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331.2:528
Fl!éf~, V.
llaclonalizace práce a mzdových soustav v resortu Ceského
úradu geodetického a kartografického
r,eodetický ·a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 12,
s. 331-333

Cíl raciunalizace práce a mzdových sonstav (RPMS). Fostup
zavádení RPMS v resortu COGK. Význam RPMS.

528.181
SUTTI, J.
Vyrovnanie pseudopozorovaní
GeoDetICky a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 12,
s. 333-336, lit. 5

Vyrovnanie podmienkových pozorovaní. Vyrovnanie spro-
stredku júcich pozClrovani. Transformácie modelov pre vy-
rovname podIl1lenkových a sprostredkujúcich meraní. Obec-
né postupy vyrovnania pseudopozorovaní, obsiahnuté va
vhodllom syst.jme definičných rovníc.

528.<32.22
HA'JIPACHER, M., KNIEŽOVÁ, Z.
Geodeticka křivka a protější normální řezy
:;eodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 12,
s. 336-339, 5 tab., lit. 4

Závislost smorové korekce mezi geodetickou křivkou a
normálním řezem na volbě výpočetní plochy, délce geo-
detické křivky, jejim počátečním azimutu a zeměpísné
šířce. Prusečík geodetické křivky a normálního řezu.

523.324:534.83
VESELÝ, M.

Vliv periodíckého chvění na nívelaci
G"odetlcký a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 12,
s. 348-345, 9 obr., lit. 5

Vznik períodického chvění a jeho vliv na nivelaci. Nive-
lace v prostředí s periodickým chvěním. Příklad měření
nivelační sítě v prostředí s periodickým chvěním - prak-
tické zkušenosti a docílené výsledky.

:'28.7(437.10J
MARŠ1K, Z., PR.~ŽAK, I.
Fotogrammetrické mapování praiiského Jihozápadního města
Geodetický a kartografický Obzor, 20, 1974, Č. 12,
s. 345-349, 1 obr., lit. 8

Možnosti fotogrammetrického mapováni 1:500. Technicko-
·organizační zabezpečení mapování územl JIhozápadního
města. Technologícké zásady.

<PyqHK, B.
PllJlHOHaJlH3a~HB pa60TId H CHCTeM 3apa6OTHOH nJlaTId
B Be.IlOMCTBe qemcKoro ynpllBJleHHB reo.Ile3HH H KapTO-
rpaepHH

feO.Ile3HqeCKUH: a KapTorpaepH'iecKHH 0630P, 20, 1974,
No 12, CTp. 331- 333

lJ,eJIb pa~HOHaJIH3aflHH pa60TbI H CHCTeM 3apa60THOH
nJIaThI (PPHC3II). TIOpll.IlOK BBe.IleHHII PPHC3TI B Be-
nOMCTBe qelllcKoro yrrpaBJIeHHII reO.Ile3HH H KapTorpa-
epHH. 3HaqeHIIe PPHC3TI.

528.181

I1IblTTH, H.
YpaBHHBaHHe nCeB.IlOHa6JIlOneHHH

reOne3IIqeCKHH a KapTorpacj>IIqeCKIIH 0630P, 20, 1974,
No 12, CTp, 333-336, JIHT. 5.

YpaBHHBaHIIe YCJIOBHbIX Ha6JIIOIieHIIH. YpaBHHBaHHe no-
cpenCTBeHHbIX Ha6JIIoneHIIH. TpaHcepopMa~HJi MO.IleJIeH
.IlJIli ypaBHHBaHIIJi YCJIOBHbIX II rrOCpe.llCTBeHHblX HB6JIIo-
.IleHHH. 06~ae nOCJle.llOBBTeJIbHOCTH ypaBHHBBHHli nceB-
.IloHa6JIIo.lleHRH, KOTopbIe CO.IlepmaTCII B nOnXO.llII~eH CHC-
TeMe JIHep<f>epeHflHBJIbHbIX ypaBHeHRH.

528.232,22

fAMTIAXEP, M. - KHHEJKOBA, 3.

feOne3HQeCKaB KpHBBB H npOTHBHnOJIOll<Hlde HOpMBJIbHlde
CeqeHHJl

reone3IFleCKHH a KapTorpaepHQeCKHM. 0630P, 20, 1974,
No 12, CTp. 336 - 339, 5 Ta6JI., JIHT, 4.

3aBHCHMOCTb KoppeK~HH HanpaBJIeHHH MeJKny reone3H-
qeCKo.H: KpHBOH H HOpMBJIbHbIM CeqeHHeM OT Bbl60pa Bbt-

QHCJIIITeJIbHOH nOBepXHOCTII, nJIHHbI reOne3HQeCKOň KPH-
BOH, HcxonHoro a3HMYTa II reorpaepHQeCKOň mHpOTbI. TIe-
peCe'leHHe reOne3IIQeCKOň KpIIBOň H HOpMaJIbHOrO ceQe-
HIUL

528.024:534.83

BECEJ1h1, M.

BJIHBHHe nepHO.IlIIQeCKOrO KOJleGaHHB Ha HHBeJIHpOBaHHe

reOne3II'IeCKHH a KapTOrpaepH'IeCKHM. OO30p, 20, 1974,
No 12, CTp. 340·-345, 9 pHC., JIHT. 5.

06pa3oÍlaHHe nepIIO.IlHQeCKOrO KOJIe6aHfllI H ero BJIHlIHHe
Ha HHBeJIHpOBaHIIe. HHBeJIHpOBaHHe BbIIlOJIHlIeMOe B cpe-
ne C rrepHOnIIQeCKIIM KOJIe6aHHeM. TIpHMep H3MepeHHlI
HHBeJIHpHOň ceTll B cpene c nepllOnH'I~CKHM KOJIe6aHHeM
- npaKTHQeCKHe OnbITbI II )IOCTHrHYTbIe pe3YJIbTaTbI.

528,7( 437.10)

MAPlllHK, 3. - TIPAJKAK, H.
<POTorpaMMeTpHQeCKaB C'beMKa npall<CKOrO IOr03ananHo-
ro ropOlla
feOne3HQeCKIIň a KapTorpaepllQCCKllH 0630P, 20, 1974,
No 12, CTp. 345-349, 1 pllC., JIllT. 8.

B03MOll<HOCTll epoTorpaMMeTpllQeCKOň C1>eMKll B MaCIIITa6e
1:500. OpraHH3a~HoHHo-TeXHHQeCKOe 06eCneQeHHe C1>eM-
KH reppIITopHH IOr03ananHoro ropona, TeXHOJIOrH'IeCKHe
npHH~HnbI.

331.2:528
FučíK, v.
Ratlonallzatioll of Work and Salary Systems in the Orga-
nlzatlons of the czech Ofllce of Geodesy and cartography
Geodetícký a kartografický obzor, 20, 1974, No, 12,
pp. 331-333

Aim of Ralionalization of Work and salary Systems (RWSS).
Han of RWSS in the organization of ČÚGK. Importance of
RWSS. .

528.181
ŠDTTI, J.
Adjustment of pseudoobservatlons
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 12,
pp. 333-336, 5 ref.

Adjuslment of conditloned observations. Adjustment of in-
termediate observalions. .Transformation of models for
adJustment of condilioned and intermedíate observations.
General procedllres of pseudoobservatíons<idjustnlent ex-
pressed by a suitahle system of defínitiun equatíons.

,,28.232.22
HAMFACHER, M., KNIEŽOllÁ, Z.
Geodetlc Curve and Opposlte Normal SCCtlons
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 12,
pp. 336-339, 5 tab., 4 ref.

Dependence of direction correctíon between geodetic curve
and normal section on the choice of reference surface,
length .of geodetic curve and its startíng azimuth and latí-
tude. Intersection point of geodetic curve and norma I
sectiun.



~28.U24:534.83

VESELÝ, M.

Influence of I'eriodic Vibration on Levelllng

Geodetický a kartografickj' obzor, 20, 1974, No. 12,
pp. 340-345, 9 fig., 5 ref.

Original of periodic vibration and its influence on level·
!ing. Level1ing in an environment with periodic vibration.
Example of measuring in level1ing net in environment with
periodic vibration - practieal exp.erience and results
obtained.

528.7(437.10)

M,\RSíK, Z., PRAŽAK, J.

Photogrammetric Mapping of the South-West Town of Prague

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 12,
pp. 345-349, 1 fig., 8 ref.

Possibilities of photogrammetric mapping 1:500. Technical
organizational measures for mapping of the South·West
Town area. Technol3gical principles.

331.2;528

FUČiK, V.

Rationalisierung der Arbelt und der Lohnsysteme im Be-
rdch des Tschechlschen Amtes liir Geodllsie und Karto-
graphip

Geodetický a karto14rafický obzor, 20, 1974, Nr. 12,
seJte 331-333

Zlel der Rationalisierung der Arbeit und der Lohnsysteme
(RALS). Verfahren der Einfiihrung der RALS im Bereich
des Tschechischen Amtes flir Geodasie und Kartogr,aphie.
Be:leutung der RALS.

SUTT.i, J.
Ausgleichung unechter Beobachtullgen

Geodeticky a kartografický obzor, 28, 1974, Nr. 12,
Seite 333-336, Lit. 5

Ausgleichung bedingter Beobachtungen, Ausgleichung ver-
mittelnder Beobachtungen. Transformation der Modelle fiir
L1ie Ausgleichung bedingter und vermittelnder Messungen.
A.Ugemelne Verfahren der Ausgleichung der in einemge-
e>gneten System von Definitionsgleichungen enthaltenen
unechten Beobachtungen.

528.232.22

HAMPACHER, M., KNIE.ŽOVA, Z.

Geodiitische Linie und gegeniiberliegende Normalschnitte

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 12,
Seite 336-339, 5 Tab., Lit. 4

Abhtingigkeit der Richtungskorrektion zwischen der geo-
datis';hen Linie und dem Normalschnitt van der Wahl der
llerechnungsWiche, der Lange der geodlitischen Linie,
ihre:n Anfangsazlmut und der geographischen Breite.
schnittpunkt der geodiltischen Linie und des Normalschnittes.

528.024.534.81

VESELÝ, M.

EinfluB der periodlschen VlbratioÍl aul des Nive/lelllellt

Geodetický a kartog,-afický obzor, 28, 1974, Nr. 12,
Selte 340-34; 9 Abb., Lit. 5

Entstehung der periodischen Vibratioll und ihr EinfluB auf
uas Nivel1emcnt, Nivellieren· in einem Milieu mit periodi·
. scher Vibrati::m. Beispiel einer Messung des Nivel1ements-
netzes im Miliell miťperiodischer Vibration - praktische
Erfahrungen und erreichte Ergebnisse.

528.7[437.10)

'.lARŠlK, Z., PRAŽAK, r.
rllOtogrammetrische Kartenaufnahme der Prager Siidwest-
-Stadt

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 12,
Seite 345--349, 1 Abb., Lit. 8

;'vWglichkeiten der photogrammetrischen Karlenaufnahme
1.5uu. Technisch-organisatorische Sicherung der Karten-
Bufnuhme des Gebietes der Siidwest-Sladt. Technologische
Grunds.1tzE:.

331.2:528

[,uéíK, V.

Rationalisation du travalI et des salarials dans le ressort
,lu BureilU Tcheqlle de Géod"sie et Cartographie

GeodetIcký a kartografický obzor, 20, 1974, ND 12,
pages 331-333

!Jut de la rat!onalisation do lravai! et des salarials
(Rn,\S). Procédli d'introduction (RF'M5) dans le ressort du
BJ"GC. Importan~;e de la rationalisatiofl prévue.

:'28.J81

SUT'ii, J.
J{ectificatioll des pseudo,observations
GeOdetický a kartografický obzor, 2U, 1974, ND 12.
pages 333-·336, 5 bibliographies.

Rectification des observations conditlOnnelles. Rectification
des observations intermédiaires. Transformation des mode-
leS pour la rectification du levé· conditionnel et inter-
mediaire. Procédils généraux pour la rectification des
pseudo-observatiom" renfermées dans um systeme d'équa-
. lions d" déflllition.

528.232.22

HAMPACHER, 'VI., KNIEŽOVÁ, Z.

courbe géodésique et sectlons p.mdantes normales
Geodetický a kartografický obzor, 20. 1974, No 12,
pages 338-339, 5 planches, 4 bibliographies

Dépbndance de la correclion de direction entre la courbe
gúod~sique et la section normale du choix de la surface
á calculer, de 1a longueur de la courbe géodésique, de son
azimut initial et de la latitude géog1'aphiqlle. Poinl d'in-
lereseclion (je La courbe géodésique et de la section nor-
male.

528.024:534.83

VESEIS, M.

Influence de la vibration périodique sur le nivellement.

Ge8detický a kartog"afický obzor, 20, 1974, No 12,
p~i'es 340-345, 9 iIlustralions, 5 bibIiographies

O1'ig1l1e de la vibralioll 'périodique et son influence sur
le nivel1emúnt. Nivel1ement effecturé dans un milieu a
vibratlOn périodiquv. Exemple de levé dli réseau de nive/le-
ment dans un milleu a vibration périodique - expériences
pratiqlles et resultats obtenus.

528.7í'437.11J)

MARŠJK, Z., PHAŽÁK, J.
Levé photogrammétrirll1e du quartier sud·ouest de la vil/e
de·Praglie
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 12,
pages 345--349, 1 ilustrations, 8 bibliographies

Possibilités du levé photogrammétrique a I'échelle de 1:5DO.
Mesur"s technico-économiques prises pour le levé du terri-
taire sud-ouesl de la vilJe. Principes téch'1ologiques.
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Racionalizace práce a mzdových soustav
v resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického

Ve mzdových systémech uplatňovaných v minu-
lých létech v našem národním hospodářství se po-
stupně projevovala řada nedostatků, které výrazně
oslabovaly jejich pobídkovou funkci zaměřenou na
dynamický rozvoj ekonomiky. Bylo to dáno jednak
jejich přirozeným zastaráváním, jednak některými
nezdravými tendencemi, projevujícími se nejsilně-
ji v letech 1968 a 1969 a vedoucími k nežádoucímu
rovnostářství a neodůvodněným výdělkům, neodpo-
vídajícím skutečným pracovním zásluhám. Mzda
stále více sloužila k pouhému rozdělování pro-
středki'! určených plánem na odměňování, zatímco
její vliv na růst produktivity práce, jako jediného
zdroje zvyšování životní úrovně všeho obyvatelstva,
byl nedostatečný.

Vzhledem k závažnosti této problematiky pro
další rozvoj národního hospodářství se situací v od-
měňování zabýval též XIV. sjezd KSČ. Na základě
podrobného rozboru stávajících nedostatků přijal
usnesením, kterým uložil příslušným stranickým a
státním orgántlm provést taková opatření, která by
postupně obnovila a upevnila závislost mezi vyko-
nanou prací a výdělkem, vedla k lepšímu ocenění
poctivé a kvalifikované práce a naopak přísněji po-
stihovala práci špatnou a nekvalitní. V duchu toho-
to usnesení byla připravena přestavba mzdových
soustav.

Hlavním hospodářským cílem racionalizace
mzdových soustav bylo posílení vlivu osobní hmot-
né zainteresovanosti na další rozvoj Výroby a eko-
nomiky, vytvoření předpokladů pro plánovitou a
společensky odůvodněnou diferenciaci mezd, dti-
slednější prosazování principu odměny podle vyko-
návané práce i kvalifikace a zvýšení účinnosti
mzdových soustav.

Politickým cílem zdokonalení mzdových soustav
;pak bylo upevnit ve vědomí pracujících přesvědče-
ní, že jen poctivá a efektivní práce je v naší socia-
listické společnosti základem společenského a eko-
nomického postavení všech pracovní1kti.

Racionalizace mzdových soustav nesmí být přitom
chápána izolovaně. Je nutno ji považovat za nedíl-
nou součást komplexní socialistické racionalizace
s cílem zajištění dlouhodobého efektivního rozvoje
celého národního hospodářství.

Pro ,provedení racionalizace práce a mzdových
soustav (dále RPMS) byly v prvé etapě - od druhé
poloviny roku 1973 - nejvyššími státními a politic-
kými orgány určeny ústředně řízené organizace
v základních odvětvích (průmyslu, stavebnictví, ze-
mědělství, lesním a vodním hospodářství), a to nej-
dNve formou experimentů: ve vybraných podnicích
a později postupným zaváděním ve zoývajících pod-
nicích.

Ing. Vladimir Fučik,
Český úřad geodetický a kartografický

Resort Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického (dále ČúGK), zařazený mezi nevýrobní od-
větví, přicházel v úvahu pro proveaení RPMS až
v druhé časové etapě - nejdříve od roku 1975.
Vzhledem k tomu, že celá polovina zeměměřických
inženýri\ a převážná část absolventi\ zeměměřických
průmyslových š,kol pracuje v mimoresortních orga-
nizacích, z nichž mnohé již RPMS uplatnily v pr'vé
etapě, bylo žádoucí v zájmu stabilizace odborných
pracovníků resortu urychlit přípravné práce a pro-
vést RPMS v nejblíže možném termínu. Tato snaha
vedení ČÚGK, koordinovaná v konkrétním postupu
s vedením Slovenského úřadu geodézie a kartogra-
fie, našla u stranických, odborových a státních or-
gánů pochopení a resortu bylo umožněno provést
tuto významnou mzdově politickou akci u vybrané-
ho počtu podniků již v roce 1974.

Do přípravných prací bylo v první etapě zapojeno
šest z celkového počtu devíti hospodářských orga-
nizací. Situace těchto podniků nebyla jednoduchá.
Praktických zkušeností bylo dosud málo, neboť pod-
niky s obdobnou výrobní problematikou zatím do
přestavby zařazeny nebyly. Nové resortní mzdové
předpisy se teprve dotvářely. Proti' podobným ak-
cím prováděným v minulosti byly přípravné práce
mnohem náročnější, vzhledem k širšímu pojetí
mzdové přesta1vby. Podmínkou zdárného zakončení
přípravných prací bylo splnění přísných kritérií,
stanovených usnesením vlády ČSSR č. 128/1973, spo-
čívajících nejen v mzdově technické, ale též hos-
podářské a politickoorganizační připravenosti. Při-
tom jednou z nejdůležitějších podmínek bylo zajiš-
tění dlouhodobého hospodářského rozvoje cestou
komplexní socialistické racionalizace, zaměřenou
na všechny úseky činnosti podniku.

Úzkou součinnost! hospodářských pracovníki\ se
stranickými, odborovými a mládežnickými orgány
se podařilo ve většině podniki\, v období od ledna
do konce června 1974, úspěšné zvládnut! složité a
náročné přípravné práce, takže pěti podniki\m
mohl být udělen souhlas k uplatnění zdokonalených
mzdových soustav od 1. listopadu 1974. JSou to:
Kartografie, n. p., Praha, Geodetický ústav, n. p.,
Praha, Geodézie, n. p., Plzeň, Geodézie, n. p., Libe-
rec a Geodézie, n. p., Opava. Další dvě organizace,
Geodézie, n. p., Praha a Geodézie, n. p., České Bu-
dějovice, dokončují přípravu k provedení RPMS
v prvním čtvrtletí 1975. U zbývajících dvou pod-
niků, Geodézie, n. p., Pardubice a Geodézie, n. p.,
Brno, se předpokládá zavedení od 1. dubna 1975.
Tím bude proces přechodu hospodářské sféry re-
sortu ČÚGK na nové mzdové podmínky ukončen.

Přípravným pracím podniků 'předcházelo zpraco-
vání resortních mzdových předpisů. Zvláštní di\raz
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byl kladen na celostátně jednotné hodnocení a ta-
rifní zatřídění funkcí. Plnění tohoto závažného úko-
lu usměrňovala celostátní koordinační komise fede-
rálního ministerstva práce a sociálních věcí, které
musely být předkládány ke schválení návrhy všech
kvalifikačních katalogu. Tímto zpusobem bylo též
zajištěno jednotné zařazení všech geodetických a
kartografických funkcí, uplatňovaných i v jiných
odvětvích národního hospodářství. Návrhy mzdo-
'vých předpisu byly zpracovány v úzké spolupráci
se Slovenským úřadem geodézie a kartografie, tak-
že jejich česká a slovenská verze je totožná. Defini-
tivní znění mzdových předpisu pro odměňování
technickohospodářských praco~níku (dále THP) by-
lo vydáno výnosem ČÚGK č. 4000/1974 ze dne 1.
srpna 1974 a pro odměňování dělníku výnosem
ČÚGKč. 40S0/1974 ze stejného data.

Dosavadní zkušenosti s uplatněním nových mzdo-
vých předpisu u pěti hospodářských organizací
jsou vcelku příznivé. Předpisy umožnily vyřešit řa-
du mzdových problému, vyplývajících z předchozí
mzdová soustavy, z nichž většina se vyskytovala
i v jiných resortech.

Na základě vyšších mzdových tarifů THP (v pru-
měru o 20 %) bylo možno uplatnit důslednější di-
ferenciaci v základních platech podle skutečných
kvalit praco'vníku. Dosavadní mzdové tarify, jejiChž
rozpětí bylo čerpáno zhruba na 80 %, se z tohoto
hlediska jevily již jako značně zastaralé. Snaha po
zajištění alespoň nezbytného odstupňování základ-
ních platu se promítala v dosti velkém počtu při-
znaných osobních platí\. (asi u S% THP). Platové
rozpětí nových mzdových tarifů je čerpáno na mé-
ně než SO % při téměř úplném odstranění osob-
ních platu. Za tohoto stavu mohou plnit svou zá-
kladní funkci řadu let. Dynamické pojetí novýcfi
mzdových tarifů pak umožňuje jejich zvyšování
v přibližně pětiletých cyklech, v zá,vislosti na do-
sahovaném tempu růstu výdělků v celám národním
hospodářství. Platnost mzdových výnosů se přitom
předpokládá na 1O-1S let.

Zavedením nových mzdových předpisů se zvýšily
základní platy THP v průměru o 2S0 Kčs, při zacho-
vání asi 20 % úrovně prémií a odměn. Nové mzdo<vé
předpisy též počítají s vyššími nástupními platy ab-
solventů škol a umožňují u nich rychlejší mzdový
vývoj. To vše přispěje k zvýšení jejich vlivu na
stabilizaci pracovníku resortu.
U kategorie dělníků docháZí k ještě výraznějšímu

zvýšení základních mezd - v pruměru o 270 Kčs,
a to na základě zvýšení mzdových tarifů asi o 30
až SO %. Zvýšení se projeví nejvýrazněji u pomoc-
ných dělníků při geodetických pracích, což přispě-
je k usnadnění jejich náboru. U stálých dělníků je
navíc uplatněna nová forma mzdy, tzv. osobní
ohodnocení, plnící obdobnou funkci jako platové
rozpětí u mzdových tarifů pro THP. Konkrétní při-
znaná výše osobního ohodnocení je závislá na dlou-
,lIo~hýL:h-- .p.;aQ,~~:q:.,~íelt;; -~l~',.
t1SOb11fťh vfá:slhbstech' kazdého~ hodnoceného děhlJ:-
ka.

