délek vztažené k obecné ploše

Zcela obdobně předchozímu musíme spočítat
souřadnice bodu PH a pomocí nich určit vektor tf.
Z rozdílu azimutů opět dostáváme korekci:

Úhel protějších normálních řezů. Úhel geodetické křiv·
kya normálního řezu (obecný případ)
Souřadnice x, y, v (I) bodu p. určují tečný vektor
t~.Tečný vektor ~ protějšího normálního řezu vyšetříme pomocí souřadnic xQ, YQ průsečíku Q normály N.
v p. s tečnou rovinou T plochy n v bodě Po. Bod na
této normále je dán parametricky:

M.:

dAo cot 2 A )}
'!-.- sin 2Ao (~ _
ds
g
o +.4!
2R
R2

Víme, že dráha paprsku elektronicky zaměřované
délky (zkorigovaná o příslušné fysikální redukce) tvoří
dosti přesně kruhový oblouk délky d a poloměru k.R.
(kde R. je střední poloměr Země a k konstanta závislá
na vlnové délce vysílaného paprsku), který leží v normální rovině výchozího bodu obsahující cílový bod.
Pro přechod na délku geodetické křivky spojující paty
normál v obou bodech (tato geodetická křivka je jed.
noznačně dána počátečním bodem a směrem) jsou
v [2] uvažovány 4 etapy tzv. matematické redukce.
Tyto redukce zevšeobecníme přechodem na obecnou
plochu s uvážením dlouhých křivek.
Situace je zřejmá z obrázku 2. Zde značí:
PHO' PH. libovolné body fyzického povrchu zemského,
tj. body v nadmořské výšce Ho, H, měřeno po normálách od bodů Po, p. plochy referenční n, mající charakter dříve dcfinované obecné plochy n. V normální
rovině Po PHo PH. jsou tyto křivky: kruhový oblouk
Puo PH. o délce d, kruhový oblouk Po

- -R1 )' + (4)
l

Všechny koeficienty u mocnin s je nutno propočítat
s hodnotami platnými pro bod Po.

p.

se středem

v O, poloměru R2 a délc;; a normální řez Po p. délky
mající v Po azimut AH• ;je délka geodetické křivky,
která vychází z bodu Po pod azimutem A a obsahuje
bod p/F. je průsečík plochy
n se spojnicí bodů OPH.,
kde O je počátek souřadnic volený ve směru normály No ve
vzdálenosti R2 od bodu Po.
Souřadnice jsou orientovány
Darbouxovým reperem tI ~No
v bodě Po). Dále značí Sodélku
geodetické křivky, která spojuje paty normál PoP. a má
v Po azimut Ao. Azimuty jsou
všechny uvažované
křivky
jednoznačně určeny.
SH

/ P,
/
/

/

/N,

První etapa matematické
redukce,

/

/
/

tj. přechod z naměřené délky
d na délku '"i' kruhového oblouku pop. o poloměru R2 (vše
v rovině normálního řezu Po

/

~

PHOPHs)'
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Tato etapa je v literatuře řešena mnoha autory.
Uvedeme proto jen jeden z možných výsledků [3]:

Aplikujeme.li vzorec (3) na tuto situaci tzn. provede.
me·li ve (3) jednou transformaci ~ = A, A~ = AH,
S = "'i
a po druhé transformaci Ao = lX, Ag = AH,
S = (1 odvodíme rovnici pro libovolný bod uvažované·
ho normálního řezu ve tvaru:

;-= ~

r

{I __ 2~ (LlH)2d
1 (LlH)4

48
1 ( d
R2r

+

- 8 d

24

-2-!i-(:2r(:2
zder2

1

__

)2

měřených

(3 + _1k2 ) _

(LlH)2
R2
-

1 ( d )2
kRs
-

24

'+

IlO)+ ...

= ( 1 + ~:)( 1 +~~).LlH

= Ho-H;

}

lX =

(5)

~2_ (~

12R

tlf{SH-

+ (5)}+No

;~

{ -R2

(-1r :13(~)(~r +
+ s; (~) + ;~ (~)' + (4)}

Složené závorky představují vlastně souřadnice y+, z+ li·
bovolného bodu normálního řezu. Souřadnicový sys·
tém s počátkem v O je v tomto případě orientován
ortonormálním reperem Notlfj, tzn. je oproti souřad.
nicovému systému x, y, z z obr. 2 pootočen kolem
osyz.
+
.
8
Z rovnIce tg --~
snadno již vypočteme hleda-

R2

-z

nou korekci:

_

R2

~

Rl

)sin

2A + (4)

(~2 - ~lr sin22X'+ (6)

S=SH+-3:~2

tj. přechod z délky'";;'kruhového oblouku PoP: na dél.
ku SH normálního řezu pop. Průvodič r(sH) s počátkem
v O libovolného bodu normálního í'ezu PoP. vyjádříme
ve složkách ortonormálního reperu Notlfj (tlf je jednot.
kový tečný vektor uvažovaného normálního řezu
v bodě Po):
=

(12 -

Dosadíme·li potřebný diferenciál spolu s (8) do (7),
tak po propočítání a uvážení konkrétniho (1 = s dostaneme hledanou korekci ve tvaru:

Druhá etapa

r(sH)

+

A

Všechny koeficienty u

SH

(9)

jsou opět vztaženy k bodu Po'

Ctvrtá etapa,
tj. přechod od délky š geodetické křivky PoPs k délce So
geodetické k~ivky pop. dané patami normál ve výchozím a koncovém bodě a azimutem Ao.
Pro libovolný bod normálního řezu p;P. (je vždy
průsečíkem s parametrickou čarou (1) musí platit:
YH: XH

=

y: X,

kde x, y, z jsou souřadnice (definova~é dle obr. 2)
proměnlivého bodu normálního řezu PoPs a XH, YH, ZH
jsou. souřadnice bodu PH. (zde pevné).
Pro bod Ps musí navíc platit:
YH : ZH

= y: z

Řešením obou rovnic dostaneme vztahy mezi parametrickými souřadnicemi š, .1 bodu p. a parametrickými souřadnicemi so, Ao, H. geodetické křivky a tím
i hledanou korekci ve tvaru:
2
S-So
=~os2AoHs(~l
H;š (~
(4)

~J+

l' +

(10)

všechny koeficienty u mocnin 8' jsou vztaženy k výchozímu bodu Po.

tj. přechod od délky SH normálního řezu vycházejícího
z bodu Po pod azimutem AH k délce sgeodetické křivky
vycházející z bodu Po pod azimutem A. Tato etapa je
v [2] značena jako čtvrtá. Normální řez vnoříme do
geodetického polárního souřadnicového systému tak,
že počáteční bod Po bude vrcholem souřadnicového
systému. Uvažovaná geodetická křivka bude pak jed.
nou jeho parametrickou čarou. Nutným předpokladem
ovšem je, že v takovém okolí bodu Po, na ploše n,
které obsahuje bod Ps> lze takový systém zavést.
V tomto systému platí:

Všechny odvozené vzorce lze velmi jednoduše specifikovat pro plochu rotačního elipsoidu, čímž obdržíme
přesně vzorce známé z literatury. Tak např. pro rotační
elipsoid v symbolice běžné ve vyšší geodesii platí
1
1 )
e'2 cos2 rp
N
. Po dosazení do vzorce
( JI; - ll; =
(9) dostaneme vztah:

-

S

sÍr

= SH + 360N4 e cos rp.sm
'4

4

• 2
2lX

uvedený např. v [1] str. 121, nebo v [2] str. 75.
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kde (1, lX jsou proměnlivé parametry zvoleného souřad·
nicového systému a G tzv. redukovaná délka daná
vzorcem:

Do redakce došlo 1. 11. 1972
Lektoroval: Doe. Dr. Zbyněk Nádenfk, Dr. Se., katedra
matematiky a deskriptivnf geometrie FSvČVUT
v Praze
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Příspěvek k problematice
laserové lokace Měsíce

problematice

laserové

lokllce
Měsíce

Ing. Jan Vandrák,
VÚGTK v Praze

2. Podmínky úspěšné laserové lokace Měsíce
S rozvojem kosmonautiky a laserové techniky se objevila v nedávné době možnost zpřesnit parametry pohybu naší přirozené družice - Měsíce - prostřednictvím měření její třetí (dosud přímo neurčované) souřadnice - topocentrické vzdálenosti. Veškerá určení
pohybu Měsíce byla totiž až dodnes odvozována na
základě pouze úhlových měř'ení se zemského povrchu,
tedy v podstatě z rektascense a deklinace Měsíce pozorované metodami o různé přesnosti. Vzdálenost
Měcíce byla vždy určována pouze nepřímo, prostřednictvím horizontální rovníkové paralaxy. Na rozdíl
od těchto klasických metod skýtá dnes určení vzdále.
nosti podstatně vyšší relativní přesnost. Uvážíme-li,
že za dnešního stavu techniky lze určit tuto vzdálenost s přesností až 15 cm, je to relativní přesnost řá.
dově 0,5 X 10-9, zatímco pro úhlová měření s povrchu Země je s největší pravděpodobností hodnota
0,5 X 10-6 nepřekonatelnou hranicí. Kromě přínosu
pro zpřesnění pohybu Měsíce kolem Země skýtá ovšem
laserová Iokace Měsíce ještě mnoho dalších možností
uplatnění. Jmenujme zde alespoň možnost určení fyzické librace Měsíce a (což je důležité zvláště z hlediska
geodézie) vzájemných pohybů zemských kontinentů.
V současné době již jsou na Měsíci instalovány
celkem čtyři speciální laserové odražeče. Základním
prvkem každého z nich je skleněný hranol (t. zv. cube
corner retroreflector), vzniklý jakoby odříznutím jed.
noho vrcholu skleněné krychle. V podstatě jsou tak
realizována tři zrcadla vzájemně na sebe kolmá, takže
světelný paprsek přicházející z libovolného směru se
odráží týmž směrem zpět. Tyto základní prvky jsou
pak každý zvlášť zapuštěny do válce (o průměru asi
4 cm), aby se zabránilo zbytečnému ozařování slunečními paprsky ze směrů podstatně rozdílných od předpokládaného· směru laserového paprsku. Odražeč je
pak tvořen mnoha těmito základními prvky smontovanými do jediného celku. První odražeč instalovala
posádka lodi Apollo 11, druhý Apollo 14 (oba obsahují
zhruba sto základních prvků). Třetí, vynesený Apollem 15 obsahuje již těchto prvků na tři sta a čtvrtý
odražeč francouzské výroby je umístěn na palubě sovětského Lunochodu.
Od r. 1969 byla již vzdálenost Země - Měsíc
mnohokrát úspěšně laserem změřena. Lze tedy právem předpokládat, že v nejbližší době i československá
věda se bude snažit vyrovnat krok se světovým vývojem v tomto směru a pokusí se o laserové spojení
s Měsícem. Jistý základ zde již reálně existuje vzhle·
dem k tomu, že právě v ČSSR jako v první ze socialistických zemí se podařilo laserem zasáhnout umělou
družici Země, a že Československá akademie věd byla
pověřena kompletací laserového radaru států podílejících se na mezinárodním programu Interkosmos.

Kromě problémů týkajících se konstrukce vlastní vysílací a registrační aparatury (které v tomto článku
ponecháme stranou), je pro úspěšnou lokaci Měsíce
třeba vyřešit dva okruhy problémů, týkající se vzájemného pohybu pozorovatele na zemském povrchu
a odražeče, umístěného na fyzickém povrchu Měsíce.
Je totiž nutné
1.. docílit, aby vyslaný světelný impuls skutečně
zasáhl odražeč,
2. předem určit přibližně okamžik, ve kterém se
odražený světelný impuls vrátí zpět k pozorovateli.
Ad. 1. Přesnost, s jakou je třeba zacílit laserový
paprsek, je dána jeho rozbíhavostí, kterou je ovšem
možné vhodným optickým systémem v jistém rozmezí
měnit. Přitom je třeba mít na paměti, že poměr energie přijmuté a vyslané je pro tutéž aparaturu pE
správném zacílení nepřímo úměrný čtvrté mocnině
určované vzdálenosti a druhé mocnině úhlu rozbíhavosti paprsku. Poněvadž spodní hranice úhlu rozbíhavosti laserového paprsku (daná hlavně vlastnostmi
atmosféry) je asi 5", lze dosáhnout pro dané odražeče
na povrchu Měsíce poměru řádově 10-19• To znamená,
že při energii 5 .JoulŮ vyzářené během 5 nanosekund
(což jsou hodnoty charakteristické pro současné lunární experimenty) je v detekčním systému vybuzen
řádově jeden fotoelektron. Vzhledem k tomu i k existen·
ci šumu je proto nevyhnutelně nutné registrovat tako·
vých impulsů větší množství a výsledek vyhodnotit
statisticky. Poněvadž rubínové lasery jsou schopny
vyslat pulsy o tak velkém výkonu zhruba tři za minutu, neodymové pak pouze jeden za čtvrt hodiny, je
třeba, aby k úspěšné lokaci byl laser zacílen na odra·
žeč s přesností několika vteřin po dobu jedné až dvou
hodin.
Ad. 2. Kvůli omezení počtu čitačů nutných k re·
gistraci času vráceného světelného impulsu je třeba
znát očekávaný okamžik jeho návratu s maximální
možnou př'esností [1]. Ta je dána přesností známých
efemerid Měsíce. Vzájemná vzdálenost těžišť obou
těles, jak ji udávají dnes běžně v ročenkách publiko.
vané efemeridy (ve značení Mezinárodní astronomické
unie j = 2) je dána s přesností zhruba 0,8 - 1 km,
Mulholland a jeho spolupracovníci z Jet Propulsion
Laboratory [2] pak již vyvinuli efemeridy (označené
LE 16), dávající přesnost 0,2-0,3 km, které však
zatím nejsou běžně dostupné.
V dalším se věnujme pouze prvnímu ze jmenovaných problémů.
3. Navedení laseru na cíl
Vyjděme z faktů uvedených v minulé kapitole a snažme se navrhnout takový naváděcí systém, který by
umožnil po dobu dvou hodin zacílení laserového paprsku na cíl s přesností několika málo obloukových vteř·in.
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Vyloučíme přitom možnost použití již existujícího
dalekohledu na paralakúcké či azimutální montáži.
Takové řešení je samozřejmě možné, vyžaduje však
pohyb kolem obou os současně, nehledě již k tomu, že
montáž laseru na takovém dalekohledu by na delší
dobu vyřadila dalekohled z provozu pro jiné účely.
Vyhovovala by však jistě lehká a na výrobu nepříliš
náročná montáž nesoucí pouze vlastní laser, postavená
poblíž některého velkého dalekohledu. Ten by se pak
mohl s výhodou použít (bez podstatných úprav) jako
optický systém pro příjem odražených impulsů.
Při řešení problému je třeba si uvědomit, že vzá.
jemný pohyb pozorovatele a odražeče je dán jako
výslednice tří pohybů:
a) rotace Země kolem její osy,
b) oběhu Měsíce kolem Země,
c) rotace Měsíce kolem jeho osy.
Kombinace prvních dvou pohybů se bere v úvahu při
navádění ať již fotografické komory či laseru na umělé
družice Země. Je zde však jistý rozdíl v tom, že při
navádění na UDZ není zpravidla nutná tak vysoká
přesnost (u fotografické komory r-ádově obloukový
stupeň, u laseru minuta). Na druhé straně je však
v případě UDZ dominantní složkou celkového pohybu
oběh UDZ kolem Země, zatímco v případě Měsíce pře.
vládá rotace Země. Třetí složka pohybu se projevuje
poměrně malým dílem; poněvadž doba oběhu Měsíce
kolem Země se rovná době rotace Měsíce kolem jeho
osy, projeví se rozdíl obou pohybů pouze nepříliš vel.
kou hodnotou, tzv. libracL Pozorována ze Země, nepřesáhne hodnota librace 100". V každém případě lze
vyjít ze zkušenosti při sledování UDZ, že určitý úsek
zdánlivé dráhy UDZ na obloze lze nahradit vedlejší
kružnicí [3]. Pokusme se tedy nejdříve vyšetřit, jak
se v průběhu času mění prvky vedlejší kružnice oskulační ke zdánlivé dráze Měsíce na nebeské sfér-e. Si·
tuaci znázorňuje obr. 1. Světovým pólem P a zenitem
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místa pozorovatele prochází místní poledník m. Zdánlivá dráha těžiště Měsíce nechť je d, okamžitá poloha
Měsíce na této dráze v čase To (jemuž odpovídá místní
hvězdný čas 80) je Mo' Zdánlivé ekvatoreální to po.
centrické souřadnice Měsíce v tomto okamžiku jsou
!xo, 150, Pól vedlejší kružnice k, oskulační ke zdánlivé
dráze d v okamžiku To, je označen Po, kružnice je tedy
definována souřadnicemi pólu Po (to, Do) a obloukem
So, poloha Měsíce na této kružnici v okamžiku To úhlem "Po' V obecném okamžiku T pak Měsíc zaujímá
polohu M, jíž odpovídají jednak rovníkové souřadnice
!x, 15, místní hvězdný čas 8, jednak souřadnice "P, S
vzhledem k pólu Po. Je úejmé, že jak topocentrické
rovníkové souřadnice !x, 15, tak i místní hvězdný čas 8
jsou jistými funkcemi času T, tedy
t

= 8-

=

!X

15

t('[l),

= beT).

