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-528.066 : 681.3.06
CHARAMZA, F.
PODPROGRAMY,,pro práci se seznamy na počí-
tači ODRA 111113(dokončení).
Geoietický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 3,

s. 59-63, 5 obr., 2 tab.
Metáda transformace čfsla bodu - na adresu a její
využití při hledání údajů v seznamech souřadnic,
uložených v paměti samočinného počítače.RealI-
zace metody Ir podprogramech SEZNAM-1 a SE-
ZNAM-2 pro počítač ODRA 1003. Organizace pa-
měti umožňující rušit ,úda'je v seznamech aúspor-
ně využívat uvolněné paměťové 'kap.acity. Mož-
nOst užjtí principů metody i mimo oblast tech-
nických .výpočtů. Výsledky experimentů;

528.088.3

KUBAčEK, L.:

O plánovaní prelmosti merania.
GeJdetický a kartografický obzor, t"4, 1968, č. 3;

s. 64-67, 2 obr., 3 fab:,-;g lit. '
Výpočet mezních hodnot změn měřených veli-
čin, které není možno spolohlivě rozlišit pomocí
měi'enís danou střední chybou; Odvození pro
případ jedné veličmy' a souča:ného měření dvou
velič!Il. Č~elný pNkll:id.

528:74:528.4

PUKL, J.
Některé zkušenosti z techl!ickoh:Jsp~)dářského
map:lvá!!í.
GeJdetlcký a kartografický obzor,14,,1968,č. 3,
s. 68--69 '

Využití leteckého snímku. Spolupráco$ vla:tníky
a uživateli pozemktl. Doměřování před fotogram-
metrickým vyhodnocením a l{lasifikace. Závěry
vyplývající ze získaných zkušeností v býv. úGK
Brno. .

528.021.088.3 : 622.1

DRABANT, J., DOBIS, J.:
Presnost a hospodárnost' merania dIžok v, ~ik-,
mých banských dielach.
GeJdetický akartografick'ý obzor, '14, 1968, G. 3,

s. -70-76, 5 obr., 5 tab., 11 lit.
Nejčastěji používané )Íleto9Y měření délek pod-
zemních polygonových tahů pásmem v šikmých
báňských dílech ,a jejich stručný,""popiS. Vyhod-
nocenídéUtového měření z hlediska přesnosti
získapých vSlsledků. Časový a ekonomický rozbor
dálkoVého měření. ZávěryUkflzující na nutnost
změny dosavadní metodIkY' prací.

528.548.089.6

HERDA, M.

ZkouiíIq optického p~ova~ova!!9' 'Zelss PZL a cf-
lov,jichznal!ek pro, příma v,yty-čaní svislica.
GeOdetický' a kartografick;; obzor, 14,19M,č. 3,
s. 77-80, 7 obr., ~ lit.

Parametry :ak.onstrukce - přístroje: . Přesnost prO-
vážení, její vady achyby.PracovnL metody čtení
a provážení. VSlsl~dky provedených zkoušek.

528.066: 681.3.05

XAPAM3A, cf>.
nOJJ:npOrPAMMbI;rJ;JlJI pa60Tb1 C K/lTa'JIoraMJI Ha BY-
'lnCJlHTeJILHOH MaUIlme OJJ:PA 1003 (oKOH\laHHe).
feOJle3H\leCKHH H KapTorpaepH'leCKHH 0630p, 14, 1958,

No 3, c. 59-63, 5 epHr., 2 Ta6.
MeroJl TpaHcepoPM\lIJ;HH HOMepa nýHKTa B upec H ero
HCnOJlb30BaHHe ,npH OTblCKHllaHHH ;rJ;aHHblXB KaTaJlO-
raXKOOp)lHHaT" nOMeUleHHblX B naMJlTH aBTOMaTH\leC-
KOH RI.!'lHCJlHTeJlbHOHMaI1JHHbI. Oe} III~CTBJleHHeMe:ro-
Jla BnoanporpaMMax SEZNAM - 1 H SEZNAM - 2
JlJlJl BtiI\lHCJlHTeJ!I>HOňMallIHHl>I OJJ:PA 1003. OpraHH~
3aIJ;HJI naMJlTH Ii03BOJlJlIClIlaH QTMeHJlTh JlaHHble B Ka-
TaJlOraX HSKOHOMHO, HCnOJIb30BaTl.' BblJleJJeHHoH MOUl-
HOCTH.naMJlTIl. B03MOlK!lOCTh npHMeHeHRJi: npHHIlHnOB
MeTOJla H BHe 06JIaCTH TeXHH\leCKHX Bbl'lHCJIeHHH. Pe-
3YJlbTam SKcnepIlMeHTOB.

528.088.3

I<YBA tfEK, JI.
O nJlaHHpOBaHJlH ro'lHOCm Jl3MepeHHJI.
reoJle3H'IeCKHH H KapTorpaepH'leCKHH 0630p, 14, 1968,

No 3, c. 64-67; 2 epHr., 3 Ta6., JIHT. 4.
Bbl'lHCJleHHe npeJleJIbHblX 3Ha\leHHH H3MeHeHHH H3Me-
peHHblX BeJIHqHH, KOTOpblXHeJlb3J1 HaJlelKIIO pa3JlH'lHTb
npli ,nOMolIlH. H:mepeHll'll: C JlaHHoHcpe,ltHeH ouiH6KOH.
Bl>IBO.!tJlJlJl cJlY'laJl cl!'IHOH BeJlH\lHHbI H OJlHOBpeMeH-
Horo H3MepeHHIÍ' ,li.Byx BeJIH'lHH. tfHCJlOBOH npHMep.

528.74 :"528.4

ITYKJI, :ft
HeKoropbIH '.OUbIT ~Jl3 Te",HHKo-X01JlHCTBeJ!HOHC·UMKJI.
feOJle3H\leCKHil: H KapTorpaepH'leCKHH 0630p, 14, 1958,
No 3, c. 68-69.

HCrrOJIb30BaHHe- a3pOCHHMKa. COTPY.lUIWIecTllO C BJla-
neJIbll;aMH H. nOJlb3_0BaTeJlJtMH yronHH. ,113MepellHe )1.0
IIa'laJIa- epoTorpaMMeTpH'IecKolí: o6pa.6oTKU H ,l(.iIaccH~H_
KaIJ;liH.3aKJIlO'lea.lii( BblTeKaIClIllie H:LUOJlY'leH'Horo onbl-
Ta B 6blBllIeM I1HCTHTYTe reOne3HH H KapTOrpaepHIi
13 r. EpHO. '

528.021.088.3: 622.1

JJ:PAEAHT, R., JJ:OEI1C, ~., .
TO'lHOCTLJI S:KOHO.MHOCTLH3MepeHHJI ;rJ;JlJlHB KOCMXrop-
HMx'BLIpa6OTKax.
feOne3H'leCKHH JI .KapTorpaepH'IeCKHH 0530p, 14, 1968,

No 3, c. 70-76, 5 epHr., 5 Ta6., JllIT. 11.
tfalIl~Bcero npRMeHJill}olble MeTOJlbI Jl3MepeHJlJÍ MJlH
nOJl3eMHblX nOJlJlrOHHJ,IX XOJlOB JIeHToŘ B KOCblX rop:.
HblX Bblpa6oTKax, JlX KpaTKOe omrcaHHe. 06pa6OTKa
)I:ItHeHlIOrO Jl3MepeHHJI C TO'lKH 3pelÍHH TO'lHOCTJI,nOJIY-
qeHHblX pe3YJIbTaTOB. AlIaJIH3 BpeMeHJI H SKOHOMJI\lec·
KHH aH3.JlJl3' JlHHeHaOroH3MepeHHx. 3aKJIIO\leHHJl:-nOKa'
3b1BaIOlIllie .Heo6xo,ltHMOCTb H3MeHliHHJI cYlIleCTBYIOÍll;~H
MeTOJlIlKJIpa60T.

528.548.089.6

rEI;'JJ:A,M.
HCILblTaHHe OlITRlleCI(Oro lleHTpHpa UeHcc II3JI iI BH-
3HpHLIX 3HaKOB ;rJ;JlJInpJtMoH -pa30HBKH BepTHKaJlH.
f'eoJtll3HtiécKHii -li ,~KápTorpáepHqecKHŘ06sop, 14, lQ68,

No 3, c. 77-80.-7q;Hr., JlHT. 7. '
rIapaMetpbl' JI KoHCTpYKll;HHnpn6opa. TO'lHocn.ycTa-
HOBKli- lIO oTBecy, ée :HeJlOCTaTKJIH ollIJl6KH. Pa60'lJle
MeTO.lJ;bl-"ITeHHJi -jr ďYCTaH'oBKH-n0If.TBecy. Pe3YJIbTam
HCnOJlHeHHblXHCnhlTaHJlH. - .f'Ogrllt-,. '

,rc:.'('ý CI, J
!1l!Oq,

~ Il._.. <. " I



528.066 : 681.3.06
CHARAMZA. F.
Unterprogramme liir dle Arbeit mit den Ver-
zeichnissen· auf der Recheuanlage ODRA 1003
(Beendung).
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 3
Seite 59-63, 5 Abb.• 2 Tah.

Transformatlonsmethode der Punktnummer auf
die Addresse und deren Au~nutzung beim Suchen
in: den KoordiI),atenverzeichnissen, welche im Ge-
dll.chtniS der automatischen Rechenanlage ge-
speichert sind. Realisierung der Methode in Un-
terprogrammen VERZEICHNIS-1 und VERZEICH-
NlS-2 filr den Rechner ODRA 1003. Organlslerung
des Ged1ichtnisses. welches eine Lllschung der
Angaben in den Verzeichnissenund wlrtschaft-
liche Ausnutzung der freien Kapazitll.t des Ge-
d!\chtnisses ermoglicht. Mo~lichkeit einer Anwen-
dung der Prinzlpe dieser Methode auch bel an-
<Jeren als technischen Rechenarbeiten. Ergebnlsse
der Versuche.

528.088.3
KUBÁCEK, L.
Ober ttie Planung der Mel\genllnigkeit.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 3
Seite 64-87, 2 Abb., 3 Tab., 4 Lit.