Zduraznění požadavku plnění. předepsanékvalifi-
kace při zařazování THP do funkcí a při přiznávání

osobních tříd dělníků se zvyšuje tlak na postupné
doplňování chybějící teoretické průpravy.

V současné době již všichni pracovníci v organi-
zacích s provedenou RPMS obdrželi nové mzdové
dekrety. S každým pracovníkem bylo jeho nové
mzdové zařazení podrobně projednáno s uvedením
duvodů, které vedly k úpravě dosa<vadních mzdo-
vých podmínek. Nebylo to vždy jednáníjednodu-
ché. Důsledná diferenciace při úpravě základních
mezd muže mít za následek při celkovém snížení
úrovně prémií a odměn přechodné snížení výdělku
u celé řady pracovníků. Každý jiný postup Oživující
rovnostářské tendence by však byl nesprávný a ce-
lou náročnou akci by v samém začátku znehodno-
til. Společným úsilím hospodářských pracovníků,
odborových a stranických funkcionářů se podařilo
převážný počet sporných případu uzavřít. Z celko-
vého počtu 2690 pracovníků resortu, jichž se úpra-
vy mezd týkaly, nesouhlasilo ke konci října s no-
vým zařazením asi 40 pracovníků. S ohledem na
uvedené skutečnosti je možno považovat dosažené
výsledky za úspěšné. To svědčí o mimořádně
dobré politicko-organizační připravenosti celé ak-
ce.
Významným článkem posilování pobídkovosti

mezd je prohlubování účinnosti mzdo.vých forem,
v podmínkách resortu geodézie a kartografie pak
zejména prémií a odměn. Efekt od tohoto úsilí lze
očekávat již v roce 1975, kdy bude do prémiových
řádů podniků promítnuta řada nových prvku. Pré-
mie a odměny budou poskytovány takovým způso-
bem, aby IPodněcovaly pracovníky k dosahování co
nejlepších <výsledků, rozhodných pro plnění kvanti-
tativních i kvalitativnfch ukazatelů plánu. Prémie-
mi a odměnami budou napříště zajišťovány též vý-
dělkové diferenciační záměry, spočívající vezvý-
hodnění prací prováděných za méně přímivých
pracovních podmínek (dvousměnné provozy, foto-
gra:mmetrické práce apod.) a zvýhodnění pracovní-
ků, kteří se <výraznou měrou podílejí na uplatňo-
vání nové ,progresívní techniky, technologie a orga-
nizace práce.
Pozitivní výsledky byly dosaženy též na ostat-

ních úsecích souvisejících s RPMS.

Všechna mzdově technická opatření budou pro-
'Vedena v rámci plánovaných mzdových prostředků,
bez požadavků na státní dotace. Přestože směrná
čísla státního plánu na rok 1975 jsou mimořádně
náročná, podniky počítají v pruměru s 2,9 % růs-
tem průměrných výdělků při S,1% rustu produkti-
vity práce. Druhová skladba prací je přitom z hle-
diska jejich hodnotového přínosu proti roku 1974
ve většině hospodářských organizací méně přízni-
vá. Převážná část růstu výkonu bude zajištěna kon-
krétními racionalizačními opatřeními. Zvyšování
výkonů cestou intenzifikace práGe bude uplatňová-
no jen v případech, kdy její úro<veň je ve srovnání
se společenským pr~IIlěrem nižší:
_"plŇtlmé~1.Mm"'iá4r&_;Jt\Stil- ~iíoStt.···ie
rozvoj všech forem iniciativy pracujících a další
aktivizace brigád socialistické práce a rozšiřování
činnosti komplexních racionalizačních brigád.
RPMS přispěla významnou měrou též k oživení
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činnosti při tvorbě a zpřesňování technickohospo-
dářských norem. Normy začínají hrát v oblasti ří-
zení a odměňování práce stále důležitější roli a
získávají postupně místo, které jim právem náleží.
Nejlepších 'výsledků bylo dosaženo při objektivizaci
výkonových norem v kartografické polygrafii,
sloužících k odměňování úkolovou formou mzdy.
Prověrkou se jejich plnitelnost snížila z dosavad-
ních 140 % na asi 105 %. Významnou je též skuteč-
nost, že při jejich zpřesňování spolupracovalo ně-
kolik resortních organizací, což přispívá k jejich
maximálnímu sjednocení v rámci celého resortu.

V současné době se zpracovává projekt vnitro-
podnikové organizace a řízení geodetických podni-
ků, na nějž bude navazovat zdokonalený systém
vnitropodnikové hmotné zainteresovanosti. Vychází

z rozboru provedeného Institutem poradenství a
z nejlepších zkušeností jednotlivých podniků.

Udělením souhlasu nejvyššími politickými a stát-
ními orgány k provedení RPMS v resortu ČÚGKbez
předchozího experimentálního odzkušování no-
vých mzdových systémi'L byla resortu projevena
velká dfi,věra, která však současně maximálně zava-
zuje. Je věcí cti všech pracovníki'L, aby resortní cí-
le vytyčené při uplatňování RPMS byly v plném
rozsahu splněny. Přitom je nutno dbát toho, aby
všestranná aktivita, vyvolaná přípravou RPMS, ne-
byla jen jednorázovým jevem, ale byla udržována
na potřebné 'výši i v dalších letech, v zájmu zajiš-
tění dlouhodobého harmonického rozvoje celého re-
sortu.

Prof. Ing. Juraj Šiitti, CSc.,
Katedra banského meračstva a geofyziky,

VŠT, Košice

Pri riešení roznych úloh na báze vyrovnania, ciel'o-
vými veličinami týchto riešení sú často súradnice bo-
dov. rch vyrovnané hodnoty získame alebo priamo
z vyrovnania, ak ide o sprostredkujúce pozorovania,
alebo ako určité funkcie vyrovnaných pozorovaní (vy-
rovnaných hodnot meraných veličín), ak ide o pod-
mienkové pozorovania. Na riešenie úloh s uvedeným
ciel'om, okrem difiničných rovníc určitého druhu obsa-
hujúcich bezprostredně pozorované veličiny, spravidla
máme možnosť pre danú úlohu postaviť aspoň jeden
iný systém definičných rovníc, v ktorých však nevy- .
stupujú pozorované veličiny, ale ich funkcie t. j. akési
pseudopozorovania. Tento druh definičných rovníc
z hl'adiska štrukturálneho, z hl'adiska všeobecného
i numerického riešenia, ako aj z iných hl'adísk može
poskytovať v porovnaní s definičnými rovnicami prvé-
ho typu (obsahujúcimi povodné pozorovania) rad
výhod, preto sa javí účelným, ako sa na to začíná aj
poukaz ovať [1,2], preskúmať otázky vyrovnania
takýchto pseudopozorovaní, tj. funkcií pozorovaných
veličín.

Vezmime najprve úlohy riešené na báze vyrovnania
podmienkových pozorovaní. Nech definičné rovnice
prvé ho typu sú

f (Ti, Twx) = O, ln> n
(m,1l (I. ti) ("'.Il

kde i je vektor vyrovnaných hodnot priamo pozoro-
vaných veličín a wre je vektor roznych konštánt vý-
chodiskových údajov (ktoré pre ďalší postup budeme

zjednodušene považovať za .,bezchybné"), atď. Zná-
mym postupom sa získáva ich linearizovaný tvar

TA", Vx + u"' = O
(m,n) (n,l) (m,l) (m,l)

a v konečnom štádiu opravy

Vx = - Qxx" Ax (TA", Qxx" Ax)-l ux•
(n.ll (n,n) (n,m) (m,n) (n,n) (n,m) (m.O

kde A je matica koeficientov lineárnych c1efiničných
(podmienkových) rovníc, Qxx" je matica kofaktorov
charakterizujúca presnostné a závislostné vzťahy mera-
ných hodnot pozorovaných veličín x' [3] a Ux = (o(TX',
Twx)' Vyrovnané hodnoty priamo pozorovaných veli-
čín teda sú

s kofaktorovou maticou charakterizujúcou ich spo-
l'ahlivosť a korelovanosť

Q:li:li= Qxx" - Qxx"Ax(TAxQxx"A)-lTAxQxx" =
= Qxx" - Q,..,v., . (5)

Ciel'ové veličiny dostávame potom na základe vzťahov

tj. ako funkcie vyrovnaných veličín a konštánt ex
s príslušnou kofaktorovou maticou, získanou podfa
zákona ich prenášania [5]

Nech na riešenie úlohy móžu byť postavené aj defi-
ničné rovnice

g (Ty, TW1Jk .O , p > r
(p,O (I,.) "'.(P,O
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y = h (TX, Tk)
(',1) (',0 (I,n)

priamo pozorovaných veličin x, a k sú konštanty. Na
riešenie, t. j. ziskanie"ž možu byť póužité dva postupy:

I. z rovnic (8) s použitím meraných hodnot x' pre-
jdeme (analogicky ako pri predchádzajúcom type
s priamymi pozorovaniami) k vzťahom

TAy Vy + uy = O (10)
(p, r) (r,l) (P,I) (p,l)

Vy = - Qyy" Ay (TAy Qyy" Ay)-l uy (II)
(r,/) (r,') (r.p) (p,r) (',r) (r.p) (P,!)

y = y' + yy (12)

Q.iiii= Qyy" - Qyy"Ay(TA"Qyy"A)-l TAyQyy" =

kde kofaktorová matica Qyy" v zmYE'le[4] sa musi od-
vodiť z matice Q",,,,,,. Za tým účelom na základe roz-
kladu x' = Xo + dx vzťah (9) linearizujeme

y = Ah dx + ho (TXO' Tk)
(',0 ("n) (n,O (',Z)

a použitim zákona pre prenášanie kofaktorov, uvážiac
Qdxd'"= Qxx", dostávame

Qyy" = Ah Q",,,,,, TAh,
(','J (r,n) (n,n) (",.)

Ah=
(',n)

I
oy, _oy, °Y. I

OX01 OX02 ,.. OX~n I

Ciefové veličiny i dostávame opiiť ako funkcie, v da-
nom pripade však l'seudopozorovaní

a ich presnostné i závislm;tné charakteristiky v ich
kofaktorovej matici

ziskanej na základe zákona prenášania kofaktorov.
Vzťahy (17), (18) poskytujú pravda so zohfadnenim
numerickej stability vyrovnania identické hodnoty
získané zo vzťahov (6), (7),

2. dosadenim vyrovnaných hodnot :Stdo (9), ic!J-
linearizáciou na základe (4) a zohTadnením (12) dostá-
vame

Vy = Ah v'" + ho (TX' , Tk) - y' ,
(T,I) (r,n) (n,O (',0 (r,1)

kde Ah mOžeme vziať zit totožné so (16), Po dosadeni
(19) do (10) bude

TA" (Ah v'" + ho (TX', Tk) - y') + uy = O
(P,') (r,n) (n,1) (•• Z) (',l> (P,!) (V,l>

(20)

TAv Ah V'"+ TAyho (TX' , Tk) - TAyY' + uy = O
(21)

TAy Ah = TA ,TAyhO (TX', Tk) - TAyY' + Uy = u
~~ ~~

(22)

dQstávame nové linearizované definičné rovnice z rov-
nic (8), ale s povodnými pozorovanými veličinami

TA V'" + u = O,
(p,n) (n,l> (P,l> (P,l>

Z nich postupne plynú hodnoty

V'" = - Qxx" A TA Q",,,," A-I u,
(n,!) (n,n) (n,p) (p,n) (n,n) (n,p) (p,n

identické s hodnotami podfa vzťahov (4), (5). Prirod-
zene aj v tomto pripade s hodnotami (24) - (26) cie-
fové veličiny ž dostávamc podfa (6), (7).

Vezmime teraz úlohy riešené na základe vyrovna-
nia sprostredkujúcich pozorovaní. Nech definičné rov-
nice prvého typu sú

:St = f (Ti, TW",)
(n,l> (n,n (I,s)

kde :St, ž sú vektory vyrovnaných hodnot priamo 1'0-
zorovaných veličin resp. ciefových veličin a w'" je
vektor roznych konštánt, východiskových údajov
a pod. Známym postupom, po rozloženi i = Zo + dz,
ž = x' + v'" dostávame postupne rovnice opráv

V'" = A", dz + 1.",
(n,l> (''"s) (s,l) (n,l)

a doplňky

dz = _. (TA., Qxx" A",)-l TA", Q",,,,,, 1.."
(s,l) (s,n) (n,n) (n,S) (',n) (tI,n) (n,l)

kde A", je matica koeficientov rovnic opráv, Q=" je
kofaktorovou maticou meraných hodnot priamo 1'0-
zorovaných veličín x' a 1.", je vektor absolútnych čle-
nov v rovniciach opráv, Vyrovnané ciefové veličiny
teda budú i = zo + dz s kofaktorovou maticou

Q •• = (TA", Q"""o A)-l
1', s) <"n) (•••••) (n,s)

Na riešenie danej úlohy nech je možné zostaviť aj
definičné rovnice

tj = g (Ti, TWy)
(m,l) (m.l) (I,s)
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kde y "ú vyrovnané hodnoty funkcií priamo pozoro-
vaných velióín

y ~~ h (TX,Tk)
("1,7) ("I,!) (l,n)

t. j, kde y je vektor pseudopozorovaní, definovaných
v zmysle (32) resp. po linearizácii na základe subRti-
túcie y, x a rozkladu x = x' + Vx kde

y = Alt 'vx + ho CL'~', Tk). (33)
("1,1) (m,n) (n.l) ("1,1)

Riešenie; t. j. určenie dz na báze (:n) je opať možné
dvomi postupmi:
1. po linearizácii (31) na základe ž = Zo + dz a 'Y =

= y' + Vx máme rovnice opráv

Vy = Ay dz -+ Ay
("1.1) ("I. i) (8,1) ("1,7)

z ktorých postupne získame pre doplúky

dz = - (TAv Qvv" Ay)-1 'rAv Qyy" Ay, (35)
(8./) (s, "I) ("I, "I) (m.8) (8, m) (m. "I) (m.l)

kde kofaktorová matica pf'eudopozorovaní Qyy" sa
odvodí na základe vzťahu (32) podIa zákona ich pre-
nášania

A" Vx == Az dz + go (TZO' TWy)- ho (TX', Tk) .
("I,n) (n,l) ("I, S) (8,1) ("1,1) (m,!)

(32) •Po usporiadaní máme

A" vx - Az dz + w = O,
(m, n) (n, I) (m,8) (8;1) ("1.1) ("1,1)

w = go (TZo, TWy) ho(Tx', Tk) , (43)

teda riešenie úlohy druhým postupom vedie k súčas-
nému určeniu opráv Vx priamo pozorovaných veličín x
a cierových veličín dz v zmyslc vyrovnania podmien-
kových pozorovaní s podmienkami [5]. Na základe
tohoto postupu pre opravy Vx máme

Vx = QJ'X" TA" k ,
(n.1) (n,n) (I'. "I) ("1.1)

kde koreláty

k = (A" Qxx" TA,,)-1 A. dz - (A" Qxx" TA,,)-~ W
("1,1) (m,n) (n.n) (n,m) ("1,8) (s,/) (m.n) (n,n) (n,m) ("1,1)

(45)

dz = {TAz(A" Qxx" TA,,)-1 A.}-l TA. (A" Qxx" TA,,)--1W .
(sl) (s,m) (m,n) (n,n) (1'."') (Ut s) (8.m) (m n) (n,m) (n.m) (m,1)

QVY" = A" Qxx" TA",
("1,"1) (m.n) (n, n) (n.m)

Pl'esnostné a z,Í,vislostné vzťahy vyrovnaných pria-
mo pozorovaných veličin a cieIových veličín charakte-
rizujú príslušné kofaktorové matiee

Q",x" = Q",x" - QVx1)",
= Qxx" -- Q"x" TA"(A,,Q,,/. TA}J-1 A"Qxx" +
+ Q",x" TA"(A,,Qxx" TA,,)-1A. TAz(A"Qxx" TA"t1A.·1 TA.(A"Q .•·.c" TAh)-1 AhQ.r/'

0Y2 0Y2 0Y2
ax~ -ox; ox~

A,,=
(m.n)

Oy.". oy", oy",
Ia~- ox; .... ox~ I

Platí teda pre vyrovnané cierové veličiny ž = zo + dz
a pre ich sporahlivosť

Qzz = (TA Qyy" Av)-1
(8,i)

Qž! = (TA A" Q",_x" TAh Ay)-l
(8,S)

2. vzťahy (33) dosadíme do (31) a máme

Ah v'" = g ITz, TWy) - ho (TX' , Tk)

resp. po lincarizácii prvého člena pravej Rtrany na
základe i = Zo +- dz

Z uvedených všeobecných postupov vyrovnania
pseudopozorovaní obsiahnutých vo vhodnom systé-
me definičných rovníc vyplýva, že vyrovnanie tak
podmienkových, ako sprostredkujúcich pseudopozoro-
vaní možno vykonať dvoma postupmi: alebo pone-
chaním týchto pseudopozorovaní v ich definičných
rovniciach s obvyklým ich riešením, pričom k pseudo-
pozorovaniam treba priradiť ich kofaktorovú maticu
odvodenú z kofaktorovej matice priamych pozorovaní,
alebo nahrad.enílll pseudopozorovaní priamYllli po-
zorovaniallli v definičných rovniciach pseudopozoro-
vaní. Pri oboch postupoch riešenie spočíva na definič-
ných rovniciach pseudopozorovaní, ktorých zostave-
nie a použitie je účelné vtedy, ak tieto poskytujú určité
výhody vzhIadolll k definičnýlll rovniciam priamych
pozorovaní.
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Ing. Zuzana Kniežová,
Stavoprojekt Košice

Při některých geodetických výpočtech, kde pracu-
jeme s velkými vzdálenostmi (> 50 km), nemůžeme
již počítat s úhly, které získáme z měření (jsou to
úhly mezi normálními řezy), ale je nutný přepočet
na úhly mezi výpočetními křivkami tj. geodetickými
křivkami. V tomto článku chceme ukázat, jaké rozdíly
mohou nastat mezi úhly t.j. i azimuty geodetické křiv.
ky a normálních řezů v počátečním bodě, na jakých
veličinách tento rozdíl zejména závisí a upozornit na
některé extrémní případy.
Na dvojosém rotačnim elipsoidu lze korekci Llez mezi

azimutem geodetické křivky ťXa azimutem přímého
normálního řezu ťXo"ypočítat podle vzorce (I), který
lze specifikovat ze vzorce, platícího na obecné ploše
[2], dosazením parametrů elipsoidu:

ťXo- ťX= LI.z = 112( ~ re'2 ( cos2 cp sin 2ťX-

- ~ ~ sin 2cp sin ťX)+ (člen 4. řádu) +....

Zde značí e'2, N, cp známé geodetické veličiny a 8 vzdá-
lenost koncových bodů uvažované geodetické křivky,
měřenou po této křivce. Podobně lze odvodit pro ko-
rekci Li.z mezi azimutem geodetické křivky ťXa azimu·
tem protějšího normálního řezu ťXK vzorec:

- ~ ~ sin 2cp sin ťX)+ (člen 4. řádu) + ...

Velikost korekcí závisí zejména na délce geodetické
křivky 8, dále na jejím počátečním azimutu ťXa na
zeměpisné šířce cp (nehledě na volbu elipsoidu). Čísel.
né hodnoty korekce Llez mezi přímým normálním ře-
zem a geodetickou křivkou y závislosti na těchto pa-
rametrech jsou uvedeny v tabulce 1. .
Z tabulky 1 je vidět, že u stejných délek je tato korek-
ce největší v blízkosti rovníku· \1 v extrémních přípa-

dech může nabývat hodnoty až tří vteřin {pro 8 =
= 1000 km, ťX = 45°).
V případech, že ve vzorci (I), (který roznásobením

upravíme na tvar LI.z = LIl - Ll2 + ...) bude platit
Ll2 > LIl' nabývá korekce záporných hodnot. Pak na-
stává známý případ, kdy normální řez neprochází
uvnitř, ale vně protějších normálních řezů. Z tabulky 2
je vidět, že se vzrůstající zeměpisnou šířkou se druhý
člen uplatňuje více.
Přestože se ve vzorcích (I) a (2) vyskytují i para·

metry elipsoidu, ukazuje rozbor a hodnoty uvedené
v tabulce 3, že volba elipsoidu nemá pro velikost ko·
rekce praktický význam.
Problém můžeme zevšeobecnit tak, že místo elipsoidu
uvážíme obecnější plochu, odvodíme korekce platné
pro tuto plochu a vyčíslíme je. Uvidíme, že v tomto
případě se velikost korekcí podstatně změní. V našem
pHpadě je za obecnou plochu uvažována analytická
plocha n, která je konvexní, bez kruhových bodů

a má všude kladnou Gaussovu křivo~t ~ (podrobněji

viz [2]). V každém bodě Pen můžeme sestrojit v hlav-
ních směrech jednotkové tečné vektory tI a t2 a jed-
notkový vektor normály N orientovaný dovnitř plo.
chy n. Azimutem ťXkřivky na ploše n jdoucí bodem P
rozumíme úhel, který svírá vektor opačný k tI s teč-
ným vektorem křivky v bodě P.
Potom pro úhlovou korekci LI mezi geodetickou

křivkou a normálním řezem na obecné ploše n platí
[2], [3]:

LI= 1~2R(~l- L)sin 2ťX{1+ ;[R(~J +
+ dťXcotg 2~ + ~(lg (_1 __ 1 ))'ll +

d8 2 . RI R2 .11
+ (člen 4. řádu) + ..., (3)

kde RI a R2 jsou poloměry Gaussovy křivosti v hlav.
ních směrech a čá.rka značí derivaci ve směru 8. Hod.
.noty ve vzorci jsou vztaženy k výchozímu bodu uva-
žované křivky.
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8 = 100 km 8 = 1000 km

rp = O·

!X~~el. I I
,

I I I IB H K B H k

10° 0,010" 0,010" '0,010" 0,965" 0,971" 0,967"
30° 0,024" 0,024" 0,024" 2,443" 2,460" 2,449"
45° 0,028" 0,028" 0,028" 2,821" 2,840" 2,828"
50° 0,028" 0,028" 0,028" 2,778" 2,797" 2,785"
65° 0,022" 0,022" 0,022" 2,161" 2,176" 2,166"
85° 0,005" 0,005" 0,005" 0,490" 0,493" 0,491"

rp = 50'

!X~~el. I B I .H I K I B I II
I K. .