Ze sférického trojúhelníku PPoM potom plynou vztahy mezi veličinami S, "P a t, 15, to, Do, které je možno
obecně psát jako
S

= Set, 15, to, Do),

"P = "P(t, 15, to, Do)·

Veličiny S, "P jsou tedy rovněž jistými funkcemi času
T. Polohu pólu Po a velikost úhlu So zvolíme tak, aby
kružnice k (jejíž rovnice je S = Soj byla oskulační ke
dráze d, tedy tak, aby platily vztahy
oS
SeTo) = so, :iT
u

02S
I

~

T - T,

= O,

:l

u T2

1

_

T _ T,

= O.

(1)

Rychlost pohybu Měsíce vzhledem k pólu Po v okamžiku '[10 je charakterisována derivací
0"P
oT-IT~ T,
Z trojúhelníku PPoM platí, že
cos S

= sin 15 cos Do

+ cos 15 sin Do

kterýžto vztah můžeme zjednodušit
formace

x

= tan Do cos to,

co~ (t -

to),

použitím trans-

Y

= tan Do sin to,

b

= cos 15 sin t,

Z = cos S sec Do,
a

c

= cos 15 cos t,
= sin 15

Jelikož to, Do jsou hledané konstanty, jsou i X, Y kon·
stanty, veličiny a, b, c jsou funkcemi času nezávislými
na volbě polohy pólu Po. Z výrazu pro veličinu Z je
zřejmé, že
oZ
-oT
02Z
'OT2

.

oS

= -sec Do sm S oT '
(OS.

= -sec Do cos S 01'

+ sm S

02S)
OT2 '

a že tedy posledním dvěma rovnicím (1) jsou ekvivalentní rovnice
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Dosadíme-li do nich rovnici (3), dostáváme

oa
oT X

ob

+ oT

Y

+

oe
oT- = O
(4)

Ůíselné hodnoty parciálních derivací veličin a, b, c
podle času dostaneme nejlépe jejich numerickým derivováním např. tak, že spočítáme hodnoty všech tří
veličin v minimálně třech časových okamžicích. Řešením soustavy lineárních rovnic (4) o dvou neznámých
vypočteme hodnoty konstant X, Y a z nich určíme
souřadnice pólu Po pomocí inverse prvních dvou rovnic (2):

=

arctan

laserovii

lokace
Měsíce

0

•

14.7-1

I
14.61

14.3~

+

(6)

14.2

L------r--~-~-r1~

2~

~.

to)].

Pokud jde o rychlost pohybu Měsíce vzhledem k pólu
Po, určíme ji numerickým derivováním výrazu pro
úhel1jJ:
'Ip

k problematice

bu Měsíce kolem něj byly spočteny pro stanici o souí'adnicích cp = 500, ;. = 150 pro období 1. ledna až
5. ledna 1972. Na obr. 2 je obraz severního světového
pólu označen P, přímka PZ je místní poledník, šipka
směřuje k zenitu. Kružnice vytažená slabší čarou má
poloměr 1 Rychlost na obr. 3 je v rozměru O/hod.

Oblouk 80 je potom dán výrazem

+

Příspěvek

14.4~

+

Do = arctan (X2
Y2)1/2
to = arctan Y IX.
80 = arccos [sin 00 cos Do
cos 00 sin Do cos (80 - 1X0 -

T.:

cos O sin (t - to)
cos-D~"cosb cos (t"- to) - sin-Do sin-o- .
(7)

Malá ukázka pohybu pólu oskulační kružnice a změn
veličiny o'lploT s časem je znázorněna graficky na
obr. 2 a 3. Souřadnice pólu a okamžitá rychlost pohy-

Z obou obrázků je patrno, že všechny tři veličiny mají
výrazně periodický charakter o periodě cca 25 hodin.
Z rozboru změn všech tH veličin za delší období bychom zjistili, že kromě toho ještě existuje perioda
jednoměsíční, ovšem se značně menší amplitudou.
Veličina Do nepřestoupí hodnotu 10, rychlost o'lp/oT
se pohybuje v intervalu 14.25-14.75 O/hod., tj. v rozmezí ±2 % od hodnoty 14.5 o/hod. Tyto skutečnosti
naznačují způsob navádění laseru na Měsíc. Jak poloha pólu Po, tak rychlost pohybu Měsíce kolem tohoto
pólu se totiž mění s časem poměrně pomalu. Lze tedy
právem očekávat, že při vhodně zvoleném pólu a rych.
losti bude možné udržet optický systém laseru zaměřen s požadovanou přesností na zvolený cíl i po delší
časové období. Polohu pólu zvolíme např. tak, aby
odpovídající vedlejší kružnice byla ve třech libovolně
zvolených okamžicích TI' T2, T3 totožná se zdánlivou
dráhou cíle (např. na počátku, uprostřed a na konci
pozorovacího období). Topocentrická deklinace a hodinový úhel pozorovaného místa v těchto okamžicích
nechť jsou 01, O2, 03, t1,t2, t3 (získáme je z geocentrických
souřadnic těžiště Měsíce připojením paralaktických
oprav, oprav z librace a oprav vyplývajících z polohy
cíle na povrchu Měsíce), pro jednoduchost zavedeme
opět pomocné veličiny X, Y tak, jak byly definovány
rovnicemi (2), veličina Z je dána na rozdíl od rovnic
(2) rovnicí

z=

cos 80 sec Do.

Numerické hodnoty veličin X, Y, Z dostaneme poměrně snadno řešením soustavy lineárních rovnic
X cos tI
X cos t2
X cos t3

+

Y sin tI sin t2 Y sin t3 -

+Y

+

Z sec 01

Z sec O2
Z sec 03

+ tan

+ tan
+ tan

01 = O

O2 =
03

O

(8)

= O,

a z nich pak polohu pólu pomocí již dříve odvozených
rovnic (5). Oblouk 80 je dán výrazem
80
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Z podobné podmínky zjistíme i potřebnou rychlost
o"P/oT kolem takto daného pólu Po, Budeme požadovat, aby pozorovaný bod byl v okamžicích TI' T2, T3
totožný s optickou osou laseru (pohybující se po vedlejší kružnici rychlostí 0"P/oT). Tomu bUde zřejmě vyhovovat například jednoduchá volba

s toutéž přesností aproximovat lineární funkcí času.
Během dvou hodin relativní změna rychlosti nepřestoupí několik promile, v žádném případě se však neliší od hodnoty 14.5 o/hod. o více než 2 procenta. Poloha pólu vedlejší kružnice aproximující dráhu pozorovaného bodu na obloze je vždy uvnitř kružnice
o poloměru 1 opsané kolem světového pólu. Z toho
všeho plyne následující možnost konstrukce čtyřosé
montáže pro navedení laseru na cíl nacházející se na
povrchu Měsíce:
0

kde A je rychlost v okamžiku T2 a B její časová změna.
Hodnoty obou konstant vypočteme z úhlů "Pl' "P2' "P3'
které dostaneme z rovnice (7), dosadíme-li do ní postupně hodnoty r5v tI' r52, t2, r53, t3. Volíme-li okamžiky
TI' T2, T3 tak, že platí rovnice T2 - TI = T3 - T2 =
= LI, lze konstanty A, B vypočíst z jednoduchých
rovnic

A=

"P3-"Pl

2L1

'

Ukázku výpočtu pro dva kalendářní dny a dvouhodinové intervaly (tj. pro LI = 1 hod.) podává tab. 1.
Tab. 1
Datum
UT
Do
1. 1. 72
1 0.5913
3 0.6668
5 0.7049
7 0.7027
9 0.6608
11 0.5844
13 0.4853
15 0.3860
17 0.3294
19 0.3623
21 0.4684
23 0.5975
2. 1. 72
1 0.7168
3 0.8084
5 0.8631
7 0.8768
9 0.8502
11 0.7892
13 0.7059
15 0.6196
17 0.5580
19 0.5500
21 0.6031
23 0.6954

to
143.54
160.93
178.76
197.47
217.52
239.68
265.61
298.72
342.83
30.68
68.95
98.21
122.77
145.14
166.73
188.43
210.94
234.98
261.53
291.95
327.27
5.94
43.19
75.88

So
65.7800
65.9844
66.2003
66.4291
66.6700
66.9208
67.1794
67.4454
67.7191
68.0012
68.2913
68.5881
68.8909
69.2002
69.5178
69.8456
70.1836
70.5301
70.8829
71.2405
71.6025
71.9694
72.3412
72.7170

A

B

14.5388 -0.0033
14.4949
167
14.4310
222
14.3642
183
14.3118
72
14.2869
95
14.2961
272
14.3383
423
14.4047
517
14.4807
523
14.5481
439
14.5905
278
14.5973
89
14.5677
78
178
14.5105
14.4419
189
111
14.3801
14.3408
33
14.3341
211
14.3626
378
14.4208
500
14.4959
545
14.5706
495
356
14.6266

UT je světový čas středu diskutovaného intervalu,
hodnoty veličin Do, to, 80 jsou ve stupních, A je ve
stupních za hodinu a B ve stupních za hodinu na druhou. Je samozřejmé, že Měsíc není možno pozorovat
po celých 24 hodin denně, poněvadž pouze po velice
zhruba polovinu této doby se nachází nad obzorem.
To však nic nemění na aproximaci jeho dráhy vedlejší
kružnicí. V daném případě nepřestoupí odchylka skutečné polohy Měsíce od aproximované hodnotu 3"; při
zkrácení délky intervalu se tato hodnota ještě sníží.

První dvě osy (svislá a vodorovná) umožňují nastavit třetí osu tak, aby směřovala k předem vypočtenému pólu Po, Z konstrukčního hlediska bude jistě
výhodná ta skutečnost, že potřebný pohyb kolem
obou prvních os může být omezen na interval pouze
několika málo stupňů. Pohyb kolem třetí osy se koná
pomocí elektromotoru tak, aby jej bylo možno měnit
spojitě v rozmezí 14.25-14.75 O/hod., čtvrtá osa je
kolmá k třetí a pomocí jí se nastavuje optická osa laseru tak, aby s třetí osou svírala předem vypočtený úhel
80,
Je pochopitelné, že mechanické provedení neumožní nastavit ani třetí osu systému do pólu Po, ani
úhel 80 s požadovanou vteřinovou přesností. Proto
bude nutné opatřit celý systém hledáčkem, pomocí
kterého bude možné během pozorování korigovat
nastavení na cíl malými změnami jak rychlosti otáček
motoru, tak úhlu 80,

[1] ALLEY, C. O. et al.: Laser Ranging Retrorefiector
in Apollo 11, NASA Special Publication
SP·214,
1969
[2] GARTHWAITE,
K., HOLDRIDGE,
D. B., MULHOLLAND, J. D.: A Preliminary Special Perturbation Theory for the Lunar Motion, The Astronomical
Journal
75 (1970), str. 1133
[3] KARSKÝ,
G.: Řízení komory SBG, Výzkumná
zpráva VÚGTK č. 318/1969
Do redakce došlo 28. 6. 1972
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1.: Použitie prístrojovej

šetrovanie
prístrojov
Z obsahu předchozí kapitoly vyplývá, že zdánlivou
dráhu pozorovaného bodu měsíčního povrchu na nebeské sféře lze s přesností několika málo obloukových
vteřin aproximovat po dobu až dvou hodin vedlejší
kružnicí, přičemž rychlost pohybu téhož bodu lze
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Zdokonalování systému sociálně-ekonomických informací v geodézii a
kartografi i

V dnešních podmínkách vědeckotechnického
pokroku, kdy se uskutečňuje vědeckotechnická revoluce, nabývá zdokonalování systému řízení stále
v!:ítší aktuálnosti. Je to způsobeno rostoucí složitostí výrobních procesů a nutností v procesu řízení rozhodovat s přihlédnutím k mnoha faktorům:
politickým, ekonomickým, technickým, technologickým, organizačním a lidským.
Integrace jako všeobecná tendence nutí rozhodovat v nových, stále větších celcích, které i když
se skládají z jednotlivých částí (dilčích systémů)
přece jen ve svém celku nepředstavují jejich jednO~
duchý součet.
Systémovému řízení jde o správné sladění všech
vztahů a činitelů. Zvládnout řízení velkých a složitých systémů se stává stále aktuálnějším úkolem
praxe. Je proto zákonité, že otázky řízení jsou vyzvednuty na nejvyšší úroveň politickohospodářských a státních úkolů.
Tento požadavek je v současnosti legislativně
organizací resortu Českého úřadu geodetického a
kartografického.
Významnou úlohu při zkvalitňování řízení má automatizace
sOciálně ekonomických informací (SEl).

1. Z á s a d y z d o k o n a lov á n í celo s t li tn í h o s Ysté m u s o c i á ln ě e k o n o m i ck :9c h i n for m a c í.
Každý socialistický
podnik je neoddělitelnou
součástí celého národního hospodářství, kde stát
uplatňuje centrální řídící funkci a vyžaduje od řídících hospodářských
pr"acovníků odpovědnost za
konkrétní úroveň řízení. Základem řídícího systé
mu je informační soustava.
Tento požadavek je v současnosti legislativně
uplatňován
zákonem č. 21/1971 Sb., o sociálně ekonomických
informacích,
vládním nařízením č. 153/1971 Sb., o informační
soustavě organizací,
vyhláškou FMF č. 154/1971 Sb., o účetnictví,
vyhláškou FMF č. 155/1971 Sb., o inventarizaci
hospodářských prostředků,
směrnicí FMF o vnitropodnikovém
účetnictví,
rozpočetnictví a kalkulaCi č. j. XV - 4000/72.
Hlavními důvody zdokonalování jsou:
aj změny v řízení národního hospodářství v souvislosti s prováděním stabiIizačních
opatření,
zaměřené především na
posílení, zdokonalování a zvědečtění plánovitého řízení národního hospodářství,
- posílení kontroly plnění plánu,
-,... další rozvoj nástrojů řízení,
- vývoj podnikové hmotné zainteresovanosti,
- vývoj na úseku mezd a cen;
b) budování jednotné soustavy sociálně ekonomických informací a stále širší používání vyšší výpočetní techniky;
c) nutnost zaměřit účetnictví a kalkulaci na uplatňování efektivnosti v organizacích, na posílení
chozrasčotních prvků, zejména na sledování a
důslednou
kontrolu
nákladů
z kalkulačních

hledisek, v porovnání s operativními nebo plánovými normami;
d) nutnost odstranit některé nedostatky, které se
při praktické aplikaci současné soustavy projevovaly, zejména v
podcenění požadavků centra na informace, pokud jde o náklady, výnosy a tvorbu
hospodářského výsledku z ekonomických, odvětvových, kalkulačních
a cenových hledisek;
oslabení ochrany socialistického
vlastnictví
a zásad správy národního majetku;
nutnosti
přizpůsobit
soustavu
účetnictví
a
kalkulace na používání moderní výpočetní
techniky.
Z výčtu je zřejmé, že jde o zásadní zkvalitnění
celostání informační soustavy, která je základem
řídícího procesu.
2. R e s o rtn
mick:9ch

í s o u stav a s o c i á I n ě e k o n
informací.