Berechnung der Grenzwerte der Verll.nderungen
gemessener Grofien, welche ~1ttels Messung mit
gegebenel11 mittleren Fehler nicht verlll.f.ilicher-
wei?e unterschieden werden konnen. AbleitUng
fiir den Fall einer Grofie und gleichzeitlger
Messung von zwei GroBen. Numerisches Beisplel.

528.74: 528.4
PUKL, I.
Elnige Erfilhrungeifmit· der Aufnahme der wirt-
schafts-techniscben Karte.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 3
'-Seite 68-69.

Ausnutzungdes LuftbUdes. ZÍJsammenarbeit mit
den ElgentUmern und NutznieBern der Grund-
stUcke. Nllchmessung vor der photogrammetri-
sehen Auswertung und Deschlffrierúng. SchluB-
folgerungen auf Grund errelchter Erfahrungen
im ehemaligen Tn3titut fUr Geodll.s1e und Karto-
graphie in Brno:-

528.021.088.3 : 622.1
DRABANT, I., DOBIS, I.
Genantgkeit und Wlrtschaft1ichkeit der Llingen-
messung 1m geneigten Grubenbau.
GeéJdetlekýa 'kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 3,
Seite 77-80, 7 Abb., 7 Lit.

Alteste angewendete Met1].oden der L1l.ngenmes·
sung untertll.giger PolygonzUge mittels MeBband
im geneigten Grubenbau und deren kurze Be-
schrelbung. Bewertung der Lll.ngenmessung aus
dem Gesichtspunkt der Genaulgkeit der erreich-
ten Ergebnisse. Zeit- undWirtschaftlichkeitsana-
lyse der Lijngenme:stmg. SchluBfolgerungen, wel-
che auf dle Notwendlgkeit elner Anderung der
bisherlgen Arbeitsmethode hlnwelsen.

528.548.089.6
HERDA, M.
Priifungen dlls optlschen Prlizisionszanithlotes
Zaiss PZL und der Zielmarken fiir die unmíttel-
bareAblotungeiner VertikaÍe.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 3,
Seite 70-76, 5 Abb" 5 T,ab., 11 Lit

.Farame-ter ·und KonstrukUon des Ger1l.tes. Ge-
naulgkeit der Ablotung, deren Nachteile unu
Fehler, Arbeitsmetboden ,der Ablesung und Ablo-
tung. Ergebnisse der aU3geIiihrten Priifungen.

528.066 : 681.3.06

CHARAMZA, F.
Subroutines for list operations for the Odra 1003
computer. (Part II.)
Geodetický a kartografický obzor, 'U, 1968, No. 3,
p. 59-63, fig. 5, tab. 2.

Transformation of point number to the adress
and its utilization for acccssing in the I1sts of
cO::lrdinates which have been stored in the com-
puter. RealizaUQn of this method ln the SE-
ZNAM-I and SEZNAM-2 programmes for Odra
1003. Storage organizatiOIll with cancelling ln the
l1:ts and maklng use of tree storage capacity.
Possibilities of making use of thls method ln
other than technical computation. Experimental
results.

528.088.3
KUBÁČEK, L.
Measuring accnracy design.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 3,
p. 64-67, 2 Hg., 3 tab., llt. 4.

Computation of limit values of the measured
quantitíes. changes which can't be discriminated
by measuringš with a given mean prrqr. Derlva-
tion ln casf'! of one qlJantity /Ind simultaneous
me3.surings of two quantities. Numerlcal example.

528.74: 528.4

PUKL, I.
Some experience:s with technical-economical
mapplng.
Geodetický a k&rtografický obzor, 14, 1968, No. 3,
p. 68-69.

Maklng use of aerial photographs. Cooperation
witb the lot owners and users. Field completi-
tiOH surveys before plotting, photo interpreta-
tlon. Some experiences fram the ÚGK Brno.

528.021.088.3 : 622.1

.DRABANT, J., DOBIS, J.
Accuracy and economy of distance measnrlngs
in the oblique openlngs.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 3,
p. 70-76, 5 fig., 5 tab., 11 llter.

The most frequently used methods of under-
ground traverse me3.suring by means olf mea:ur-
ing tape in the obliqueopenings. Accuracy of
measuring. Economlcal evaluation and need ol
time. Need of new methóds.

528.548.089.6
HERDA, M.
Tests of Zeiss PZLplumbing machin:l and measnr·
ing marks for the direct plnmb. line alignment.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, NO. 3,
p. 77-80, 7 f1g., lit. 7.

Design.· and properties of the machlne. Plumbing
<!ccuracy, errors and aberrations. Method pf
plumbing and reading. F.xperimental result:;.
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pro práci se seznamy
na počítači ODRA 1003

Ing. František Charamza, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Praha

5.1.2. E~idence volných buněk
V podprogramu SEZNAM-I byl definován globální re-
gistrátor volných buněk GR jako buňka, která v prů-
běhu výpočtu dynamicky indikuje první volnou buňku
v poli údajů. Přitom byly jako volné označeny ty
buňky pole údajů, na něž nebyl k danému okamžiku
uložen žádný údaj. Vzhledem k sekvenčnímu ukládání
údajů tvořily volné buňky souvislý úsek paměti s po-
stupně rostoucí počáteční adresou a pevnou koncovou
adresou bmax•
U podprogramu SEZNAM-2 přistupují k takto defi-

novaným volným buňkám ještě buňky uvolňované
podprogramem podle požadavků hlavního programu,
rušením údajů uchovávaných pouze dočasně. Buňky
uvolněné rušením údajů v seznamu Si tvoří souvislé
úseky paměti o Pbi buňkách resp. (PÍli + I) buňkách,
má-li Si řetězovou strukturu. Evidenci uvolněných
buněk zajišťuje podprogram SEZNAM-2 stejnou tech-
nikou, jaké užívá k zabezpečení korespondence položek
odpovídajících stejnému klíči v seznamu s řetězovou
strukturou (5.1.1). První buňka každé "mladší", tj.
později vzniklé skupiny uvolněných buněk, obsahuje
tedy adresu nejbližší "starší" skupiny, přičemž první
buňka "nejstarší" skupiny uvolněných buněk obsahuje
-x-o K dynamickému uložení počáteční adresy "nej-
mladší" skupiny buněk uvolněných v seznamu Si
slouží zvláštní buňka, kterou ozmt~íme jako registrátor
uvolněných buněk Ri. Adresy těchto registrátorů sta-
noví uživatel podprogramu. Obecně se předpokládá,
že každý seznam bude mít vlastní registrátor a odpoví-
dající posloupnost ("generaci") skupin uvolněných bu-
něk. Je však na vůli uživatele, aby podle potřeby ně-
které registrátory ztotožnil, a tím připravil vytvoření
společné posloupnosti skupin uvolněných buněk, jaké-
hosi fondu uvolněných buněk společného většímu
počtu seznamů. Může tak učinit tehdy, jsou-li skupiny
uvolněných buněk v korespondujících seznamech stej-
ného rozsahu. Vedle registrátorů uvolněných buněk Ri . a,

užívá podprogram SEZNAM-2 rovněž globálního re-
gistrátoru GR ke stejnému účelu jako podprogram
SEZNAM-I. Rozdíl spočívá pouze v tom, že počáteční
obsah GR není roven b, ale b + N, kde N je počet
zpracovávaných seznamů. Buněk o adresách b, b + I, .
..., b+ N-I užívá podprogram SEZNAM-2 jako
pracovních. Počáteční obsah registrátorů Ri je ro-
ven -x-o

Při ukládání položky do seznamu je nejprve testo-
ván obsah odpovídajícího registrátoru Ri• Je-li jeho
obsah roven -X-, budou údaje uloženy podle obsahu
GR. V opačném případě jsou k dispozici uvolněné
buňky a adresa pro uložení údajů se stanoví podle
obsahu Ri• Po uložení položky se obsah registrátoru
GR nebo Ri upravuje tak, aby správně vyjadřoval
okamžitý stav pole údajů.

Předpokládejme, že v hlavním programu byly defino.
vány tři seznamy So (kompaktní struktura, PbO = 2),
Sl (kompaktní struktura, Pb1 = 3) a S2 (řetězová
struktura, Pb2 = 5). Tyto seznamy Si nechť obsahují
položky iP; podle následujícího přehledu

(řetěz položek
s klíčem 2k1)'

Pořadí ukládání (rušení) položek nechť je dáno po-
sloupností

OP1 2P1 oP2 2P2 1P1 oP3 (oP2) 2P3 (oP3) (2P3)
(oP1) rl'4'

-,lJ.- R.I I :I., I I

I •• I

R,I I .. I I,u,

.. R.I I :I., I I-
I l., I Re«:lstrátory uyol-ninjch _

.

GRI 1",+6 I ~
,u,

GloWln( resl-
strátor volnjch
bunlk

,u.

1..,
-

I .. I ------

Potom obr. 4 schematicky znázorňuje stav polí klíčů,
pole údajů a registrátorů Ri a GRpo uložení položky oP4,

Symbolem iTé; je označován obraz klíče položky iP;,
symbol .U; označuje odpovídající údaje. Znakem ,,-"
jsou vyznačeny buňky, které v daném okamžiku obsa-
hují některé údaje zrušených položek.

-

,k, I :1.,1 -
S1- poJ. kUlA

II .k. I >'. I
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počítači ODRA 1003

I
Označeni podprogramu Střádač IIndexreg• PoznámkaB7

1 Příprava I y -

I
y - adresa oq níž počínaje jsou ulo-
ženy charakteristiky (10)

2 Qti klíč a údaj - -
3 Cti klíč ze seznamu klíčů - -
4 Čti seznam i - ~.index seznamu Si
5 Tisk klíče - k
6 Definuj seznam pro ukládání i - i-index sezr,amu Si
7 Definuj seznam pro hledání i - i-index seznamu Si
8 Definuj příjemce údajů ex - <x-"příjemce údajů" viz (3)
9 Definuj zdroj údajů f3 - f3-"zdroj údajů" viz (3)
10 Ulož - k
11 Hledej-ruš-přepiš rp k rp - viz tab. 4.