10° 0,004" 0,004" 0,004" 0,378" 0,381"

I
0,379"

30° 0,010" 0,010" 0,010" 0,951" 0,958" 0,954"
45° 0,012" 0,012" 0,012" 1,084" 1,092" 1,087 "
500

I
0,011" 0,011" 0,011" 1,060" 1,068"

I
1,063"

650 0,009" 0,009" 0,009" 0,791" 0,797" 0,7J)3"
850 0,002" 0,002" 0,002" 0,094" 0,094" 0,094"

rp = 87'

!X~~el. I B I II I K I B I H I K

100 0,000" 0,000" 0,000" 0,001" 0,001" 0,001 "
300 0,001" 0,001 " 0,001 " 0,001 " 0,001" 0,001"
450 0,001 " 0,001" 0,001" -0,000" -0,000" ·--·0,000"
500 0,000" 0,000" 0,000"' -0,001" -0,001" ---0,001"
650 0,000" 0,000" 0,000" -0,004" -0,005" -0,005"
850 -0,001 " -0,001" -0,001 " -0,010" ---0,010" -0,010"

R, = 6330 R, ~ 6370 R, = 6330 R, = 6400 R, = 6350 R, = 6400 R, = 6350 R, = 6370

~ 8 100 km I 1000 km 100 km I 1000 km
t

100 km I 1000 km 100 km I 1000 km
" ~
100 0,009" 0,916" 0,016"

I
1,588" 0,011"' 1,130" 0,005" 0,456"

20° 0,017" 1,722" 0,030" 2,987" 0,021" 2,126" 0,009" 0,858"
300 0,023" 2,322" 0,040" 4,030" 0,029" 2,867" 0,012" 1,156"
450 0,027" 2,685" 0,047" 4,666" 0,033" 3,317" 0,013" 1,336"
55° 0,025" 2,526" 0,044" 4,393" 0,031" 3,121" 0,013" 1,256"
65° 0,021" 2,061 " 0,036" 3,587" 0,025" 2,548" 0,010" 1,025"
75° 0,013" 1,346" 0,023" 2,344" 0,017" 1,664" 0,007" 0,669"
850 0,005" 0,468" 0,008" 0,815" 0,006" 0,578" 0,002" 0,262"

I

Při čí••elném výpočtu korekcí L1 na obecné ploše,
které jsou uvedeny v tabulce 4, byly za poloměry kři-
vostí v hlavních směrech zvoleny kombinace extrém-
ních poloměrů křivostí na zemském elipsoidu zaokrouh-
lené na celé desítky kilometrů. Výpočet je proveden
jen pro první člen řady.

Poměr korekcí mezi geodetickou křivkou a přímým
normálním h(zem a geodetickou křivkou a protějším
normálním řezem není vždy 1/2, jak se zpravidla v li.
teratuře udává. ale mění se v závislosti na azimutu (x,
délce geodetické křivky 8 a na zeměpisné šíř'ce rp. Ze

vzorců (1) a (2) na rotačním elipsoidu plyne pro
rp =1= f)O°, (X =1= 0°,90° .

LI I : 2i I = .!.. + ~_ ~ tg rp -
e e 2 16 N cos (X

- (člen 3. řádu) + ... (4)

Poměr korekcí se mění zvlášť výrazně při azimutu (X

okolo 90°. (Některé speciální případy viz [4]). V pří-
padech, kdy (X ~ 90° dochází i k tomu, že geodetická
křivka protíná některý normální řez. Prú8ečík georle-
tické křivky s přímým normálním řezem nastává při
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Tabulka 5: Počáteční azimuty. geodetické křivky, při kterých dochází k pt'Otnutí s přímým normálním řezem.

(Besselův elipsoid) lc = ~ 1lrčuje část celkové délky geodetické křivky s, ve které dojde.k průsečíkus
8 = 100 km

~ k I q I 1/4 I 1/2 I 3/4 I 1rp ~-
5° 89°58'49,260" 89°58'45,724" 89°58'37,469" 89°58'26,522" 89°58'13,891"
20° 89°55'05,814" 89°54'51,108" 89°54'16,784" 89°53'31,257" 89°52'38,725"
4iJo 89°46'32,678" 89°45'52,409" 89°44'18,231" 89°42'13,301" 89°39'49,1,52"
50° 89°43'58,258" 89°43'10,172" 89°41'17,967" 89°38'49,126" 89°35'57,384"
60° 89°36'43,000" 89°35'33,148" 89°32'50,163" 89°29'13,956-" 89°25'04,482"
70° 89°23'04,965" I . g9°2~'14,207" 89°16'55,773" 89°11'12,946" 89°04'37,367"
80° 88°43'48,818"

I
88°40'00,218" 88°31'06,798" 88°19'19,144" 88°05'42,527"

85° 87°26'25,509" 87°18'44,456" 87°00'48,470" 86°37'00,684" 86°09'32,509"

1
,. ~ 1000 km

5° I 89°48'12,603" I 89°47'37,231" 89°46'14,701" 89°44'25,222" 89°42'18,901"
20° 89°10'58,067" I· 89°08'30,960" 89°02'47,704" 88°55'12,347" 88°46'26,914"
45° 87°45'25,665" 87°38'41,726" 87°22'59,073" 87°02'08,308" 86°38'04,625"
50° 87°19'39,148" I 87°11'37,733" 86°52'54,200" 86°28'03,287" 85°59'22,168"
60° 86°06'59,421" I 85°55'19,2.38" 85°28'04,800" 84°51'55,072" 84°10'08,970"
70° 83°50'07,280"

I
83°31'33,014" 82°48'10,338"

I
81°50'31,326" 80°43'49,731"

85° . 63°28'31,331" 6'2°02'10,789" 58°35'59,208" 53°50'02,360" 47°56'33,647"

azimutu geod.etické křivky ex, který se "Vypočítápod.le
následujícího vzorce ([I], [3]):

s .tg 91 I + k + k2

N I + k

Zde kromě již známých' veličin je k = 8 , kde s je
s

vzdálenost měřená po geodetické křivce od počáteč-
ního bodu až k místu, kde dojde k protnutí normál-
ního řezu a geodetické křivky. Může nastat i případ,
že geodetická křivka jde vně obou normálních řezů.
Podrobněji jsou tyto případy rozvedeny v [l].

Některé číselné hodnoty azimutů, při kterých do-
chází k ,protnutí, jsou uvedeny v tabulce 5 (výpočet
je proveden na Besselově elipsoidu).

Z analytického vyjádření a z číselných výpočtů je
vidět, že rozdíl azimutu geodetické křivky a normální-
ho řezu může nabývat značných hodnot. Velil,mst
korekcí se mění hlavně s délkou geodetické křivky
a dále pak s počátečním azimutem a zeměpisnou šiř·
k9u a může nabývat ve speciálních případech (91 .:-=, 90°, ex':- 90°) i záporných hodnot. Poměr korekcí·
mezi geodetick<;m křivkou a přímým normálním ře-
zem a geodetickou křivkou a protějším normálním
řezem se též mění v závislosti na výše uvedených veli-
činách. ~xtrémní případy vyniknou zvláště u dlóu-
hých geodetických křivek.

Tento článek obsahu~e záv.ěry diplomové práce vy·
pracované na katedře vyšší geodesie pod vedením
prvého z autorů.
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1. Úvod o

Princip geometrické nivelace ze středu předpokládá,
že záměrná osa nivelačního přístroje je vodorovná a .že
se její výška během observace neměni. Aby byly
uvedené podmínky splněny, musí být přístroj po celou
dobu měření na jednom stanovisku v klidu. Odchylky
záměrné přímky od udaných podmínek téměř vyloučí-
me, provedeme-li měření v co nejkratší době.

Na nivelační přístroj stojící na stanovisku může
působit chvění vyvolané otřesy při jízdě dopravních
prostředků: ,Projíždí-li během měření okolo stanoviště
nivelačního přístroje těžk~ nákladní auto, tramvaj
nebo vlak, je nutno na chvíli přerušit observaci,
poněvadž se následkem otřesů rozechvěje nivelační
přístroj a obraz latě v zorném poli dalekohledu se
rozkmitá. Tím je znemožněno přesné zacílení klínku
záměrného kříže na dílek nivelační latě.

Cílení na lať začíná být ovlivn~no v určité vzdá-
lenosti zdroje chvění od přístroje. Blíží-li se zdroj
chvění k přístroji, cílení se zhoršuje, vzdaluje-li se,
cílení se opět zlepšuje, a nakonec vliv chvění na přístroj
zcela zaniká. A. Costachel a kol. se ve stati [1] po-
drobně zabývali způsoby eliminace chvění vyvolaného
pohyblivými i statickými zdroji a doporučují prak-
tická opatření, jimiž se dá omezit chvění nivelačního
přístroje. Doporučují:
1. Přístroj postavit dostatečně daleko od zdroje
chvění.

2. Lehce přiložit dlaně na nohy stativu a tím chvění
zmírnit. Tento jednoduchý prostředek je téměř
stejně účinný jako všechny ostatní tlumící prostřed-
ky, které vyzkoušel.

Chvění způs~benépohybujícími se zdroji má
dočasný charakter a po jeho zániku lze dále nerušeně
měřit. Zcela jiná situace nastane, jestliže staticky
umístěný zdroj chvění vyvolává nepřetržitě vibrace.
Potom se zdrojem vyvolané chvění přenáší do okolí,
do základů stroje, do podlahy, dále do stativu a z něho.
do přístroje. Chvění tohoto druhu vyvolávají zařízení
poháněná elektromotory či naftovými motory.

Nivelace v popsaném prostředí je značně ztížena,
a obtížnost je závislá na intenzitě chvěni. Zde není
možno postupovat podle prvého pravidla vymezeného
v [1], proto~e vzdálíme·li se dostatečně od jednoho
zdroje chvění, dostaneme se do míst napadených
zdrojem druhým. Druhý bod pravidla můžeme uplat.
nit vždy, i když jeho účinek je na různé ty'py nivelač·
ních přístrojů různý a omezí chvění jen zčásti.

Sledujeme.li přesnou nivelací poklesy objektů,
v nichž jsou v činnosti zdroje chvění, může být naše
práce znesnadněna, ne-li zcela znemožněna. Není na
příklad myslitelné, aby byl zastaven provoz v elek-
trárně proto, že se v jejích prostorách provádí přesná
nivelace. Totéž platí o nivelaci v panelárně a v řadě
jiných provozů. Vzniká otázka, zda je nivelace za
těchto okolností možná, jaký vliv má periodické chvění

Doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc.,
katedra geodézie VUT v Brně

na observaci, jak si při ní počínat a jaká bude přesnost
dosažených výsledků.

2. Vznik periodického chvění a jeho vliv na nivelaci

Jednou z příčin vzniku chvění je periodicky se opaku.
jící pohyb strojů rotačních a pístových. Chvění se ze
strojů přenáší ha jejich základy a odtud do okolí.
Chvění je z fyzikálního hlediska vlnění postupující od
zdroje na všechny strany v podkladu, které naráží
na ohraničení podkladového tělesa a po odrazu postu.
puje do všech možných směrů. Interferencí přichá-
zejících a odražených vln vzniká jev, který je nazýván
stojaté vIněni.

Na chvějícím se tělese jsou místa, v nichž se inter-
ferencí vlnění zesiluje (místa maximálního zesílení
jsou kmitny), a dále místa, kde se vlnění interferencí
zeslabuje (místa maximálního zeslabení jsou uzly).
Kmitny i uzly tvoří uvnitř tělesa body spojitě rozlože-
né na plochách (uzlové plochy), a na povrchu tělesa
pak body spojitě rozložené na čarách (uzlové čáry).
Průběh chvění na povrchu tělesa si můžeme představit
tak, že amplituda bodů ležících na kmitnách dosahuje
maximální, na uzlech pak minimální hodnoty. Ampli-
tuda každého dalšího bodu na ploše má hodnotu mezi
maximem a minimem, a její velikost je závislá na fá·
zové rychlosti vlněni.

Povrch chvějícího se tělesa je tedy v neustálém
pohybu. V místech uzlových čar je chvění buď nulové
nebo minimální, a uzlové čáry vytvářejí na povrchu
tělesa obrazce nejrůznějších tvarů (Chladniho obrazce).
Velikost amplitudy v místech uzlových čar závisí na
tom, zda interferencí vzniká stojaté vlnění úplné
(uzly nekmitají), či částečné (uzly také kmitají, a to
tím více, čím je větší rozdíl mezi amplitudami vý-
chylek obou skládaných vln). [3]

Uvažujme interferenci dvou vln o stejné délce ít
i kruhové frekvenci w~když vlny vycházejí z míst Xl

a X2 v čase t = O a postupují stejnou fázovou ];ychlostí c
proti sobě po ose x. Stejné fáze budou mít v místě x,
které leží v polovině vzdálenosti mezi východisky Xl

a x2• Místa stejné fáze budou vzdálena od x o celý
počet půivln. Vzdálenost bodu o stejné fázi od bodu
o souřadnici x nazvěme ~; pak

_ 11( )Okamžik setkání obou vln bude.t = - c'2 XI-X2 .

Mají-li tedy obě protisměrné vlny stejnou amplitudu
A, budou vyjádřeny rovnicemi

Ul = A sin [w(t -1) - 27t ~], ,

U2 = A sin [w(t-1) + 27t~l
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Výsledná vlna pak po součtu a úpravě bude

u = Ul + u2 = 2 A cos 21t ~ sin w(t -1).

Je vidět, že vznikne opět harmonické vlnění, které .,
má všude--stejnou fázi, ale amplituda je proměnná
v závislosti na vzdálenosti od bodu x

~
Av = 2A cos 2itT'

Výkmit bude největší (bez ohledu na znaménko), když

~ ~cos 21tT = ± 1, tedy pro 21tT = O, it, 21t, ...

Největší výkmit nastane v kmitnách, a ty jsou od sebe
vzdáleny vždy o půlvlnu

~= ± k ; = ± 2k ~ (k = O, 1,' 2, .. ,)

Uprostřed mezi kmitnami leží. uzly, pro které je vý-
kmit nulový. To nastává v bodech

~ = ± (2k + 1)~ (k =0,1,2, ... )

Takové vlnění se nazývá stojaté příčné vlnění a je
schematicky vyznačeno v obr. 1. [2].

POl'tavíme-li stativ na podložku, jejíž povrchové
body budou podle uvedené zákonitosti kmitat, roz-
kmitá se' i stativ. Pro jednoducho'st uvažujme, že
stativ stojí na třech bodech (obr. 2): bod 1 je v uzlu
stojatého vlnění, jehož amplituda A je rovna nule a te-
dy se nepóhybuje; bod 2 je na kmitně o amplitudě
+A, a bod 3 na kmitně o' amplitudě -A; oba tedy

""" ret ~--'L7-.
-k

--~~---.....Is ,10m

kmitají v obrácené fázi. Potom se vodorovná záměra
nivelačního přístroje střídavě naklání nahoru a dolů
v závislosti na pohybu stativu a přístroje o úhel

2A
O(=-~

d '

a to v rozmezí od -O( do +0( (obr. 3). Tyto kmity se
periodicky opakují s frekvencí stojatého vIněni. Zá-
měrný kříž kmitá po oblouku kružnice ve svislé
rovině.

Problém chvění stativu a tím i nivelačního pří-'
stroje podrobně řešil Manteufel [4]. Jeho práce je
zaměřena k tomu, jak odstranit chvění. stativu a k to-
mu účelu užil několika způsobů tlumenÍ. Vyzkoušel
velikost vibrací u stativů z tvrdého a měkkého dřeva
a tlumil chvění různými gumovými podložkami, pé-
rovými tlumiči i tlumiči dynamickými.

2.1 Důsledky chvění nivelačního přístroje
s Ubelou

Vlivem zmíněného kmitání se rozkmitá libela na
. nivelačním přístroji. Vnějším projevem je chvění
libely v příčném i v podélném směru, její kontury
jsou roztřesené a méně zřetelné. Přesto je možno
libelu dobře urovnat a bublina libely se nevychyluje
z rovnovážné polohy rychleji než za normálních pod-
mínek. Velikost pravidelných výchylek konců bubliny
je závislá na velikosti amplitudy vlnění A, na odleh-
losti nohou stativu a na výšce záměrné přímky nad
úrovní postavení stativu. Při výšce záměrné přímky
nad podlahou v = 1500 mm, při vzdálenosti bodů
uložení stativu na podlaze d = 900 mm, a při ampli-
tudě chvění A = 30 mp, (tato hodnota odpovídá chvění
turbogenerátorů a čerpadel napájecích agregátů v te-
pelných elektrárnách), bude se záměra vychylovat
o úhel

O( = 2Ap : d = 0,06.206265" : ~oo= 13',75",

a výchylka bubliIiy o bude

o = v.arc O( = V.O( : p = 1500.13,75" : 206265"
= 0,10 mm,

Výchozí hodnoty v tomto případě jsou voleny podle
rozměrů stativu nivelačního přístroje Zeiss Ni 004.
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Záměrná osa dalekohledu však mění svou polohu
ve vertikální rovině. V důsledku toho se v zorném poli
dalekohledu zdánlivě pohybuje, lépe řečeno kmitá,
obraz nivelační latě. Mezní hodnoty pohybu latě
vyvoďme pro předchozí případ podle obr. 3. Změní-li
záměrná přímka svou, polohu o úhel IX = 13,75",
změní se čtení na lati vzdálené od přístroje 8 = 10 m
od správné hodnoty o

y = ~.tg IX= 10 000.13,75" : 206265" = 0,67 mm.

Budeme-li pozorovat chvějícím se přístrojem ni-
velační lať, bude pozorovaný dílek pulzovat nahoru
a dolů od své rovnovážné polohy o ± 0,67 mm za
předpokladu; že platí shora uvedené podmínky. Tento
jev působí na měření rušivě. V uvedené velikosti zcela
znemožní čtení na stupnicích s milimetrovým d~lením,
které se při speciálních pracích používají, neboť se
obrazy dílků navzájem mísí. Měření na nivelační lať
s dvojitou stupnicí o síle dílků 3 mm lze, jak dále
ukáži, bez velké námahy uskutečnit.

2.2. Důsledky chvění nivelačního přístroje
Zeiss Ni 007

Jiná situace nastane, použijeme-li v popsaných
podmínkách nivelační přístroj se samočinným urovná-
ním vodorovné záměry, a to pÍ'Ístroj Zeiss Ni 007.
I zde vzniknou kmity přístroje a jeho záměrného kříže,
které byly popsány. K nim však přistoupí to, že
kmitání přístroje vyvolá nucené kmity kyvadla s při-
pojeným kompenzačním hranolem, a to přesto, že
kompenzátor je uložen v tlumicím zařízení. Podle [2]
pro tlumené kwity platí, že jejich amplituda je úměrná
amplitudě budící síly, dále je tím větší, čím menší
je útlum a čím menší je rozdíl frekvencí budící a vlastní,
a nakonec tím menší, čím větší je konstanta útlumu.

I.

~

Vodorovná záměra se tedy naklání v rozmezí
od ---,-IXdo +IX a náklon se dále zvětšuje následkem
kmitání kompenzátoru. Kdyby se rezonancí kompen-
zátoru s přístrojem s přihlédnutím k výše uvedeným
faktorům dosáhlo toho, že mezní úhel odklonu kyvadla
s kompenzátorem od svislice bude opět ± IX, pak při
délce kyvadla 150 mm, výšce objektivu nad podlahou
1730mm, vzdálenosti nohou stativu 1110mm a splnění
podmínek vyložených v předchozí kapitole, bude

2A 2"IX=T'P = lI, ;

Pak bude odklon záměrné od vodorovné (obr. 4)

tJ o "= li .P = 123,8 ,

a zdánlivá výchylka polohy dílku na lati od vodorovné
bude

y = 8. tg tJ = 6 mm.

Z toho je vidět, že přístroj Zeiss Ni 007 je zasažen
následky chvění v daleko větší míře než přístroje
s libe1ou. Dále je zřejmé, že výkmity dílků způsobené
vlastním chvěním nivelační latě jsou zcela zanedba-
telné, neboť důsledky chvění na nivelaci jsou při
použití přístrojů s libelou 10X, u Zeiss Ni 007 pak
100 X větší.

3. Nivelace v prostředí s periodickým chvěním

Vnějším projevem périodického chvění je kmitáni
dílků na nivelační lati, kterou pozorujeme dalekohle-
dem nivelačního přístroje. Tento pohyb se při krátké
době periodických kmitů ustálí do statické polohy.
Obraz pozorovaného kmitajícího dílku nabude při
různých velikostech výkmitu y různých podob:
a. Při nepatrném chvění (y"':" 0,1 až 0,2 mm) bude
obraz rysky stálý a kontrastní, pouze rohy dílku
.se přiblíží (pHsají) k ryskám klínu záměrného kříže
(obr. 5). Tento jev nebrání dobrému zacílení na lať.
Projevuje se jak u nivelačních přístrojů s libelou,
tak s kompenzátorem.

b. Větší chvění přibližně v rozmezí 0,3 < Y < 3 mm
má za následek neostrost pozorované rysky. Obraz
latě se po krátké době ustálí do podoby vyznačené
na obr. 6. Pozorovaný dílek je rozšířen nahoře a dole
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o šedavé matné pásky. Cílení lze provést na kontury
šedých pásků na okraji dílku, anebo na výrazně
černé a kontrastní jádro dílku. Toto jádro je vždy
užší než dílek pozorovaný za klidu. Popsaný jev lze
pozorovat při práci s přístrojem Zeiss Ni 007, u pří-,
strojů s libelou se vyskytuje velmi zřídka.

c. Při chvění, kdy y > 3 mm, se pozor~vanf dílek
rozdělí do dílů dvou (obr. 7), které mají při malém
oddálení mezi sebou matný šedý pruh, při větším
oddálení se pak rozdělí ve dva zcela samostatné
dílky (obr. 8). V prvém i druhém případě je možné
dobře zacílit klínem na rozdvojený díl. Ve druhém
případě však nastává nebezpečí omylu, neboť
můžeme nastavit klín na konturu horního dílku
v minimálním výkmitu a na konturu dílku dolního
ve výkmitu maximMním. Není-li možno se za těchto
okolností měření vyhnout např. přemístěním sta-
noviska do jiného místa, je nutno při cílení postu.
povat velmi obezřetně.

Observace muze být dále ztížena ,tím, že se
'amplituda chvění v malém rozsahu periodicky mění,
že se rozměr dílku ve svislém smě~ zvětšuje a zm~n·
šuje, anebo při situaci podle obr. 7 a 8 se dílky od sebe
vzdalují a opět přibližují. Chceme-li provést. zacílení
stejně dobře jako v předchozích případech, musíme
do ohservace vložit více pečlivosti a měření trvá déle.