0-

Resortní soustava SEl musí mít vazbu na
celostátní soustavu SEl;
banku dat resortu ČÚGK;
informační systém organizací ČÚGK.
ČOGK usměrňuje činnost na tomto úseku od
r. 1971 tím, že vytváří podmínky k dosažení celoresortní jednotnosti souběžně s postupným přechodem na automatizované
zpracování
SEL Jde
o cílevědomou, postupnou realizaci "Úvodní studie koncepce zpracování SOCiálně ekonomických
informací v resortu ČÚGK" (červenec 1971).
-

2.1 Postup zavádění resortní soustavy sociálně ekonomick:9ch informací.
Zavádění automatizace na úseku zpracování sociálně ekonomických informací bude realizováno
ve dvou etapách:
a) postupné vytváření základních sociálně ekonomických evidencí a zavádění úloh, které budou
jejich údaje zpracovávat až do komplexnosti
jednotlivých
agend
(vytváření
subsystémů)
(1971-1975),
b) slučování automatizovaných
agend do systému
umožňujícího zpracování dat včetně aplik<ace
ekonomicko-matematických
metod (1975-1980).
I když konečným cílem automatizace je dosažení
integrovaného způsobu zpracování s možnostmi použití vhodných ekonomicko-matematických
metod,
nelze v žádném případě pominout první etapu, tj.
vytvoření základních evidencí. Kupř.: nelze vhodně
použít automatizace při plánování, nejsou-li automaticky k dispozici základní vstupní údaje o požadavcích na zdroje podle rozsahu úkolů nebo zakázek a současně údaje o existujících disponibilních zdrojích (pracovních s11ách, výrobních prostředcích, materiálech, atd.) příslušné organizační
jednotky.
Z těchto základních e.videncí, které mají charakter registrů, bude možné získávat informace pro
rozhodov,ací proces. Rozhodovat s maximální informovaností je základní nutnost úspěšného řízení

1973/226

Mach, V.: Zdokonalování
systému
informací
v geodézU a kartografU

sociálně

ekonomických

Geodetický a kartografický obzor
ročník 19/61, číslo 8/1973 227

8

Ý

.IUIIIZltlIU8ITU t051
• l1llUl "ST1Y1I1, Ulltl NT IUOITU
Ilavli

čůn

'Dm
tlLDST Tli 111111.IT
NT IUDITU ftlltua úl•• u UIKTltllal I

l

U.U
TU•• ltIY III

lili

IIIIY NT Ullln

0----_

·u=
._~
it=tl~=

IIITelllmd"l

SltllLI ·nl.DMltl9 usu
IIIIY NT Inl.TU llin

VTU
Ulli HIKZIlIIIITlIlI1'II

_

~: .:'i,!~!It

:~a.:

.ii=ta"

'''M"''''ml"

JU'11l

::::

JlIlu..
"' ••••• ,

IILI'IIU _lilY

1l1ftl1lL1I1I1l

"dm;
,milICI z.dllY

•• IIL'" IIILI

-mlll.,.

lili

wftIt" "" IIlIMri
n'I"lI1llTtlY.rint" l"'Ii 111",1·
ITITIITIU III •
Il1

II"Tlt

•••••II.,.::lllck'

1IV11l11l'
11I_

rilllTYlIt1ti II zilq·

nll·
.vuTIII'11I:1•1

IlITllTIII Mm •.••

VÝlll••

t IIlIILIll'

IllLlnu mile:.:.

STlTlITIlI

riml

~=:r.:lm:lill
,:lllfll'
UlllIlll""

_

"Ulwtlli
"1.ttClTI

"..ml

organizace. výstup automatizace na úseku sociálně
ekonomických informací musí dodávat informace
pro rozhodování včetně agregace informací pro
různé stupně řízení, podle předem stanovených
kritérií.
Z těchto důvodů je nutné charakterizovat a určit
strukturu soustavy sociálně ekonomických informací v návaznosti na vyšší celky, ale též detailnější členění jednotlivých evidencí.
2.2 Z6kladní soci61ně ekonomické evidence.
Organizace resortu ČÚKG budou postupně vytvářet následující automatizované evidence
ceníkových hodnot,
(1)
normativních údajů,
(2)
pracovních zdroj ů,
(3 ]
prostředků postupné spotřeby,
(4)
materiálu a Výrobků,
(5)
realizace výroby,
(6)
hospodářských výsledků.
(7)
Tyto základní sociálně ekonomické evidence organizací budou tvořit sociálně ekonomický úsek
budoucí banky dat organizací a jako celek sociálně
ekonomických informací banky dat resortu. Každá
evidence (registr) bude členěna do souborů (subregistrů).
Např. evidence ceníkových hodnot do
souborů
Ceník geodetických a kartografických
prací,
Ceník polygrafických
prací (část používaná
v organizacích resortu ČÚGK),
Ceník výpočetních prací,
Ceník služeb používaných v organizacích ČÚGK.
Soubor (subregistr) bude dále členěn do dílčího
souboru. Např. Ceník geodetických a kartografických prací do jednotlivých ceníkových tabulek.
Dílčí soubor se bude skládat z položek (vět).

Např. tabulka ceníku geodetických a kartografických prací bude členěna na jednotlivé položky
ceníku.
Každá položka se bude skládat z konkrétních
alfanumerických údajlt různého rozsahu i množství.
Např. tabulka ceníku geodetických a kartografic·
kých prací bude mít údaje: číslo výkonu, popis
výkonu, stupeň obtížnosti, cena za MJ podle stupňů obtížnosti, atd.
Položky některých
evidencí budou obsahovat
značné množství údajů. Např. položka o zaměstnanci v evidenci pracovních zdrojů bude mít rozsah kolem 500 údajů.
Pro přehlednost je na obr. 1 vyhotoveno schéma
celého uspořádání a členění.
Znázornění vyjadřuje
celkové postavení úseku sociálně ekonomických
informací v resortní bance dat,
členění základních evidencí na soubory, dílčí
soubory, poľOžky, údaje,
stručný výčet úloh, které budou využívat jednotlivé evidence nebo soubory,
předpokládaná základní periodicita zpracování.
Jednotlivé evidence budou tvořit základnu (bázi
dat) pro úlohy, jejichž zpracováním budou získávány požadované soclálně ekonomické informace.
3. M ode lov é vyj á dře n í s o c i á I n ě e k 0n o m i c k Ý c h e v i den c í v ř í d í c í m p r 0cesu.
Pro lepší názornost vztahů při zpracování dat
jednotlivých evidencí nebo souborů byl vyhotoven
"Agregovaný model základních
vztahů řídícího
procesu v organizacích resortu ČÚGK" (obr. 2).
Model je členěn na etapy řídícího procesu, kte-
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rými prochází zakázková nebo úkolová činnost organizace, tj. etapy
projektování,
- plánování,
- realizace,
- kontroly,
uspořádané ve vertikálním členění modelu.
Horizontální členění dělí model do skupiny vnějších a vnitřních vztahů organizace.
Vnější vztahy organizace jsou charakterizovány
hospodářskými styky organizace,
- závaznými předpisy, směrnicemi
celostátními
i resortními.
Vnitřní vztahy charakterizují
evidence nebo soubory sociálně ekonomických
informací,
řídící, výrobní a zpracovatelskou
činnost,
vstupní změnové formy,
programy automatizovaného
zpracování,
výstupy - výsledky zpracování,
vznik nových kmenových evidečních souborů
druhé a další generace, které se běžným zpracováním měsíčně cyklicky opakují.

3.1.1 E t a pap

roj

e k t o v á n í.

V etapě projektování se předpokládá vyhotovení
projektů (technických, cenových, spotřeby č,asu a
nákladů) na zadané úkoly nebo zakázky. Využívá
se evidence ceníkových hodnot a evidence normativních údajů. Zpracováním vzniknou základní údaje nutné pro plánovací proces, tj. požadavky (nároky) na zdroje (čas, kategorie pracovníků, výrobní prostředky, finanční prostředky, atd.), Celý postup může být ,automatizován a umožní jednotné
provádění nejdiUežitější úlohy z přípravných prací
a omezení jednotvárné kalkulační činnosti.
3.1.2 E t a pap

1 á n o v á n í.

Při automatizovaném
zpracování nabývá etapa
plánování
charakter
rozvrhování
disponibllních
zdrojů v rámci určené organizační jednotky. K řešení (zpracovánO úlohy musí být k dispozici z jednotlivých evidencí údaje o těchto zdrojích. Proto
předpokládáme
vytvoření právě těchto evidencí,
jako první stupeň k automatizovanému
rozvrhování zdrojů.
Finančně plánovací proces má omezené možnosti
automatizace vzhledem ke změnám, které upravují
současné celostátní legislativní formy hospodaření
organizací.
3.1.3 E t a par

e a 1 i z a c e.

Realizací výroby dochází ke stálým změnám
v základních sociálně ekonomických evidencích.
Plněním výrobních úkolu dochází ke změnám ve
stavu evidence rozpracované a dokončené výroby.
Příchodem a odchodem pracovníků vznikají změny v evidenci pracovních sil.
Nákupem, výdejem, dochází ke změnám v evidenci skladu.
Zařazením, vyřazením, přesunem prostředku postupné spotřeby dochází ke změnám v evidenci
prostředku postupné spotřeby, atd.
Cílem automatizace v této etapě řízení je zpracování těchto změn a správné zachycení okamžitého
stavu ke dni nařízeného zpracování.

Jde o rozsáhlý soubor úloh, který vyúsťuje v zachycení stavu hospodaření organizace v jejím vnitropodnikovém organizačním členění.
Rozsah jednotlivých úloh, které zpracovávají jednotlivé evidence nebo soubory, jsou formulovány
legislativními předpisy, které musí být dodržovány.
Zpracováním údaju vzniká evidence nové generace, která se pro zpracování za následující období
(zpracování) stává základem. Generační provádění
změn ,a zpracování dat evidencí klade značný nárok
na organizaci sběru a zpracování sociálně ekonomických dat.
3.1.4 E t a p a k o n t r o 1 y.
V etapě kontroly dochází k porovnání vzniklých
hospodářských jevu s plánem. V nepříznivých případech musí vedení organizace rychle reagovat na
vzniklou situaci celým komplexem ruzných opatření na ruzném stupni řízení.
Cílem automatiz,ace v této etapě řízení je rychlé
dodání informací. Toho lze dosáhnout v plném rozsahu pouze tehdy, budou-li k dispozici údaje z etac
py projektování
a realizace
(řízení podle od"
chylek).
Do této duležité etapy řízení je nutné zahrnout
též zpracování všech statistických údaju (výkonu,
normativu, mzdových údaj u atd.), sloužících k určení trendfi vývoje organizace. Tyto údaje mohou
být získávány zpracováním jednotlivých evidencí
nebo souboru i několika souboru vzájemně. Musí
však být stabilizován algoritmus sledovaných ukazatelů.
3.2 Funkční poslAní modelu.
Vypracovaný agregovaný model znázorňuje složitost současného stavu řízení. Model dává základní pohled do komplexu problému, jejichž slovní
popis by byl velmi obsáhlý a které je' nutné s nástupem automatizace řešit.
Současný stav výpočetní techniky umožňuje všechny navržené evidence a jejich zpusoby zpracování nejen teoreticky, ale i prakticky realizovat
(část evidencí byla již u organizací ČÚGK zavedena).
Také v jednotlivých organizacích v ČSSR jsou
ruzné ekonomické úlohy zpracování dat postupně
dílčím způsobem řešeny a zaváděny. Postupně budou vyhotoveny všechny programovatelné
úlohy
využívající evidence; tím bude možné pokládat integraci v rámci agendy za uzavřenou. Jednotlivé
agendy budou mít rozličný počet navazujících úloh
zpracování pro riizná časová údobí zpracování (měsíční, čtvrtletní, roční). Tvorba programů jednotlivých úloh bude postupná (formulovatelná
legislativními předpisy nebo požadavky organizací resortu), protože jednotlivé programové chody většinou na sebe navazují. To v praktickém zavádění
znamená postupné rozšiřování zpracování až do
komplexnosti agendy.
Okamžitá komplexnost
výjimečně při přebírání
programů.

přichází v úvahu pouze
některých
sof tvarových

V našem případě chceme cílevědomě dosáhnout
komplexní integrace zpracování ekonomických dat
v rámci organizací resortu ČÚGK do předem definovaného systému. Postupem dalších prací bude
nutné model dále rozšiřovat, vždy v oblastech, které budou předmětem zpracování, a to až do jednotlivých organizačních
a zpracovatelských
postupů.
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Článek má za cíl seznámit čtenáře se základní
koncepcí přístupu zavádění automatizace v oblasti
sociálně ekonomických informací v organizacích
resortu ČÚGK. Předpokládáme postupné seznamování s výsledky, kterých bylo dosaženo, i s obtížemi, které je nutné překonávat.
Existují obecné zásady, které provázejí proces
zavádění výpočetní techniky, a které je nutné respektovat:
1. nasazení prostředků
výpočetní techniky do
procesu řízení je inovací vyššího řádu, která kvalitativně ovlivňuje všechny vztahy, se kterými se
v organizaci setkáváme,
2. pokud vnitřní struktura organizace a systému
nejsou ke kvalitativní změně dostatečně přizpůsobeny, nasazené prostředky výpočetní techniky nepřinesou očekávaný efekt nebo dokonce působí
opačným směrem,
3. výpočetní technika vyžaduje naprosto přesné
údaje, které jsou dále zpracovány do formy informací jen logicky a jednoznačně matematicky
formulovaným programem. Efektivnost zpracování
je zaručena jen v případě, že veškeré vstupní údajea výstupní informace organizace jsou naprosto
přesně určeny a identifikovány a berou v úvahu
veškeré vnitřní vztahy organizace.
Je nutné konstatovat, že každý počítač může být
jen tak "chytrý", jak jsou chytří lidé, kteří jej zavádějí. Sám o sobě neskýtá záruku správného
uplatnění.
Úkol stanovený úvodní studií je náročný a rozsáhlý s možností značných racionalizačních
přínosů. Jeho realizace je možná pouze za široké podpory a intenzívní spolupráce pracovníkfl organizací ČÚGK na všech stupních řízení. To vyžaduje,
aby byli včas a důkladně informováni o celé problematice a postupu pr,ací.
Proto chceme využít i této možnosti informování na stránkách Geodetického a kartografického
obzoru a v některých dalších číslech se k realizaci
systému vrátit.
Do redakce došlo 29. 5. 1973
Lektoroval:

Ing. Bohumil Volfík,
VÚGTK v Praze

zPRÁVY ZE ŠKOL

K významu vyučování geodézie
na stavebních průmyslových školách
528 : 373 : 624

V poslední době můžeme pozorovat vzestup prestiže
geodézie zejména ve stavebniotví. Je to důsledek stále
rostouoí potřeby odborníků - zeměměřičů při řešení
často složitýoh úkolů a velmi přesnýoh praoí. Jmenujme
alespoú pražské metro, jehož zbudováIÚ by nebylo možné bez součinnosti geodetů. O jejioh práoi na této významné stavbě je veřejnost informována např. tiskem.
Zústává však skutečností, že o náročné denní práoi
geodetú při výstavbě sídlišť se příliš nepíše a že o této
práoi někdy nejsou dostatečně informováni ani samotní
praoovníoi stavebního prúmyslu.
Teprve v posledníoh leteoh díky jednotnému postupu
orgánú resortu geodézie, díky vydaným směrnioím ateohnologiokým postupúm a především zřízení funkoe odpovědného geodeta bylo dosaženo velkého pokroku na
poli působnosti geodézie zejména v pozemním stavitelství.