.

Popsaný způsob rozmísťování údajů využívající
uvolněných buněk v poli údajů, lze snadno programově
realizovat. Např. k uložení položky (k, Ui) do seznamu
kompaktní struktury stačí při (R) =1= -x- progra·
movat vzorce

{RÚ -- w(k)n

«Rúr) -- Rr

Ui --(w(khr) + i-I (i= 1,2, ... , pí,).

Podobně platí pro uložení i·té (i> 1) položky (k, Uji)

určitého řetězu do seznamu řetězové struktury

(w(khú -- POM1

(R1) -- w(khr

«RÚÚ -- R1

(POMÚ -- (w(khúI ,

Té __ w(k)(r-2r)

-x· __ POM
1
•

5.2. Funkce podprogramu SEZNAM-2

Podprogram SEZNAM.2 představuje soubor podpro.·
gramů, pomocí nichž může uživatel realizovat až jede-
náct různých operací. Typ operace není určen číslem
operace jako je tomu u podprogramu SEZNAM.I, ale
je dán počáteční adresou odpovídajícího dílčího pod.
programu. Přehled podprogramů spolu s požadavky
na rozmístění vstupních parametrů podává tab. 3.

V tab. 3 je symbolem fP značen parametr, jehož hod·
nota definuje jednu ze třinácti možných variant po.
užití podprogramu HLEDEJ.RUŠ.PŘEPIŠ podle
tab. 4.

Stručně popíšeme funkci jednotlivých podprogramů.
Symbolem Ki budeme označovat návrat z podpro.
gramu do hlavního programu na adresu K + i, kde K
je adresa návratu stanovená uživatel~m.

Funkce: Podprogram slouží k přípravě podprogramu
SEZNAM.2 pro plnění jeho ostatních funkcí. Činnost
podprogramu je řízena charakteristikami seznamů (10),
o nichž se předpokládá, že jsou spolu s mezními adre-
sami b a bmax uloženy na adresách y až y + 2N. Náplň
podprogramu PŘfPRA VA v podstatě tvoří nulování
buněk všech polí kličů, formování počátečního stavu
registrátorů Ri a GR a odvození jistých extrakčních
. konstant, pomocí nichž transformuje SEZNAM.2 klíče
na adi:esy. Podprogram PŘfPRA VA musí být volán
dříve než kterýkoliv z podprogramů ČTI SEZNAM,
ULOŽ a HLEDEJ-RUŠ-PŘEPIŠ.· .

Funkce: Podprogram'pracuje analogicky jako stejně
označená funkce podprogramu SEZNAM-I, tzn. čt;e
z děrné pásky klíč k a bezprostředně následující číslo.

výstup: Ko: byl přečten klič a následující číslo
Kr: místo kliče bylo přečteno záporné číslo

- číslo, které případně následuje, pře-
čteno nebylo.

Funkce: Definujme seznam kličů jako posloupnost m
klíčů ki zakončenou číslem -1 (m > 1). Funkce pod.
programu spočívá v tom, že přečte klíč ki z děrné pásky
seznamu kliČů.

výstup: Ko: po zpracováníkličeki
Kr: po zpracování čísla -1 zakončujícího

seznam kliČů.·
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-<::::::~ Operaoe
Hledej I ledej

~ Hledej Ruš Ffepiš + + Poznámka
Operand ~~

Iuš I j'epiš

Položka 21 O 3 20 23 Pouze pro seznamy

Řetěz položek
kompaktní struktury

31 10 - 30 - Pouze pro seznamy
"Nejmladší" po- řetězové struktury
ložka 41 2 4 42 44

Funkce: Podprogram čte z děrné pásky posloupnost
položek zakončenou číslem -I a doplňuje jí seznam Si
uložený v paměti, případně seznam zakládá. Index i
seznamu Si je vstupním parametrem podprogramu.
Formát děrovaných dat, tj. struktura a počet údajů
v položce, musí odpovídat charakteristikám, s nimiž
pracovala PŘíPRAVA. Při čtení položek seznamu
s kompaktní strukturou signalizuje podprogram ČTI
SEZNAM případný opakovaný výskyt stejného klíče
a dává uživateli možnost seznam korigovat. Podpro-
gram ČTI SEZNAM definuje seznam pro potřeby ná.
sledujících volání podprogramu ULOŽ a obecně ruší
(při různosti hodnot vstupních parametrů) účinky bez-
prostředně předcházejícího vyvolání podprogramu DE-
FINUJ SEZNAM PRO UKLÁDÁNí. Je tedy např.
možno seznam Si přečtený pomocí ČTI SEZNAM do-
plňovat užitím podprogramu ULOŽ, aniž by bylo
třeba volat 'podprogram DEFINUJ SEZNAM PRO
UKLÁDÁNI.

výs tup: Ko: posloupnost položek byla přečtena a ulo-
žena v Si

K1: položku není možno uložit, protože pole
klíčů je obsazeno

K2: položku není možno uložit, protože pole
údajů je obsazeno.

Funkce: Podprogram TISK KLíČE tiskne nebo dě-
ruje klíč stejnou formou jako podprogram SEZNAM-1
(odst. 4.3). '

výstup: Ko•

Funk ce: Podprogram modifikuje podle hodnoty vstup-
ního parametru i podprogram ULOŽ tak, aby při
vyvolání ULOŽ byla položka uložena do seznamu Si'
Platnost modifikace se vztahuje na všechna časově
následující vyvolání podprogramu ULOŽ, pokud ne-
byla zrušena vyvoláním podprogramů ČTI SEZNAM
nebo DEFINUJ SEZNAM PRO UKLÁDÁNí s jinou
hodnotou parametru i.

výstup: Ko.

Fu nk ce: Podprogram modifikuje podle hodnoty vstup-
ního parametru i podprogram HLEDEJ-RUŠ-
PŘEPIŠ tak, aby tento podprogram pracoval se sezna·
mem Si' Platnost modifikace se vztahuje na všechna
časově následující vyvolání podprogramu HLEDEJ-
RUŠ-PŘEPIŠ, pokud nebyla zrušena dalším vyvo-
láním podprogramu DEFINUJ SEZNAM PRO HLE-
DÁNí s jinou hodnotou parametru i.

Funkce: Podprogram modifikuje podle hodn5lty
vstupníboparametru lX podprogram HLEDEJ-RUS-
PŘEPIŠ tak, aby tento podprogram ukládal údaje na-
lezené v Si od adresy lX počínaje. Platnost modifikace
se vztahuje na všechna časově následující vyvolání
podprogramu HLEDEJ-RUŠ-PŘEPIŠ, pokud ne-
byla zrušena dalším vyvoláním podprogramu DEFI-
NUJ PŘíJEMCE ÚDAJŮ s jinou hodnotou para-
metru lX.

Funk ce: Podprogram modifikuje podle hodnoty vstup-
ního parametru {J podprogramy ULOŽ a HLEDEJ~
RUŠ-PŘEPIŠ (operace PŘEPIŠ - viz dále) tak,
aby tyto podprogramy doplňovaly seznam Si údaji
uloženými na adresách {J, {J + I, .... , {J + Pbi- 1.
Platnost modifikace se vztahuje na všechna časově ná-
sledující vyvolání podprogramů ULOŽ a HLEDEJ-
RUŠ-PŘEPIŠ, pokud nebyla zrušena dalším vyvo-
láním podprogramu DEFINUJ ZDROJ ÚDAJŮ s ji-
nou hodnotou parametru {J.

Funkce: Podprogram uloží do seznamu Si položku
definovanou obsahem indexregistru B7 (obraz klíče)
a obsahem buněk {J, {J + I, ... , {J + Pbi-1 (údaje).
Adresu {J resp. index seznamu i stanoví uživatel vyvo·
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láním podprogramů DEFINUJ ZDROJ ÚDAJů ({J)
resp. DEFINUJ SEZNAM PRO UKLÁDÁNí (i)
(příp. ČTI SEZNAM (i».

Výs tup: Ko: položka byla uložena do seznamu Si
K1: položku není možno uložit, protože pole

klíčů je obsazeno
K2: položka nebyla uložena, protože seznam

Si má kompaktní strukturu a bylo zjiš-
těno, že již obsahuje položku se stejným
klíčem

Ks: položku není možno uložit, protože pole
údajů je obsazeno.

'(,ec)
T

6

'roUn"r
-.pIiOd'-----'-----'

_____..•••••••.•. _ ••.Jf.1/iIIf:l.tl-~ 90)

29 58 115 2)0 461 n
(32) (G4) (1~) (256) (512) . (Pa'

Funkce: Podprogram může plnit rozmanité operace
v závislosti na hodnotě vstupního parametru cp (tab. 4).
Operandem je položka ze seznamu Si, který byl defi-
nován při časově nejblíže předcházejícím vyvolání pod-
programu DEFINUJ SEZNAM PRO HLEDÁNí (i).
Má-li Si řetězovou strukturu, může být operandem
buď "nejmladší" (tj. nejpozději uložená) položka, nebo
v některých případech i řetěz položek. Operand je indi.
kován klíčem položky Je, jehož obraz 1č musí být zaslán
do indexregistru B7 před vyvoláním kterékoliv funkce
podprogramu HLEDEJ-RUŠ-PŘEPIŠ. Výsledek
operace není definován, předpokládá-li operand jinou
strukturu seznamu než je struktura seznamu Si' Zá-
kladní operace z tab. 4 mají násled~jící význam:

HLEDEJ - podprogram nalezne údaje příslušného
operandu a uloží je od adresy IX počínaje. Adresu IX sta-
noví nejblíže předcházející vyvolání podprogramu DE-
FINUJ PŘíJEMCE ÚDAJŮ (IX). Je-li operandem po-
ložka nebo "nejmladší" položka, budou údaje uloženy
(přesunuty) na adresy IX, IX + 1, ... , IX + pÍJi-1. Je-li
operandem řetěz položek, budou na tyto adresy ulo-
ženy údaje "nejmladší" položky v řetězu, na adresy
IX + PÍli, IX + pÍJi+ 1, ... , IX + 2pí,i-1 údaje nej-
bližší "starší" položky atd. Bude tedy v takovém pří-
padě pořadí položek opačné, než bylo pořadí jejich
ukládání do seznamu. Při výstupu .z podprogramu
HLEDEJ-RUŠ-PŘEPIŠ užitého k operaci HLE-
DEJ (resp. HLEDEJ + RUŠ nebo HLEDEJ + PŘE-
PIŠ) je ve střádači uložen počet přesunutých údajů
(obecně celočíselný násobek Pw).