Observaci si v prostředí zasaženém periodickým
chvěním usnadníme dodržením několika podmínek:·

1. Na podlaze objektu zkusmo vyhledáme místa,
kde se chvění projevuje co nejméně, to je najdeme
přibližně míst,a na uzlových čarách. Při zkusmém
hledání uzlových čar stavíme přístroj na místa, která

považujeme za nejklidnější a pozorujeme, jaké obrazce
na lati jsou chvěním vyvolávány.

2. Velikost výchylky y omezíme tím, že přístroj
postavíme co nejníže a nohy stativu široce rozevřeme.

3. Udanou výchylku zmenšíme tím, že přístroj
postavíme co nejblíže k lati.

4. Chvění přístroje vždy omezíme tím, že lehce
přiložíme dlaně na nohy stativu.

4. Příklad měření nivelační sítě v prostředí s lwriodic-
kým chvěním

Při měření poklesů elektrárny v Tisové jsme se
spolu s doc. Ing. Dr. Josefem Zemanem, CSc., s po-
psanými jevy mnohokrát setkali. Jejich vliv jsme
omezovali tím, že jsme používali nivelační přístroj
s libelou. V XXI. etapě měření poklesů jsme použili
přístroje Zeiss Ni 007, a protože se v těchto podmín-
kách osvědčil, byl dále používán v následujících eta-
pách XXII. až XXIV.

V uvedené elektrárně je neustále v chodu celá
řada zdrojů chvění (turbogenerátory, čerpadla, dmy-
chací a sa~í ventilátory, kotlové mlýny, kompresory
apod.). I když jsou jejich základy izolovány, přece
se téměř ve všech· prostorách projevuje periodické
chvění podlah v různé intensitě.

Na obr. 9 je schematicky znázorněna malá část
nivelační sítě ze jmenované elektrárny. Ve schématu
je vyznačena oblast, která je zasažena chvěním. Je
vidět, že chvění působilo v řadě B mezi bunkry
a kotelnou, a dále v řadě D mezi strojovnou a mezi-
strojovnou. Dvojitá amplituda chvění je podle údajů
provozu na řadě B mezi 40 a 60 mJ.-l, na řadě D pak
dosahuje maximálně 40 mJ.-l. Dále je ve schématu vy-
mezena oblast, kde doznívá chvění způsobované otřesy
strojů a nastupuje vibrace způsobovaná mícháním
teplých a studených proudů vzduchu.

Měření bylo provedeno ve dnech 21.-31. srpna
1972 (XXIII. etapa měření). Byl použit nivelační pří.'
stroj Zeiss Ni 007 č.v. 200842, pár nivelačních latí
invarových o délce 1,8 m s dvojitou stupnicí o šířce
dílků 3 mm. Převýšení mezi-dvěma sousedními body
bylo určeno vždy dvojím nezávislým měřením. Počet
sestav v jednotlivých oddílech se pohyboval od jedné'
do tří a je udán ve schématu číslem v hranaté závorce.
Rozdíl L1mezi oběma měřeními nepřekročil hodnotu

L1 = 0,15. V; (mm),

kde n je počet nivela~ních sestav v oddílu.
Při nivelaci byla důsledně dodržována pravidla

vyslovená v předchozí kapitole. Měření bylo znesnad-
něno tím, že bylo prováděno převážně v temných
prostorách 'za použití umělého osvětlení latí. Chvění
se projevovalo všemi shora popsanými llkazy. Průběh
měření byl prodlužován hledáním vhodných stanovisek
na nichž se chvění projevovalo co nejméně.

Ve schématu jsou dále vyznačeny hodnoty uzá-
věrů nivelačních polygonů. Tyto uzávěry dosahují ve
třech případech poměrně značné hodnoty (-0,70;
-0,69; -0,64 mm). V prvém případě bylo nutno
použít pro měření jednoho oddílu (mezi body 0'31 n
a D' 31 n) latě s milinietrovou stupnicí, která je málo
způsobilá k observaci v podmínkách chvění. Ve dru-
hých c1voupřípadech je velikost uzávěru zřetelně
ovlivněna observaci v místech, kde se mísí proudy
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1\" [I] [1J
A50~

[I)

® uzavěr n1y~lačnlho pořadu

tJ počet nivelaénlch se slav

teplého a studeného vzduchu. Střední chyba jedné
sestavy z této části sítě je dána hodnotou

VI [<p2J
m = ± -;;:.JT = ± 0,12 mm,

kde n je počet obrazců v síti, <p je uzávěr nivelačních
polygonů a N je počet nivelačních sestav v příslušném
polygonu.

\

Velikost střední chyby jedné sestavy uváděného
měření koresponduje dobře se střední chybou jedné
sestavy z řady předchozích měření, ke kterým bylo
použito nivelačních přístrojů s libelou. [5]. V citované
práci jsem odvodil střední ·chyby jedné sestavy při
měření sítí v různých podmínkách:

A. při nivelaci v dokonale klidném prostředí
mA = 0,06-0,08 mm

B. při nivelaci v obtížnějších'podmínkách
mB = 0,08-0,10 mm

O. při nivelaci za ztížených podmínek
. ma = 0,10-0,13 mm.

Uvedené hodnoty středních chyb byly ~ískány roz-
borem 27 nivelačních sítí, měřených za účelem sledo-
vání poklesů objektů různých druhů.

Je vidět, že střední chyba nahodile vybrané části
nivelační sítě v podmínkách chvění není nijak větší

lI] A". [lJ A'l" U] A,,"

~jiJ}oblast chvěm' vlivem tepelhych

[ll

[lJ A,," DRÁHA A"

rozdi\ů vzduch. vrstev

~oblast chvěn; způsobeneho otřesy ~tvojů
<~

než střední' c~yba, vyvozená pro měřeúí za ztížených
podmínek rozborem sítí, které nebyly napadeny
chvěním.

Tato stať není zamerena k tomu, aby teoreticky
zdůvodnila následky chvění na nivelaci. Teoretický
výklad následků tohoto jevu byl daleko Qbtížnější.
Spíš jsem se' snažil vhodným zjednodušením ukázat
praktické důsledky jevu na nivelaci a vyvodit, jakým
způsobem se dá čelit jeho vlivu v případech, kdy zdroje
chvění není možno odstranit.

Praktické výsledky nivelace v chvějícím se pro.
středí ukazují, že mírné snížení přesnosti v těchto pod-
mínkách je přibližně stejně jako při nivelaci ve velmi
obtížných podmínkách, ale za klidu. Dalším zjištěním
je i to, že je možno při dodržování popsaných pravidel
nivelovat v popsaných podmínkách i přístrojem
Zeiss Ni 007. Z konkrétně získaných výsledků však ne-
lze vyvozovat, že by se stejně chovaly i jiné nivelační
přístroje, na příklad ty, které mají kompenzaci zalo-
ženu na principu astatickéh~ kyvadla.

Ještě chci .podotknout, že nivelace v prostředí
s periodickým chvěním je snažší a časově méně ná-
ročnější než nivelace v okolí s těžkou a zvláště kole.
jovou dopravou. Chvění vyvolávané těmito dopravní-
mi prostředky působí nahodile, kmitání obrazu je ne·
pravidelné a má charakter tlumeného kmitáni. Naho.
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dilost a nepravidelnost kmitů pozorovatele ruší, nutí
ho čekat na dobu klidu a tím se měření značně pro-
dlužuje.

Je nesporné, můžeme-li se chvějícímu se prostředí
vyhnout, tak se mu raději vyhneme. V ojedinělých
a zdůvodněných případech můžeme měření v takových
podmínkách absolvovat, známe-li jeho vliv na nivelaci.

[1] COSTÁCHEL, A., ULEA, E., NEAMTZU, M.:
Der Einfluss der Vibrationsquellen auf das automa-
tische geometrische Nivellement. Vermessungstech-
nik, 1967, 5.

[2] HORÁK, Z. a kol.: Technická fysika, SNTL,
Praha 1961.

[3] KLIMEŠ, B. a kol.: Základy fysiky 1. ČSAV,
,Praha 1961

[4] MANTEUFEL, H.: Die Diimpfung der Stativvibra-
tion. Vermessungstechnik, 1964, 1.

[5] VESELÝ, M.: Opakovaná vyrovnání nivelačních
, sítí metodou obvodových proudů. Kand. disertační
práce, Brno 1970.

Lektoroval: Doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.•
SVŠT v Bratislave

Fotogrammetrické mapo.vání pražského
Jihozápadního města

Jihozápadně od Prahy má v příštím desetiletí
vyrůst jedno z největších pražských sídlišť, J i h o -
z á pad ním ě s t o (JZM]. Přípravou projektu
této velkolepé socialistické výstavby byl pověřen
Projektov"ý ústav výstavby hl. m. Prahy. Při pří-
pravě tak rozsáhlého projektu se jeví dosavadní
metody projektování a mapování jako málo efek·
tivní. Informace o území získané z mapy, tj. gra-
fického znázornění terénu, by nemuSely být do-
statečně přesné ani dostatečně úplné, neboť gra-,
fický způsob vyjádření terénních předmětů ome-
zuje jak přesnost, tak úplnost záznamu výsledků
přímého měření. Proto se pracovníci Projektové-

, ho ústavu rozhodli přejít na moderní, v ČSSR za-
tím nevyzkoušený způsob projektování, využívající
s o u boru di g i tál n í c h ú d a j ti o polohopisu
i výškopisu zájmového území.
Ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografic-

kém a kartografickém v Praze se provádí již řadu
let intenzívní výzkum geodetických a fotogram-
metrických metod [3 J, [4 J, [1] pro modernizaci
mapování a získávání souborů údajti o terénu
a předmětech na, nad i pod terénním povrchem.
Výsledky výzkumu přinesly již zmodernizování
a zefektivnění prací nejen při tvorbě souvislých
mapových děl, ale i při vytváření účelových map
velkých měřítek [5 J, [6 J. Proto se Projektový
ústav výstavby hl. m.. Prahyobrátil na VÚGTK
s žádostí o vypracování expertizníl}o posudku
O' možnosti fotogrammetrického vyhotovení mapy
v měřítku 1:500 pro budoucí pražské Ji h o z á -
pad ním ě s to, se zřetelem na d i g i tál n í vy-
já,.dř~mípolohopisu a výškopisu území a na digi-
tálm zpracování souboru údajů při projekci mo-
derního satelitního města. S některými hlavními
'Zásadami vytčenými ve zmíněném expertizním po-
sudku je v následujících kapitolách seznamována
naše širší odborná veřejnost.

Ing. Zbyněk Maršík, CSc.•
Ing. Josef Pražák.

Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze

1. Možnosti fotogrammetrického mapování 1:500

1.1 Aplikace totogrammetrže pro úlJelové mapováni
Dnes již není pochyby o tom, jak prokázaly na-

še i zahraniční zkušenosti, že při mapování roz-
sáhlejšího území pouze fotogrammetrie skýtá do-
statečně rychlé, hospodárné a zároveň přesné me-
tody pro vyhDtovení jakéhokoliv seriózního mapo-
vého díla. To platí ve stejné míře o mapách
technických, hospodářských i účelových. Při úče·
lovém mapování ještě navíc vyniká výhodnost ně-
kterých fotogrammetrických metod poskytováním
velkého množství doplňujících informací. Násle-
dující stručná charakteristika jednotlivých metod
nejlépe osvětlí jejich aplikovatelnost.
Fotogrammetrická metoda grafická využívá přes-

ných universálních vyhodnocovacích přístrojti ve
spojení s přesným koordinátografem k přímému
grafickému vyho,dnocení polohopisu i výškopisu
map ve formě lineamentu (čárový polohopis,
vrstevnice). Grafická přesnost v poloze bodu na
mapě je dána hodnotou ± 0,1 mm, přesnost výško-
vých údajti je charakterizována hodnotou ± ms.
. 0,02 mm, kde ms je měřítkové 'číslo snímkti.
Fotogrammetrická metoda numerická využívá

stejných vyhodnocovacích přístrojů jako metoda
předešlá, avšak ve spojení s registračním zaříze-
ním. Vyhodnocení je v principu bodové, zpracová-
ní měřených informací se provádí zpravidla na po-
čítači a automatickém koordinátografu. Polohová
přesnost vyhodnocení bodů je charakterizována
hodnotou ± ms. 0,015 mm.
Analytická fotogrammetrická. metoda používá

k proměřování leteckých snímků přesné stereo-
komparátory ve spojení s registračním zařízením.
Zpracování dat se provádí vždy na počítači. Polo-
hová i výšková přesnost je dána hodnotou ± ms.
. 0,010 mm.
Kombinovaná fotogrammetrická metoda a meto-

da diferencovaných pracovních postupti jsou zatí-
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ženy polohovými chybami ± 0,3 mm, resp.
± 0,3mm až ± 0,6 mm v mapě a s jejich aplikací
pro velkoměřítkové mapování nelze počítat. Po-
užívají se pro mapování topografické.
Nejnovější fotogrammetrická metoda, zvaná in-

tegrovaná, používá ke zpracování leteckých. sním-
ku sestavy přístroj u, jejichž základními částmi
jsou stereoskopický vyhodnocovací přístroj, dife-
renciální překreslovač a zařízení pro záznam výš-
kopisu. Při jednom vyhodnocovacím procesu se po-
řizuje současně polohopis ve formě diferenciálně
překresleného (ortogonálního) snímku a výškopis
ve formě profilových čar či segmentu vrstevnic
apod. Výsledný produkt, tj. ortofotomapa, vykazu-
je přesnost v poloze charakterizovanou údajem
± 0,2 mm v mapě. Tento nový druh mapy značně
převyšuje dosavadní mapy čárové množstvím in·
formací. Tato výhoda vynikne i u map technic-
kých a hospodářských zemědělských oblastí, ale
především u .map účelových (lesnických, piidních,
geologických apod.) a map pro územní plánování
a projektování.
Z uvedenéqo přehledu fotogrammetrických me-

tod je zřejmé, že analytická metoda má být vy-
užívána především pro určení podrobného bodo-
vého pole a bodu vlícovacích, potřebných pro vy-
hodnocení jednotlivých snímkových dvojic. Jestli-
že hlavním produktem mapování má být nikolIv
grafická mapa, nýbrž soubor digitálních údaju, je
nejvhodnější aplikovat numerickou metodu v kom-
binaci s metodou grafickou. Při jednom vyhodno-
covacím procesu lze získat (bez zvýšené spotřeby
času) jednak grafický bodový záznam polohopisu
a současně modelové souřadnice jednotlivých bo-
di'! s jejich indikací na děrné (nebo magnetic-
cké) pásce, a dále grafický záznam vrstevnic
a výškových kát současně s jejich digitálním zá·
znamem na magnetické pásce. Úplné informace
o všech polohopisných detailech včetně vegetace,
a to jak souvislé, tak i iednotlivých stromi'! a keřu,
mi'!že poskytnout fotoplán pořízený z diferenciálně
překreslených snímku při aplika€i integrované
metody. .
Naznačená kombinace fotogrammetrických me-

tod se ukáže výhodná zejména tehdy, jestliže vý-
sledku účelového mapování má být použito pro
digitální projektování inženýrských a stavebních
děl. Soubor informací takto vzniklých poskytne
projektantu inženýrských sítí'a projektantu-archi-
tektu všechny potřebné údaje pro projektování.
Pro úplnost ie však třeba poznamenat, že některé
práce, jako změření šířky okapu, zjištění v příro-
dě neznatelné majetkové hranice, nebo vyhledání
podzemních inženýrských sítí či jiných objekti'!,
je nutno provést šetřením nebo měřením v terénu.

1.2 Vliv nahodilých a systematických chyb na
přesnost

Hlavním zdrojem chyb je místní deformace le-
teckého filmu. která má nahodilý charakter, tak-
že lze se steinou pravděpodobností očekávat chy-
by kladné i záporné. Systematické chyby pi'!sobící
v rozsahu jedné snímkové dvojice jako je celková
deformace a afinní .deformace filmové podložky
nebo zkreslení obiektivu, a dále zakřivení Země
a atmosférické refrakce uplatňující se v blocích
snímkfl, jsou eliminovány nebo kompenzovány
vhodným vyhodnocovacím nebo výpočetním po-
stuoem a v rozsahu bloku snímki'l mají nahodilý
proiev. Lze tedv konstatovat, že i celková střední
chyba, skládající se z nahodilé a systematické
složky, bude v rozsahu ·celého mapovaného úze-

mí dosahovat se stejnou pravděpodobností klad-
ných i záporných hodnot, přičemž výškové chyby
mohou dosahovat 1,5 až 3násobku chyb poloho-
vých.
Pro fotogrammetrické pořízení map 1:500 se

zpravidla volí měřítko leteckých snímki'l 1:2000
až 1:4000. Zkušenostmi bylo ověřeno, že polohová
přesnost fotogrammetrického vyhodnocení .ied~ot-
livých snímkových dvojic je charaktenzovana
střední chybou ± 0,010 až 0,015 mm v rovině le-
teckého snímku. Přesnost bodového zhuštění aero-
triangulací v blocích o 50 až 100 snímcích s~ 7
až 10 body geodetického základu je charaktenzo-
vána .střední polohovou chybou ± 0,020 až 0,040
m1l1metri'l Vezmeme-li limitní hodnoty, mužeme
odhadnout očekávané chyby shora i zdola: mezi
nejvzdálenějšími body bloku mi'lžeme očekávat ne·
souhlas v poloze od ± 4 do ± 16 cm, relativní
polohová přesnost bodi'l v rámci jedné snímkové
dvojice je dána střední chybou ± 2 až ± 6 cm.

2. Technicko-organizační zabezpečení mapování
území JZM

2.1 Využití stáva;ících mapových podkladů

. Základní polohopisný podklad lze převzít z ori-
gináli'l existujících map 1:1000 a z dokončených
i rozpracovaných listi'l technické mapy 1:500. Na-
lezené body polygonové sítě a vybrané body po-
drobného bodového pole budou ověřeny při aero-
triangulaci; v prostorech, kde budou zjištěny větší
nesouhlasy než ± 25 cm, bude účelné provést nové
vyhodnocení polohopisu fotogrammetricky. Foto-
grammetrických metod bude dále využito pro do-
plnění změn polohopisu a doměření účelových
prvki'l. Dfgltalizovat výškopis zobrazený ve stáva-
jících mapách graficky vrstevnicemi a kátami, se
jeví málo efektivním a' nedostatečně přesným pro
potřeby digitálního projektování, a proto se dopo-
ručuje výškopis znovu fotogrammetricky vyhodno-
tit a současně s digitálním záznamem na magne-
tickou pásku provést grafický záznam. Ze stáva-
, jících map budou bez ověřování převzaty majetko-
právní hranice, výměry parcel a parcelní čísla.

2.2 Letecké snímkování

S ohledem na požadavky přesnosti a úplnosti
údai!"l o polohopisu a výškopisu zájmového území
JZM se doporučuje provést letecké snímkování
s mimořádnými parametry pokud jde o měřítko
snímki'l a výšky letu.
Navrhuje 'se provést letecké snímkování komo-

rou Zeiss MRB 23.X23 cm s konstantou 152 mm
v měřítku 1:3400. Výška letu nad terénem bude
v tomto případě 520 m. S ohledem na předpoklá-
danou aplikaci blokové analytické triangulace pro
zhuštění bodového pole je třeba provést snímko-
vání s 80% podélným překrytem a 60% příčným
překrytem. Na obrázku jsou naznačeny letové čáry;
ukazuje se, že snímkování lze provést v 15 nestej-
ně dlouhých letových čárách ve směru západ-vý-
chod.

Doporučuje se provést snímkoyání v pozdním
létě nebo na podzim, nejlépe v měsíci září, z ně-
kolika di'lvodi'l. Bylo experimentálně prokázáno
f71, že jarní vlhkost pi'ldy narušuje stereoskopický.
vjem a snižuje nřesnost vyhodnocení výškopisu;
v létě vysoké obiloviny a travlny znemožňují foto-
grammetrické vyhodnocení skutečného terénního
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povrchu. Protože přesnost výškopisu je důležitým
kritériem kvality mapy pro účely projektování
stavebních a zemních prací, je tomu třeba podří-
dit , termín snÍlpkovánL Snímkování je však nutno
provést ještě ve vegetačním období, neboť důleži·
tou složkou účelového polohopisu jsou podrobné
údaje o souvislé i rozptýlené zeleni.

Jako denní doba nejvhodnější pro toto snímko-
vání se doporučuje pozdní odpoledne, kdy vržené
stíny jsou· sice dlouhé, avšak nejsou příl1škon-
trastní a neznemožňují vyhodnocení předmětů mě-
ření v nich se nacházejících. Pozdní odpoledne je
příznivější doba než po Východu slunce vzhledem
k častému výskytu podzimních ranních mlh.
S .ohledem na posledně uvedené skutečnosti se do-
poručuje provést suímkování pouze ve směru zá·
pad-východ, nikoliv obráceně.

. Důležité body polohopisu i výškopisu je třeba
signalizovat čtvercovými signály rozměru 15X15
centimetrů. U bodů stabilizovaných' kamenem po-
stačí opatřit nátěrem horní plochu, pokud není
menší než 12X12 cm, a je-li prostředí dostatečně
kontrastní. Body geodetického podkladu a body
pro vlícování jednotlivých' snímkových dvojic je
vhodné kromě toho ještě označit kří~ovým signá-
lem o rozměru ramen 8X 30 cm; odsazení ramen
od centra budiž asi 15 cm. U čtvercových signálů
nesmí chyba v centraci převýšit hodnotu ± 5 mm.
Nejvhodnější barvou signálů je jasně žlutá. Pokud
není prostředí dostatečně kontrastně tmavé, je
třeba takové vytvořit. .-/

obvod zá;mového území
letová čára
hranice aerotriangulačního bloku

3. Technologické zásady

3.1 Geodetický bodový podklad a fotogram-
metrické zhuštění

Ze schematu na obrázku 1je zřejmé, že v zájmo-'
vém území je 14 trigonometrických a 8 zhušťova--
cích bodů. Jako výchozí body pro aerotriangulaci
lze však použít jen ty z těchto bodů, u nichž bylo
ověřeno, že souřadnice y, x byly určeny se střed-
ní chybou menší než ±5 cm. ,
V témže schematu j~ naznačeno, ve kterých

prostorech je třeba doměřit další body pro BAT
geodeticky. Pokud bude možno použít všechny
stávající trigonometrické a zhušťovací body, bude
třeba doměřit asi 9 nových bodů. Jako vhodné nově
určované výchozí body jsou, mimo jiné, nivelační
body stabilizované kamenem, u nichž ·bude určena
Výška horní plochy kamene "a souřadnice y, x jeho
středu. Přesnost nových bodů musí být stejná jako
je uvedeno výše u trigonometrických a zhušťova-
cích bodů.
Ještě je třeba připomenout, že z geodetických

bodů lze pro další fotogrammetrické zpracování
použít jen ty, které jsou stabilizovány kamenem
nebo jiným znakem v terénu, nikoliv body na bu-
dovách a výškOVých stavbách.
Pro fotogrammetrické určení dalších bodů po-

drobného bodového pole a vlícovacích bodů pro
vyhodnocení jednotlivých snímkových dvojic se
doporučuje metoda blokové analytické triangula-

. ce (BAT), vypracovaná ve VÚGTK v roce 1971 [8].
Jak je vidět ze schematu na obrázku, navrhuje se
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rozdělit celé území na čtyři aerotriangulační blo-
ky. Jak již bylo dříve řečeno, bude vhodné při
aerotriangulaci ověřit podrobné a polygonové sítě
z dřívějšího mapování.