Smysl pl'ipravy středně technických
z geodézie

stavebnich

kádrů

S geodézii se setkávají denně ve své praxi i stavební
teohnioi. Neohoeme dnes rozebírat celou šíři a problémy
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vyučování geodézie na stavebníoh prúmyslovýoh školáoh. Prozatím si stačí jen uvědomit, že právě již zde na středním stupni odborné přípravy - má první seznámení žáků s geodézií velký význam pro jejioh přístup
k této disoiplíně v praxi, po absolutoriu školy. Budouoí
stavební teohnioi na naší škole (obor pozemní stavby)
se voelku v rozsáhlém kursu geodézie seznamují se základy předmětu. Při výuoe je však nutné především
zdůraznit vztah stavebního teohnika ke geodézii a v látoe přímo konkrétně ukázat: '
- kde bude stavební teohnik napomáhat praoovnímu výkonu geodeta - profesionála,
- jakým zpúsobem může stavební technik př;spět
k oohraně výsledků práoe geodeta (ochrana měřiokých bodů před poškozením),
-~ a kde všude zasáhne stavební teohnik se svými
znalostmi z měřictví.
K tomu musí mít stavební technik aiespoň globální vědomosti o činnosti zejména odpovědného geodeta dodavatele a o jednotlivých stavebně-měřiokýoh úlohách.
Na to je pamatováno i v osnovách pro SPŠ stavební obor pozemní stavby, i když by obsah zasluhoval některé úpravy.
Látku je nutno doplnit vhodným obsahem praktickýoh ovičení; aby náměty ve ovičení byly pokud možno
reálné, velmi podobné úlohám skutečným. Do náplně je
vhodné zařadit i exkurzi k měřioké skupině na stavbu,
besedu s odborníky z praxe atp. V úvahu připadá i využití instruktážní oh geodetiokýoh filmů. Jejioh výběr
(tématika z pozemního stavitelství) je ale velmi malý
a možnosti promítání na školách (bez přesunů v rozvrhu
a změny učebny) jsou v podstatě omezené.

Víoe pozornosti je třeba věnovat oboustrannému
vztahu odbornýoh pí'edmětú a geodézie. Máme na mysli
pozemní stavitelství, adaptaoe (odborná praxe) a ze
základníoh předmětú matematiku,
deskr;ptivní geometrii a fyziku.
V geodézii by se měla látka podávat tak, aby tu jasně
byly vidět souvislosti hlavně se stavebními předměty.
Z dosavadních zkušeností vyplývá, že tento požadavek
je uskutečnitelný. Příklad: Při výkladu tématu "Kontrola a dokumentace skončené výstavby" v přehledu
uvádíme, které stavební prvky a jakými metodami (geodetiokými) se kontrolují. Přitom se naváže na znalosti
disoiplíny stavební konstrukce.
Naopak v obsahu látky těohto předmětú by mělo být
na geodézii rozhodně pamatováno a určitým kapitolám
přiznána patřičná váha i se zdůrazněním konkrétníoh
příkladú a jejioh významu pro použití v geodézii. Příklady: V matematioe pojem obloukové míry, v deskriptivní geometrii praktické úlohy s topografiokými ploohami, ve fyzioe ohod paprskú astronomiokým dalekohledem nebo v adaptacíoh metodika zaměření starého
stavu objektu.
Tyto naznačené problémy se mohou vyřešit hlavně za
spolupráoe vyučujíoíoh v předmětovýoh komisíoh. Poznamenává. se, že na některýoh těohto úkoleoh se již
začalo praoovat.
Celková propagaoe a plné poohopení významu geodézie u teohnické stavební veřejnosti je na dobré oestě.
Domníváme se, že dalším přínosem k této věoi může
být svědomitá a pečlivě promyšlená příprava ze základú
geodézie již na střední škole, přihlédne-li se i ke shora
uváděným námětům.
K splnění takového úkolu je žádouoí, aby školy byly
vybaveny moderními sbírkami, aby geodézii vyučovali
zeměměřiči a aby bylo skutečně zajištěno tolikrát opakované spojení teorie s praxí.
Nesmíme zapomenout, že velkým přínosem je zavedení oelostátní učebnioe Ing. Dr. B. Poláka a Ing. F.
Prokůpka "Geodézie pro stavební teohniky".
K tomuto a dalším krokům při budování opravdu
moderní výuky geodézie na středních teohniokýoh školách si můžeme přát mnoho zdaru!
Ing. Vladimír Vorel,
SPŠ stavební, Praha fj
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Koordinace geodetických
a kartografických prací
jako podmínka racionalizace

Programy komplexní socialistické racionalizace
[dále
jen KSRj resortu CÚGK a jeho organizací na léta 1971
až 1975 vycházely z usnesení vlády č. 107/70 k návrhu
řízení KSR a č. 57/71 ke koncepci rozvoje uspokojování
potřeb
národního hospodářství CSR odvětvím geodézie
a kartografie a rovněž z ustanovení zákona č. 46/71 Sb.,
o geodézii a kartografii, který vytvořil základy k provádění prací v odvětví geodézie a kartografie. Tyto dokumenty vycházejí z usnesení a závěrů XIV. sjezdu KSC
a z usnesení ÚV COS pracovníků státních orgánů peněžnictví a zahraničního obchodu vyplývajícího z VIII. vše odborového sjezdu.
KSR má ve svém programu jako jeden z prvních bodů
úkol zdokonalovat
řízení a organizaci po všech stránkách. SR je v podstatě základní metodou řízení a organizace, je soustavným a promyšleným úsilím Q hospodárnost a efektivnost činnosti celé socialistické společnosti. DlIčími složkami racionalizace
jsou kromě jiných
vedlejších prvků dělba práce, mechanizace, automatizace,
koordinace, kooperace, specializace apod.
Koordinace je jedním z článků řízení a organizace geo·
detických a kartografických
pracÍ. Je tedy jednou z podmínek KSR, neboť sleduje, usměrňuje
jednání a úsilí
ke splnění odvětvových i resortních úkolů a k realizaci
jeho koncepcí a prognóz. Podléhá přirozeně zvláštnostem
projevujících se v řízení, organizaci a ve výrobě v celém
odvětví geodézie a kartografie.
Celkový proce<; geodetických a kartografických
prací vytváří v řízení a organizaci a tedy i v koordinační činnosti několik typických
etap a vyvolává množství koordinačních
činností, které
sledují, urychlují a usnadňují tento proces, dávají směr,
zhospodárňují
a racionalizují
jej ve smyslu citovaných
závěrů a usnesení stranických a vládních orgánů.
Rozhodnutím předsedy CÚGK z 15. 12. 1971 byly zřízeny
k 1. 1. 1972 krajské geodetické
kartografické
správy
[dále jen KGKSj a vydán jejich statut, s cílem efektivněji provádět geodetické a kartografické
práce, prohloubit koordinaci činnosti s NV všech stupňů a socialistických organizací a vytvořit podmínky pro důsledné uplatnění vedoucí úlohy strany při dodržení územně výrobního principu v novém organizačním uspořádání resortu
geodézie a kartografie.
Odvětvový
systém
koordinace
vymezený
zákonem
o geodézii a kartografii byl resortem ČÚGK rozvinut na
všechna odvětví a resorty národního hospodářství, v nichž
se potřeby geodetických a kartografických
prací projevují a zasahuje svým vlivem do všech stupňů řízení státních orgánů a organizací, resortů i jejich výrobně hospodářských jednotek.
Koordinace již dnes prokazuje svými výsledky aktivní
a racionální
přínos. Není však prováděna
důsledně
a v plné šíři ve všech krajích, jak by to složité vztahy zejména v oblasti řízení a správy a požadavky společnosti
kladené na odvětví vyžadovaly. Koordinace geodetických a kartografických
prací je řízena odvětvově. K jejímu usnadnění byly zřízeny tyto poradní orgány:
- Koordinai!ní rada CÚGK a SSGK zajišťující společný postup ústředních
orgánů geodézie a kartografie
v obou republikách,
- Meziresortní koordinai!ní komise geodézie a kartografie, v níž je v současné době zastoupeno 20 resortů.
- Krajské koordinai!ní komise [dále jen KKK] zřízené
ve všech krajích CSR jako územní a poradní orgány KGKS
pro koordinaci
geodetických
a kartografických
prací
v krajích.

V komisích jsou zástupci ústředních
orgánů státní
správy, orgány NV a zástupci hlavních odvětví, resortů
a vybraných organizací. Uvedený systém přináší v řízení
a organizaci množství cenných poznatků a informací,
které značně prohlubují, usměrňují a racionalizují řídící
a organizační činnost v odvětví geodézie a kartograf!e.
2. Předpoklady a zdroje k zajilitění koordinai!ní
i!innostl v krajích

V procesu geodetických
a kartografických
prací na
úrovni kraje je koordinace
jedním z hlavních úkolů
KGKS. Na této úrovni může koordinace v celé šíři při
realizaci úkolů daných ústředními stranickými i vládními orgány rozvíjet pro KSR nejlépe svou činnost, neboť
kraje jsou hlavním zdrojem veškerých konkrétních potřeb a požadavků státních orgánů a soc. organizací.
Základním
předpokladem
a výchozím
podkladem
k provádění koordinační činnosti jsou zákony, vyhlášky,
vládní a stranická usnesení, nařízení, směrnice a předpisy odvětvové, resortní
i podnikové zajišťující nejen
státní mapování, ale i veškeré práce účelového charakteru.
Geodetické práce v investiční výstavbě tvoří kromě mapování podstatnou část kapacity odvětví geodézie a kartografie. Rozsah těchto prací je bezprostředně
ovlivněn
značným rozvojem investiční výstavby a její zvýšené
tempo znamená i zvýšené nároky na zajišťování geodetických a kartografických prací ve všech fázích výstavby.
Tato skutečnost zvyšuje i požadavky na koordinační
činnost především na úrovni krajfl a okresů, poněvadž
zde probíhá celý proces investiční výstavby zajišťovaný
KNV, státními orgány a financovaný přímými a nepřímými investory převážně na okresech.
Základním zdrojem informací pro výkon koordinační
činnosti na KGKS jsou plánovací podklady a záměry
zpracované na KNV a jejich odborech, za součinnosti
ONV, plánovací podklady a programy státních orgánů
a organizací,
státních
správ, státních
úřadů a plány
a programy podniků.
Včasným opatřováním informací prostřednictvím
uvedených orgánů a organizací, které jsou většinou zastoupené v krajské koordinační komisi a koordinačním stykem je sledována vzájemná návaznost jednotlivých plánovaných akcí s ohledem na požadavky a potřeby v kraji
a podnikové plány a programy.
Dalším významným zdrojem informací a: důležitým dokladem pro lwordinaci
je povinné oznamování
prací
před jejich započetím jejich provaditeli. Ohlášení prací
KGKS může být provedeno i písemně nebo i prostřednictvím technické
dokumentace
[TDj nebo všeobecné
dokumentace
(VD] v okrese. KGKS vydává k ohlášení
prací technické připomínky, kterými je obsah prací ovlivňován v zájmu efektivnosti
a maximální využitelnosti
prací v mezích norem a předpisů. KGKS má možnost
v případě, že hospodárné provedení prací si vyžádá zvýšené náklady, tyto ve spoluinvestorství
podle zák. č. 46/
/71 Sb. uhradit.
Ohlašovací povinnosti
podléhají
veškeré geodetické
a kartografické
práce, jejichž výsledkem bude zřízení,
obnovení, přemístění
nebo zrušení geodetických
bodů
(ČSN 730415 Geodetické body] a zaměření [zobrazení]
trvalých předmětů, 'které jsou obsahem státních mapových děl. V případě pochybnosti, zda práce podléhá či
nepodléhá koordinaci, rozhoduje územní orgán geodézie a kartografie, tj. KGKS.
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Investorská organizace: Některé pln! svou funkci dob·
ře, avšak setkávají se často s obtížemi při vyžadován!
plnění povinností od generálních dodavatelů. Zajišťuj! si
prozíravě tyto vztahy již při sjednání HS a zadávání pO
smluvně a vkládají do rozpočtů potřebné položky na náklady za geodetické práce OGP a odpovědného geodeta
investora [OG1). Někteří investoři zadávají výkon funkce OGl smluvně komplexně s výhradami. Někteří zadávají pouze provedení dílčích prací, tedy nikoli kompleXně,
což způsobuje, že dodavatel prací se necítí vázán vyhotovením potl'ebné vytyčovací a realizační dokumentace.
Některé investorské
organizace nemají vůbec geodety
a po skončení stavby zadávají podnikům Geodézie, připadně jejich SG vyhotovení geometrických
plánů, což
považují za dostačující. U některých resortů dochází
k vydávání vlastních předpisů a investoři jsou vázáni
ustanoveními těchto pl'edpisů.
Dodavatelské organizace většinou zcela otevl'eně přiznávají, že provádění geodetických prací a vyhotovování
dokumentace skutečného provedení neprovádějí s odůvodněním, že na tyto práce nemají am čas, ani prostředky a že se jako dodavatelé musí starat o plnění plánu
a ne o vyhotovování dokumentace. Mnozí dodavatelé pokládají vypracování geodetické dokumentace za zatěžování a nezastřeně tvrdí, že geodetické práce budou
provádět, až budou k tomu zákonným opatřením přinuceni a pak budou tyto práce zadávat odborným organizacím. Jiné dodavatelské organizace prohlašují, že provádějí jen takové geodetické práce, které jim šp.tří čas
a materiál. Jsou dokonce i takové dodavatelské organi3. Zku/ienosti z prověrek, kontrolní, dohlédací a porazace, které sice měly kvalifikovaného geodeta, nepovodenské činnosti
lily mu však účast v kursu pro odpovědné geodety a pracovník si kursovné a jízdy na konzultace do Prahy uhraKontrolní a dohlédací činnost prováděná KGKS ve všech
dil ze svého a na vše si musel vzít řádnou dovolenou.
fázích geodetických a kartografických prací spočívá v zaNěkteré dodavatelské organizace provádějí jen vytyčojišťování předepsané
kvality Výsledných prací podle
vací práce v nezbytné míře. V poslední době začínají si
jednotného systému kontroly kvality, a to jak u státních
generální dodavatelé uvědomovat nutnost provádění geozakázek, tak i u prací účelových pro vnější odběratele.
detických prací a pod vlivem kontrolní činnosti a tlaTato činnost je prováděna podle uvedeného kontrolního
kem investorů začínají respektovat
dodržování zákonsystému i technickou kontrolou u n. p. Geodézie.
ných ustanovení a jsou ochotni plnit i svoje povinnosti.
Je zjišťováno, že kontrolní činnost prováděná
OTK Z prověrkové činnosti vyplývá, že dodavatel provádí vyn. p. Geodézie je většinou soustředěna na státní zakázky,
hotovení vlastní vytyč ovací i realizační dokumentace na
zatímco práce pro vnější odběratele mají být kontrolopodkladě dokumentace projektové. Z toho platí zásada,
vány technickou kontrolou, případně geodetickou složže jak kvalitně je zpracována projektOVá dokumentace,
kou odběratele. KGKS při přejímce povinné části elabotak zpravidla bývá zpracována i dokumentace realizačrátu do dokumentace
zjišťuje, že kontrole prací při
ní. Vyjmenoval jsem jen několik zkušeností z prověrek
převzetí není věnována náležitá péče.
a kontrolní činnosti účastn!ků výstavby.
Prověrková a kontrolní činnost prováděná KGKSu orgaKGKS v Brně pl'istoupila v letošním roce v rámci koornizací,které
nepodléhají ČÚGK, je zaměřena jednak na
dinační činnosti k provádění prověrkové a kontrolní činzajišťování geodetických
prací a příslušné geodetické
nosti u organizací, které nepodléhají ČOGK, účinnější
dokumentace,
na dodržování zák. ustanovení směrnic
formou pomocí komplexních prověrek, které umožňují
a pl'edpisů, na jmenování odpovědných geodetů a plnění
vytvol'it správě celkový pohled na zajišťování geodeticjejich povinností pl'i výstavbě.
kých a kartografických
prací v chronologick:m
sledu
Z dl'ívějších zkušeností z kontrolní činnosti lze l'íci,
s návazností na plnění geodetických prací všemi účastže prováděné geodetické práce jsou rozdílné úrovně, a to
níky výstavby.
jak u jednotlivých resortů, tak i v jednotlivých krajích.
V rámci této činnosti rozv!jí podle významu a důležitosti
Úroveň kvality prací je většinou závislá na úrovni koordinační a kontrolní činnosti a stupni spolupráce KGKS akce tyto druhy prověrkové činnosti v Jm kraji:
1. Komplexní prověrky na investičn!ch stavbách celostáts NV a orgány státní správy.
ního významu a na stavbách celostátně l'fzených.
Bylo dále zjištěno, že organizace s nižší úrovní kvality
2. Prověrky u větších
organizací
zajišťujících
větší
svých výsledných prací nedodržují zpravidla pl'edepsané
množství akci a tedy i geodetických prací s větš! vytechnologie a často ani ohlašovací povinnost. Úroveň
užitelností.
kvality práce bývá rovněž závislá na stupni vybavenosti
geodetické složky organizace přístroji a pomůckami a ne
3. Prověrky u organizací l'ízených NV.
zřídka i na autoritě, kterou vedoucí geodetické složky
4. Prověrky u socialistických
organizací provádějícfch
má u veden! organizace.
geodetické práce účelové u projektových,
investorZ některých poznatků z kontrolní a koordinační činských, dodavatelských, pl'ípadně u státních organizací.
nosti u organizací provádějících investiční výstavbu vyKGKS po uskutečnění prověrky vydává p!semně koorplývaií tato zjištění:
dinační opatl'en!, které pl'ijímají mnohé organizace s poProjekční organizace vyhotovují často se souhlasem
vděkem, neboť prověrkou je zjišťováno, co organizace
investorů za dodavatele i realizační dokumentaci. Často
jsou povinny na úseku geodetických prac! provádět. Na
nen! ani u organizace dosti pochopení k dodržování
koordinační opatl'ení vydaná KGKS reagují organizace
směrnic. U jedné projektové organizace jsou jmenováni
v termínu písemnou odpovědí s vyjádl'ením stanoviska
a vykonávají funkci odpovědných geodetů projektanta
vedení podniku k jednotlivým opatl'ením. Z prověrek vy[OGP) hlavní inženýři projektu [HIP, stavební inženýři,
plývají často zjištění, že organizacím chybějí základní
architekti)
a geodeti smějí vykonávat pouze kontrolu
směrnice a předpisy, které si nemohou opatl'it. neboť posprávnosti prací. Některé pwjekční organizace zajišťuslední vydání jsou rozebraná. To má za následek neznající významné stavby funkcí OGP písemně vyžadují oblost technologií a pracovních postupů.
sazení funkcí u investora i dodavatele, avšak nemají
Kontrolní a prověrková činnost prováděná KGKS v Jm
úspěch, neboť tito na jejich výzvu nereagují. Některé
kraji je zpravidla spojena s činností poradenskou, pl'íprojektové
organizace
provádějí na žádost investora
padně konzultační.
Některé organizace však vyžadují
funkci OG! externě.