RUS - podprogram ruší údaje operandu tím, že
buňky v poli údajů obsazené údaji opera.ndu připojí

prostřednictvím registrátoru Ri k uvolněným buňkám
Podle potřeby ruší i obraz klíče v poli klíčů.

PŘEPIŠ - podprogram nahrazuje údaje operandu
v poli údajů jinými údaji, které vybírá z adres {J,
{J + 1, ... , {J + P~i-1. Adresu {J stanoví nej-
blíže předcházející vyvolání podprogramu DEFINUJ
ZDROJ ÚDAJŮ ({J). Operandem v operaci PŘEPIŠ
(resp. HLEDEJ + PŘEPIŠ) nesmí být řetěz položek.

Nepřítomnost klíče k v seznamu Si je v každém
případě signalizována speciálním výstupem (K1)z pod-
programu.

Kromě uvedených tří základních operací může být
užito i dvou jejich kombinací: HLEDEJ + RUŠ
a HLEDEJ + PŘEPIŠ. Jejich vyvolání je funkčně
ekvivalentní postupnému vyvolání odpovídajících zá-
kladních operací, klade však menší nároky na strojní
čas.

Funkce podprogramu HLEDEJ-RUŠ-PŘEPIŠ
není definována pro jiné hodnoty parametru cp, než
jaké udává tab. 4.

výstup: Ko: požadovaná operace byla provedena
K1: klíč k nebyl v seznamu Si nalezen.

Účinnost užité varianty transformační metody a její
chování při různých hustotách klíčů ~a různých veli-
kostech pole klíčů Pa byly ověřovány praktickými
zkouškami na počítači ODRA 1003. Podkladem expe-
rimentů byly seznamy souřadnic (x, y) bodů existují-
cího bodového pole (lokalita Kutná Hora). Výsledky
zkoušek mají do jisté míry ilustrativní význam, neboť
_jsou ovlivněny mj. i statistickým ;rozdělením klíčů
v těchto konkrétních seznamech.

6.1. Srovnání s metodou sekvenční

Pro posouzení efektivnosti užité metody byl vedle pod-
programů SEZNAM-l a SEZNAM-2 sestaven i opti-
malizovaný podprogram SEZNAM-O, který realizuje
metodu sekvenční. Podprogramem SEZNAM-O a SE-
ZNAM-I byly potom zpracováuy seznamy s různým
počtem položek (n). Přitom počet položek n v jednotli-
vých· seznamech byl určen tak, aby při konstantní
hustotě klíčů (~= 0,90) byla velikost Pa odpovídají-
cího pole klíčů zvolenou celočíselnou mocninou dvou.
Výsledky pokusů jsou znázorněny na obr. 5 a 6.

Na obr. 5 jsou zakresleny grafy, které vyjadřují
průměrné doby, potřebné k vyhledání jedné položky
v seznamu o n položkách (bodech). Z obrázku je pa-

58 115 23D 461 n
(64) (T28) . (256) (512) (P

1
)

1968/62



Charamza, F,: PODPROGRAMY pro práci se seznamy na
počítači ODRA 1003

Geodetický a kartografický obzor
ročník 14 (50), číslo 3/1968 63

trno, že časová úspora při užití podprogramu SEZNAM-l
se s rustem seznamu zvětšuje a dosahuje např. v se·
znamu souřadnic 461 bodu v pruměru 5,5 sec na vyhle-
dání souřadnic jednoho bodu. Pro větší názornost je
v obr. 5 vyznačena i doba potřebná k vlastnímu vý-
počtu souřadnic bodu protínáním vpřed z jedné kombi-
nace určujících směru.

t(soc)
1.0

0.9

Ze zpusobu ukládání klíču a údaju do paměti vy-
plývá, že podprogramy SEZNAM-l a SEZNAM-2 bu-
dou výhodné zejména tehdy, nebude-li při zpracování
seznamu podstatně převládat ukládání položek nad
jejich hledáním. Při ukládání položek je totiž metoda
sekvenční zřejmě rychlejší než metoda transformační
neboť užívá jednoduššího zpusobu uložení klíče v poli
klíču. Představu o rychlostech obou metod podává
obr. 6, kde jsou vyznačeny pruměrné doby potřebné
k přečtení jedné položky z děrné pásky a jejímu uložení
do paměti, opět v závislosti na velikosti čteného se-
znamu. Uvážíme-li podobně jako na obr. 5 seznam
o 461 položkách, bude časová ztráta při uložení jedné
položky podprogramem SEZNAM-l přibližně 0,4 sec.
V tomto konkrétním případě bude tedy metoda trans-
formační výhcidnější tehdy, nebude-li poměr počtu
ukládání položek k počtu jejich hledání vyšší než asi
13: 1.

'Poznámka 1. Na obr. 5 a 6 jsou body vyznačené
kroužky spojeny čárkovanou čarou pouze pro zvýšení
názornosti obrázků. Jak bude ukázáno v odst. 6.2,
neaproximuje čárkovaná čára studované závislosti
v bodech mimo kroužky.

6.2. Vliv veličin ~ a Pa na rychlost zpracování
seznamu

Při srovnání metody transformační s metodou sek-
venční jsme v minulém odstavci předpokládali, že pod- .
program SEZNAM-l pracuje s konstantní hustotou
klíču ; = 0,90, při speciálně volených hodnotách Pa'
Předpokládejme nyní naopak, že hustota klíču se mění
při konstantní velikosti pDle klíču Pa' Uvážíme-li prin-
cip transformační metody, mužeme očekávat, jak jsme
už naznačili v odst. 3, že podprogramy SEZNAM-l
a SEZNAM-2 budou pracovat tím pomaleji, čím vyšší
bude hustota klíču ~. Ke kvantitativnímu posouzení
této závislosti slouží obr·. 7.

Na obr. 7 jsou podle výsledku experjmentu s pod-
programem SEZNAM-l zakresleny tři lomené ,čáry,
udávající pmměrné doby potřebné k vyhledání jedné
položky v seznamu s hustotou klíču ~ pro pole klíču

064,128 a 512 buňkách. Pruběh čar potvrzuje očeká.
vaný mst doby zpracování seznamu a navíc ukazuje,
že při daném ~ je tato doba závislá i na velikosti se·
znamu. Srovnáním s obr. 5 zjistíme, že transformační
metoda je výhodnější než sekvenční i při plně obsa-
zeném poli klíču (; = 1,00).

Obr. 8 ilustruje závislost doby potřebné k vyhle-
dání jedné položky na velikosti pole klíču Pa V těch
obvykle ojedinělých případech, kdy Pa není celočíselnou
mocninou dvou (viz pozn. 2 k odst. 3). Podkladem ke
konstrukci grafu byly časové snímky dob hledání
podprogramem SEZNAM-l v seznamech s Pa = 128,
160, 200, 240, 255 a 256, přičemž odpovídající počty
položek n byly voleny tak, aby ~= 0,90. Podobně jako
obr. 5 je i obr. 8 doplněn čárkovanou spojnicí bodu,
vyznačujících pruměrnou dobu hledání v seznamech
s Pa = 2

'
(j = 5, 6, 7,8).

Porovnáním obrázku 8 a 5 zjistíme, že i v nejméně
příznivém případě (Pa = 255) bude položka vyhledána.
podprogramem SEZNAM-l v pruměru o 1 sec rychleji
než podprogramem SEZNAM-O.

tCsecj
2.0

1211' 1&7 aOo 240 256 Pa
(115) (144) (HlO) (216)(230), (11"0,90 Pa) ,

Podprogramy SEZNAM-l a SEZNAM-2 usnadňují
a podstatně urychlují práci se seznamy na počítači
ODRA 1003. JsoU: bezprostředně použitelné pro vše-
chny seznamy, jejichž klíče mají obecnou strukturu
k1-k2 -ks (4), tedy např. při řešení rozmanitých úloh
spojených s určováním souřadnic bodů bodového pole.
V této souvislosti bylo např. užito podprogramu
SEZNAM-l v programu pro zpracování měřických
přímek [4]. Principy užité metody jsou však natolik
obecné, že po menších úpravách lze obou podpro.
gramu užít i ke zpracování seznamu s klíči jiných
struktur, a to nejen v oblasti technických výpočtu, ale
i ve vzdálenějších oborech jako je evidence nemovitostí,
mechanizace administrativních prací aj. V článku po-
psané principy byly např. aplikovány v programu vý.
kaznictví geodetických prací [5], který pracuje až se
14 ticifernými klíči.

Případný převod podprogramu na jiný typ počí-
tače umožňuje podrobná programová dokumentace
obsažená ve výzkumné zprávě [7].
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Lubomir Kubáček,
Ústav teorie merania 5AV,

Bratislava

1. Úvod

V mnohých prakticky doležitých a zodpovedných pci-
padoch meraní (napr. pri určovaní a kontrole vlast.
ností a fyzikálnych parametrov konštrukcií, ako sú
mosty, priehrady apod.) je potrebnéuž predom pre.
šetrit, či použitie konkrétnej metódy a k nej' odpove-
dajúcej meracej aparatúry prinesie a zaručí požado-
vaný výsledok.

Každá konkrétna metóda merania ako postupnosť
daných úkonov na meracom prístroji v stanovených
podmienkach gep.eruje určitý rozptyl výsledkov. Ten.
to rozptyl vnáša do výsledku merania x, ktorým odha.
dujeme skutočnú hodnotu f1-, neistotu, ktorá rastie
s rastúcim rozptylom. Pretože pre jednoduchosť pred.
pokládáme, že výsledky merania sú zaťažené len chy.
bami s normálnym rozdelením, budeme rozptyl vý.
sledkov použitej metódy charakterizovať strednou
kvadratickou chybou merania q. V ďalšom sa budeme
zaoberat len urňitým okruhom problémov, ktorý pred.
bežne charaktel'izujeme jednoduchým príkladom.