3.2 Vyhodnpcení. polohopisu a výškopisu

Fotogrammetrické vyhodnocení spočívá ve vy-
hodnocení polohopisu a výškopisu. Užije se
k' němu univerzální fotogrammetrický přístroj
s připojeným zařízením, umožňujícím automatic-
kou registraci naměřených hodnot.
Pomůckou k fotogrammetrickému vyhodnocení

je zvětšenina leteckého snímku, na které jsou po-
dle šetření v terénu zaznamenány předměty měře-
ní a další údaje, potřebné pro vyhodnocení poloho-
pisu a výškopisu.
Polohopis se vyhodnocuje současně numericky

a graficky. Numerické vyhodnocení je základem
pro číselné zpracování mapy. Spočívá ve vyhodno-
cení a registraci modelových souřadnic všech
bodů polohopisu. Způsob vyhodnocení a registrace
naměřených hodnot je vázán na zpracovaný vý-
početní program pro střední počítač Tesla 200.
Naměřené hodnoty se registrují na děrnou pás-

ku se současným výpisem na psacím stroji regist-
račního zařízení.
Grafické vyhodnocení probíhá současně s nu-

merickým vyhodnocením, a to na vhOclnÝpodklad,
např. kvalitní kreslicí papír nebo transparentní
fálii. Vyhodnocené body se vpichují do podkladu
a číslují se, po vyhodnocení určité části se vykres-
lují spojnice vyhodnocených bodů (tuži{ou podle
pravítka).
Grafické vyhodnocení polohopisu je materiálem

pomocným, který slouží pro analýzu chyb při auto-
matickém zpracování kresby.
Výškopis se vyhodnocuje na nesrážlivou prů-

svitnou plastickou fálii s vyznačenými body bo-
dového pole a body vlícovacími. Zahrnuje vyhodno-
cení výškových kát polohopisu, vyhodnocení te-
rénních stupňů a určení relativních kát a vyhod-
nocení vrstevnic.
Vyhodnocení výškových kát polohopisu: U sil-

pičnícq komunikací se zaměřují příčné řezy, a to
ve vzdáleliJ.ostl 5-10 cm na mapě, případně podle
potřeby, dále se určují výškové káty v místech
změn spádu komunikace a na jejich stavebních ob-
jektech (propustek, most, přejezd).
Dále se určují výškové káty na některých trva-

lých předmětech polohopisu (např. roh budovy,
pomník, křižovatka cest .a silnic, soutok potoků,
pata stožáru), a to v hustotě přibližně 5-10 bodů
na 1 dm2 (na mapě) v místní trati a 1-5 bodů
na 1 dm2 (na mapě) v polní trati.
Vyhodnocení terénních stupňů a určení relativ-

ních kát: Podle skutečnosti se vyhodnotí terénní
stupně, ke kterým se v místě jejich největší výšky
připojí relativní káty.
Vyhodnocení vrstevnic: Základní vrstevnice mají

interval 1 m. V rovinném terénu (vzdálenost sou-
sedních základních vrstevnic nad 3 cm na mapě)
a u významných terénních tvarů se vyhodnocují
v potřebném rozsahu vrstevnice doplňující. Pro·
účely JZM bude průběh vrstevnic mimo grafického
vyjádření registrován na děrnou (popř. magnetic-
kou) pásku. Součástí vyhodnocení vrstevnic je též
určení výškových kát na terénních tvarech (kupy;
sedla, spočinky, prohlubně).
Výsledným elaborátem fotogrammetrického vy·

hodnocení jsou: výsledek číselného vyhodnocení
polohopisu, tj. registracf;l dat 'pro výpočet afinní

transformace na počítači Tesla (výpis strojem
děrná páska), grafické vyhodnocení polohopiSU:
originál fotogrammetrického vyhodnocení vrstev-
nic a výškových stupňů a kát, registrace průběhu
vrstevnic ve formě děrné nebo magnetické pásky,
průsvitka bodů. o

Předpokládaná přesnost: Při splnění všech uve-
dených parametrů a požadavků lze očekávat stře'd-
ní chyby ± 3,5 až ± 5 cm v poloze bodů ± 7,5 cm
ve výšce bodů. Přesnost fo togram metricky vyhod-
nocených vrstevnic bude asi ±10 cm.

3.3 Doměření. po totogrammetrickém vyhodnocení.

Po fotogrammetrickém vyhodnoc'ení je zpravidla
třeba geodeticky doměřit některé předměty, které
nebylo možno fotogrammetricky vyhodnotit.
K tomu bude většinou užito ortogonální nebo po-
lární metody, jako výchozí body pak zpravidla
body za tím účelem již předem volené, fotogram-
metricky signalizované a určené.
Naměřené údaje se zapíší v předepsané formě

do zápisníku podrobného měření, aby mohly být
zpracovány současně s fotogi'ammetrickým měře-
ním na počítači. .

3.4. Výpočetní. a zobrazovací. práce

Všechny výpočty - fotogrammetrické zhuštění
bodového pole, podrobné měření geodetickou a fo-
togrammetrickou metodou - budou provedeny na
středním počítači Tesla prostřednictvím zpracova-
ných výpočetních programů. Stanovené formě
vstupních údajů počítače musí odpovídat způsob
vedení zápisníku podrobného měření a forma re-
gistrace fotogrammetrického měření při blokové
analytické aerotriangulaci a při podrobném foto-
grammetrickém vyhodnocení.
Zpracováním vý'sledků fotogrammetrického vy-

hodnocení a geodetického doměření na počítači
vznikne výsledný soubor souřadnic podrobných
bodlI. Na základě předpisu kresby vyhotoví počítač
zvláštním programem zobrazovací pásku pro auto-
matický koordinátograf, který zajistí zobrazení
polohopisu. o

Výpočetní programy jsou zpracovány s ohledem
na využití určitého přístrojového vybavení. V pří-
padě zájmu použít např. pro zobrazovací práce
automatický koordinátograf jiného typu, bude tře-
ba vypracov~t zvláštní program pro převod zobra-
zovaCí pásky do žádané formy.

3.5 Aplžkace ortototomap

Soubor digitálních údajů o polohopisu a výško-
pisu bude účelně doplněn ortofotomapami 1:1000,
ze kterých bude možno určit data o souviSlé
a rozptýlené zeleni, přesném průběhu vodotečí
apod. Na ortofotomapách budou dále přesně zobra-
zeny fyzické hranice pozemků, křivočarý průběh
komunikací a řada dalších detailů nepostihnutých
bodovým vyhodnocením polohopisných předmětii.

O vlastnostech, přesnosti a způsobu zhotovování
tohoto nového druhu map pojednává 90ti stránko-
vá publikace VŮGTK [2], která zahrnuje několik
výzkumných zpráv a další poznatky z posledních
let.

Závěr

Možnosti fotogrammetrického mapování v mě-
řítku 1:500, technickoorganizační. a technologické
zásady mapování zájmového území budoucího
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pražského Jihozápadního města, uvedené v tomto
článku, jsou příkladem k o m p I e x n í h o v Y- .
u žit í f o t o gr a m m e t r i c k Ý c h m e t o d pro
vyhotovení účelových map velkých měřítek a pro
pořízení souboru digitálních údajů k využití v in-
vestiční výstavbě a při projektování sídlišť a ko-
munikací. Autoři článku se pokusili ukázat, jak
výzkum ve VúGTK pružně reaguje na potřeby'
naší praxe při socialistické výstavbě. Článek nemá
být ani teoretickým zdůvodněním, ani technolo-
gickým návodem, pouze má přinést širší odborné
veřejnosti informaGe o hlavních technologických
zásadách, s jejich stručným zdůvodněním, při
tvorbě map velkých měřítek a při Vytváření sou-
borů digitálních údajů o terénu a předmětech
v něm se nalézajících. Návaznost. využití geode-
tických a kartografických informací pro potřeby
projektování inženýrských a stavebních děl uka-
,.zuje na stále se stupňující nutnost spolupráce
techniků různých oborů přizískávánf a zpracování
informací o našem životním prostřel;1.í.

[1] M a l' Š í k, Z.: Možnosti použiti analytické aero-
triangulace v ČSSR. Geodetický a kartografický ob-
zor Č. 12/1973

INFORMACE Z ČUGK A SUGK.

Výstava ,,20 rokov rezortu geodézie
a kartografie" v Bratislave .

Pri príležitosti osláv 30. výročla Slovenskéhu
národného povstania a 20. výročia rezortu geodé-
zie a kartografie usporiadal Slovenský úrad geo-
dézie a kartografie v spolupráci s organizáciami
rezortu výstavu o práci a úloháCh geodézie a kar-
tografie na Slovensku. Výstava sa konala v dňoch
2.-6. septembra 1974 v budove Geodézie, n. p.
v Bratislave-Krasňanoch, na Peknej ceste 17.

Výstavu slávnostne otvoril predseda Slovenské-
ho úradu geodézie a kartografie s. Ing. Ondrej
Mi c h a I k o dňa 2. septembra a previedol výsta-
vou prítomných zástupcov straníckych, odborár-
ských a hospodárských orgánov z Bratislavy, ako
aj delegáciu Českého úradu geodetického a karto-
grafického z Prahy. V popofudňajších hodinách
potom uvítal predseda Slovenského úradu geodézie
a kartografie so svojimi spolupracovníkmi na vý-
.stave novinárov. lch pozornost a otázky vyvolali
družnú a užitočnú diskusiu.
Výstava o rozmanitej práci svojho druhusledo-

vala aj pri obmedzenosti výstavnej plochy vlace-
ro ciefov. Predovšetkým podala obraz o práci geo-
déziea kartografie za posledných dvadsať rokov.
Keďže mnohé geodetlckéa kartografické práce
a diela .majú dlhodobý charakter, mala výstava
návštevníka stručne informovať aj o hlavných

. [2] M a l' Š í k, Z.: Integrovaná fotogr·ammetrická meto-
da. MonogrMická publikace VÚGTK, Praha 1973

[3] Pic h I í k, V.: Vyhotovení digitální mapy zastavě-
né tratě v měřítku 1:1000 fotogrammetrickou meto-
dou. Výzkumná zpráva č. 443, VÚGTK, 1971

[4] P r a ž li k, J.: Automatizace tvorby, údržby a obno-
vy map velkých měřítek při užití fotogrammetric-
kých a geodetických číselných metod. Výzkumná
zpráva Č. 522, VÚGTK, 1973

[5] Š í m a, J.: Výsledky výzkumu fotogrammetrlckého
mapování v měřítku 1:500. Výzkumná zpráva č.
445, VúGTK, 197i

[6] Š í m a, ].: Vyhotovení digitální účelové mapy
v měřítku· 1:500 fotogrammetrickou metodou. Geo-
detický a kartografický obzor Č. 11/1973

[7] M a r š í k, Z.: Stanovení kritérií pro hodnocení fo-
togrammetrických materiálů určených k fotogram-
metrickému mapování ve velkých měřítkách. vý-
zkumná zpráva. Č. 127, VÚGTK, 1963

[8] M a l' Š í k, Z.: O některých probléme'ch aerotrian-
gulace. Výzkumná zpráva č. 426, VúGTK, 1971

po redakcel došfo dne 16. 7. 1974. .

Lektoroval: Ing. Jiří Hrouda,
Geodézie, n. p., Praha

Ing. Zoltán Kotzig,
Bratislava

dielach odboru z predchádzajúcich období.. Obdob-
ne mala v nadvaznosti na súčasný stav geodetic-
kej a kartografickej praxe ukázať na blízke i ďal-
šie perspektívy, t. j. naznačiť tie podstatné zmeny
najma v geodézii, ktoré vyžadujú výdobytky vedec-
kotechnického pokroku, ukázať ako sa v geodézii
a kartografii. postul'me budú realizovať intencie
tohoročných májových plén ÚV KSČ a ÚV KSS.
Pri organizácii výstavy sa počítalo s návštevou žia-
kov bratislavských odborných škol. Preto sa v tex-
táciách výstavy uplatnili niektoré vsuvky, vysvet-
livky a úvody s pedagogickým zameraním, aby
bol splnený ciel - vhodným sposobom poučiť
o predmete práce g~odetov a kartografov našu na-
stupujúcu generáciu odborných pracovníkovo
Uvítací trojpanel symbolicky znázorňoval dva-

dsať rokov sústredenej služby a heslovite zhrnul
doterajšie úspechy i vyslovil závazok pracovník ov
geodézie a kartografie do' budúceho obdobia - čo
naznačovalo i ústredné heslo výstavy "Za ciefave-
domé uplatňovanie vedeckotechnického rozvoja
v geodézii a kartografU."
Opsah predmetu výstavy bol rozvinutý na plo-

che základných panelov, ktoré tvorili organický
celok, i na doplňkových plochách, resp. priesto-
roch, akými boli napr. skrinky, stoly s exponátmi,
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nástenné mapy a pod. Doplňkové panely boii
vhodne rozmiestnené oproti kójam základných pa-
nelov a oboznamovali návštevníka najma s nie-
ktorými súhrnnými činnosťami v rezorte, resp.
i špeciátnymi prácami. Boli to napr. exponáty
o medzinárodnej spolupráci, o práci informačného
strediska geodézie, strediska pre vzdelávanie pra-
cujúcich v geodézii a kartografii, o práci ústred-
nej dokumentačnej služby, osobitné ukážky v od·
boru pamiatkovej starostlivosti (zameranie a do-
kumentácia košického Dómu), porovnanie zasta-
vaných plOch Bratislavy na fotosnímke zo 7000
metrov z r. 1907 s uličným plánom mesta z r. 1973
a pod. K dispozícii boli príručné stereoskopy
a anaglyfy.

Hlavný o b s a h výstavy bol sústredený na 28
plochách 1,0 X 2,5 m základných panelov. 'úvodné
panely obsahovali ukážky suborných mapových
diel, vytvorených v minulom i v súčasnom storočí,
ďalej ukážky z osobitného nasadenia geodetov po
oslobodení v r. 1945, t. j. na regulačných úpravách
vojnou zničených obcí najma na východnom Slo·
vensku, ukážky geodetických podkladov pre prvú
našu výstavbu (rýchla obnova, nová zástavba,
priehrady, preložky železníc, nové dopravné spoje
a pod.), získaných' metódou leteckej stereofoto-
grammetrie. V ďalšom ukážky prác z hromadného
nasadenia geodetov na hospodársko-technických
úpravách pozemkov v procese združstevňovania
dediny a pod. uzavreli úvodnú časť.

Po úvode sa obsah výstavy delí na čiastkové-·
pritom obsahove i tematicky ústredne zladené -
úseky, reprezentujúce prácu jednotlivých organi-
zácií. Z metodického hfadiska prvý panel kaž dej
organizácie obsahuje stručné oboznámenie návštev-
níka s náplňou práce príslušného podniku alebo
ústavu, prípadný nutný stručný výklad menej
známych pojmov a taktiež časové údaje o založení
podniku alebo ústavu. V slede ukážok prác bola
všade vyzdvihnutá najnovšia technika. Pri porov-
na ní so stavom pred dvadsiatimi rokmi vystupujú
na Slovensku niektoré nové organizácie, resp.
rozšírené i nové činnosti.

G e ode t i c k Ý úst a v, n. p., Bratislava vysta-
vuje v skratke práce v trigonometrickej a nive-
lačnej sieti, ukazuje novú činnosť v gravimetrii,
zvýrazňuje činnosť výpočtového strediska ukážkou
automatizovanej kresby Coragraphom.

Na paneloch G e o d é z i e, n. p., Bratislava sú
ukážky roznych doležitých prác (zhusťovania bodo-
vého pofa, mapy vefkých mierok, súčasný pohfad
na úlohu technicko-hospodárskeho mapovania,
ukážky štátnej mapy odvodenej 1:5000 a základ-
nej mapy 1:10000, technická mapa Bratislavy
1:500, špeciálne geodetické práce pre priemysel,
pamiatkovú starostlivosť, pre pofnohospodárstvo
ako technicko-hospodárske úpravy, podnikové evi-
dencie a pod., ťilohy štatistlky o pOde, rozbory
o pohybe kultúr, služba verejnostl atď. J. Osobitne

1974/350



Geodetický ft kartografický obzor
ročník 20/62, číslo 12/1974 351

Z výstavy vyplývá i poučenie
do budúcnosti. Pri organizovaní
výstavy naliehavo vystúpila do
popredia o t á z k a d ok u m e n -
tác i e a štatistík o nasadení
a výkon"och geodetov a kartogra-
fov. Ukázalo sa, že každoročne
treba získavať fotografie, prehfa-
dy, články a správy, dokumento-

Snímka: Ing. Jura; Vališ vať ich, aby mnohé vynikajúce
a prDspešné práce našich geode-

tov a kartografov nezapadli do zabudnutia. Uká-
zalo sa tiež žiadúcim, aby naši geodeti a kar-
tografi širšie oboznamovali našu verejnost ~ vlí-
sledkami svojej zodpovednej práce.

boli na exponátoch Geodézie, n. p. Bratislava zvý-
raznené práce z odboru evidencie nehnutefností
a pomoc pofnohospodárstvu.

S loven s k á k a I' t o gr a f i a, n. p., prehfadne
oboznámila diváka s výsledkami svojej 17-ročnej
cesty, ukázala mu .názorne, v akom zložitom pro-
cese vzniká viacfarebná mapa, predvieula mu vef-
mi pestrý sortiment svojich prác ukážkami máp
pre hospodársku výstavbu, pre školy, turistiku
a verejnosť. Pozornosť vzbudila najmfi ČdSť o výro-
be reliéfnych máp ako aj vystavený glóbus nultej
série.

uviedli schémy a Zostavu infor-
mačného systému v geodézii a
kartografii na Slovensku (s nad-
vfiznosťou na celoštátny infor-
mačný systém), ukázali na po-
kroky integrovanej metódy vo
fotogrammetrii (ortofotoplány a
iné) i na využitie nových poznat
kov a praxe kozmickej geodézif!.

Pod ústredným heslom lml vy-
stavený rad modernej menlc8j
techniky, každý prístroj mal
údaje o parametroch výkonu
a presnosti.

Výstava bola vefmi prehradnó
a znamenala nadviazanie poza
ruhodných a užitočných kontak
tov s vedúcimi politickými a hos-
podárskymi činitefmi. Ukázala
na d61ežitosť a váhu vysokokva-
lifikovanej geodetickej a kartu-
grafickej služby pri výstavbe so-
cialistickej spoločnosti.
V celku výstava dobre doku-

mentovala, aké práce a akými
metódami geodeti a kartograf;
vykonali v prospech socialistic-
kej spoločnosti, najmfi za po-
sledných dvadsať rokov a ako
praoujú v súčasnom období. Uká-
zala na základný kvalitatívnl'
prerod, ktorý Ueto odbory práce
prežívajú pri zavádzaní automa
tizačných procesov a najnovšej
výpočtovej techniky.

HOJOVEC, V. a kol.: Užití Cebyševa a variaCrtího
kritéria v konformním zobrazení

FARKAŠ, M.: vývoj tvorby glóbusov
VLČEK, J.: Využití laserů při měření nepřístup-
ných délek

FLEGR, J.: Souprava EOM pro zaměřování pod-
zemních objektů z elektricky nevodivých ma-
teriálů

ŠTEFL, V.:Přesnost vrstevnic pro povrchové dobý-
vání rud i nerud

NA POMOC GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ
PRAXI:
HAUF, lvI.: Svělelné dálkoměry

Výskumný ústav geodézie a karto-
g I' a f i e v Bratislave ukázal prehfadne náplň svoj·
ho zamerania i výrazné úspechy, ktoré dosiahol
počas svojho krátkeho trvania.

Záverové panely boli venované najnovšiemu
stavu praxe a najbližším perspektívam vedecko-
technického rozvoj a v geodézii a kartografii; uká-
zali na postup pri obnovo písomného opel'átu eVI-
dencie nehnutefností samočinným počítačom,
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I. celoslovenské branno-športové hry
pracovníkov rezortu geodézie
a kartografie Ing. Ivo Valentovič,

Geodézia, n. p., Bratislava

Komisia predsedu Slovenského úradu geodézie a kar-
tografie pre brannú výchovu usporiadala v rámci osláv
30. výrOČia Slovenského národného povstania a pri prí-
ležitosti 20. výročia vytvorenia samostatného rezortu
geodézie a kartografie v dňoch 6. a 7. septembra 1974
v Bratislave I. CELOSLOVENSKÉ BRANNO-ŠPORTOVÉ
HRY pracoV'llíkov rezortu Slovenského úradu geodézie
a kartografie. Hry organizoval n. p. Geodézia v Bratisla-
ve v spolupráci s ostatnými bratislavskými organizácia-
mi rezortu SUGK. Cierom usporiadania branno-športo-
vých hier bolo podnietenie a prehíbenie masovo-športo-
vej činnosti a brannej zdatnosti na organizáciách re-;
zortu a vytváranie a upevňovanie vzájomných súdruž-
ských vzťaho'\' medzi pracovníkmi všetkých zložiek re-
zortu.