Ohlašovací povinnosti podléhá i zjištění o zničení, poškození nebo ohrožení měřických značek, signálů a jiných zařízení.
I když se celkově zlepšila kázeň v ohlašovací povinnosti, nemůžeme být spokojeni; na tomto úseku jsou ještě značné rezervy. Bude důležitým úkolem všeobecných
a technických dokumentací, aby byly nápomocny KGKS
a při vydávání geodetických a nivelačních údajů upozorňovaly organizace na tuto povinnost.
KGKS rovněž provádí opatření k včasnému odevzdávání výsledných a ohlášených prací do dokumentací.
Hlavním předpokladem pro zajištění koordinační činnosti jsou připravované
vyhlášky vycházející ze zákona
o geodézii a kartografii, které odstraní množství potíží
v koordinační činnosti a vytvoří příznivější podmínky
pro výkon geodetických a kartografických
prací. KGKS
provedly předběžná opatření k plnění připravovaných
vyhlášek. Členové KKK byli s jejich obsahem seznámeni,
seznamovány jsou s nimi i organizace při koordinačním
styku, při provádění kontrol, při projednávání
ohlašovaných prací apod.
U organizací, jejichž geodetické složky provádějí geodetické práce v inv. výstavbě, je velký zájp.m o urychlení
jejich vydání, zejména o vyhlášku o geodetických pracích v investiční výstavbě. Především investorské a projektové organizace očekávají, že přinesou pořádek do
provádění geodetických prací a že budou jako zákonná
ustanovení plně respektována všemi účastníky výstavby.
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poradenskou schůzku, na které se seznamují za účasti
zástupců vedení a geodetů podniku s otázkami, o které
se organizace zajímá, nebo které potřebuje znát. Je nutno vycházet z osvědčené zásady, že kontrola musí být
vždy spojena s pomocí a radou, jakým způsobem by měla
organizace přistupovat k zajišťování geodetických prací
podle zákonných ustanovení a směrnic a jak si má organizace zajistit dostatek potřebných informací a kooperačních vztahů. Organizace
často uvítají jak vyřešit
v podniku interní i vnější vztahy, otázky kompetencí,
pravomoci, odpovědnosti apod. Organizace jsou zpravidla upozorňovány na efektivnost geodetických prací, na
event. finanční ztráty vzniklé nedodržením směrnic, norem, na ohlašovací povinnost účastníků výstavby. JSou
upozorňovány na důsledky neplnění směrnic a předpisů
na formu plánování a rozpočtování geodetických prací,
evidenci geodetických zakázek a povinnou dokumentaci
výsledných elaborátů. KOKS se snaží vytvářet na úseku
poradenské
činnosti plodný duch konstruktivní
spolupráce.
4. Důsledky
vyplývajici z nerespektováni
ustanoveni, směrnic, norem a předpisů

zákonných

Z nedodržení zákonných ustanovení a nerespektování
platných norem, směrnic a předpisů v geodetických pracích vznikají v národním hospodářství
značné ztráty
a škody. Velké množství havarijních případů a projednávání arbitrážních sporů v kraji je důkazem toho, kolik
takových případů vzniklo především u inženýrských sítí,
zejména nedodržováním směrnic, předpisů a zákonných
ustanovení a z neznalosti polohy a hloubky uložení podzemních sítí nezaměřených
před záhozem. Další škody
a ztráty vznikají:
- z nedostatečného
nebo chybného prováděcího
projektu,
- z chybného vytyčení inženýrských
vedení nebo neúplných, případně nejasných vytyč ovacích schémat,
z nedostatečné
dokumentace
skutečného
provedení
stavby,
z vyhledávání podzemních sítí, kopáním sond, detektory, aniž by byla k dispozici správná dokumentace
skutečného provedení.
Mnohdy dodavatelské organizace potvrzují, že dokumentace prováděcího projektu souhlasí se skutečným uložením sítí. Zdrojů nedostatků, výdajů z přepracování projektové dokumentace je však daleko více, většina však
vzniká z nedodržování směrnic ÚSOK pro geodetické
práce v investiční výstavbě. Investorské i projektové organizace uvítají vydání připravované vyhlášky o geodetických pracích v investiční výstavbě a vyhlášky o souborné evidenci podzemních vedení, které mají podstatnou část uvedených nedostatků
odstranit.
K zlepšení
stavu přispěje povinné zaměřování podzemních inženýrských sítí podle nových zásad s určováním lomových
bodů v souřadnicích,
což zvláště efektivně
vynikne
u produktovodů, teplovodů, ropovodů a tranzitních plynovodů.
5. Vytvářeni předpokladů pro zvýšeni llrovně koordinai!ni činnosti v dalšim obdobi
KOKS pro Jm kraj ve smyslu usnesení vlády č. 57/71
Sb., je si vědoma toho, že koordinace jako jeden z důležitých článků řízení, organizace a uplatňování KSR je
jednou z hlavních náplní její činnosti. Pokládá koordinační činnost za odvětvový článek řízení geodetických
a kartografických prací v rámci kraje.
Ke zvýšení úrovně další koordinační činnOSti vycházejíc z podkladů vydaných CÚOK a z dosavadnír.h poznatků a zkušenosti budou učiněna u KOKS v Jm kraji
tato opatření:
5.1. V rámci věcné kordinace a jejího koncepčního rozvoje zaměří KGKS svou práci v dalším období
zejména v těchto směrech:
a) Při zpracování vlastních koncepcí odvětví geodézie a kartografle se KOKS zúčastní práce v týmech
KNV a NV města Brna pro brněnskou aglomeraci
k zajištění návaznosti na koncepci a prognózy
krajské.

b) K rozšíření zdrojů informací rozvine KOKS další
koordinační činnost horizontálním
i vertikálním
směrem do příslušných státních orgánů a organizací s hlavním zaměřením na stupeň okresů, zúčastní se okresních porad, případně svolá okresní
porady organizací provádějících geodetické práce
v okrese za účasti NV a vedoucích SO.
c) KOKS bude usilovat o větší využívání prostředků
NV a státních orgánů k zajištění geodetických a
kartografických
prací pro státní mapová díla a
projednávat je formou spoluinvestorství.
d) KOKS zvýší vlastní informovanost o koncepcích,
záměrech a plánech NV, orgánů státní správy
a soc. organizací ostatních resortů, zejména o akcích 6. 5LP.
e) KOKS bude působit na efektivnější
využívání
státních mapových děl a geodetických podkladů:
poskytováním informací socialistickým organizacím o možnostech využití těchto děl a dřívějších
měření,
působením na včasné odevzdávání
výsledných
prací do dokumentací,
včasným zajišťováním
chybějících
tisků
map
v mapových službách.
5.2. V rámci technické koordinace
zaměří KOKS svou
další práci na úseku řízení a organizace takto:
a) Na žádost NV a k zajištění kvalifikovaného provádění geodetických prací v investiční výstavbě
na okrese bude působit k posílení Středisek geodézie odpovědným geodetem k operativnímu zajišťováf\í požadavků investorů, dodavatelů, případně projektantů.
b) V úzké spolupráci s NV bude ve větší míře využívat vydávaná rozhodnutí
k posílení socialistické zákonnosti v odvětví geodézie a kartografie
vkládáním účinnějších připomínek a požadavků
do rozhodnutí a vyžadovat kontrolu jejich plnění.
c) Bude výrazněji působit u socialistických
organizací na dodržování nových zásad zaměřování
změn a automatizaci výpočetních a zobra7.0vacích
prací a to:
v lokalitách, kde je již založeno bodové pole podle nových zásad (informace obdrží organizace
na SG),
v kat. územích s digitálními TH mapami.
d) Bude působit, aby bylo přistoupeno
k vyřešení
cenové otázky finančního hodnocení speciálnícb
geodetických prací v investiční výstavbě vyhoto'
vením normativů tak, aby tento ekonomický ukazatel nepůsobil negativně na komplexní provádění prací odpovědných geodetů v investiční výstavbě.
e) Bude působit na zlepšení evidence výsledných
elaborátů uložených v TD a VD (v rámci racionalizačních opatření) formou okrajově děrovaných
karet, aby bylo možno podat zájemci obratem
vyčerpávající
informaci
o všech geodetických
pracích prováděných v zájmovém prostoru.
5.3. V oblasti kontrolní
a dohlédací
činnosti zaměří
KOKS svou další práci takto:
a) Bude působit
na zvýšení
kontrolní
činnosti
u oprávněných organizací resortů CÚGK i jiných
resortů v průběhu celého procesu geodetických
a kartografických
prací, při přejímkách a před
ukládáním do .dokumentací.
KOKS bude výrazněji sledovat obsah a kvalitu prováděné kontrolní
činnosti.
b) Bude pokračovat v provádění komplexních prověrek geodetických prací na celostátních a krajských
významných akcích. V případě potřeby bude organizovat geodetické
kontrolní
dny za účasti
odpovědných geodetů příslušné stavby.
c) Závěry z prověrek a kontrol shrne KOKS do koordinačních opatření a bude je oznamovat podle
potřeby nadřízeným orgánům, orgánům NV, případně komisím lidové kontroly. Bude vyžadovat
v termínech opatření organizací k odstranění nedostatků. Opatření z prověrek a kontrolní činnosti
budou projednávána v KKK.
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d) Bude podporovat
přímé a nepřímé. investory
v prosazování vlastních
opatření
k dodržování
zákonných ustanovení a povinností odpovědných
geodetu v geodetických pracích v investiční výstavbě.

podávat - NV, státním a politickým
orgánům,
socialistickým organizacím o současném odvětvovém řízení a organizaci geodetických a kartografických prací,
.

A KARTOGRAFICKYCH
PRACI

socialistickým organizacím
o provádění geodetických a kartografických prací při THM, reambulacích, dekadizaci využívání rozpracovaných prací, využití dřívějších měření,
o poskytování výhod při použití dokumentačních
materiálů uložených u TD a VD,
cO udělování oprávnění
k ověřování výsledků geodetických prací,
získávat - o pracích, které socialistické organizace provádějí a o jejich návaznosti na práce dokončené, rozpracované a na dřívější měření,
o použitých technologiích, o rozsahu prací, ruzmnožování výsledných prací, geodetické kapacitě
a vybavenosti organizace,
o racionalizačních
opatřeních socialistických
organizací,
o vedení evidence a záznamech o prováděných geodetických pracích.