Máme posúdit zmenu stavu alebo vlastností neja-
kého objektu po posohení určitých vplyvov. Túto
zmenu možeme charakterizovať napr. pomocou zme·
ny hodnoty niektorej, pre daný objekt typickej veli-
činy; (Napr.priehyb mostného pofa po zaťažení, sad.
nutie stavebného objektu, posun vsúradniciach trigo.
nometrického bodu po poddolovaní apod.). Pretože
hodnoty veličiny (f1-1>f1-2) pred a po posobení uvažo.
vaných vplyvov meriame hodnotami Xli) resp. X(2),

ktoré skrývajú v sebe určitú neistotu, nemažeme napr.
dedukovať, že ak Xli)= X(2) z toho plynie f1-I=,U2
a pod. Po meraní vieme len torko, že ak X(2) je blízke
Xli),potom f1-2 sa nemaže príliš odchylovať od f1-I,prí-
padne ak X(2) je vefmi vzdialené od X(I),potom nejaká
zmena v parametri f1- musela nastať. Formulujme túto
úvahu presnejšie.

Predpokladajme, že sme zmerali hodnotu nejakej
fyzikálnej veličiny s presnosťou charakterizovanou
smerodajnou chybou q. Výsledok z merania označíme
X(I).Po zapasobení vplyvov zmeráme opať sledovanú
veličinu s rovnakou presnosťou. Výsledok merania
označíme X(2). Ak si zvolíme určitú mieru spoIahlivosti,
to znamená pravdepodobnosť 1- <X dostatočne blíz-
ku k jednotke a hodnota veličiny f1- sa nezmenila (te.
da f1-1= f1-2), bude rozdieL1x = Xli)- X(2) kolísat s prav-
depodobnosťou 1- <X len v určitom intervale I(<x).
Vybočenie z tohto intervalu je pri splnenej podmienke
f1-1= f1-2 praktická nemožnosť (pravdepodobnosť <x).
Ak by toto vybočenie nastalo, musíme dedukovať, že
f1-1-=ft f1-2 s praktickou istotou. Nevieme síce, aká veIká
je táto zmena,Llf1-= f1-I- f1-2' avšak mažeme ju pri
zvolenej spoIahlivosti 1- <x odhadnúť udaním hraníc,
v ktorých sa zmena nachádza s danou sporahlivosťou.
(Nulová zmena už samozrejmev týchto hraniciach
nebude). Ak však hodnota sledovanej veličiny sa po
zapasobení vplyvu zmení len málo, potom pravdepo-
dobnosť výskytu rozdielu Llx v spomínanom intervale
l(<x) je ešte nezanedbatemá a nemažeme s istotou po.
súdiť, či zmena nastala alebo nie. S rastom rozdielu

Llf1- však táto pravdepodobnosť klesá, až pri určitej
hodnote Llf1-krlt.klesne pod hodnotu <x, ktorú už pova-
žujeme za zanedbatemú. PokiaI nám teda rozdiel vý-
sledkov Llx zapadá do spomínaného intervalu, nemá-
me istotu, že veličina sa nezmenila. Máme však isto-
tu, že sa nezmenila o viac, ako Llf1-krlt.. (Táto hodnota
závisí od q). Hodnotu Llf1-krlt.by sme mohli nazvať aj
medzou rozlišovacej schopnosti danej metódy, lebo
metódou s daným q nemažeme spoIahlivo rozlíšit hod-
noty diferujúce o menej, ako je táto medzaLlf1-krit.. Ak
hodnota Llf1- >Llf1-krlt.,potom hodnota Llx s praktickou
istotou nezapadne do intervalu l(<x) a rozoznáme, že

. ide o dve razne hodnoty. (To ovšem nie je ekvivalent-
né tomu, že ak Llx nezapadne do I(<x), že Llf1- >Llf1-krit..
Táto dedukcia by bola mylná. Správna je len taká
interpretácia, že ak Llx nie je v I(<x), potom f1-Ije
razne od fJ.2)'

Tieto predbežné úvahy ukazujú, že ak si zvolíme
metódu s určitým q, potom už pred meraním si mu·
síme uvedomiť, že nemažeme rozlíšiť zmeny v para-
metri f1- menšie, ak0 Llf1-krlt:s praktickou istotou. Na-
opak zasa tiež v každom konkrétnom prípade sa dá
nájsť také rozumné Llf1-krit.,že nám už nezáleží na ne-
rozlíšení zmeny vo veličine f1- menšej akoLlf1-krit.. (Napr.

1968/64



Geodetický a kartografický obzor
ročník 14 (56J, číslo 3/1968 65

podra výpočtu statika priehyb mostného pora do
dvoch centimetrov nemože vplývať na bezpečnosťdo-
pravy po moste, alebo podIa geologického posudku
v uvažovanom území vodorovný posun sledovaného
trigonometrickeho bodu do 3 cm v hociktorom smere
eŘte nemože signalizovať nebezpečie zosuvu nadložia.
Ak teda použijeme metódu, pri ktorej L1,ukrlt.;;:;;;2 resp.
3 cm máme zaručené, že nám neuniknú zmeny vačšie).
Ak poznáme hodnotu L1,ukrit.(a pri zadaní objednávky
na meranie by sme túto vždy mali poznať), možeme za
určitých predpokladov vypočítať také najvačšie (1,
ktoré nám ešte zaručuje, že nepostrehnuté rozdiely
v meranej veličine neprekročili L1,ukrit..

V ďalšom je uvedené určenie presnosti merania
v prípade normality chýb, a to ako pre prípad, že
zmena objektu charakterizovaná zmenou jednej ve-
ličiny; tak aj pre prípad, že zmena sa sleduje meraním
<lvoch veličín. (Zovšeobecnenie na prípad viac ako
'dvoch veličin už nebude iste čitaterovi robiť ťažkosti).

2. Pripad jednej veličiny

Ak výsledok prvého (druhého) merania hodnoty
]tI (,u2) označíme X(l) (X(2)), pri našich predpokladoch
platí X(l)- X(2) = L1xe N(L1,u, a~",), kde L1,u=,ul - ,u2;
.(]~",= 2 (12.Ak,ul = ,u2a za riziko volíme číslo lX, potom
s praktickou istotou (s pravdepodobnosťou 1- lX)
bude L1xe (- taa,j"" taa,j",) = l(lX) (obr. 1). Napr. pre
·lX = 0,05 je ta= 1,96 ([2] str. 476). VybočenieL1x z uve-
deného intervalu je prakticky nemožné (možné so za-
nedbatel'nou pravdepodobnosťou lX). Ak ,ul =1= ,u2;
Pl- ,u2= L1,upotom s narastajúcim L1,uklesá pravde-
podobnosť zapadnutia meraného rozdielu L1x do uve-
deného intervalu l(lX) a pri určitom L1,ustane sa prak-
tickou nemožn0!ilťou (v ďalšom pozri obr. 1).

Hodnotu L1,uvyjadríme ako Z-násobok smerodaj-
nej chyby a,j", a pravdepodobnosť zapadnutia L1x do
l(lX) vyjadríme ako funkciu Z. Ak použijeme pritom
·označenie

L1x -Za,j",
u=-----

b
(jj(b) - (jj(a) = S <p(u)du,

a

(ta-l)u,j",

P(Z) = S (l/o,j",)ip(u)d (L1x) =
(-ta-1)u,j",

ta-l

= S <p(u)du = (jj(ta-l)-<P(-ta-Z). (1)
-t",-l

Ak pri meraní sa neuspokojujeme len s jedným
zameraním pred a po posobení sledovaných vplyvov,
.ale merania opakujeme n razy, bude pre rozdiel na-
meraných priemerov L1i: platiť L1i:eN(L1,u, a~z), kde·a~,"= (1~",/n. Hodnota L1i: (ak Pl = ,u2) bude teraz

s pravdepodobnosťou I-lX v intervale (-ta(1,jz, t",a,j:i)
a pravdepodobnosť zapadnutia hodnoty L1i:do tohto
intervalu bude pri zmene meranej hodnoty L1x = Zaďi
opať daná vzťahom (1). Ak pre hodnotu Zplatí P(Z) ;;:;;;lX,
potom s dostatočne verkou pravdepodobnosťou name-
raný rozdiel L1i:vybočí z uvedeného intervalu a my po-
známe, že sledovaná veličina zmenila svoju hodnotu.
Hodnotu Zl'pre ktorú platí P(Z) = lX, nazveme rozlišo-
vací faktor meracej metódy. Jeho určenie prf danej
volbe lX je podra vzťahu (1) zrejmé. Tento faktor po-
užijeme v prípade, keď vieme, že sledované vplyvy po-
80bia na meranú veličinu takým sposobom, že je
možná zmena L1,ulen v kladnom alebo len v zápornom
smere. V prípade, že nevieme apriori rozlíšiť smer,
v ktorom posobí vplyv na meranú veličinu, určíme
rozlišovací faktor Z2 ako hodnotu pre ktorú platí (pozri
obr. 2):

<P(t",-Z2) - (jj(-t", -Z2) +
+ (jj(t", + l2) - <P(-t", + Z2)= lX,

(jj(t", ---"Z2) - (jj(-t", -Z2) = lX/2.

(Pre l2 platí prakticky vzťah Z2= 2 ta).