V rámci hier súťažilo 325 pracovuíkov rezortu SÚGK
- reprezentantov organizácií z celého Slovenska o pu-
tovné poháre v branných pretekoch, v rahkej atletike, vo
futbale, vo volejbale, v tenise, v stolnom tenise a
v šachu a zároveň o putovný pohár predsedu SÚGK
Ing. Ondreja Mi c h a I k u pre najlepší kolektiv.

podra platných propozícií všetky organizácie rezortu
mohli prihlásiť do športových súťaží družstiev jedno

družstvo okrem branných pretekov, kde mohli štarto-
vať až tri trojčlenné družstvá. V jednotlivých rahkoatle-
tických disciplínach mohli štartovať za družstvo najviac
dvaja pretekári. Pre upevnenie vzájomných súdružských
vzťahov na pracoviskách v krajoch štartovaH po spoloč-
nej dohode ako jeden 'kolektiv pracovníci krajských
správ geodézie a kartografie spolu s pracovníkmi pr!-
slušného n. p. Geouézia. V branných pretekoch a v rah-
kej atletike sa súťažilo vo dvoch vekových kategóriách,
u mužov do a nad 40 rokov. u žien do a nad 35 rakovo

Slávnostné zahájenie I. bral1Iw-športových hier bolo
6. septembra 1974 na rahkoatletickom štadióne vyso'kq-
školského internátu MLADA GARDA. Na slávnostnom
zahájení sa zúčastnili predseda SÚGK Ing. Cndrej Mi·
c h a I k o, námestník predsedu SÚGK a predseda "ko-
misie SÚGK pre' brannú výchovu Ing. Daniel Len k o,
tajomní1k výboru vlády SSR pre brannú výchovu pplk.
PhDr. Tomáš K r n á č, predsedkyňa SVOZU Dr. Marta
L u d r O' v s k á, ďalej všetci riaditelia organizácií rezor-
tu SÚGK. Po slávnostnom pochode a nastúpení všetkých
účastníkov podra kolektivov riaditer branno-športových
hler Ing. Štefan F e k I a č, riaditel n. p. Geodézia Bra-
tislava, privítal účastníkov hler aj ostatných pr'ítom-
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ných. Potom Ing. Ondrej M i c h a Ik o, predseda SÚGK
krátkym pozdravom 1. celoslovenské branno-športové
hry rezortu ot'voril. Slávnostný srub pretekárov pred-
niesol Ing. Vladimír Pe t l' U r á k z n. p. Geodézia Bra-
tislava.
Preteky navštívili tiež účastníci aktivu k 20. výročiu

vzniku rezortu geodézie a 'kartografie, najma predseda
Českého úradu geodetického a kartografického Ing. Fran-
tišek K o u b e k a jeho námestník Ing. jarosl,a'v Ko u-
ba, ako aj náčelník topografickej služby MNO plk.
Ing. Vladimír Vah a I a, CSc.
V jednotlivých športových súťažiach zvíťazili:
Branné preteky - ženy do 35 rokov: družstvo Bra-

tislava II., v zložení Ing. Gustáv Š li I g a n, Ing. Ru-
dolf Ta I o, Vladimír V I č ek - muži nad 40 rokov:
družstvo Bratislava 1. - Ing. Vladimír P e t l' U r á k,
Ing. Ján S o k o I í k, Štefan V y' let e Ik a.
Puto~ný pohár pre branné preteky mužo~ získal kolek-
tiv BRATISLAVA (spoločné družstvá Geodézie, n. p., a
SGK).
Branné preteky - ženy do 35 rokov: družstvo Bra-

tislava I: - Štefánia Hor vát h o v á, I:udmila H o r-
vát h o v á, Eleonóra C h r val o v á, - ženy nad
25 rokov: družstvo BraHslav,a 1. - Mária Bel e š o v á,
I:udmila M a I á, Anna N a v,r á t i lov á.

Putovný pohár branných pretekov žien získal kolektiv
BRATISLAVA.
I:ahká atletika - muži do 40 rokov: 100 m - Vladi-

mír V I č e k, Bratislava, časom 12,2 sec., 400 m - Pe-
ter K a p li S t a, Žilina, časom 57,8 sec., 1500 m - Mi-
roslav H o I ú b e k, Žilina, časom 5:04,0 min., skok da-
leký - Vladimír V I č e k, Bratislava, 5,62 m, vrh gu-
lou - Ing. František R á k o c i, Bratislava, 10,70 m,
hod granátom - Michal Bor á k, Žilina 72,05 m. -

Muži nad 40 rokov: 100 m - Filip Š čep k a, Bratisla-
va, 14,7 sec., 400 m - Ing. Štefan Š i m a, Prešov,
69,8 sec., 1500 m - Ing. Vladimír Pe t r u r á k, ]3ra-
tislava, 6:15,2 min., skok daleký - Ján B a I áž, SUGK,
4,46 m, vrh gurou - Irng. Štefan Š i m a, P,rešov, 9,22 m,
hod granátom - Ing. Jozef P e t rek, Prešov, 57,17 m.
Putovný pohár lahkej atletiky mužov získal kolektív
BRATISLAVA.
I:ahká atletika - ženy do 35 rokov: 60 m, 400 m, sk,ok

daleký a hod kriketovou loptičkou - všetko Alena B o-
d o r í k o v á, Prešov, 9,2 sec., 72,8 sec., 4,38 m, 50,58 m,
- ženy nad 35 rokov: 60 m - Anna N a v r á t i lov á,
Bra'tislava, 10,0 sec., 400 m - I:udmila Ma I á, Bratisla-
va 83,4 sec., skO'k ďaleký - Anna N a v r á t i lov á,
Bratislava, 3,29 m, hod kriketovou loptičkou - Mária
Bel ě š o v á, Bratislava, 32,39 m.
Putovný pohár lahkej atletiky žien získal kolektív BRA-

'TISLAVA.
Futbal - I. miesto a putovný pohár získalo mužstvo
ZILINY.
Volejbal - muži, I. miesto a putovný pohár získalo
družstvo PREŠOVA.
Volejbal - ženy, I. miesto a putovný pohár získalo
družstvo BRATISLAVY.

Tenis - súťaž družstiev mužov vyhralo družstvo BRA-
TISLAVA, dvojhru mužov vyhral Ing. Ján S o k o I í k,
Bratislava.
Putovný pohár z oboch súťaží tenisu získal kolektiv
BRATISLAVA.

Stolný tenis - dvojhra mužov: Ing. Ján S o k o I í k,
Bratislava, štvorhra mužov: Ján Na m e š p e t r a, Gejza
S e ci I á k, Prešov, druž8t'vá mužov: SLOVENSKÁ KAR-
TOGRAFIA, n. p., Bratislava, dvojhra žien: Emília P a-
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g á č o v á, štvorhra .žien:. Emília Pa g á č o v á, Ing. Ka-
tarfna S e k e I' o v á, ZlIina, družstva žien: ZILINA, mie-
šaná štvOl:hra: Emília Pa g á co v á, Ing. Boris B e ťk o,
$ilina .. '';:l~,;'
'~Putovnypohár stolného tenisu mulov získal kolektiv
BRATISLAVA.
Putovný pohárstolného tenisu žien získal kolektiv ZI-
LINA.

V súťažio .najlepší kolektív bo,lo toto kOlIlečné
1. Bratislava (woročný kolektiv Geodé-

zie, n. p.,a~pi-ávygeodézie akario-
grafie]

2. Prešov( c;eodézta, n. p.; a Krajská splráva
geodézie '11 kartógrafie]

~. Zllina(Geodézia, n. p., a Krajská sprá-
va geod~ea,~lkartografie]

4,Slóvenskc1 kartografia, n. p., Bratislava
5."GElodé;i.pk9I1stav, n. p., Bratisla'va
6.S0GK,BratiSlava·
7. V169~in~atislava
, ':' ," .,:'':~;:~}{:?"-' ..\

75 bodov
70 bod ov
40 bodov
30 bodov
15 bodov

rut~ntS~~<pifldsedU S"OGKzískal kolektiv n. p. Geo-
dézia, 11 SpráVy geodézie a kartografie, Bratislava.

Večex 7. septembra 1974 boli dostojne zakOiIlčené I. ce-
loslovenské branno-športové hry pracovníko'v rezol'tu
geodézie a kartografie sláv!TIOiStnýmvyhlásením víťazov.
Ing. Daniel L e nk o, námestnfk predsedu SŮGK a pred-
seda komisie. SŮGK pre brannú výchovu vo svojom pre-
jave 'kladne zhodnotil celý ·priebeh hier, čestný a nadše-
ný boj, vedený v 'duchušportového priatelstva, zvlášť
yyzdvihol podnietenie a pr~hlbeniebTannej zdatno5ti a
masovo-športovej činnosti na organi:Záciách a podni'koch
rezortu SŮGK. Diplomy, poháre a vecné ceny odovzdali
víťazom predseda 'komisie SŮGK pre brannú výchovu
a riadíter branno-športových hie'r.
Putovný pohár pre najlepší kolektiv odovzdal osobne

predseda SŮGK Ing. Ondrej Mi c h a lk o, spolu s ta-
.jomníkom výboru vlády SSR ppl'k. PhDr. K I' n á č o m.
Predseda SŮGK v krátkom príhovore gratuloval víťazom,
vyzdviholčestné športové zápolenie všetkých účastní-
kov, poďakova'l štá'bu usporiadatelov ,a zaprial vefa
ús,pechov na II. celoslovenských branno-športových
hrách pracovníkov rezortu SŮGK v roku 1975.
Obetaví činovníci, ktorí sa zaslúžiIi o zda!l'ný priebeh

hier, obdržali tiež diplomy.
Podla predbežného ,rozhodnutia sa budú branno-Šipor-

tové hry v rezorte -SŮGK usporiadat každoročne.
Po skončení tohto športového podujatia vyzývame

príslušníkov rezortu ČŮGK, aby tiež organizovali bran-
no-športové hry tak, aby každých 5 rokov sa. mohli
usporiadať hry vybratých príslušníkov rezortu ČŮGK
a SŮGK. Veď branno-športové hry napomáhajú pestovať
telesn? zdatnosť, osobné, morálne a psychické, volové
a fYZické vlastnosti súťažiacich, rozšírujú zručnost a
návyky, ktoré možu byť rovnako prospešné v mierovej
práci, pri plnení hospodárskych úloh rezortu geodézie'
a kartografie pre spoločnosť, ako aj na zvýšenie obra-
nyschopnosti socialistickej vlasti.

Rallye Liberec

Dne 25. 8. 1974 uspořádal AMK Geodézie, n. p., Liberec
II. ročník automobil>ové soutěže "R ,a II y e Lib e rec".
Na tuto soutěž se přihlásilo 185 vozu, př9vážně z oblasti
A (Čechy) a jeden vůz z SSSR. Po administrativní a tech-

nické pre'Jlmce se na ,startu sešlo 160 vQoziLTrať byla
170 ,km dlouhá, byly v ní zařazeny 4 rychlostní zkoušky
(RZ] na uzavřených tratích a účastníci projeli celý
okres Libere'c.

Vysoké jízdní průměry mezi časovými a průjezdními
kontrolami, i zařazení čtyř RZ vytvořilo podlmínky po·
dobné Monte Carlu nebo aspoň Rallye Vltava. Opravdo-
vou náročnost tratě na vozidla i jezdce potvrzuje ta'ké
skutečnost, že soutě~ nedokončilo 24 vozů, z toho 12 vo-
Zll skončilo na tréjtích RZ zce,la nepojízdných.

Svazarmovcům Geodé'zie Liberec obětavě pomáhali čle-
nové AMK sousedních měst ,a obcí, dobrovolné požární
sbory i příslušníci SNB. Uspořádání takové,to soutěže je
velice náročné. Proto je nutno poděkovat všem pořada-
teliim, ktfi!ří se nezištně zhostili svých úkolů na výbor-
nou. Protest byl podán pouze jeden, a to na nooiscipli-
nované chování posádky jednoho vozu na RZ3.

Přes veškerou snahu pozvat maximá'lní počet geodetů
a kartografů, objevilo- se na startu pouze asi 5 pooáde'k
'naší profese,. Kv.antitu však nahradila kvalita: absolut-
ním vítězem se stal Jiří Ber g r se spolujezdcem Sta-
nislavem Martinem, kteří jeli na voze 128 SL coupé 1300
ccm za AMK GeOdézie Liberec. Být prvním ze 160 vozů
je jistě důkazem řidičského umění. I ootatní geodeti se
d'obře umísttli: získali např. 2. místo v kategorii B 5 a 4.
místo v kate,goril A 2 do 1300 ccm, a tudíž i mistrovské
body.

Slunný den, krásné prostředí a vhodná propagace při-
lá'kaIa na trať stovky diváků. Svoji kladnou roli se·hrálo
'j vybrání tratě, která vedla malebným ho.rským terénem,
i když po úzkých ,asfaltových silnicích.

Potěšilo nás, že přijela na tuto akci československá
televize. Poměrně dlouhé vysílání ze záznamu mohli naši
spolupracující vidět na I. p'I'Ogramu TV po 22. hodině
25. 6. 1974. HLasatelka neše,třila sl'Ovy chvály na AMK
Geodézie Libere'c , což dodává pořad,atelům sil do organi-
zování dalších roČnÍ:ků. Prostřednictvím ČTK i přímými
pfíspěvky jsme informovali severočeskou veřejnost.

Zveme všechny geodety a kartografy - držitele li-
cencí - na III. ročník Rallye Liberec, který bude za-
čátkem května 1975, aby si k nám přišli vyzkoušet sílu
svých motorů a sílu svých nervů.

Ing. Vladimír Rod i',
KGKS v Liberci

VŠE NEJLEPší
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Dňa 24. decembra t. r.
dožívá sa šesťdesiatkv
Ing. Zoltán K o t z 19.
Narodil sa v Kočovciach
v okrese Trenčín. Prost-
redie pofnohospodárskej
rodnej obce a všestran-
ná stredoškolská prípra-
va na reformnom reál-
nom gymnáziu v Novom
Meste nad Váhom silne
ovplyvnili jeho vývoj.
Obfúbil si najma prí-
rodné vedy. Maturoval
r. 1932 s vyznamenaním.
Roku 1936 ukončil s vy-
znamenaním štúdium ze-
memeračstva na Českej
vysokej škole technic-
kej v Brne.
Začal pracovať ako

ašpirant na Katastrál-
nom meračskom úrade
v Novom Meste nad Váhom. Popri práci sa
venoval štúdiu prírodných vied a národného, hospodá:r-
stva. Zaujímal sa o sociálne postavenie pofn01wspodál'nv,
sledoval vvvoj pozemkovej držby a výstavby obcí. V r.
1939 bol preložený na Katastrálny meraaský úrad do Nit-
ry ako jeho vedúci, ale 'v máji 1940 zane,chal vedúce
miesto a 'vrátil sa spliť do N. Mesta n. Váhom ako vý-
konný meračský úradnik.
Po oslobodení sa Ing. Z. K o t z i g s elánom jemu vlast-

ným zapojil do rekonštrukčných prác. V auguste 1945
pre,šiel na útvar oblastného plánovania Štátneho plán 0-
vacieho a štatisUckého úradu v Bratisla've. V r. 1946-47
komplexne organizovat úpravy vojnou zničených obci
na východnom Slovensku. Pre hospodárlsko-technic'ké
úpravy int'ravilánov vo-jnou zničených obcí koordinoval
a zabezpečoval otázky' geode,tických metód, urbanizmu
a zlOžitých majetko-právny'ch vzťahov. Popritom v' 1'.

1947-48 ako honorovaný do-cent prednášal predmet Po-
zemkové úpra'vy na Slovenskej vysokej škole technicke-j
v Bratislave.
Va februári 1949 s. K o t z ig prevzal funkciu vedlúce-

ho pofnohospodá,rskeho odboru na Slovenslkej pilán o-va-
cej komisii. Účinkoval tu p'ráve v období počiatkov združ-
stevňovania polno'hospodárstva. Viedol zostavenie roč-
ných a výhladových plánov pofnohospodárstva, výkupu
a lesného h'Ospodárstva, ako aj zostavenie ich prognóz.
Pr,acoval v ce'loštátnych a celoslovenských odborných ko-
misiách, bol aktívnym členom Slovenského výoo'ru pre
zveladelnie po lného, lesného ,a vodného hospodál'stva,
predsedal all'bHrážnym 'konaniam p'ri S'love-nskej plánu-
vacej komisi!, bol .členom vedeckej rady Výskumného
ústavu pornohospodárskej ekonomiky, zúčastňoval sa na
práoach Štátneho ústavu pI'e rajónové plánovanie atd.
Deviiť rokov bol členom kolégia ministra-predsedu Slo-
venskej plánovacej komisie.
Po tragickomskone predsedu Správy geodézie a kal'-

tografie na Sloven!',ku S.' Bartaša nastúpil s. K o t z,i g
v októbri 1959 do funkcie predsedu tohto orgánu. Po je-
ho zrušení pre'šiel v júli 1960 ,ako prvý náme!Stník predse-
du na Ústrednú správu geodézie a kartografie do Pra-
hy. V 1'. 1963 získal na Vysokej šk'D-Iee'konomic'keij v Pra-
he qiplom inžiniera-ekon6ma.
V období nového štátoprávneho uspnriadania ČSSR sa

vrátil do Bratislavy, kde, pra,c-oval ako ve-qúd oddelenia
lesného a vodného hosp'Odársty,a Ministe'l'swa financí
SSR, neskoršie ako l'iaditeI Slovenskej kartografie, n. p.,
a napokona'ko pracovník Výskumného ústavu geodérzle'
a kartografie.

Dlhodobá choroba vytrhla s. K o t z i g a z radov pra-
covníkov výtkonnej služby. Koncom februára 1974 odišiel
predčasne do dochodku. Je však i naďalej v styku s ge-
odetickými pracovisk,ami. Radami i prácou vypomáha
tam, kde mu to jeho zdravo-tný stav dovolí; v lete 1974
napr. viedol práce spojené s prípravou úspešnej výsta-
vy' 20 rok;ov rezo-rtu geodéZie a kartografie, usporiada-
ne-j Slovens1kým úradom geodézie akartografie v Bra-
tisloave.
Pracovné úsilie a činnosť s. K o t z i g a boli ocenené

príslušnými orgánmi. Dosllal odznak Za prácu za výsled-
ky v celonárodne'J sMaži r. 1947/48 udeleillý vedením
SOR, viaceré pochvalné uznani,a SIO'venskej plánovacej
komisie, odZlna,k Najlepší pracovní-k rezortu ÚSGK r.
1965, ďale-j Čestné uznanie za poIiticko-organizačnú prá-
cu pri pre'stavbe- pofnohospodárstva na Slove'l1sku r.
1969, Pamiillnú medailu p'ri príle-žitcsti 50. výroiČia zaIo-
ženia KSČ.
S. K o t z i g sa vyznačuje vo svojej práci náročnosťou

vači sebe i svojim spolupracovníkom, j6ldadnosťou a !'oVe-
ctomitým plnením si s'Vojiah povinností. Pri príležitosti je~
ho významného životného jubilea mu želáme viacej zdra-
via, osobnej pohody a spO'kojnéiho života na zaslúženom
ndpoč~nku.

Dne 28. prosince se dožívá 60 let Ing. Josef Her ma-
n y,profesor na Střední pri'J.myslové škole stavební, kde
je zavede'na výuka studijního oboru geodézie.
Je rodákem z Brna, kde absolvovai středoškolské

a vysokoškolské studium. Během studia na VUT v Brně
- obor geodézie a kartografie pracoval jako pomocná
síla u profesora Semeráda.
Po skončení vysokoškolského studia nastoupil v Ko-

šicích a od roku 1941 byl přidělen do zemědělskéhu
oddělení bývalého Zemského úřadu v Brně; pak byl'
totálně nasazen na nucené práce.
Po osvobození Československa Sovětskou armádou

se aktivně zapojil do budovatelského procesu a vyko·
nával ruzné geodetické a kartografické práce.
Vzhledem ke svým odborným zkušenostem a peda-

gogickým schopnostem byl v roce 1951 přijat na Střed-
ní pri'J.myslovovou školu stavební v Brně, kde úspěšně
pi'J.sobí dosud.
Soudruh Ing. Hermany po celou dobu své činnosti

se soustavně vzdělává a má neformální zaJem o spo-
lupráci s organizacemi resortu; dbá" aby žáci byli dob~
ře připraveni pro potřeby praxe.
Je autorem středoškolské učebnice fotogrammetrie

a spoluautorem tachymetrických a geodetických tabu-
lek pro Střední pri'J.myslovou školu zeměměřickou. Je
činný i jako lektor odborných publikací.
Externě pracuje i na katedře zeměpisu pedagogické

fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně,
zejména při výuce a cvičení z matematického zeměpisu
a kartografie.
Je dobrým pedagogem s upřímným vztahem k mlá"

deži a se zájmem připravit ji pro život a budováni
socialistické společnosti. Zvláště je nutné ocenit jeho
dobré Výsledky při výuce grafického a písemného pro-
jevu a při vedení žáki'J. ke kázni i k rozvíjení iniciativy.
. Přes značné pracovní zaneprázdnění neváhá podílet
se na veřejné činnosti a aktivně pracuje v ZV ROH.
Za úspěšnou práci pro společnost a organizace re·

sortu Českého úřadu geodetického a kartografického
mu ke dni jeho životního jubilea děkujeme, přejeme
hodně dalších úspěchi'J. v jeho výchovné práci, pevné
zdraví a osobní spokojenost.
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528.1/.5 GEOO);;ZIE

528(083.133):626.8 = 30 VÚGTK11 200
BONAU, U.
Zur Aoweodung vermessuogstechoischer lostruktiooen
in MelioratiollSbetrie~eo. (K používání měřickote'c'hnic-
kýcih instrukcí při melHoracfch.)
Vermessurngste1chJnilk,22, 1974, č. 3, 's. 101-102, lit. 6.
Šetření lIIkazují, že Instrwkce' C 5 - 23 (VVK-NDR) mliže
být také 'velmi potřabná pro odhomLky v melioracích
jako základ při provádění měN,okotec'hniclkýc'h prací.

Što

528.024-187.4:528:482 = 82
PISKUNOV,M. Je.
O vlijaoH neravenstva vysot nnlej rejék na rezurtaty
oabljudenij za osadkami sooruženij. (VI~lvnestejných vý-
šelk nuIy nivelačních latí na výsledky sledování sedání
stavebních objektů.)
Geod. i Kartogr. (Mos'kva), 50, 1974, Č. 2, s. 33-37, 3 obr.,
1 ta'b., lit. 3.
Rozebírá se vliv nestej,ných výšeik nul laťových stupnic,
ne'kolmosti ;patky latě k ose a nelkolmosti nivelační latě
během odčUání na výsledky určení sedálIlí staveIDnílch oh-
jektll. metodou přesné ni'Velace. Teoretic·ký rozbor je
potvrzen praiktickým pozorováním.

528.024.1-187.4:551.244(437) = 82 VÚGTK 37 203
VYSKOČIL, P.'
Nekotoryje rezurtaty issledovanija sovremennych dviiie-
nij zemnoj kory na polygonach CSSR. (Některé výsled-
ky vý~umu recentních pohybli zemskékll.ry na polygo-
nech ČSSR.)
Ve: Sovrem. Dviž. zem. Kory, Tartu 1973, Č. 5, s. 123-130,
3 obr., 1 tab.
Jsou uvedeny výis'ledky studia reeentní,ch vertikálních
pohybll. zemské kliry na geodynamickém poly'gonu Lišov.
Speciá'lním programem opa·kovaných nivelačních měření
byl zjištěn periodioký charaMe[' ročních pohybll. nivelač-
ních znalkli způsobený změnami plidní vlhkosti. Srovná-
ní výsledkll. výzkumll. provedenýoh v sedimootárních pán-
vích v ČSSR ukazuje na všeobecný pokles. Zobecnění vý-
sled'kťl mll.že být provedeno pouz·e mez~národní spoluprá-
ci. •

528.024.1-187.4:629.114(430.2) = 30
PESCHEL, H.
Oas Motorisierte Priizisionsnivelloment - leistungsfii-
higstes Verfabren genauer Hiihenmessung. (Motorizo-
vaná velmi přesná nivelace - výkonná mll'1:odapřesné-
ho výškového měření.)
Vermessungstechnik, 22, 1974, Č. 2, s. 57-64, 10 obr.,
lit. 12.
Hospodářské, teCloo,ické a vědecké dll.vody vedly k další-
mu pod~tatnému zvyšování přesrnoslÍi velmi přesné nive-
lace. Byly nazmačeny 3 hlavní směry pro další vý~umnou
práci: urychlení pozorování, kompenzování teplotních
vlivli, stabilita niVelačních zmakli. Výsledky' vý~umnýcih
úkol ll., které, byly řešeny v odiboru geodézie a kartogra-
fie Tecooické univerzity v Drážďanech od r. 1962, které
vedly k motorizované velmi přesné niveIaci, spočívající
v převážení ni'velaĎního stroje a lati na zvlášť k tomu
účelu přizpll.sobi.lýc'h automobilech.