5.4. Na úseku prohloubení oznamovací povinnosti hodlá
provést KGKS tato opatření:
a) Většího využívání dřívějších měření docílit předběžným projednáváním
prací podléhajících
koordinaci.
b) Vytvářet podmínky zlepšení oh lašovací povinnosti ze strany socialistických
organizací a občanů
podle zákona 22/64 Sb.
c) Důsledněji vyžadovat ohlašování kartografických
prací podle zákona č. 46/71 Sb., o geodézii a kartografii. Organizace musí mít k vyhotovení matric
a rematric ze státních mapových děl za účelem
dalšího rozmnožování
předchozí souhlas CÚGK
i KGKS. CÚGK vydal v lm kraji prozatim souhlas
pouze jedné organizaci.
5.5. Na úseku koordinačního styku při podávání a opatřování informací a výkonu poradenské
a konzultační služby hodlá KGKS provést tato zlepšení:
a) V rámci koordinačního
styku s orgány NV a
státními orgány zúčastňovat se okresních porad
týkajících se projednávání
plánů investiční výstavby a slaďovat je s plány geodetických a kartografických prací vypracovaných KGKS.
b) V rámci poradenské činnosti bude KGKS informace:

GEODETlCKYCH

Pokusil jsem se podat rámcovou informaci o jednom
z hlavních článků odvětvového řízení a organizace, tj.
o koordinaci geodetických a kartografických
prací jako
racionalizačního
prvku, který se významnou měrou podílí na plnění úkolů KGKS.
KGKS usiluje, aby na úseku geodetických a kartografických prací byla v lihomoravském
kraji vytvořena
konstruktivní
spolupráce mezi organizacemi
všech resortů. V předcházející kapitole uvedené náměty k zlepšení koordinační činnosti vyplynuly z poznatků a zkušeností z uplynulého období. Doufáme, že se KGKS v Jm
kraji úspěšně podaří na úseku koordinace splnění odvětvových úkolů daných ČÚGK v oblasti geodetických
a kartografických prací v celo společenském zájmu.
Lektoroval:

Koordinace geodetických prací
v investičnf výstavbě

Ing. Frantilek

Čálek, ČÚGK

Ing. Karel Rúii~ka,
KGKS Plzeň

Neuspokojivý stav v plnění povinností souvisejících
s geodetickou činností účastníky investiční výstavby se
Krajská geodetická a kartografická
správa pro Západ 0český kraj (dále jen KGKS) rozhodla řešit formou otevřené diskuse mezi jednotlivými účastníky výstavby navzájem. Za tím účelem byly dosud konány 2 aktivy
s účastníky výstavby. V prosinci minulého roku byl
konán aktiv v Plzni, zaměřený na investiční výstavbu
města Plzně a přilehlých okresu Plzeň-jih,
Plzeň-sever a Rokycan. V únoru tohoto roku byl konán podobný
aktiv v Karlových Varech, který byl zaměřen na investiční výstavbu průmyslové oblasti v okresech Cheb, Sokolov, Karlovy Vary.
V době přípravy prvého aktivu neměli jeho organizátoři přesvědčivou
představu
o tom, zda zamýšlená
forma jednání bude pro řešení situace v investiční výstavbě vhodná. Průběh jednání v obou případech ukázal,
že vzájemná konfrontace stanovisek všech partnerů výstavby je jednou z úspěšných
forem řešení situace
v tomto oboru činnosti. Pro posouzení přinášíme zprávu
z průběhu posledního aktivu v Karlových Varech.
Aktivu se zúčastnílo 31 zástupců z 22 hlavních investorských, projektových a stavebních organizací, odborů
výstavby ONV a správců dokončených staveb. Jednání
bylo v úvodu aktivu usměrněno
výkladem zástupce
KGKS o povinnostech účastníků investiční výstavby, vyplývajících z platných předpisů a souvisejíCích s geodetickou činností. Geodetická činnost byla rozdělena na:
- geodetické práce v investiční výstavbě ve smyslu
Směrnice ÚSGK z r. 1964 o geodetických pracích v investiční výstavbě a vyhlášky č. 107/66 Státní komise
pro techniku a dokumentaci staveb. Byla podána infor-

mace o připravované nové vyhlášce o geodetických pracích v investiční výstavbě, zdůrazněna povinnost zajistit
odborný výkon geodetických
prací, a připomenuty povinnosti odpovědných geodetů v různých fázích výstavby a při pořizování realizační dokumentace.
- evidenci nově vzniklých nemovitostí po realizované
výstavbě, spojené s úpravou majetko-právních
vztahů
k těmto nemovitostem,
doloženou platnými listinami
a podklady. Byla připomenuta příslušná ustanovení zákona 22/64, vyhlášky 23/64 Sb. a vyhlášky 104/66 Sb.
Ve vlastním jednání vyjadřovali
jednotliví zástupci
organizací otevřeně svá stanoviska,
která lze shrnout
takto:
- Stanovisko investorů:
Realizační
dokumentace
je dodavatelem
stavebních
prací dodávána v nepředepsaném
stavu. Zeměření skutečného stavu se provádí v některých případech po výstavbě a často je hradí investoři sami. Podzemní vedení
se pak pro zaměření vyhledává (např. KVHú Vřesová).
Geodetické práce nejsou uváděny v rozpočtech výstavby
a jejich realizace se od účastníků
výstavby dodatečně
vymáhá. Do hospodářských smluv se těžko zařazuje podmínka dodání realizační dokumentace, někdy hrozí nebezpečí, že dodavatel upustí od celé dodávky.
- Stanovisko projektantu:
Směrnice ÚSGK z r. 1964 pro geodetické prá~f! v investiční výstavbě se nedodržují. Trpí tím nejvíce evidence
podzemních sítí. Při projektování
není možno se opřít
o dokumentaci správců sítí. Je třeba, aby byla vydána
nová vyhláška o geodetických pracích v investiční výstavbě. Její vydání federálním ministerstvem
pro tech-
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nický a investiční rozvoj je plně opodstatněné,
protože
dosavadní směrnice resortu geodézie neměla u některých účastníků výstavby dostatečnou váhu. Geodeti by
měli být u organizací více respektováni a odpovědní geodeti by měli být přizváni již v přípravné fázi výstavby.
- Stanovisko dodavatelů:
Práce na realizační dokumentaci jsou prováděny v nutném rozsahu odvislém od požadavků investora. Bez zajištění odborných pracovníků nelze zachovat podzemní
vedení nezakryté do jeho zaměření. Geodetické práce by
měly být zajištěny kapacitně počtem pracovníků i nákladově na stavební jednotku, jinak budou patrně i nadále omezovány.
- Stanovisko správců národního majetku:
Výstavba se předává bez úpravy majetkoprávních
vztahů.
Investor hodlá poskytnout
dokumentaci po dokončení
výstavby sídliště nebo jeho etapy. Některé z objektů dodané před 10 léty nejsou dosud převedeny z Krajské investorské organizace na spravující organizaci.
Jednání podrobně ukázalo současný stav v investiční
výstavbě a omezené vyhlídky na jeho zlepšení vzhledem
k malé účinnosti dosavadních předpisů, nedostatečným
kapacitám odborných pracovníků, jal{ u organizací zajišťujících investiční výstavbu, tak u Geodézie n. p.,
a vzhledem k tlaku na snižování stavebních nákladů
Přes tyto okolnosti se přítomní zástupci rozhodli řešit

s.tuaci v současných podmínkách a dohodli se na následujícím usnesení:
Přítomní zástupci orgánů a organizací jsou si vědomi
toho, že neúplnou realizační dokumentací vznikají během výstavby i po jejím ukončení značné škody na národním hospodářství. Pokládají proto za I!utné, aby byly
u organizací zajišťujících investiční výstavbu vytvořeny
potřebné podmínky pro plnění povinností vyplývajících
z ustanovení platných předpisů. Jde především o zajištění odborného provádění geodetických prací po stránce
kapacitní i nákladové.
Investiční výstavba bude vzhledem k úkolům evidence nemovitostí posuzována jako proces začínající zpracováním přípravné
dokumentace
a ukončený úpravou
majetkoprávních
vztahů k nově vzniklým nemovitostem.
Přítomní zástupci
budou informovat
vedení svých
orgáni'l a organizací o průběhu tohoto jednání a o usnesení, jehož plnění se od orgánů a organizací předpokládá.
Zpráva o aktivu včetně usnesení byla 7e/lslána zúčastněným orgánům a organizacím, aby jejich pozornost, zaměřená dosud víceméně na samotnou výstavbu, se posunula i na zajišťování dalších povinností. Z toho hlediska
lze proto posuzovat uspořádané aktivy jako přínos pro
další postup v zabezpečení úkolů resortu na poli investiční výstavby.
Do redakce došlo 4. 4. 1973
Lektoroval:lng.

Uplatnění základních zásad
racionalizace práce
v geodézii a kartografii

Frantiiek Čálek, ČÚGK

Ing. Adolf Vja~ka,
Geodézle, n. p., Opava

Směrnice a pokyny pro plánování a řízení racionalizace práce v resortu ČÚGK určují základní směry racionalizačního úsilí a formu evidence racionalizačních
akcí.
Nemohou však být podrobným návodem pro racionalizaci. Předpokládají,
že zejména všichni vedoucí pracnvníci dobře znají základní zákonitosti a zásady racionalizace práce. Tento příspěvek si klade za cíl tyto ve
stručnosti připomenout.

Obecně a stručně lze racionalizaci definovat jako soustavné a cílevědomé úsilí a snahu o dosažení optimálního výsledku s vynaložením minimální práce a nákladů.
Optimální výsledek můžeme měřit:
a] množstvím (objemem] výkonů,
b) včasností, rychlostí výl{Qnů,
c] jakostí, správností výkonů,
d] společenskou užitečností výsledků práce.
Vynaložená práce se vyjadřuje:
a) pracovníky, jejich počtem a kvalifikací,
b] námahou, intenzitou práce,
c) časem věnovaným práci,
d] materiálními prostředky práce, jako jsou správní budovy, dílny, pracovny s jejich vybavením nábytkem
a pomůckami, spotřebované materiály,
e) technickými prostředky práce, jako jsou stroje, přístroje, organizační a výpočetní technika, doprava,
f I potřebnými informacemi pro řízení.
Přitom platí obecná zásada, podle které je nutno vzít
v úvahu všechny faktory optimálních výsledků i vynaložené práce. Není správné vytrhovat některé z nich ze
souvislosti a zaměřit se například jen na dosažení maximálního množství výrobků s minimální spotřebou materiálů. Takovýmto postupem by mohly být změněny
ostatní faktory způsobem, který by porušoval zásadu
optima.

Aplikace vyse uvedeného v podmínkách
geodézie je
zřejmá. Např. při vyhotovování polohopisných a výškopisných podkladů pro investiční výstavbu bude optimální výsledek vyjádřen zpracovanými hektary, dodací lhůtou, přiměřenou technickou a grafickou úrovní (kvalitou). Společenská užitečnost těchto výrobků je nesporná, můžeme ji však zvýšit tím, že podklady dodáme
v pravý čas a že budou obsahovat všechny údaje a v takové formě, jaká je pro projektování potřebná.
Vynaložená práce je v podmínkách
geodézie dána
především spotřebovaným časem ITP a PO. Ostatní složky dosud hrály podřadnější úlohu. S nástupem vědeckotechnické revoluce do našeho oboru začínají mít i tyto
ostatní složky (přístroje, výpočetní technika, autodoprava] významnou váhu. Vzhledem ke značnému nedostatku pracovníků v geodézii a kartografii věnujeme pozornost především snižování spotřeby živé práce, někdy i za
cenu vyšších materiálových a ostatních nákladů. Většina
raCionalizačních
opatření v resortu si klade především
tento cíl.
3. Oblasti použitelnosti

racionalizace

Racionalizovat se dá každá lidská činnost, která má jasně stanovený cíl.
Ve výrobním nebo řídícím procesu můžeme racionalizovat:
a] formální organizaci,
b] pracovní metody a postupy,
c) rozhodování,
d) informace,
e) strukturu pracovníků, jejich odměňování,
f] materiálovou základnu,
g] technickou základnu.
Jednoznačnému a úplnému stanovení cíle je nutno věnovat značnou pozornost. Při racionalizaci práce může·
me rozlišbvat dva cíle:
a] cíl práce (činnosti],
b] cíl racionalizačního
opatření, kterým se má zlepšit
(racionalizovatj
provádění a výsledek této práce.
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Například u racionalizační akce "Automatizace a digitalizace konstrukčních
a výpočetních prací při mapování" je cílem práce vyhotovit mapy. Cílem racionalizace
není vlastní automatizace, ale zvýšení kvality, zkrácení
cyklu mapování, zvýšení společenské užitečnosti (digitalizací J za současného
snížení spotřeby živé práce.
Pokud nebude k těmto okolnostem neustále přihlíženo,
mohou nastat dva extrémy:
a I automatizace a digitalizace za každou cenu bez ohledu na spotřebu práce,
.
b I zavrhnutí automatizace a digitalizace, protože náklady na digitální mapy jsou vyšší než náklady na grafické mapy.
Při realizaci
tak rozsáhlých
racionalizačních
akcí,
jako je automatizace a digitalizace mapování nebo převod EN na samočinný počítač, nevystačíme jen se změnami [racionalizací)
pracovních metod. Musíme zlepšit
nebo změnit [racionalizovat J celý výrobní proces od
formální organizace až po technickou základnu.

Při snaze dosáhnout optimálního výsledku s minimálním vynaložením práce využíváme především některých
obecných principů. Jsou to:
aj proporcionálnost
[mezi počtem pracovníků,
technikou, množstvím práce, mezi zdroji a potřebami],
bl paralelnost
[souběžné provádění činností a tím zkracování celého pracovního cyklu],
c) rytmičnost [stejnoměrnost,
pravidelnost zvyšuje prac.
výkon ),
d J cykličnost [pravidelné opakování),
e) specializace,
f J plynulost,
g) kontinuita,
h) využití ..strojů,
i J . technický pokrok,
j) automatizace.
Tyto principy jsou při geodetických pracích z různých
důvodů často porušovány. Například práce na lokalitách
THM jsou zahajovány s nasazením nedostatečného
počtu
lidí a techniky. Nemohou pak být souběžně prováděny
práce, u kterých je to technologicky možné. Prodlužuje
se výrobní cyklus. Není dusledně
využíváno možnosti
lokality THM dlouhodobě plánovat a cílevědomě realizovat tak, aby byly optimálně v dlouhodobém časovém
sledu využity všechny výrobní síly a prostředky. Je tak
porušována řada principů racionální práce.

Mají-li mít racionalizační
snahy úspěch, pak je podobně jako při každé jiné ,činnosti nutné postupovat cíle·
vědomě a metodicky správně. Pracovní postup při racionalizaci se dá rozdělit takto:
a) Přípravné práce - to jsou pruzkumy, rozbory, hledání vhodných námětů pro racionalizaci,
popis li normovánu stavu před racionalizací.
b) Plánování akcí - výběr nejvhodnějších námětu, plán
pruběhu akcí, rozdělení práce při racionalizaci, plánování předpokládaných
přínosů.
c J Vlastní realizace - to je přechod z dosavadního stavu na stav racionálnější,
včetně pruběžného řízení a
sledování realizace.
d) Vyhodnocení výsledků akce - to je stanovení přínosů racionalizace a úprava norem a normativu spotřeby práce a materiálů s ohledem na nový racionalizovaný stav.
Má-li být v podni'ku sestaven a realizován racionalilační program na příklad na určitý rok, je nutné zahájit
tuto činnost důkladnými průzkumy a rozbory. Některé
náměty pro racionalizaci
jsou naprosto zřejmé, na příklad stav, kdy je nedostatek polních pracovníků - zeměměřičů a přitom není využita kapacita fotogrammetrického oddílu. Většina potenciálních předmětů racionalizace však není na první pohled Zřejmá. Vyplyne až
z důkladného rozboru nejrůznějších
údajů, jako jsou
výsledné kalkulace
zakázek,
výsledovky
hospodaření

jednotlivých středisek a rozdíly mezi nimi. Dají se porovnat výsledky práce a hospodaření mezi jednotlivými
podniky, porovnat normy '-spotřeby práce a nákladů. Zde
obvykle narazíme
na první racionalizační
námět, na
zlepšení řízení a sledování výroby. Obvykle zjistíme, že
úroveň statistických výkazu o výrobě, výsledovek, norem
atd. není dobrá a činí značné potíže při průzkumných
pracích.
Výsledkem přípravných prací musí být zpracované náměty pro racionalizaci
práce, to je popis dosavadního
stavu a jeho nedostatků,
uvedení dosavadních
norem
spotřeby práce a nákladů a dále návrh způsobu realizace
racionalizační akce, odhad jejího přínosu včetně odhadu
změn norem spotřeby.
Při sestavování plánu je nutné přihlížet kromě ročního výrobního plánu i k dlouhodobým záměrum. Je nutné
počítat i s určitým přirozeným odporem lidí k novým
Věcem.
Kromě přesného popisu, ve složitějších případech projektu nebo technologického
návodu, pro realizaci akce
je potřebné připravit i zpusob sledování a vyhodnocoVání, zpusob promítnutí výsledků do norem a normativu
spotřeby práce a nákladu. Pokud se tak nestane, může se
celý efekt akce ztratit v relativním poklesu produktivity
práce. Například nivelační práce se dají racionalizovat
zavedením nivelačních přístroj u s automatickým
urovnáním záměrné přímky.
Pokud však při jejich zavedení nebude stanoven závazný nárust produktivity práce pro pracovníky,
nebude
skutečný efekt akce odpovídat teoretickým možnostem.