I
I 1. t("x.L.r;.~ I

6"~1l \- 6'AII -JI
I

I
I

IO~ :
0_. --~t·_~- I • _I --·-·_-t

I t----l(aJ--__ I
~- -t,6~x - -~t--- lzBlIx----,

I r --_...1_ - (-ta-lz}6áxlr----- ~tC't+L2)6'4r--~ I

:r-t;~ n;-T,J84~
I

Hodnoty ta, Zla Z2 pri danom lX pozri tab. 1. Ak
smerodajná chyba jednoho merania je a, potom pri
danom lX určíme tú hodnotu zmeny L1,umeranej veli-
činy, ktorú nemožeme s dostatočnou istotou rozoznať
pri n-krát opakovanom meraní pomocou faktoru Zl'
zo vzťahu

v prípade známeho smeru posobenia sledovaných vply-
vov a pomocou faktoru l2 zo vzťahu

v prípade apriori nez~ámeho smeru posobenia vply-
vov. Tieto vzťahy umožnia pri známom L1,ukrit.(ktoré
udá objednávater merania) určiť a/Vn. Ak máme me-
rací prístroj, ktorý pri určitom postupe zaručuje
presnosť (1,potom vieme, korkokrát musíme opakovať
meranie, aby sme zaručili, že nepostihnuterné zmeny
nebudú vačšie, ako pripúšťa objednávater.

Tab. I

<X 0,01 0,05 0,10
ta 2,576 1,960 1,645
Zl 4,903 3,605 2,927
Z. 5,152 3,920 3,290
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Nech objednávatef dovofuje nepostihnutie zme-
ny v priehybe nejakej časti konštrukcie do hodnoty
2,1 mm, pričom sa uspokojí s rizikom 0,10. Pracov-
ník, ktorý má meranie vykonať, má k dispozícii prí-
stroj, ktorý pri jednom meraní dáva výsledok so sme-
rodajnou chybou (1= 1 mm. Podfa (2) (jedná sa zrej-
me o prípad známeho smeru posobenia vplyvov na
priehyb) pre n platí

Je potrebné teda vykonať pred a po zaťažení
4 merania a ak rozdiel aritmetických priemerov ne-

prekročil t,,(1V2lVn: = 1,2 mm, vieme, ženemoWa nastat
zmena viičšia ako 2,1 mm (s rizikom 0,10).

3. Prípad súčasného merania dvoch veličín

V ďalšom zovšeobecníme úvodné úvahy z predchád-
zajúcich odsekov na prípad určovania polohy bodu
v rovine. Nech poloha bodu pred posobením vplyvov
je daná súradnicami p,~I)a p,~1), čo v ďalšom budeme
značiť ako vektor p,(I)a výsledok z merania tejto po-
lohy nech sú súradnice XlI) a Y(I),čo tiež označíme ako
vektor X(I). Po posobení vplyvov použijeme pre ana-
logické veličiny označenia p,(2) a X(2). Vektor X(l) je
dvojrozmerná náhodne premenná ([2] str. 339 a ďal-
šie) s hustotou pravdepodobnosti

kde (1x a (11/sú smerodajné chyby v príslušných súrad-
niciach a e je korelačný koeficient medzi náhodnými
komponentami vektoru X(I).

V ďalšom, pre stručnost odvodenia použijeme
označeniapodfa [I] a [4]. Kovariančnú maticu vekto-
ra XlI) označíme ~. (Ak sa napr. jedná o vyrovnanú
polohu trigonometrického bodu s maticou normálnych
rovníc C, kde

C = ([00], [ab])
[ab], [bb]

a a a b sú smerové koeficienty a (1je jednotková chy-
ba smeru;potom (podfa [4]) je E = (12C-I). :Pri tomto
označení možeme písat (4) v tvare

f (x(l), y(I» = [1/(2 ~ IE ,t)] e- i(X-I'), X-I (X-p)

kde čiarkou je označená transpozícia vektora. Okofnosť
že vektor X má hustotu (4) naznačíme nasledovným
sposobom: XlI) e N (p,(I),2:). V ďalšom budeme pred-
pokladať X(2) e N(p}2), E). (Tento predpoklad je
odovodnený tou okolnosťou, že určovanie polohy bo-
du po posobení vplyvov v rovnakej konfigurácii a
s rovnakou presnosťou merania smerov dáva rovnakú
kovariančnú maticu E).

Ak označíme L1X= X(I)_ X(2) a L1p,= p,(I)_ p,(2),

podfa [1] platí L1X::: N(L1p" 2E). Ak L1p,= O (tzn.
pP) = p,(2», potom L1Xbude v oblasti Q ohraniěenej
elipsou x'(2L')-IX = X~«(X) s pravdepodob:Q.osťou
l_e-x~''')12 = 1- (x. (Tu X~«(X) je kritická hodnota
náhodne premennej X2 na hladine· významnosti (X

s dvomi stupňami vofnosti.
Ak L1p,=1= O a vefkosť tohto vektora bude rásť,

súčasne bude klesať pravdepodobnosť, že L1X je
v oblasti Q a pri určitej vefkosti L1p,(závislej samozrej-
me aj od smeru) klesne pod (X (teda stane sa prakticky
nemožným).

Závislosť pravdepodobnosti zapadnutia L1Xdo Q
od vektoru L1p,určíme pomocou podmienenej pravde-
podobnosti (podmienenosť je vyjadrená zvislou čiarou
vo vzorcoch) nasledujúcim sposobom:

P (L1p,)= P {L1XeQ IL1p,'(2 E)-l L1p,= a} =

= P{LfX' (22:)-1L1X < X~ «(X) Idtto}. (5)

Ďalej platí:

LfX' (2E)-I L1X= (LfX- L1p,)' (2 2:)-1 (L1X - Lfp,)+
+ 2 L1p,'(22:)-1 L1X- a.

1
Použijeme substitúciuL1x =L1p,+Q'D-2 u,kde O je ta-
ká. ortogonálna matica, pre ktorú platí Q (22:)-1 Q' = D,
kde D je diagonálna matica. Ďalej platí ueN (Q, I),
kde 1 je jednotková matica a L1X'(2E)-IL1X = u'u +
+ 2 L1p,'Q'D} u + a. Eahko ukážeme, že existuje taká

ortogonálna matica F, žeL1p,'QDtF = (Va,·o); označme
L1p,'Q'D} = (8, t) a za F' položme

r
V~

F' =
t

lV82+t2

t )V;J
V82 + t2

(Potom zrejme L1p,'Q'D}F' = <V82 + t2, o). Avšak

82+ t2 = (8, t) (8, t)' =L1p,' Q'D! (L1p,'Q'D})' =
= L1p,'Q'DQ L1p,=L1p,' (22:)-1 L1p,= a, z čoho vyplýva
platnosť tvrdenia. Ak použijeme substitúciu u = f'v,
potom veN(O,I) a platí L1X' (2E)-IL1X =v'v +
+ 2L1p,'Q'Dl F'v + a = (VI+ V(i)2 +v~, kde VIa v2
sú zložky vektora v.

Ak posledný vzťah uvážíme v (5) máme

P(L1p,) = P {(VI + V(i)2 + V~ ~ X~«(X)}. (6)

Pretože VIa V2 sú náhodne premenné s normálnym
rozdelením a na sebe štatisticky nezávislé, je (v] +
+ Va)2 + v~ náhodne premenná s x2-rozdelením, a to
v prípade a = O centrálnym, v prípade a =1= O necen-
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trálnym rozdelením s parametrom a a s dvomi stup-
ňami vofnosti [1], [3].

Pravdepodobnosť (6) vypočítame postupom uve-
dEmým v [3] tak, že aproximujeme necentrálne X2
pomocou centrálneho s iným počtom stupňov vofnosti
f. Platí

p = P {x'j< : ~:: (x~ (lX) + n ~23 a)} ;
(n + 2a)3

f = (n + 3a)2 '

kde n - je počet stupňov vofnosti necentrálneho X2,
v našom prípade 2. Ak volíme lX = 0,05, máme X~.
. (0,05) = 5,99. Hodnota a, pre ktorú P < 0,05 je
približne 15.2.

Vypočítali Bme teda, že ak 15,2 < L1,u'(2.1')-1L1,u,
potom s praktickou istotou L1X vybočí z D a rozozná-
me, že ,u(1) =1=,u(2). Pokiaf LlX je v D, vieme spofahlivo,
že ft(2) sa nemohol od ,u(1) vzdialiť ďalej ako na okraj
elipsy (x - ,u(1»' (2.1')-1 (x - ,u(1»:S;; 15,2.

Uvažujme v dalšom E v tvare (12C-1• Vhodným
pootočením súradnicových osí možno docieliť, že C
Ba diagonalizuje na tvar

(
ljQrr;x O )
O ljQl/1/

kde Q=, QlIl/ sú váhové koeficienty vztiahnuté k no-
vým súradnicovým osiam, známe z vyrovnávacieho
počtu [2]. Pretože teraz disperzia v súradnici x resp.
y je (1~= (12Qxx, resp. (1~= (12QI/I/ pre elipsu, ktorá
chatakterizuje rozlišovaciu schopnosť metódy s da-
nou kovariančnou maticou <12C-1 a daným rizikom
lX = 0,05 platí

(,u~11- ,u:)2 + (,u~1l- ,u:2)2 < 1.
30,4.<1", 30,4.<11/-

Oblasť D je v novej sústave ohraničená elipsou

x2 y2. +---=1.
12,0.<1~ 12,0.<1~

0,01 I
7,5 (4,3) ·1

0,05 ·--1 - ~o----
5,5 (3,5) I 4,5 (3,0)

(V p~sledných dvoch vzťahoch <1",a <11/sú zrejme po·
loosi elipsy strednej chyby). Pre iné lX je výpočet ana·
logický. Výsledok zostavíme do tab. 2 pre lX = 0,01;
0,05; 0,10. Úíslami v tabuJke musíme vynásobit poloosi
strednej chyby, aby sme dostali elipsu, ktorá ohrani-
čuje oblasf posunov, ktoré nemo~eme rozlišit s prak-
tickou istotou. Pomocou čísiel v zátvorke zasa dostá·
vame hranice oblasti, v ktorej ak sa naehádza vektor
rozdielu výsledkov meraní LlX, máme zaručené, ~e
vektor LIu nevybočil za hranice oblasti nerozlišitefných
posunov meraných hodnot.

Pre .vytvorenie si geometrického názoru v koti-
krétnej situácň je v ďalšom uvedený číselný príklad.