528.024.4:519.2 = 82
BOGDANOV,B. G.
AnaHz izmerenija prevylienij meždu fundamentarnymi re-
perami i ich sJl'Utnikami. (Rozbor přesnosti měřených
pře'výšení m8lzi základními nivelačními ~načkami a je-
jich satelitními značkami.)
Geod. i Kartogr. [MoSkva, 50, 1974, Č. 2, s. 31-33, 1 obr ..
Podll:! ins·vrulkce pro práce v ntvelační síti, 1., II., III. a IV.
řádu se v bezprostřední blí2Jkosti nivelační mačky osa-
zují sa,teiitní značky tak, aby je bylo možno zaměřit
z je'dinohG postavení přístroje. Záikladní značky se sate-
litními značikami tak tvoří velmi krátké nivelační úse-
ky. Provádí se rozbor chyb měřených převýšení tě'chto
ús8lkli, přičemž se používá metod matematické statisti-
ky. K rozboru je použito nivelačního operMu Ni'velace
II. řádu prováděná za posledních 25 lelt na území Ja-
kutska.

li.11 g'k

528.14 = 30
REISSMAiNN,'G.
EineRechenprobe fiir die Gewichtskoeffizienten der
ausgegHchenen Beobachtungen bei der Ausgleichuog
korrelierten Beobachtungen. (Výpočetní zikouŠlkapro vá-
hovékoef,icienty' vyro\"naný'ch pozO['ování při vyrovnání
závislý'Ch pozorování.)
Vermessungsteehni'k, 22, 1974; Č. 2, s. 66-67, lit. 1.
Je podána početní zkouška pro váhové koeficienty vyrov-
nanýc'h pozorování a dokázána její platnost pro všech-
ny libovolné přfpady vyrovnání závi'Slý'ch (korelovaných)
nebo nezávislých pozorování.

Što

528.381.024.1-187.4 = 84 VÚGTK8 055

JAROŇSKI, A.
O praktycznych aspektach nOiWych pomiarów paiístwo-
wej sieci niwelacji precyzyjnej pierwszej klasy. (PraJk-
tic'ké aspekty nového zaměření státní nivelační sítě I.
řádu.)
Przegl. geod., 46, 1974, Č. 2, s. ~7-58, 1 obr., 2 tab.
Předpokládá se za1hájení prací spojených s novým zamě-
řením státní nivel,a'ční sítě v Polsku. Navrhuje se metoda
početního vyrovnání, podle níž se má usnadinit určení
výškových zna'čelk původní nive'1ační sítě, jejichž sta'bi-
liza·ce nabyla porušena.

528.385-187.4:528.481 = 82
MENUCHOV, I. I.

Ob opyte nivelirovanija s raznymi dUnami plel!. (Zku-
šenosti s nivelací s 'rll.'ZIllýmidélkami záměr.)
Geod. i Kartog,r., (Mos!kva), 50, 1974, Č. 2, s. 78-79, 1 obr.
Při krávké vzdá,lenlosti mezi dvěma nIvelačními ZIllačka-
mi je třeba provést velíký počet ni!velačních sestav pro
dodržení požadavku rovnosti záměr, stanoveného instrulk-
cí. Nla'Vrhovarnýzpll.sob stejnou délku záměr nedodržuje,
zavádí vŠ8,k do naměřeného přelVýšQní opravu z nestej-
né délky záměr. Uvádí se 'vzorec pro výpočet opravy.

Šk

528.4 = 84 VÚGTK 8 055

FROWV, Ju. N. - KOWMIJEQ, G. Je.
Aktualne zagadnienia geodezji stosowanej. (Současné
problémy užité geodézie.)
Prze'gl. geod., 46, 1974, Č. 1, s. 3-4.
Diskutují se vývojové 'trendy geodézie, p'řičemž se zvlášt-
ní pozornost věnuje rozvOji inžený'rské geiodezie, kde <;e
v dll.sleďku industrialiZJa·ce a urbanizace vy,tlvářejí stále
novéperspeikUvy. Rozvoj inženýrské geodézie je urye'h-
l~ použi'tím fotogrammetrie, l!lektroniiky a holografie.

vI

1974/356



PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKĚ LITERATURY
ročník 24, číslo 12/1974

528.7 FOTOGRAMMETRIE

528.7= 30 VÚGTK 37 288
BUCHHOLTZ, A. - ROGER, W.
Photogrammetrie. Verfahren und Geriite. (Fotogram-
metrie. M.etody a přístroje.]
Berlin, VEB Verlag fiir Bauwesen 1973, 416 s. 352 obr.,
43 tab., lit. 379.
Úvod do fotogrammetrie. Základy fotogrammetrie. Ste-
reoskopické vidění a měření. Pozemní fotogrammetrie.
Letecký snímek. Vyhodnocování z jednoho snímku pře-
kreslováním. Vyhodnocování ze dvou snímků. Orientace
leteckých snímků ve stereopřístrojích. Určování vlícova-
cích bodů pro leteckou fotogrammetrii. Analytická foto-
grammetrie. Speciální využívání fotogrammetrie. Inter-
pretace leteckých snímků. Što

528.735.2= 82
REŠETOV, Je. A.
VIijanije oliibol< vysot opornych geodezičeskich punktov
na točnosť IIra"nennych vysot toček fotogrammetričeskich
setej. (Vliv chyb ve výškách pevných geodetických bodů
na přesnost vyrovnaných výšek bodů fotogrammetric-
kých sítí. J
Geod:- i Kartogr. (Moskva], 50, 1974, č. 2, s. 40-44,
3 obr., 2 tab.
Při mapování ve velkých měřítkách s vrstevnicovým in-
tervalem 1m a 0,5m jsou požadavky na přesnost foto-
grammetrícky určených výšek bodů souměřitelné s chy-
bami ve výškách pevných geodetických bodů. Uvádějí se
výsledky experimentálních prací, zabývajících se vlivem
výšek pevných geodetických bodů na vyrovnané výšky
bodů blokových sítí prostorové snímkové trjangulace,
provedených podle technologického postupu popsaného
autorem článku v č. 6/73 tohoto časopisu. Šk

528.74:528.936(084.3-12J =82 VÚGTK 15937
BOGOMAZOV,L. S.
Opyt odnovremennogo vypolnenija rabot po sozdaniju
konturnych planov, obnovlenija kart i stereoskopičeskoj
s'jemke v masštabe 1:10000. (Zkušenosti současného pro-
vedení prací při vyhotovování polohopisných map, ob-
nově map a stereoskopickém mapování v měl'ítku
1:10000.)
Geod. i Kartogr., (Moskva], 18, 1973, č. 11, s. 51-55,
1 tab., lit. 6.
Popisuje se postup současné fotogrammetrické údržby a
obnovy topografických map 1:10000, za účelem vyhoto-
vení s úplným polohopisem v tomto měřítku. Tyto mapy
mají sloužit zeměpisným účelům, jako podklad pro plá-
nování a hospodaření. Technologický postup je rozdělen
na dvě části, je vysvětlováno jeho provádění. Výsledky
lze zpracovat různým způsobem. je uvedeno pět variant
těchto způsobů.

528.74:711.4(084.3-11) =82

PICHLIK, V.
Issledovanije vozmožnosti primenenija fotogrammetrií
dlja s'jemki zastrojennych terrltorij v masštabe 1:1000.
(Výzkum možnosti použití fotogrammetrie pro mapování
zastavěných území v měl'ítku 1:1000.)
Geod. i Kartogr., (Moskva], 18, 1973, č. 12, s. 52-61,
3 obr., 6 tab.
Jsou uvedeny výsledky výzkumu možnosti použití foto-
grammetrických metod pro polohopisné mapování zasta-
věných území v měl'ítku 1:1000 použitím leteckých sním-
ků různých měřítek. Studovány faktory, ovlivňující přes-
nost analytického způsobu určení rovinných souřadnic
rohii stl'ech domu. Výsledky pokusného mapování foto-
grammetrickou metodO\! v měl'ítku 1:1000.

528.74:621.315.66= 82
KAjGORODOV, A. I.
Opredelenije parametrov opor VL po fotosnimku. (Urče-
ní parametrů stožárii elektrického vedení vysokého na-
pětí pomocí fotogrammetrického snímku. J
Geod. i Kartogr., (Moskva], 50, 1974, Č. 1, s. 54-58,
2 obr., 2 tab., lit. 3.
Teoretické rozpracování a technGlogický postup určo-
vání parametrů stožárů elektrického vedení na základě
proměřování fotogrammetrického snímku. Pomocí sním-
ku pořízeného fotokomorou se skloněnou osou lze určit
délkové rozměry libovolné části stožáru. Předpokládá se
splnění dvou základních podmínek: hlavní horizontála
a hlavní vertikála na snímku jsou vždy vzájemně kolmé;
měřítko podél každé horizontály je neměnné a závisí
na vzdálenosti horizontály od bodu nulového zkreslení.
Metoda byla vyzkoušena na 580 stožárech vysokých
v průměru 15 m, přičemž byla určena střední chyba
určení parametrů stožáru ± 5 cm a dosaženo šestinásob-
né produktivity ve srovnání s použitím klasických geo-
detických metod.

528.74(21):624.9=82 VÚGTK 15937

SERDjUKOV, V. M.
Primenenije fotogrammetrii ďlja s'jemki soaruženij s kri-
volinejnoj poverchnosťju. (Použití fotogrammetrie při
zaměřování staveb se zakl'iveným povrchem. J
Geod. i Kartogr., (Moskva], 18, 1973, č. 11, s. 55-58,
1 obr., 1 tab.
Práce katedry inženýrské geodézie Kyjevského inzenyr
sko-stavebního institutu ukázaly, že použití fotogram-
metrie při architektonicko-stavebních měl'enÍch je vý-
hodné a ekonomické. Pracovní výkon lze, zejména u slo-
žitých staveb, zvýšit deseti- až dvacetinásobně. jsou U've-
deny tři postupy měření zakřivených staveb a některé
vzorce. Fotogrammetrický postup (jednosnímkový, po-
užívaný při kruhových stavbáchJ, .kombinovaný (jedno-
snímkový postup kombinovaný se stereofotogrammetric-
kým J a stereofotogrammetrický.

JO

528.74:625.7(438J =30 VÚGTK 36681
SKALSKA, G. - jANISZEWSKI, S.
Photogrammetrie im Strassenentwurf. (Fotogrammehie
při navrhování silnic. J
Ve: Sbor. přednášek: Aktuální problémy geodézie, No-
wy Sacz, 1973, 1 s.
V l'adě zemí se používá fotogrammetrických metod pro
zpracování potřebných dat pro navrhování silnic. V Pol-
s'ku byla zaháJena v roce 1972 realizace perspektivního
programu výstavby dálniční sítě. V souvislosti s tímto
úkolem byly zkoumány zahraniční zkušenosti v oblasti
automatizace navrhování silnic. Cílem bylo získat pro
polské podmínky optimální technologii. V článku jsou
rozebrány některé fotogrammetrické problémy, jejichž
řešení umožňuje aplikaci automatického navrhování sil-
nic v Polsku.

528.927=82 VÚGTK 15937
ŠILOV, A. V.
Sposoby razmnoženija polevych i sostavitelskich origioa-
lov kart i planov. (Zpii'So!byrozmnožování polních a se-
stavitelských originálů map a plánů.]
Geod. i Kal.'togr. (Moskva, 18, 1973, č. 12, s. 67-71.
jsou popisována tři základní schémata reprodukčních po-
stupů při rozmnožování map a plánľ\. Uvedeny poStupy
zhotovování tiskových forem. Některé moderní polygra-
fické postupy zhotovování kopií-elektrografický, elektl.'o-
fotostatický, termografický a fotomechanický - a mož-
nosti jejich použití v topograficko-geodeticM a karto-
grafické výrobě. di
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528.9:528.927 (439] = 84

BROKMAN,L.

Niektóre kierunki rozwoju kartograJii i reprodukcji
kartograficznej na W{!grzecb. (Některé směry rOZVOje
kartografie a kartografické reprodukce V Maďarsku.]
Przegl. geod.,. 46, 1974, Č. 2, s. 86-88.
Informace' o vědeckótecnnické konferenci uspořádané
V dubnu 1973 V Budapešti na téma "Geodézie a karto-
grafie při řešení hospodářských problémů země". Pře-
hled přednesených referátů. Průběh diskuse zabývající
se mimo jiné otázkou využití rezerv v geodetických a
kartografických podnicích. Poznatky o rozvoji maďarské
kartografie a kartografické reprodukce získané ze 3 ex·
kurzí .zařazených do programu konference. Tš/Chv

528.9:65.011.56 = 30
681.34

HARBECK, R.
Erfahrungen beim Testeinsatz des Digitalisiergeriites
Gradicon in der Kartographie. (Zkušenosti z provozních
zkoušek digitalizátoru Gradicon v kartografii.]
Nachr. Kart. - Vermess. - Wesen, 1973, Reihe 1, Č. 61,
s. 31--40, 3 obr ..

Při zkušební instalaci digitalizátoru Gradicon byla pro-
vedena prověrka tohoto přístroje z hlediska možnosti
jeho uplatnění v kartografii. Přístroj, který pracuje na
mechanicko-elektronickém principu, byl prověřován
z hlediska spolehlivosti, ovladatelnosti, výkonnosti -
přesnosti. Výsledky ukázaly, že tento nový digitalizátol'
se svými vlastnostmi plně vyrovná digitalizátorům, které
jsď.i v současné době Qa trhu a pracuje s přesností 0,01
milimetru. Šk

.528.927[083.133] =82 VÚGTK 15937

SEREBRIAKOV,M. V. - BOZRIKOV,V. V.
O novych techničeskich uslovijach na kartografičeskuju
produkciju [O nových technických podmínkách kartogra-
ficl\é produkce.]
Geod. i Kartogr. (Moskva], 18, 1973, Č. 11, s. 63-66.
Neustálý vzestup kvality kartogr,aflcké produkce, vydá-
vání trvanlivých a dokonalých kartografických děl je
hlavním úkolem kartografických podni,ků SSSR. RozšířH-
ní nomen'klatury map a atlasů vydávaných Hla,vní sprá-
vou geodézie a kartografle při Radě ministrů SSSR, za-
vádění nových materiálú a progresivních technologií,
obnovení strojovélfO polygrafického zařízení vyvolaly' po-
třebu zpracov.at a vydat "Technické podmínky kartogra-
fic'ké produkce". V.dokumentované stati jsou komentová-
ny tyto technické podmínky, jejichž posláním je pomáhat
řešit současné úkoly kartografické tvO'rby SSSR. Što

KELLER, G. - NESTLER, A.
Probleme und Aufgaben des Kar10graphen bei der auto-
matisclIen Herstellung thematischer Karteu. (Problémy
a úkoly kartografů při automatizovaném vyhotovování
tematických map.]
Verniessungstechnik, 21, 1973, Č. 12, s. 466-472, 3 obr.;
1 tab., lit. 3.

Zdůraznění těsné spolupráce mezi specialisty různých
oborů a kartografem. Ekonomické předpoklady' pro V}"
užití .počítačů. Dílčí p'l'Ocesy zpracování mapy a Jejich
realizace na počítači. Prvky mapového obsahu. Vlastní
proces automatizovaného zh()tovení tematické mapy. Roz-
šíl'ení úkolů kartografa o matematickou formulaCi algo-
ritmu redakce ma'py. Postup práce pl'i automatizovaném
vyhotovení. Šk

52&(437J ,,1954/1973"

KOUBEK, F.

20 let úspěchil československých geodetů a kartografů
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 1, s. 1....,3
Vytvoření ústředniho orgánu státní správy pro odvětví
geodézie a kartografie. Hlavní úkoly a činnost v uplynu-
lých 2(1 letech. perspektiva dalšího rozvoje.

I{OCI1/i., J.
~lezinárodni vědeckotechnická spolupráce v geodézll a karto-
;;raru
GeodetLcký a kartografický obzor, 20. 1974, č. 2, s. 31-33
Zhodnocení rozvoje mezinárodní vědeckotechnické s_polu-
práce v uplynulém období 2(1 let a dosažené výsledky. Ukoly
v oblasti vědeckotechnického rozvoje pro další období.

331.870:528l-l37.1/.3 )

KILtlERGER. NI.

Rozvoj iniciativy pracujících v resortu Českého úřadu geo-
detického a kartografického
Geodetický a kartogrdfický obzor, 20, ]97,j, Č. 3, s. 61-62

J::osažené Výsledky v úí:Jlasti rozvoj iniciativy pracujících
v uplynulých 2(1 letech Hlavní smě~y a cíle rozvoje pra-
covní iníciativy v nadcházejicím období.

:;31,876:52f.[43'1.6)

VA/DA, /'
Rozvoj jlfaCovllej iniciativy a sociálnej starostlivosti V re-
"ort{' slovenského úradu geodézie a kartografle v roku 1973
Geodetický a karWgrafický obzor, 20, 1974. Č. 6. s. 151-152
JJosažené výsledky v roce 1973. Hlavní úkoly pro rok 19'14,
stanovené na podkladě ústředních orgánů k rozvoji pracovní
iniciatIvy, rozpracované v podmínkách resortu Slovenského
úr-i.ldu geodézie a kartagrafie.

LENKO, D.

Dvadsat úspešných roknv siovenskej geodézíe a karto-
grafie

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 8, s. 213-218

Vrtvoření ústředních orgánů pro geodězii a kartografíi.
Úkoly resortu Slovenského úradu geodézie a kartografie
a jejich plnění v úbdClbí uplynulých 20 let. Základní pro-
gramy koncepce dalšího rozvoje.

328.001,5( 437.11) ,,1954/1973"

DELONG, B.

Dvacet let i;illllllsti Výzkumného ústavu geodetického, topo-
grafického a kartografického
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 9. s. 241-245
Zalužení Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a Kartografického' (VÚGTKJ a jeho výVOj. Stručný přehled
l,lavICÍch vý31edků činností VCGTK na jednotlivých úsecích
výzkumu za uplynulé obdob! 20 let. PerspektIva činnosti
V příštím období.

528:061[437.17)

KASL, /'

Dvacet let Sjednocené zeměměřiěské služby v Západo-
č"ském kraji a perspektivy dalllího rozvoje
Geoaetický a kfirtografický obzor, 20, ~974, C. lCl. s. 271--274
Vytvcření Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Flzni.
Hlavni úkoly a jejich plnění v uplynulém ohdobí 2(1 let.
Základní směry koncepce pro další období.
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528(437) ,,1954/1973"
KOYEEK, <P.
20 neT ycnexoB 'leX?CnOBa~KHx 1'eo~eSHCTOB H KapTo1'pa-
~B

reO~eSHqeCKHH H KapT01'pa.pU'leCKHH o6sop, 20, 1974,
No 1, CTp. 1-3.
06pasoBaHHe qeHTpanbHo1'o op1'a~a 1'ocy~apcTBeHH01'O
ynpaBneHHII ~nll OTpacnH reo~eSHll II KapTo1'pa<llllll.
rnaBHLle Sa~a'lll II nellTenbHOCTb sa npOilln!>JX 20 neT.
TIepcneKTllBa nanbHeHmero p~SBHTlllI.

528(437:100)
KOYEA, it
MelltnYHapOJlHOe HaY'lHO-TeXHH'leCKOe COTpY~HIl'leCTBO
B reo~eSHH H KapTorpaé)HH .
reo.n;eSll'leCKHII H KapTorpll<pll'leCKHii 06sop, 20, 1974,'
. No 2, CTp. 31-33.
.O~eHKa paSBllTHII MelKnYHapOJlHOr9 HaY'lHO-TeXHa'leCKO-
ro cOTpynHll'lecTBa sa nponmblH nepHon 20 neT II no-
CTllrHYTble pesYJIbTaTbl. 3ana'lll B· 06nacTll HaY'IHO-TeX-
HH'leCK01'O paSBllTlllI nnll 6ynYlllero.

331.876:528( 437.1/.3)
KMJIEEPrEP, M.
PasBHTHe HHH~HaTHBbI pa60'lIlX B .senOMCTBe lIemcKoro
ynpaBneHHII reOll'eSHH H KapTorpaepHH
reOneSll'leCKHH H KapTorpa<pll'lec.KllH 06sop, 20, 1974,
No 3, CTp. 6t-62.
l(ocTll1'HYTble pesynbTaTbI B ·06naCTH paSBllTlllI HHllqlla-
TllBbl pa60'lllX sa npomnblX 20 JIeT. OCHOBHble HanpaB-
neHHII II qeJIll paSBHTHII pa60'leii llHlIqaaTIIBbl HaCTY-
nalOllle1'O .nepHOlla. .

331.876:528(437.6)
BAMl(A, M.
PasBHTHe pa60'leH HHH~HaTHB"1 H 06111ecTBeHHoH sa60-
TbI B BellOMCTBe CnoB~Ko1'o ynpaBneHHII reoneSHH H
KapTo1'paé)HH B 1973 r.
reOneSll'leCKllH II KapTorpa<pH'lecKHH 06sop, 20, 1974,
No 6, CTp. 151-152.
l(ocTHrHYTble pesynbTaTbl B 1973 r. OCHOBHble aana'lH
nJlII 1974 r., noc-raBneHHble Ha OCHOBe 06pallleHlllI qeHT-
paJIbHblX opraHOB K paSBHTHlO pa6o'leu HHHqHaTHBbI,
paspa60TaHHble ·B ycnoBHIIX BellOMCTBa .CJIOBaqK01'o
ynpaBneHllII reoneslm II Kaprorpa<pHll.