Pro přípravu, plánování, řízení realizace a vyhodnocování výsledku racionalizačních
akcí lze použít řadu
osvědčených metod:
.
a J Empirické
metody;
dotazovací,
testy, konference
dobrých nápadu, metody srovnávání. Uplatní se zejména při přípravných pracích.
b) Časové studie; snímky pracovního
dne, chronometl'áž, momentkové pozorování, metoda dvoustranného
pozorování. Uplatní se v celém racionalizačním
procesu.
c J Ostatní způsoby normování práce a nákladů; sumární
metody, využití statistik, rozborové metody.
d J Pohybové studie; mikropohybové studie, studie dráhy
pohybu. Dosud se v geodézli a kartografii opomíjely.
Mohou se uplatnit při racionalizaci práce v reprodukčních, fotogrammetrických
a kartografických
provozech a v přípravnách dat.
e) Grafické mp-tody: grafy, diagramy, kartogramy,
organizační schémata, nomogramy. Uplatní se zejména
při prosazování, vysvětlování a propagaci racionalizačních akcí.
fJ Matematické
metody; lineární programování,
metody síťové analýzy atd.
g) Statistické metody kontroly jakosti.
h) Humanitní studie.
Zavedení některé z uvedených metod do sféry organizace a řízení výroby muže samo o sobě znamenat významné racionalizační opatření.

Technologické postupy spolu s normami spotřeby práce
a nákladu definují v určitém smyslu výrobní činnost.
Úroveň technologických
postupů a úroveň norem spotřeby jsou přímým měřítkem racionality práce. Technologické postupy by měly být takové, aby se pomocí nich
dosahovalo optimálního výsledku s tím, aby příslušné
spotřeby práce a nákladů vyjádřené normami byly minimální. Za tohoto stavu lze mluvit o racionální práci.
Z předchozího je patrné, že normy tvoří nepostradatelnou součást systému racionalizace
práce. Bez nich
není možné plánování a vyhodnocování
racionalizačních akcí, ani trvalé zajištění zlepšeného stavu po racionalizaci. Normativní základna v resortu geodézie není
zatím na potřebné úrovni. Chceme-li dosáhnout trvale
dobrých výsledků v oblasti racionalizace
práce, musíme
úroveň normativní základny podstatně zlepšit
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Normovač se musí účastnit všech základních fází racionalizačních akcí. Pro přípravné práce a plánování akcí
musí dodat normy pro dosavadní stav. Během realizace
každé akce musí provádět potřebná sledování případně
měření tak, aby po skončení racionalizační
akce mohl
stanovit normy spotřeby racionalizovaného
stavu.

Při styku s pracovníky, a to nejen řadovými, se stále
ještě setkáváme
s nedostatečnou
znalostí základních
pravidel racionalizace práce.
Jejich vysvětlování
a propagaci
je potřeba věnovat
neustálou pozornost. To je i záměrem příspěvku.

[1] Směrnice
federálního
ministerstva
práce a sociálních
vec! ze
dne 29. září 1970, kterými
se stanoví zásady racionalizace
práce, Práce a mzda 10/70
[2] Program
komplexní
socialistické
racionalizace
v resortu
ČÚGK
na léta lS71--19'75, ČÚGK Č. 3000/1971-N
[3] ŠPERLICH, A.: Metody racionalizace
výroby. Příloha
hospodář8kých novin Č. 50/71
[4] SVATUŠKA, L.: Racionalizace
práce v kanceláři.
Institut
poradenství,
Praha
1971

Do redakce došlo 12. 3. 1973
Lektoroval: Ing. František Čálek, ČÚGK

Rozvoj pracovní iniciativy
a socialistického soutěžení
Vyhodnocení a ocenění rozvoje pracovní iniciativy pracovníků organizací resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického za rok 1972
331.876

: 528 (437,1/3.)

,,1972"

Na závěr hospodářského roku 1972 byly vyhodnoceny
a oceněny výsledky při rozvíjení pracovní iniciativy
a plnění socialistických závazků na počest VI!I. vše'dborového sjezdu ROH v organizacích resortu Ceského
úřadu geodetického a kartografického. Předmětem celkového posuzování byla současně úroveň politickovýchovné práce a politická angažovanost jednotlivých
organizaoí a útvarů, hospodářské výsledky dosaž0né
plněním státního plánu a plnění celopodnikových závazků wravřených v rámci reSQrtní soutěže o putovní
"Čestnou standartu" předsesly Ceského úřadu geodetického a kartografického a UV Odborového svazu pracovníků státních orgánú, peněžnictví a zahraničního
obchodu.
Po zjištění celkových výsledků a posouzení kvality
a společenského přínosu rozvoje pracovní iniciativy
byl vedením Českého úřadu geodetického a kartografického a se souhla'>em stranických a odborových orgánů vyhodnoceny a schváleny
1. Geodézie, D. p., Opsvs, k udělení diplomu "Podnik
VIII. všeodborového sjezdu" se souča~ným propůjčením "Čestné standarty"
předsedy .Ceského úřadu
geodetického a kartografického a UV Odborového
svazu pracovníkú státních orgánú, peněžnictví a zahraničního obchodu za rok 1972,
2, Geodézie, D. II., České Budějovice, k udělení diplomu
"Podnik VIII, všeodborového sjezdu" se současným
udělením "Čestného uznání" za dosažení druhého
místa v soutěži o putovní "Čestnou standartu" předsegy Českého úřadu geodetického a kartografického
a UV Odborového svazu pracovníkú státních orgám"',
peněžnictví a zahraničního obchodu za rok 1972.
Udělená vyznamenání byla jmenovanýmpodnikl\m
udělena koncem dubna 1973 na slavnostních konferencích ROH za účasti zástupcú Českého úřadu geodetického a kartografického a delegace odborového svazu,
na nichž byly vyzdviženy některé skutečnosti, jež přivedly vyhodnocené podniky na stupně vítě:r.ú. Jsou to
zejména:
a) Zlepšená organizace a řízen', cílevědomá práce
s lidmi, jejímž výsledkem byl masový rozvoj vlastní

iniciativy pracujících, orientovaný nejen na úkoly podniku, ale i na řešení problémů širšího společenského a politického významu, neboť právě v této souvislosti dosáhly vyznamenané podniky velmi dobrých výsledkú
v uspokojování potí-eb geodetických a kartografických
prací pro národní hospodářství a obyvatelstvo a upev·
nily tak společenský význam resortu v rámci příslušných okresů a krajú.
b) Uspokojování potřeb společnosti bylo dosaženo
využíváním progresívních nástrojů výrobních procesů,
zejména nové techniky, automatizace a nových technologických POl"tupú při realizaci programu komplexní
socialistické racionalizace, jimiž byly zvyšovány ekonomické výl"ledky a kvalita geodetických a kartografických prací.
c) Vedení podnikú spolu se stranickými, odborovými
a ostatními společenskými organizacemi věnovalo přitom zvýšenou pozornost politickovýchovné činnosti,
která příznivě ovlivnila celkovou konsolidaci politickou,
kádrovou a tím i ekonomickou. Pracující a odpovědní
funkcionáři si plně uvědomovali, že základem každé
jejich úspěšné PEáce je cílevědomá realizace závěrú
XIV. sjezdu KSC a k plnění tohoto úkolu zaměřili
proto svoje úsilí.
d) V obou podnicích byly socialistické závazky celoresortní povahy vhodně doplněny účinnou organizací
vnitropodnikových soutěži, případně i soutěží formou
sdružených socialistických závazkú, které ,>vým zaměřením i dosaženými výsledky řešily konkrétní úkoly
státního plánu a dotvářely celkovou strukturu a pojet.í
vlastní soutěže.
Konfer~nce ROH, na kterých pracující n. p. Geodézie
Opava a Ceské Budějovice přijímali zasloužená ocenění
výsledkú své práce za rok 1972, měly proto nejen slavnOEtní a dústojný prúběh, ale delegáti se při této příležitosti již opět zamýšleli, jak pokračovat v nastoupené
cestě a splnit náročné úkoly roku 1973.
Závěrem' nutno konstatovat, že i v ostatních organi.
zacích resortu Českého úřadu geodetického a kartografického bylo v roce 1972 dosaženo nemalého pokroku
v politické angažovanosti a plnění úkolú státního plánu.
Nebylo význačnějších rozdílů mezi podniky, které se
umístily na předních místeoh, a podniky ostatními. Věříme, že v roce 1973 se iniciativa pracujících a socialistická soutěž dále prohloubí a získá na kvalitě u všech na·
šich organizací s cílem nejen v soutěži zvítězit, ale
v prvé řadě prospět naší socialistické společnosti.
Závěrem proto blahgpřejeme nejen pracovníkům
n. p. Geodézie Opava a Ceské Budějovice k dosaženým
úspěchům, ale děkujeme všem pracovníkúm všech organi:r.acíresortu za jejich snahu a úsilí a přejeme jim další
úspěchy v jejich :r.áslužném a společensky závažném
posláni.
Václav Kozák,
p1'acovnik ČÚGK

Hvězdářská ročenka 1973. Redigoval J. Ruprecht se
spolupracovníky. Academia, nak!. ČSAV, Praha 1972,
232 str" brož. Kčs 20,-.
Pravidelně vydávaná přín čka, určená pro astronomy
amatéry a užitečná i odborníkům astronomúm a geodeMm, vyšla již po 49. v celkem ustálené formě (viz recenzi Hv. ročenky 1972, GaKO č. 2, 1972, str. 51), Upo.
zorníme tedy zvláště jen na stať o časových signálech.
Po stručném opakování výkladu o novém systému koordinovaného času TUC, v němž jsou od 1'. 1972 vysílány časové signály, je popsán kód, pomocí něhož je s ně·
kt.erými signály předávána i informaoe o rozdílu DUTl
= TUl TUC (s přesnosti 0,1 s, postačující pro navigační a podobné účely). Kód doporučený CCIR je tento:
počet zdvojených časových značek udává DUTl v desetinách sekundy: DUTl je kladné, jsou-li zdvojené
:r.načky v rozsahu 1.-7. s, záporné, jsou-li v rozsahu

1973/237

Geodetický a kartografický obzor
roěník 19/61, ěíslo 6/1973

238

9.-15. s včetně. Jak jsem upozornil v cit. recenzi, bude
třeba uvažovat, DUTl i při pracích inženýrské astrono·
mie a lze je ryohle zjistit např. z příjmu u nás dobře slyšitelného signálu DIZ, který, jak ročenka informuje,
popsantÍho kódu používá.
Ze zajímavýoh úkazú letošního roku si povšimneme
přechodu Merkura přes Slunce dne 10. listopadu 1973
v době 7h48m - 13h18m• Je to poslední přechod, pozorovatelný u nás v tomto století (1907, 1914, 1924, 1927,
1960, 1970, 1973 a nopozorovatelné 1940, 1953, 1957,
1986, 1993). Sledování těchto jevú se využívá k zpřesnění dráhy Merkura. V přehledu pokrokú v astronomii
uvádí ročenka kromě astro metrických a nebeskomechanických informací pro geodeta a kartografa zajímavé
zprávy o mapování Měsíce a Marsu.

z PŘiSTROJOV~

TECHNIKY

Duplikační přístroj (Dokumator-Dupliziergerat)
DDl,
vyráběný firmou VEB Carl Zeiss .JENA, je novým významným článkem v soustavě přístrojú pro mikrofilmování. Zachycuje beze změny na mikrofilmu informace
z předchozího snímkování nebo kopírování. Nositelem
informací může Ztlstat film nebo je možno výslednou
formn upravit.

V přístroji DDl se používá diazofilm, jehož fotochemické složení zaručuje vysokou rozlišovací schopnost.
Jeho malá citlivost na světlo, která se kromě toho rozprostírá jen v části spektra blhké ultrafialovým vlnám
(zpracovávání je možné při tlumeném denním světle),
vyžaduje ve srovnání s halogenidostříbrnými
vrstvami
dlouhou dobu osvitu silným zdrojem světla s vysokým
podílem ultrafialových paprsků. V přístroji DDl se používá bodový světelný zdroj značky HBO 502, který je
vyráběn firmou VEB Narva Berlin. Paprsky jsou usměrňovány kondenzátorem,
který propouští ultrafialové
paprsky. Při osvitu diazofilmu je předloha prosvětlována. Kopie a originál jsou v době osvitu k sobě těsně pí'itlačeny lisem. Díky tomu a se zřetelem na dobrou rozlišovací schopnost diazotypické vrstvy nedochází téměř
k žádným ztrátám informací. Dobu osvitu lze měnit
v závislosti na druhu diazofilmu a na hustotě kresby
v předloze, aby byl dosažen dobrý kontrast.
Diazofilm se vyvíjí v alkalickém prostředí. V přístroji
DDl se vytváří odpařováním čpavkového roztoku v komOl'e se stálou teplotou. Přívod potřebného množství
čpavku je nastavitelný po kapkách a lze ho kontrolovat.
Film po osvitu projde komorou a opouští ji vyvolaný,
suchý a schopný okamžitého použití. Zabudované odsávací zařízení zajišťuje, aby vystupující čpavkové páry
nezamořovaly pracovní prostředí obsluhujícího personálu.

Rozmnožovací přístroj Dokumátor DDI je stolním
zařízením, které se skládá z části pro osvit a z části pro vyvolávání. Lze na něm pracovat se všemi druhy moderních diazofilmů, např. s mikroduplikačním filmem MDl,
který je vyráběn firmou VEB Filmfabrik Wolfen. Doba
zpracování každého planfilmu je 10-15 vteřin pro osvit
a 30 vteřin pro vyvolání, přičemž může být do vyvolávacího zaÍ'Ízení vsunut 1 planfilm každých 10 vteřin.
Díky stavebnicovému systému osvitové části může si
uživatel sestavit různé varianty zpracování. Tyto umožňují planfilmy duplikovat a částečně vzájemně převádět.
Zvlášť významné jsou varianty, které umožňují jednotlivě kopírovat dokumentaci z 35 mm mikrofilmového
kotouče a mikrofiše A - TGL 26300 na planfilm A7 nebo
na dokumentační děrný štítek s mikrofilmem. Takto
získané duplikáty poslouží k uchování informací a při
jejich odpovídajícím zakódování umožňují vyhledání
(rešerši) k libovolnému rešešnímu dotazu.
Uvedené druhy diazokopií 8e zpracovávají ve vyvolávací části bez jakékoli změny této části přístroje.
Podle firemních materiálů zpracovala:
Ing. Monika Mik-8ovská
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Ing. Ondrej Bot t o. prevádzkový inžinier n. p. Geodetický ústav v Bratislave, sa dožil 4. 8. 1973 svojich
šesťdesiatín.
Narodil sa vo Vrbovciach nad Rimavicou. Štúdium
geodézie absolvoval na ČVUT v Prahe v roku 1938. Od
roku 1940 pracuje v zememeračskej službe, najprv ako
výkonný pracovník v triangulácii, neskoršie ako organizačný a vedúci pracovník. V rokoch 1945-1947
pusobil externe na SVŠT ako prednášater. Teraz, akrem zastávania iných funkcií, je tiež členom Vedeckej rady
VÚGK, koordinačnej skupiny' pre údržbu geodetických
sietí, skúšobnej komisie pre záverečné štátne skúšky na
SVŠT v Bratislave.
Ing. Ondrej Bot t o je popredným odborníkom pre
geodetické základy na Slovensku. Zaslúžil sa o budovanie činností, ktoré v rezorte geodézie a kartografie
sa predtým nevykonávali. Je aktívnym zlepšovaterom.
Z jeho najúspešnejších zlepšovacíoh návrhov sú postupy
astr~nomiekej orientácie podrobných meraní, ako aj
zlepsenia pomoeok na paralaktické meranie dlžok.
Ing. Ondrej Bot t o je politicky vys,pelý pracovník
a po viae rokov vykonáva funkciu propagandistu straníekeho vzdelávania.
Pracovné výsledky Ing. Bot t u boH spoločensky
ohod~?tené tým, že roku 1960 dostal odznak "N a j lepsl
pracovník
rezortu
geodézie
a kart o g I' a f i e ", roku 1965 vyznamenanie "P I' i e k o p _
n í k s o c i a I i s t i c k e j p r á e e " a k životnému jubileu 1973 diplom " Čes t n é u z n a n i e z a z á s I u _
hyo
rozvoj
geodézie
a kartografie".
Do ďalších rokov života želáme jubilantovi dobré
zdravie a ďalšie pracovné úspechy.