4. Úíselný príklad

Predpokladajme pre jednoduchosť, že na obvode kruž-
nice s polomerom 8 máme rovnomerne rozložených
n> 2 bodov so známymi súradnicami. Na bod ležiaci
približne v ťažisku máme so smerodajnou chybou <1

zamerané smery vonkajšie i vnútorne. Ak bx, by, bz"
znamenajú postupne posuny z približných do vyrov-
naných súradníc x a y, resp. neznámy orientačný po-
sun na vnútornej osnov v sekundách, matica nor-
málnych rovníc je

(

nell~2j82 O O
ne"2j82 O

O n

8
2 (10)

C-1 = ne"2 O 1 '

a teda <1",= <11/= <1.8j(e"Vn). Ak volíme (1= 2,06",
8 = 2000 m a n = 4 je oblasť D ohraničená kružnicou
x2 + y2 = 12 (v cm) a rozlišovacia medza takto vole-
ného postupu merania je charakterizovaná krUžnicou
x2 + y2 = 30,4 (v cm). Možeme teda povedať, že pokiaf
výsledok kontrolného zamerania bodu sa nevzdiali
od povodného výsledku viac ako (V 12 =) 3,5 cm,
potom skutočná poloha bodu sa nemohla zmeniť o viac
ako (V30,4 =) 5,5 cm v nejakom smere. Ak však
rozdiel meraní prestúpi v nejakom smere 3,5 cm,
potom istotne sa bod posunul. V tabulke 3 sú uvedené
pre lX = 0,05 ešte nerozlišitefné hodnoty vektorov po-
sunov súradníc v cm pre 8 = 1,2,3 km. Čísla v zátvor-
ke ohraničujú tie hodnoty vektorov posunov vo vý-
sledkoch merania súradníc, ktoré zaručujú neprekro-
čenie nerozlišitefného posunu meraných súradníc.

Tab. 3
<X = 0,05

~I 1 km
I

2 km

I
3 km

3 3,2 (2,0) 6,3 (4,0) 9,5 (6,1)
4 2,8 (1,8) 5,5 (3,5) 8,3 (5,2)
5 2,5 (1,6) 4,9 (3,1) 7,4 (4,7)
6 2,2 (1,4) 4,5 (2,8) 6,7 (4,3)

Ciefom práce bolo poukázať na výpočet tých medzných
hodnot zmien meraných veličin, ktoré nemožno spo-
fahlivo rozlíšiť pomocou merania s daným <1. Znalosť
týchto medzných hodnot, na rozlíšení ktorých nám
ešte v konkrétnom výskumnom probléme nezáleží,
nám pomože v plánovaní najviičšej, ešte prípustnej
strednej chyby <1.
Lektoroval: prof. Ing. dr. Josef Bohm, FS ČVUT, Praha

[I] Anderson, T.: Vvedenie v mnogomemyj statističeskij analiz,
perev. s angl., Fizmatgiz, Moskva 1963

[21 Bilhm, J.: Vyrovnávací počet, SNTL, Praha 1964
[3] Bolšev, L. N. i S·mirnov, N. V.: Tablicy matematičeskol

statistiki, lzdaterstvo Nauka, Moskva 1965
[4] Linnik, J. V.: Metod naimeňšich kvadratov i osnovy mate-

mati'«:ostati3tičeskoj obrabotki nabljudenij, Gosizdat ftziko-
matematičeskoj literatúry, Moskva 1962
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Některé zkušenosti
z technickohospodářského mapování

Ing. Josef Pukl,
Inženýrská geodézie, n. p••

Brno

Na prvních dvou lokalitách technickohospodář-
ského mapování, prováděných býv. Ústavem geo-
dézie a kartografie v Brně-Vyškov (48 km2) a
Hodonín (200 km2) - započatých v roce 1961 a
1963, bylo použito snímkových materiálů jen z jed-
noho (měřického) snímkování. V obou případech
:;e připravovalo snímkování k 15. srpnu, ovšem
uskutečněno bylo se zpožděním tří, resp. šesti
týdnů. Dřívější termín nebylo možno stanovit, ne·
boť předcházející dílčí práce - budování podrob-
ného bodového pole, místní šetření prováděné
na kopii pozemkové mapy a fotogrammetrická
signalizace si vyžádaly čtyř- až pětiměsíčního ob-
dobí. Po dokončení signalizace následovala v obou
případech její údržba, která nebyla podmíněna je·
nom nepříznivým počasím, ale někdy i svévolným
poškozováním, nebo ničením signálů při zeměděl-
ském obdělávání pozumků. Tím bvla ztížena kla-
sifikace a pozdější doměřování po fotogrammetric-
kém vyhodnocení zvláště v tratích s velkým po-
čtem drobných parcel. Často nebylo možné zni-
čené signály podle, jejich zákresu v náčrtu o míst-
ním šetření správně identifikovat a přenést do
klasifikované zvětšeniny. V takových případech
bylo ~utno místní šetření provést vlastně podruhé.
Použitý postup prací předcházejících snímkování
se tímto ukázal jako nevhodný, nehospodárný a
snižoval přesnost fotogrammetrické metody, která
svojí perspektivou byla uvážena pro technicko-
hospOdářské mapování jako metoda převládající.

Letecký snímek poskytuje velké množství infor-
mací. V některém ohledu dokonce více, než velmi
podrobná mapa. A přesto bylo leteckého snímku
využito jednostranně, tj. pouze jako podkladu pro
klasifikaci předmětů měření a fotogrammetrick6
vyhodnocení. Nebylo využito jp-ho obsahu pro míst-
ní šetření, jehož grafická část se prováděla vý·
hradně na kopiích nebo zvětšeninách pozemkové
mapy, ačkoliv letecký snímek umožňuje dokonalou
orientaci a spolehlivý zákres předmětů měření.

Ve snaze sloučit místní šetření s klasifikací,
by10 již dříve u brněnského ústavu (a jiných
ústavů ÚSGK) použito zvětšeniny leteckého sním-
ku, pořízeného z předběžného snímkování. Zavede-
ním tohoto druhého snímkování byl dán předpo~
klad pro změnu technologie místního šetření. Zvět·
šenina je totiž nejlepším podkladem pro zákre9
skutečného stavu a zároveň i velmi názorným
prostředníkem pro dorozumění s vlastníky a uži·
vateli pozemků, nebo s komisí pro místní šetření.
Pozemková mapa pak sloužila .pouze jako operát
pomocný. Grafická návaznost snímku a pozemko-
vé mapy však byla zachována jednoduchým (při-
bližným) zákresem změn do otisku pozemkové

mapy, nebo na průsvitku. Zákres předmětů mě-
ření, umístění fotogrammetrických signá"l. zápis
vlastnických nebo užívacích vztahů a vyznačeni
relativních kót se provedlo na zvětšenint': c;nlmku
jako na jediném grafickém dokumentu, kter;' po
fotogrammetrickém vyhodnocení nahradil i polní
náčrt pro doměření nevyhodnoceného polohopisu
a výškopisu. Výhodně se ZVětšeniny leteckého
snímku využilo i jako podkladu pro vyhotovení
polního náčrtu v prostorách určených výhradně
ke geodetickému měření. V těchto případech často
velmi dobře posloužila zvětšenina z leteckého
snímku pořízeného v dřívějších letech pro topo-
grafické mapování.

2. Snoluuráce s vlastníky a uživateli pozemků

Spoluúčast na mapování a zainteresovanost uživa-
telů nebo vlastníků pozemků je podstatným čini-
telem, který ovlivňuje dobrý výsledek mapování.
Zkušenosti z dřívějších lokalit nás poučily, že
místní šetření nemůže být jen záležitostí provádě-
jících techniků a mnohdy pasívní místní komise.
Takovýto formální přístup k místnímu šetření ve-
de již v počátcích ke znehodnocení jinak dobrého
technického díla. Chybné údaje v písemném ope·
rátu jsou pak zdrojem neustálých reklamací vlast-
níků a uživatelů pozemků a mají své důsledky
všude tam, kde určité Občanské výhody nebo po-
vinnosti jsou limitovány právě výměrou zeměděl-
ské půdy. Odstraňování těchto chyb vede nezbyt-
ně ke snížení produktivity mapovacích prací a
snížení autority oboru geodézie.

Abychom se vyhnuli dřívějším chybám, byl
v r. 1965 pro technickohospodářské mapování na
lokalitě Židlochovice navržen nový technologický
postup. V oblasti s rozsáhlými tratěmi drobných
vinohradů a zahrad, kde se střídají záhumenkové
pozemky s pozemky soukromníků, a kde se se-
tkáváme s absolutním nedostatkem pomocných
dělníků, byli k signalizaci vyzváni vlastníci a uži-
vatelé pozemků. Propagace tohoto' postupu byla
zajišťována vyvěšenými vyhláškami, mí'stním roz-
hlasem, případně krátkými informacemi na "eřej-
ných schůzích občanů. Ve všech výzvách byli ob-
čané upozorňováni na tu stať zákona č. 22/1964
Sb. o evidenci nemovitostí, která stanoví uživa-
teli tebo vlastníku povinnost označit hranice po-
zemku mezníkem nebo jiným způsobem. Výzva dá-
le stanovila opatřit hraniční znaky čtvercovým sig-
nálem a kolíkem se jménem uživatele nebo vlast-
níka. Pro názornost byla každá vyhláška vyvěšena
spolu s letákem, na němž byl zobrazen správný
způsob umístění fotogrammetrického signálu na
hranicích pozemku. Předpokládali jsme, že pro
venkovské vlastníky a uživatele pozemků to není
nikterak náročný úkol. Vždyť s ohraničováním
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pozemki'l, nebo dokonce s jejich měřením, se
každý z nich jistě již dříve několikrát zabýval.
Signály, kolíky i hřebíky se vydávaly podle míst·
ních podmínek buďto ve skladu místního národ-
ního výboru, nebo v příslušné polní trati v době,
která byla stanovena vyhláškou. Velmi účinná
byla pomoc brněnského televizního studia, které
zaÍ'adilo výzvu k signalizaci do večerního krajo-
vého vysílání. Úspěch celé akce, při níž 90 % uži-
vatelů a vlastníků provedlo signalizaci hranic po-
zemki'l, je nutno přičíst k dobru trpělivé propa-
gační práci našich techniki'l.