528(437.6),,1954/1973"
JIEHKO, .l(.
l(Ba~~ilTb ycnewHblX n'eT cnoBaqKoH reolleSHH H KapTo-
rpaé)HH

reOneSH'leCKHII H KapTorpa<pll'leCKllUo6sop,. 20, 1974,
No 8, CTp. 213-218.
06pasoBaHlle qeHTpaJlbHblx opraHoB nnll reOne3Hll H Kap-
Torpa<pHH. 3ana'lH BeJWMCTBa CJIOBaqKorO ynpauneHlllI
reoneSllll H KapTorpa<pHH II llX DbITIOnHeHlle B nepHone
.MHHYBIDHX 20 JleT. OCHoBHble nporpaMMbl KOHqenqllll
nanbHeHwero pasBHTlllI.

528.00l.5( 437.11) ,,1954/1973"
l(EJIOHr, E .

.llBall~aT" neT ~eJlTenhHOCTH HaY'lHO-HCCnelloBaTenhcKo-
1'0 HHcTHTyra 1'eOlleSHH, Tonorpaé)HH H Kapr01'paé)HH

reOlleSH'leCKHH H Kap-rorpa<pll'leCKUH 06sop, 20, 1974,
No.9, CTp. 241-245.
OCHOBaHH~ HaY'lHo-HCCJle.n;oBareJIbCK01'O HHcTllTyra reo-
neSHH, Tono1'pa<f>HH H Kapro1'pa<f>lHl (HMMrTHK) H e1'o
pasBHTHe. KpaTKHH oósop rnaBHplX pesYJIbTaTOB nell-
TeJlhHOCTH HMMITHK Ha OTnenbHhlX yqaCTKaX HCCJIeAO-
DaHHII sa MHHYBWHH nepllon 20 JIeT. TIepcneKTHBa nell-
TeJIbHOCTll B 6ynYllleM.

528:051(437.17)
KACJ1, M.
.llBallqaTL neT 06~e)U!HeHHoH reolle3H'leCKOH cnYlK6b1
B 06nacTH 3anallHoH tIexHH H nepcneKTHBhl lla.IlhHeHme-
1'0 paSBHTHJI

reOne311'leCKllH u KapTo1'pa<pH'IeCKHH 06sop, 20, 1974,
No 10, erp. 271-274.
06pasoBaHlle OónacTHo1'o llHCTE:TYTa reOlleSHll II Kapro-
rpa.pHll B r. TIn:bseHb. OCHOBHble Sana'lll H llX BbmonHe-
H1le sa npownblH nepllon 20 JIeT. OCHoBHble HanpaBJle-
Hllll KOHqenqllH nJIlI cJIenYlOlllero nepllOna.

528[~37J,,1954/1973"
rWUB I::li. , F.
20 ]ahre Erfolge der tschechoslowakischen Geodiiten nnd
Kilrtographen
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 1, Seile 1-3
Griindnng des Zentralorgans der Staatsverwaltung filr den
F'achzweig GeOddsie und Kartogl'aphie. Hauptaufgaben und
Tdligkeit in den ver!lússenen 20 Jahren. perspektlve der
,,:ei tercn Entwicklllng.

5l8( 431;laO)

KOUBA, J.
Internatlonale wissenschaftlich-technische Znsammenarbeit
in der Geodiisie und Kartographte
Geor:letický a kartografický' obzor, 20, 1974, Nr. 2,
SeJte 31-33

Wertung der Entwicklung der intermrtionalen wissenschaft-
lích-technischen Zusammenarbeit im Zeilabschnitt der ver-
gangenen 20 ]ahre und erreichte Ergebnisse. Aufgaben auf
dem Gebiet der wissenschaftlich·technischen Entwicklung
fUr den weiteren Zeilabschnitt.

331.878:528( 437.1/.3 J
KIL13E.RGER, M.
li:ntwicklung der Inltiative der Mitarbeiter im Beretch des
Tschechischen Amtes Iiir G.eodasie nnd Kartographie
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 3,
Smte 61-62

Errmchte Ergebnisse auf dem Gebist der Entwicklung der
Initiative der Mitarbeiter in den vergangenen 20 ]ahren.
Hauptrichtungen und Ziele der Entwicklung der Arbeils·
initllltive im weiteren Zeilabschnitt.

331.876;528( 437.6)
V.;\JDA, ].
EntwlcklulIg
Berelch des
grapllie
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 6,
5eile 151-152

I::rraichle Ergebnisse auf dem Gebiet der Entwicklung der
Jahr 1974, dle aufgrund des Aufrufes der Zentralorgane
ZUl' Arbeilsinitiative ff"stgelegt und in den Bedingungen des
Bereiches des SlowakisChen Amtes filr Geod1isie und Karto·
graphic durch6earbeit'3t worden sind.

der Arbeitsin1tiative nnd 'sozlalfilrsorge im
Slowakischen Amtl!S liir Geodiisie nnd Karto-

•

528( 437.6) ,,1954/1973"
LENKO, D.
Zwanzig erfolgreiche Jahre der slowaklschen Geodiisle nnd
Kartographle
Geod",tický a ka.rtografický obzor, 20, 1974, Nr. 8,
Seile 213-218

Grilndung der Zentralorgane filr Geod<isie und Karto-
grapllie. Aufgaben des Bereichs des 5lowakischen Amtes
fůr Geodiisie und Kartographie und ihre Realisierung im
Zeitabschnltt der verflossenen 20 ]ahre. Grundprogramme
der Konzeption der weiteren Entwicklung.

528.001.5[ 437.11J ,,1951í1973"
DELONG, ·B.
Zwal1zig Jahre TiiHgkeit des Forschllugslnstitnts fiir Ceo-
diisle, Topographle nud KBrtographle
G~odetický a kartografi~ký obzor, 20, 1974, Nr. 9,
5ei te 241,,.'·24.5

Grilndung des Forschungsin~tituts filr Geod1isie, TopogrB-
phlc und Karlographie (FIGTK) und seine Entwicklung.
Kurze ()bcrslLht der Hauptergebnisse der Tiitigkeit des
FIGTlI. auf den einzelrten Fors~hungsabschnitten wllhrend
der verflo~senen 20 ]ahre. Perspektive der Tiitigkeit lm
n.ichsten Zeitabschnitt.
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528:0f1{ 437.17)
KASL, J.
Zwanzig Jahr~ des vereinigten .Vermessungsdienstes im
\Vestbiihmischen Kr"is und Perspektiven der welteren Ent-
wicklung
Geodetický a kartografický obzor, 20. 1974, Nr. 10.
Seite ~71-2H

Griindung des Rcgionalen Instituts fiir Geodiisie und Karto-
graphie in Plzeň. Hauptaufgaben und ihre Realisierung im
Zeitabschnitt der verflossenen 20 Jahre. Hauptrichtungen
der Konzep lion Iiir den weiteren Z€itabschnitt.

528('l37) ,,1954/1973"
j";Oli3EK. F.

20 Sueeessful Years of Czechoslovak surveyors and Carto-
graphers
Geodetický a kartografický' obzor, 20, 1974, No. 1, pp. 1-3
creation of' thc central organ of state administration for
geode,y and cartograplly. Main tasks and activities during
the past 20 years. Perspectives of further development.

528(437:10U)
KOUI3A, J.
InlernatlonaI scientific aud TeehnieaI couperation in
Gcodesy and Cartugraphy
Geodetický a kartugrafický obzor, 20, 1974, 1'10.2, pp. 31-33
Evaluation aI "dEvelopment nf finternational scíentific
tcclUlical cooperation during the past 20 years and the
results achieved. Tasks in thc ficld uf scientific technical
development Jor furtller period.

331.876:528( 43'7.li.3)
KILBERGER, M.
Devclopment af Working luitiallve in tke Drganlzations of
the Czech Dffice uf Geodesy and cartography ,
Geodetický a' kartografický obzor, 20, 1974, 1'10.3, pp. 61-62
Results achJeved rh the field of development of working
initiative during the past 20 years. Main orientation and
aims of working initlative in the next period.

331.876:528( 437.6)
VAjUA, J.
Developmenl af Warking Inltlatlve nud SociaI Care in the
Ilrganlzatio,-,s uf the Slovak Dffice of Gcodesy and Carto-
graphy
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 6, pp. 151-152
Results acltieved in the year 1973. Main tasks for the year
1974 determrned on besis of the appeal of central organs
to the development of working initiative, in the organiza-
tion of the SI JVak Office of Geodesy and Cartography.

•
528[437.6) ,,1~5411973"
LEl'iKO, D.
Twenty SuccesSful Years of Slovak Geodesy and Carto·
graphy
u.eodetický a kartogrl\fický obzor, 20, 1974, 1'10.8, pp. 213-216
Grealion of centr,!-I organizatíon for geodesy and carto-
graphy. Tasks of the organizations af the Slovak Office of
Geodesy and cartlJography and their fulfillJng during the
past 20 years. Basic program of conception for further de-
velopment.

528.U01.5(437.11) ,,1954/1973"
DEI,ONG, B.
1wenty Years of Activltles of the Research Institute. of
Geodesy, l'opography and cartography
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, !-Io. 9, pp. 241-245
Poumiation of tile researcil Institute of Geodesy, Topo-
graphy and cartography in Frague (VeGTK] and its
further development. Brief accollnt of the main results
achieved in different fields of research during the past
20 years. Perspektiva of activities in the next period.

528:061[ 437.17)
KASL, J.
]'wenty Years of lire unlfied tand Survey Servlce ln the
West Bohemtan Region and Perspectlves of Further Develop-
ment t

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 10, pp. 271-274
Greation of the Regional Institute of Geodesy and Carto·
graphy at F'lzeň. Main tasks and. their fulfilling during
the past 20 years. Main directions of the conception for
furthcr development.

528(437J , ,19:>'11 1973"
KClJBEK, F.

Vingt . années de sur.ces attribué aux géometres et carto~
graphes tchécoslovaqul!s
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 1,
pages 1-3

I'ormaticn ďun orga"", central de l'Administration d'Etat
pour la brancl1e de gé'Jdésie 8t cartographie. Principales
tclches et activités observées pendant les derui"res vingt
années. Pespcctlves ďun développement ultérieur.

52Sf';37:100:
'<OUBA, J.
cuopératiun scientifico-technlque internationale en géu-
désie et cartugraphie
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 2,
pages. 31-33

EvaluatlOll de l'Essor dp. la coopération scientifico·techni-
que internationale dUfant la' période des vingt dernieres
al1Il8tSs et résultats :Jbtenus. Taches a assumer dans le
tlomaine de ľévolution scientifico-technique pour la pro-
chaine uénode.

331.L7G:528[437.1'.3 J

KILJ3~RGER, M.

lJévelOppemenl de l'initiatlve. des travailleurs dans le
rcssort du Dureau Teheque de Géodésie et Cartographie
Geodelický a kartografický obzor, 20, 1974, No 3,
pages 61-62

Rcsultats oblenus dans le domai"e du cl"veloppement dc
l'initiatlve des .trava[lleurs pendant les vingt dernieres
a:mces. Directions principales et buts du développement
de I'initiative des travailleurs pour la future période.

331.~76:52H[ 437.6)

VAJilA, J.
Développemenl III' I'initiírtive des travailleurs et de
l'asslstance socialc dans le ressurt du Bnreau Slovaque de
Céodésie et Cartographie en 1973
Geodetický a kart'Jgrafický obzor, 20, 197,j, No 6,
pages 151-152

Résultats oblEnus en 1973 Tache~ prlncipales pour l'année
1974 déterminées a la base de I'appel lancé par les auto-
rilés centra les en fa'leur du développement de I'initiative
dES travailleu,", adaptée.s pour les conditions spécifiques
du resort du nUI'eau Slovaque de Géodésie et cartographi.9.

528( 437,6) ,,1951,!19'13"
LENKU, D.

\'ingl années dl' sur.cés marquant la géodésie et carto-
graphie sluv'"lues
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 8,
pages 213-218

Organisation ďauturilés centrales pour les branches de la
géodési.e et de la ca rtographie. Taches ,1 remplir par le
ressort du Bureau Slovaque de Géodésie et Cartographie
et !eur réaíisation durant les vingt derniěres années.! Pro-
grmp.mes ess8iJtiels de conception pou!.' le développoment
ultérIcur.

526.001.5( 437.111,,1954/1973"
DELONG, B.
Vingt annécs d'activité de l'lnstltut de Recherehes Géo-
déslques, Topographlques et Cartographlques
Geodetický a kartografický obzo,r, 20, 1974, No 9,
pages 241-245

Fondation de I 'Institut de Recherches Géodésiques, Topo-
graphiques et c.qrtographil]ues (V(;GTK] et son évolution.
Bref aper~u' des prinl'ipaux résultats émanant de I'activité
de l'institut dans dlfférents secteurs de recherches' pen·
rlanl les 20 dernicrcs années. Perspective de I'activité
pourvue pouť la prochaine période.

526:Q61(437.17)
KASL, J.
Vingtleme anniversaire du Service Géodésique UnUié dans
la régio!1 de la Bohéme du Sud
Geodetický a kartografický obZOr, 20, 1974, No 10,
pages 271--274

Fonlia'tion de l'lnstitut Régional de Gécdésie et Carto-
graphie li Plzen. Taches prinGipales et leur réalisation
pendant les 2n derni"res ~nnées. Points de vue essentiels
Iie la conception pour la période prochaine.
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PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Vermessungstechnik, Č. 4/1974

B () j k o, A. V.: Některé možnosti automatizace vyhoto-
vení map velkých měřítek, s. ]21-122

Ne u m a n n, J. - Ti e,dek e n, R.: Nové optické kon-
strukční prvky fotogrammetrických a geudetických
přístrojů VEB Carl Zeiss- Jena, s. 123-125

S z a n g o I i e s, K.: 50 let způsobu orientace podle
Dtto von Grubera, s. 126-128

M a l' c k w a l' d t, W.: Matematické zpracování digita-
lizovaných křivek, S, 128-131

P a u I i, W.: Ještě jednou k adiční konstantě elektro-
optických dálkoměrů, s. 131-132

W e i d i g, F. - Mi e h I e, K.: Úkoly důlněměřické
služby spujené s provozem 60 m dlouhého dopravní-
kového těžního mostu na povrchovém dole Welzov
- jih, s. 133-136 .

H e i n k e, F. - K I e i n s t h ti ber, G.: Soubor progra-
mů pro řešení geodeticl,ých a důlnoměřických úloh
na počítačích JSEP, s. 136-138

M are k, K. H.: Apriorní rozbor přesnosti při stelární
triangulaci, s. 139-141

K n o l' k e, S.: Mezinárodní regionální kartografické
konference OSN, S, 142-143

H a a c k, E.: Konference OSN o standardizaci geogra-
fického názvosloví, s. 143-146

St ech e l' t, W.: Problémy vyhotovování katastrálních
map pro potřeby vybraných odvětví národního hos-
podářství v okrese Neubrandenburg, s. 146-148

Geodezija i kartografija, č. 4/1974

Pro v o l' o v, K. L.: Programy pro řešení geodetických
úloh na počítačích, s. 5-7

S t o j a n o v, S.: Výpočet azimutu nebeského tělesa
z hodinového úhlu t a zeměpisné šířky B místa pozo-
rování,s. 7-8

Zacharov, A. I. - S. Piridonov, A.!.: Nový teo-
dolit T 15, s. 9-14

Po b e d o n o s c ev, S. V. - N a li m o v, Ja. V.: Využití
oceánografických výzkumů při geometrické nive.laci,
s. 14-22

P o I e v oj, V. A.: Komplexní elektronická délková a
výšková měření, s. 22-27

B o l' e c k i j, M. Ju.: Zkušenosti s mechanizací zemních
prací při osazování geodetických znaků, s. 27-29

L a l' Č e n k o, E. G. - Lat e n k o, V. D. M u l' e n k o,
L. L.: Elektronické kalkulátory "Elektronika -70" a
"Elektronika - 70M", s. 30-32

Ga jda jev, P. A. - K o s t j u k o v s k a j a, N. S.:
K otázce použití "rozpětí" pro vyloučení geodetických
měření, s. 32-34

N o vos a d, V. S.: K otázce řešení rovinných mnoho-
úhelníků, s. 34-37

L o b a n o v, A. N. - Ž u l' k i n, I. G.: Budování auto-
matizovaného systému řízení technologických proce-
sů geodeticko-fotogrammetrické a kartografické vý-
roby, s. 37-45

Bo ik o, A. V. - Lim on t o v, L. fé'. -- Mi t 8 !ma n.
Je. Ja.: Analytické zobrazení vrstevnic pomocí auto-
matického koordinátografu na základě číselných mo-
delů vytvořených na počítači, s. 45-50

L v o v, V. K.: Metoda zpracování fotogrammetrických
snímků na univerzálních vyhodnocovacích strojích
s přetvořením svazků promítacích paprsků, s. 51-56

Tj u k i n a, L. S.: Zobecnění zkušeností s fotogrammet-
rickým vyhotovo-váním topografických map velkých
měřítek, s. 56-58

Č 'l. l' n i k o v, V. F.: Volba měříka topografických plá-
nů a vrstevnicového intervalu při mapování pro po-
třeby meliorací, s. 58-62

Vi duj ev, N. G. - K a v u n e c, D. nN. - K o v tun,
N. T.: Měřítka topografických map měst. s, G3-69

Br u g gel', V. G.: Národní atlas Kuby, s. 69-74

G e o l' g i jev, N. - V i d e lov, B.: Výpočet excentric-
kých fotografických a laserových pozo-rování družic
na samočinném počítači, s. 5-7

B a k a lov, P.: Přesnost p,řibližného způsobu vyrovnání
polygonů, s. 9-11

Č o n o v, G.: Geodetické práce na stavbě hotelu Riga
v městě Ruse, s. 12-17

Jan u Š, V.: Geometrická interpmtace výsledků měření
sedání staveb, s. 17-22

K i s i m o v, I.: Racionální zpracování dat získaných při
sledování pohybu skal, s. 22-25

S t o j a n o v, J.: Vliv horizontálního měřítka plastic-
kých map na určení hodnoty vertikálního měřítka,
s. 30-32

D u I s k i, T.: Nová geodeHcká a kartografická rada,
str. 49

Pe m per a, W. - 101' a s z, W.: Metoda komp,lexního
programování výroby, str. 50-52

Ho P f e 1', A. - Ze br o w s k i, W.: Problematika země-
dělských dopravních cest při po-zemkových úp,ravách
s použitím vynášecího stoUm KART!, II. část, str. 53
až 54

G i e m z a, W. - S 1i w a, L.: Praktické poznámky k pro-
vádění geodetických prací v akordovém systému, str.
54-56

O I ech o w s k i, H.: Varšavské zpětné protínání stano-
viska ze tří směrů, str. 73-73

B e k ker, L. - K a c z y Jí s k i, R.: Fotografování pod
vodou pro fotogrammetrické účely, str. 82-85

B I' (I k II: a n, L.: Někte,ré směry rozvoje kartograf'e il

gartografické reprodukce v Maďarsku, str. 86

S z y m a ľrs le i, M.: Nová etapa rozvoje geodézie a kar-
tografie, s. 89-92

S w i e 5 c i a k, Z.: Práce státního geodetického podniku
v zahraničí - úspěchy a perspektivy, s. 93-95

Da w i d z i u k, S.: Přeměna územní struktury v pod-
mínkách urychleného procesu modernizace zeměděl-
ství, s. 95-98

O l' Z ech o w s k i, Z.: Poznámky k návrhům nových
předpisů v oblasti e,vidence, stanovení hranic a klasi-
fikace pozemků, s. 99-101

Boj ar, J.: Novelizované zásady scelování pildy, s. 101
až 102

Jan u s z, W.: Konference na téma: Inženýrská geodé-
zie v procesu výstavby a exploatace průmyslových sta-
veb, Č. 103-105

Len c z o w s k i, A.: Kontrola stability vztažného hori-
zontu před začátkem měření posunů hydroenergetic-
kého objektu, s. 106-109

Lat o 5, S.: Oblast použití, výsledky a některé pro-
b:émy spojené s prací kompenzačních nivelačních
přístrojů, s. 109-113

Rod z y n k i e,w i c z, J.: Technické a užívané paramet-
ry hledače typu LR, s. 113-116

Z a I e s k i, M.: Školení kvalifikovaných měřičů, S, 116
až 117

Bo hon o s, B.: Perspektivy užití ortofotografie k vyho-
tovení a aktualizaci map velkých měřítek, s. 128 až
131

K a c z y ľrs k i, Z. A.: Fyziologické mapy pro p::l~řeb\,
urbanistiky, s. 132-134

G e dym i n, W. - K o P c e w i c z, A.: STRADA - sys-
tém numerického transformování geodetických údajů
pro potřeby projektování cest, S, 135-136

O. Schmausouá



~QUOPrRPRRHR
OPRAVUJE SPOLEHLIVĚ

• Theodollty a nlvelačnr pflstroJe (velké)

• ve své opravně

SběrnYl

it - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha t, Vodll!kova 30
Ji - Praha t, Jungrnannova t4
i4 - Praha. S, Janil!kovo n'bl'. t5
35 - Praha i, Táborltsk' t6

36 - Praha 4. Na Pankráci 2
4t - Liberec, tf. 5. května 32
42 - Plzeň, Veleslavinova 25
4i - Ostrava I, Mllfl!ova 4
44 - České Budějovlce, tf. 5. května 29
45 - Olomouc, tf. Osvobozeni 27

Upozorňujeme vás na soubor technických předpisů a norem vztahujících
se k stavební měřické praxi

Ing. Dr. V. Staněk - Ing. Dr. Jaroslav Svoboda

Měřické práce na stavbách
Obstarávání celého souboru uváděných předpisů a norem, z nichž třeba jen ne-
patrná část se dotýká záležitostí spojených s měřickými pracemi, je dnes velmi
obtížné, tím spíše, že některé jsou již zcela rozebrány. Tato pomůcka má umož-
nit náležitou orientaci v oboru a při event. sporech, které se často vyskytují
mezi jednotlivými partnery staveb.

Z OBSAHU:

• Zákony
• Vládní nařízení a vyhlášky
• Směrnice a předpisy

228 stran, 59 obrázkll, 63 tabulek, váz. 26 Kčs.

2. díl s pod titulem Měřická praxe
je samostatnuu lmihou, avšak opírá se a navazuje ve svých výkladech a ře-
šeních jednotlivých případů o .předpisy a normy uváděné v prvním dílu
knihy.

V tomto směru oba díly spolu bezprostředně souvisí a navzájem se doplňují.
272 stran, 292 obrázků, .12 tabulek, váz. 41 Kčs.

• Úřední komentáře
• Komentáře autorů přehledu
• ČeskO'slovenské normy

Přehled norem - Výtahy z norem

Kniha je určena především inženýrům atechnikllm provádějícím měřické práce
na nejrůznějších druzích staveb. Může sloužit také jako instruktivní příručka žá-
kům středních odborných škol i posluchačům vysokých škol stavebního směru.

Oba díly si můžete objednat přímo na adrese:
SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
113 02 Praha 1, Spálená 51