Geodesia Rallye
Již tradičně se v Českém Středohoří dne 26. května 1973 jela
tentokrát již VII. GEODESIA
RALLYE
ČSSR - mezinárodní mototuristická
soutěž
s vložkou branných disciplin.
Jako obvykle měla pro geodety
a kartografy charakter přeboru
odvětví geodézie a kartografie
v mototuristice - jarního ko!a. V mnohém však byla
VII. GEODESIA RALLYE CSSR výjimečná.
_
Poprvé se uskutečnila
pod záštitou
předsedy
Ceského
Uřadu
geodetického
a kartografického
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ing. F. Koubka a pod patronací čestného předsednictva
ve složení:
Ing. F. Koubek, předseda ČÚGK Praha
Ing. S. Líbal, ř~ditel Geodézie, n. p., Praha, člen předsednictva Ceského výboru odborového svazu stát.
orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu
Ing. J. Dunda, ředite~ Geodézie, n. p., Lib~rec
Z. Macek, předseda UV AMK Svazarmu CSR.
Soutěž se poprvé konala jako akce zařazepá do
lJlezinárodního kalendáře mototuristických akcí UAMK
CSSR a podle proposic schválených tímto nejvyšším
orgánem motoristů v našem státě.
Bylo přihlášeno 5 zahraničních posádek, které však
t!ohužel na start nedojely. Nemohly překročit hranice
CSSR pro karanténu. Počet startujících posádek byl
i tak rekordní a svědčí o vzrůstající oblibě soutěže. Na
trať vyjelo 60 posádek, z nichž jen 3 soutěž nedokončily.
"Nováčky" mezi startujícími byly posádky z Moravy
a ze Slovenska.
Poprvé byla trať GEODESIA RALLYE vyznačena
na mapovém podkladu zhotoveném výhradně pro tuto
soutěž (vytiskla Kartografie, n. p., Praha) a byla rozdělena časovými kontrolami do tří samostatných etap
(viz. obr. 1.). To podstatně přispělo ke zkvalitnění
soutěže.
Poprvé se také GEODESIA RALL YE stal~ středem pozornosti v místě konání. Předseda MNV v Uštěku
např. věnoval hodnotnou
cenu pro nejvzdálenější
posádku, příslušníci VB dbali v průběhu soutěže
o dodržování pořádku a o bezpečnost posádek i diváků
apod.
Organizace celé náročné sou tě že byla velmi dobrá
o. je nutno po zásluze ocenit velkou práci celého organizačního výboru i obětavou podporu ze strany vedení

n. p. Geodézie Liberce a pomoc ze strany podnikového
výboru ROH.
~
Vlastní trať VII. GEODESIA RALLYE CSSR
měřila 105 kp1 a byla vybrána s velkým citem pro přírodní krásy Ceského Středohoří. Z branných prvků byly
do soutěže zařazeny kromě orientace v terénu podle
mapy stř'elba ze vzduchovky, hod granátem a odhad
vzdálenosti. Náročná jízda zručnosti byla vzorně připravena a technicky i organizačně zabezpečena (obr. 2.)

Pořadí jednotlivcú v VII. GEODESIA RALLYE ČSSR
(v jarním kole) bylo:
~ ,
_
1. Ing. Roule, CSc., CUGK Praha, S 100
2. Ptáček·Smolík, SG Litoměřice, Wartburg 353
3. Ing. Koza, SG Chomutov, Fiat 850
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V kvalifikaci družstev se na předních místech umístily
týmy:
1. SG Litoměřice (Ptáček-Smolík, Lišková, Voldři<;h)
2. ČUGK Praha (Roule, Pospíšil, Pohořelý)
3. SG Mladá Boleslav (Hanuš, Mach, Zbíral)
Posádky, které se umístily na předních místech obdržely
hodnotné ceny, vítěz pak cenu věnovanou ředitelem
Geodézie, n. p., Bmo. Všichni soutěžící obdrželi diplomy.
Úspěch VII. GEODESIA RALLYE ČSSR by však
neměl bránit dalšímu zlepšování a zdokonalování této
soutěže geodetů a kartografů. Některé možnosti zlepšení
100 hledat např. v organizaci průjezdních a časových
kontrol.
K plynulosti soutěže a zrychlení průjezdů na trati
(při stoupajícím počtu soutěžících posádek) by např.
přispělo, kdyby průjezdní kontroly - tradiční obrazce
lišek - byly umisťovány tak, aby byly z tratě pozorovatelné alespoň z dráhy 50 m. Umístěním obrazců
převážně na pravé straně vozovky by se zase mohlo
přispět ke zvýšení bezpečnosti soutěže, poněvadž by se
omezilo časté přebíhání vozovky členy jednotlivých
posádek. Fyzická zdatnost soutěžících by se lépe prověřila, kdyby např. některé obrazce lišek byly umisťovány až do vzdálenosti 50 m od tratě. Soutěži by také
prospělo takové umisťování průjezdních kontrol, aby
bylo možno jednoznačně prokázat, zda soutěžící projeli
.celou trať, jestli ji projeli v předepsaném směru a nemohli si ji zkrátit. V opačných případech se zdá, že
ztráta 70 bodů za nenalezení průjezdní kontroly je
příliš vysoká.
Z časových kontrol by zase mohly jednotlivé posádky odjíždět ve dvouminutových intervalech. Přispělo
by to k tomu,. že by se kumulované vozy opět na trati
rozptýlily a zabránilo se "opisování". V době pobytu
posádky v časové kontrole by mohli soutěžící plnit
některé z úkolů podle proposic, např. zodpovídat otázky
z pravidel silničního provozu apod. K vyšší objektivitě
časových kontrol by ještě přispělo, kdyby byly na stanovištích kontrol umístěny z dálky viditelné údaje
oficiálního času.
Také propagaci soutěže u širší veřejnosti by bylo
možno v budoucnu věnovat ještě větší pozornost
a zdokonalit ji. Informovanost soutěžících při hodnocení
výsledků soutěže by se jistě zvýšila, kdyby byly samostatně zveřejňovány i výsledky dosažené v jednotlivých
disciplinách SGUtěže (branné prvky, orientační jízda,
zvláštní zkoušky apod.).
Mnohá zdokonalení lze očekávat již na VIII.
GEODESIA RALLYE ČSSR, která se jako podzimní
kolo přeboru odvětví geodézie a kart,ografie uskuteční
27. října 1973. Bude jistě opět ukázkou neformální spolupráce organizací ROH a Svazarmu, především při
zajišťování JSBVO v odvětví. Bude určitě ještě zdařilejší a přiláká na start opět větší počet soutěžících i ze
vzdálenějších organizací, kterým účast může usnadnit
i finanční dotace z rozpočtu JSBVO. Obdobně jako
:eředcházející soutěže i VIII. GEODESIA RALLYE
SR jistě přispěje nemalou měrou k propagaci oboru
geodézie a kartografie na veřejnosti. A proto dalším
takovým akcím přejeme všichni mnoho zdaru.

es
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Ze g her
u, N.: Úloha Ústavu geodézie,
fotogrammetrie.
kartografie
a územního
plánování
v rozvoji
Rumunské
socialistické
republiky
str. 3--8
Com a nes c u, V. - Di nes c u, C.: Optimální řešení některých
problémi,
opotřebování
geodetických
přístrojů
a pomůcek,
str.
9-17
M i h a I I, D.: Ověioviicí zkoušky geodetických
měření prováděných
při sledováni
deformaci
zemského
povrchu,
str. 18-25
ni nes c u, A.: Jednoduchá
a vícenásobná
prostorová
protínání
při určování geocentrických
souřadnic
umělých družic, str. 26-34

G"odezlja

č. 12/1972

I kartograflja,

K u t u z O v. I. A.: Vzestupné tendence
sovětské
geodézie
a kartografie,
str. 1-4
Ly s o k, V. N.: Atlas "Vznik a rozvoj SSSR", str. 5-12
S a z o n o v, A. Z.: Astronomlcko-geodetlcká
sít SSSR za 50 let,
str. 13-17
Gen i k e, A. A. aj.: Pokrok ve velmi přesných
geodetických
mě·
řeních. str. 17-21
Dr o b y šev,
F. V. - L o b a n o v, A. N.: Rozvoj fotogrammetrie
v SSSR, str. 22-30
S v i r i d o v, A. le.: Geodeti, topografové
a kartografové
- aktivnl
pomocníci
geologů,
str. 31-35
Ne c hor o šev,
M. le.: Sovětštl geodeti ve službách
zemědělství
během 50letého budování SSSR, str 35-40
G r o m o v, le. V. - S Č u lep n i k·o v, V. V.: Geodetické
a topografické
práce v inženýrském
průzkumu,
str. 40-45
Mu raš
k i n, 1. N. aj.: Geodézie ve službách
dopravního
stavitelství, str. 45-52
Ba š I a v i n a, G. 1.: Kartografové
sovětským
školám str. 53-56
S i lov,
A. V.: Některé
otázky
rozvoje
technologie
ztvárnění
a
vydávání
geografických
map a atlasů,
str. 56-62
S u k e n i k, 1. la. Kr e m p O 1'5 k i j, V. F.: Kartografie
propaguje úspěchy národního
hospodářství,
str. 63-67
S a I j a jev,
S A.: Geodetická,
fotogrammetrická
a kartografická
literatura
v SSSR za 50 let, str. 68-73

verDlessungstechnik,

Č.

12/1972

Z a p p e, A.: 50 let Svazu sovětských
socialistických
republik.
str. 141-443
Ha m m i t z S c h, H. - W i n d i s c h. W.: Funkční rozdělení
faktorů působícich
na produktivitu
práce, str. 443-446
D r a k e, I.: Instrukce
v obcru inženýrské
geodézie,
str. 446-44'7
K I e i n, Ie H. - G o ret z k i. W.: Přístroje
pro kontr"lu
svisl,;
polohy jednotlivých
dílců při montáži
staveb
z prefabrikátů,
str. 448-450
S c h e u f e I e, H.: skříňky
a balení přístrojŮ
THEO 010 A. THEO
020 A a DAHLTA 010 A firmy VEB Carl Zeiss IENA, str. 451-453
Kr e her,
H.: Práce sekce Technické
komory v oblasti
nemovitostí Karl-Marx-Stadtu,
str. 453-454.
S t a n g e, L.: Přesnost
pozorování
umělých drui:ic komorou
SBG,
str. 455-456
Bon a u U.: Třídní vzdělávání
- nejdůležitĚjší
požadavek
na odborné 'školení,
str. 457-459

Vermessungstechnik,

č. 1/1973

Ma rek.
K. H.: Výzkum kosmického
prostoru
a geodézie. str. 1-4
Ber n a t z k y, K.: Metody racionalizace
duševních
pracovních
procesů, str. 4-7
L li c ker
t, K.: Použití hledačů
podzemního
vedení při určování
polohy existujícího
vodovodního
potrubí
pro zhotovováni
plánu
současného
stavu, str. 8-10
N i s c han,
H.: Použití kartografických
vyjadřovacich
metod Pfj
reprodl1kci
tematického
obsahu map. str. 29-30
l-i e r m a n n , P. - R i c h t e r, E.: Použití oxistujícic-h
typů písma
automatického
fotosázecího
stroje pro kartografické
účely, str.
30·-33
S c h 6 I e r, H. aj.: XII. kongres
Mezinárodní
fotogrammetrické
společnosti.
str. 34-37
.
Me i x n e f, H.: II. mezinárodní
konference
o důlním měřictvi
ko·
naná ve dnech 5.-14. června 1972 v Budapešti.
str. 37-38
T 6 P f e r, F.: 3. slovenská
kartografická
konference
•.Automatizo·
ce tvorby map", str. 38-39
D e u m I i c h, F.: Sympozium
•.Přesná
nivelace"
v ČSSR, str. 39

Przegl,!d

Geodezyjny,

Č.

10/1972

S led z i ň s k i, I.: Mezinárodni
spolupráce
v oblasti
družicové
geeodézie
a výzkumu
kosmického
prostoru,
str. 401-408
N o w o s i e 1 s k i, E.: Ze semináře
na téma "Kritéria
hodnocení
scelovacích
projektii",
str. 408-409
Par a f i a n o w i c z, F.: Několik poznámek
ke scelování pozemků
v údolní nivě při řece Noteč. str. 410-411
W I o dar c z y k. E.: Nová klasifikace
půd upravených
melioraci,
str. 411-412
Ma d e i, w.; Účelnost a možnost mechanizace
prací spojených
se
stabilizací
geodetických
znakii, str. 413-419
S z pe t k o w s k i, S.: Projektování
měřeni
deformací
zemského
povrchu v oblastech
důlní těžby pro účely základního
Výzkumu,
str. 419-423
K o s i tJ. s k i, W.: Disperse oprav přírůstků
při vyrovnání
zalome·
ných polygonových
pořadii, str. 424-426
P i s a r c z y k, D.: Projektování
nivelety
trasy
silnice
pomocí
elektronického
číslicového
počítače. str. 426-431
Bar a ň s k i, H. - D u c z m a I. K.: výpočet
hyperbolických
silí
pro mapy v Gauss-Kriigerově
a Mercatorově
zobrazení,
str. 431-434
S a w i c k i, K.: Z oslav 50. výročí Geodetické
fakulty
Varšavské
pOlytechniky,
str. 434-435
O I ech o w s k I, H.: varšavské
protinání
.zpět, str. 435-438
C h a b r o s" W. aj.: Zdkladní informace
o holografii,
str. 493-448
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• Theodollty a nlvelačnf přfstroje (velké)
•

ve své opravně na

JANÁČKOVĚ

NÁBŘEŽr

Sběrny:

15.

PRAHA

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
4t - Liberec, tI'. 5. května 32

3t - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha t, Vodiěkova 30
33 - Praha t, Jungmannova
34 - Praha S, Janálkovo
35 - Praha 3, Táborltská

42 - Plzeň, Tylova tj

tI,

43 - Ostrava
44 -

nábl'. tS

I, MlUlova 4

České Budějovice, tI'. 5. května 29

45 - Olomouc, tI'. Osvobozeni

t6

Pro pracovníky
vykonávající
geodetické
vyšla v SNTL dvoudílná
příručka

práce

Měřické

dil 1

práce

na stavbách·

Použití technických předpisů a norem ve stavební měřické praxi
Kniha usnadní technickým pracovníkům náležitou orientaci v platných
směrnicích a normách v oboru a při eventuálních sporech, které se
vyskytují mezi jednotlivými partnery staveb.
188 stran,

59 obrázků,

Měřické

63 tabulek,

práce

váz. 26,-

Kčs

na stavbách·

díl 2

Přináší poplis různých měřických metod a postupů, dokreslených Pl'lpojenými příklady, užívaných v běžné měřické praxi na různých druzích staveb. Věnuje pozornost měřickým pomůckám a přístrojům se zaměřením k možnostem jejich použití v praxi a s přihlédnutím k ri'lzným
způsobum čtení.
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