Pochopitelně, že ne všechny signály byly
umístěny stejně kvalitně. V některých případech
si sousedé označili držebnostní hranici podle své-
ho, takže nezbylo než ponechat signály oba a spor
vyřešit později. Takové a podobné případy však
nebyly typické a bylo jich opravdu málo. Složi-
tější průběh hranic pomohli osignalizovat naši
technici. Signalizaci družstevních pozemků a po-
zemki'l patřících státním statki'lm provedli pracov-
níci těchto organizací pod vedením našich tech-
niki'l.

Během signalizace, která na uvedené lokalitě
o rozloze 36 km2 trvala 10 pracovních dní, se zá-
roveň provedla první část místního šetření, tj.
vyšetření předměti'l měření. Kromě toho se podle
zápisi'l na kolících nebo na signálech získaly in-
formace o uživatelích nebo vlastnících pozemki'l.
Časová spotřeba na signalizaci, její údržbu a první
část místního šetření byla v pri'lměru 0,41 SH ITP
a 0,28 SH PD na 1 ha. Terénních automobili'l typu
GAZ se ponejvíce využívalo při signalizaci roz-
sáhlých honi'l.

3. Doměřování před fotogrammetrickým
vyhodnocením a klasifikace

Ačkoliv nepřízeň počasí oddálila měřiCké snímko-
vání o celé čtyři týdny, ztrátovost signálů byla
celkem nepatrná. Potvrdilo to později fotogram-
metrické vyhodnocení. Zdá se, že uvedený zpi'lsob
signalizace podstatným dílem řeší i problém její
ochrany.

Období poh?tovosti. k měřickému snímkování
se využilo k měření všech oměrných mezi signály
do 50 m, tedy podle stejné zásady jako u geode-
tického měření. Zároveň se prováděla klasifikace
výškových poměri'l s měřením relativních převý-
šení. Jsou ovšem názory, stavící se negativně k mě-
ření tak velkého počtu kontrolních měr. Zdánlivá
nehospodárnost se však později projevila jako
účinná kontrola fotogrammetrického vyhodnocení
a doměřování po fotogrammetrickém vyhodnocení
bylo velmi produktivní. Kromě toho oměrná bude
i po dokončeném mapování di'lležitou pomůckou
při vytyčení, sporech apod.

Výsledky porovnání 120 oměrných s míra-
mi odsunutými na jedné stereodvojici namátkově
vybraného mapového listu v měřítku 1:2000 z lo-
kality Židlochovice potvrzují jak kvalitu fotogram-
metrického vyhodnocení, tak i kvalitu technicko-
hospodářs:Ire mapy. Vzhledem ke· kritériím, které

stanoví Prozatímní pokyny (Seznam techn. před-
pisi'l, skup. V/14):

79,0 % odchylek nepřesáhlo hranici střední
chyby (0,21 ml, 18,5 % nepřesáhlo meze maxi-
mální dovolené odchylky (0,64 ml, 2,5 % odchy-
lek bylo větší než maximální dopustná mez.

Poslední uvedené Odchylky, které se odstra-
nily při doplňovacím měření, byly zpi'lsobeny
buď posunutím signálu před měřickým snímková-
ním, nebo nejistou identifikací bodu na stereomo-
delu.

Uvedené zkušenosti se týkají výlučně prací v polní
trati, protože místní trať má pro signalizaci i míst-
ní šetření své specifické požadavky. Signalizová-
ny bývají nikoliv lomové body na majetkových
hranicích, kterými jsou zpravidla ploty, zídky,ne-
bo rohy budov, nýbrž vhodně rozvržená síť stano-
visek pro doměřování. Polní práce místního še-
tření se provádějí současně s klasifikací a měře-
ním okapi'l.

Dosavadní dosažené výsledky dostatečně po-
tvrzují 9ýhody uvedeného postupu, který se opírá
o širokou spolupráci se všemi vlastníky a uživa-
teli pozemki'l. Pro přípravu podzimního měřického
sním kování druhé části lokality Židlochovice bylo
použito téže technologie se stejným úspěchem.
Jarní termín měřického sním kování se však z hle-
diska dokonalého využití leteckého snímku jeví
výhodnější a vede k produktivnějšímu využití uni-
verzální metody. Nevýhodou je ovšem omezení do-
by, věnované přípravě. Uvážíme-li, že činnost na
nové lokalitě začíná obvykle na počátku nového
hospodářského období, zi'lstane na veškeré polní
přípravné práce, které předcházejí přednáletovou
signalizaci (podrobné bodové pole, šetření a sta-
bilizaci správních hranic), poměrně krátká doba,
spojená navíc ještě s rizikem špatného počasí.

Socializace změnila nejen vlastnické a uží-
vací vztahy, ale též. rozdělení pi'ldního fondu a
způsob obdělávání, takže správní a katastrální
hranice jsou nejméně z 20% zcela neznatelné a
při technickohospodářském mapování se pak zpra-
vidla ztotožňují s hospodářským obvodem. V zájmu
plynulosti jednotlivých fází mapování by jistě pro-
spělo, kdyby místní šetření správních hranic a
jejich stabilizace, stejně jako vybudování podrob-
ného bodového .pole v prostoru lokality technicko-
hospodářského mapování bylo provedeno ve vět-
ším časovém předstihu. Návrh nového pri'lběhu
správních hranic, který bývá lidovou správou zpra-
vidla bez dalších větších změn schválen, mi'lže
být velmi dobrou pomi'lckou nejen pro vypracová-
ní technického projektu geodetických prací,
upřesnění rozsahu lokality s cílem uplatnit uni-
verzální metodu na maximálním počtu ucelených
správních území, ale i podkladem pro rozděle-
ní mapovaného.prostoru do menších organizačních
celki'l, které se jeví výhodnějšími pro snížení. roz-
pracovanosti a zkrácení výrobního cyklu technic-
kohospodářského mapování. .

Lektoroval: Ing. Rudolf'Hallvánek

1968/69



Geodetický a kartografický obzor
70 roěník 14 (56), ěíslo 3/1968

Drabant, T., Dobts, T.: Presnost a hospodárnost meranta
dÍžok v ~tkmgch banskgch dtelach

Presnosť a hospodárnosť merania
dl'žok v ~ikmých banských dielach

Ing. Ján Drabant, Banícka fakulta VŠT, Košice
Ing. Jozef Dobis, Baňa Mier, Nováky

vývoj banskomeraČ8kej techniky je úzko spatý s vý-
vojom meračskej techniky v geodézii. Tento vývoj je
v poslednej dobe poznamenaný využitím roznych
fyzikálnych javov pri konštrukcii meračských apara.
túr pre meranie oboch Wavných druhov geodetických
prvkov, tj. d1žok a uhlov. S tým súvisi otázka mecha.
nizácie a automatizácie, tj. zvýšenia efektivnosti
róznych druhov meraČ8kých prác.

Napriek tomu, že v geodetickej praxi došlo v po-
slednom obdobi k značnému pokroku v meraní dížok,
zavedením róznych sveteillých a rádiových dialko·
merov, zostá .•..a meranie d1žok v podzemi, zvlášť v šik-
mých banských dielach, jedným z najťažšich úkonov,
ktorý si vyžaduje nielen značný čas, ale aj vačši počet
pomocných pracovníkov, čo má za následok nizku
produktivitu a efektivnosť práce. Bez ohradu na to,
že v súčasnej dobe existuje vela roznych metód a im
odpovedajúcich pomócok a prístrojov pre meranie
d1žok polygónových ťahov, prevládajúcou pomockou
merania d1žok podzemných polygónových ťahov je
ocelové pásmo o dÍžke spravidla 20-50 m. Objas-
ňuje Ba to tým, že doteraz nebol vyvinutý vhodný,
pomeme malý a presný meraČ8ký prístroj pre meranie
d1žok v podzemí. Treba povedať, že ani optické mera-
nie dížok, na.priek mnohým snahám [8J, nenachádza
svoje uplatnenie T banskom meračstve z roznych
dovodov, ako napr.: nedostatok meračskej techniky,
resp. jej vhodnej úpravy pre použitie v banských die-
lach, nizka. presnosť v dosledku značnej banskej re·
frakcie a pod. Okrem toho, banské diela sú čím ďalej
tým viac zaťažo...-ané prevádzkou, ktorá ďalším širo-
kým použitím mechanizovaných komplexov na dobý-
vacich práca.ch bude neustále vzrastať. Zastavenie
prevádzky, ktoré je nutné pri existujúcej technike
merania d1žok (použitie mechanických olovnic, rozpier,
pásma, resp. pri optickom merani práca so stativami)
sa stáva v súčasnej dobe často úplne nemožným.
Taktiež pomeme velké rýchlosti vetemého prúdu ve-
dú nielen k velkým chybám jak uhlového, tak aj
dížkového merania, ale aj k zníženiu produktivity
práce pri Tytyčovaní a zameraní podzemných poly-
gónových tahOT.

Vo svojom príspevku chceme sa iaoberať nie-
ktorými najčastejšie užívanými metódami merania
dížok podzemných polygónových ťahov pásmom v šik.
mých banských dielach a uviesť rozbory merania z hra-
diska presnosti a ekonomičnosti.

Pokusné meranie d1žok bolo prevedené vo vetracej
úpadnici a. T úp&dnici č. 212 na I. ťažobnom úseku
bane Mier T Novákoch, ktorých generálny sklon je
250 %0' medzi bodmi Ploo-19 (obr. 1).Meranie d1žok
bolo prevedené tromi, na sebe nezávislými, metódami.

2. Metódy merania dfžok a ich struěný popis

2.1. Meranie šikmých dížok pásmom
a prevýšeni L1h geometrickou niveláciou

Pred vlastným meraním bolo prevedené vytýčenie
a stabilizácia pomocných bodov na tých polygónových
stranách, ktoré prekračovali dížku jedného kladu
pásma. Pomocné body boli vytýčené teodolitom. Me-
ranie dížok sa prevádzalo 50 m komparovaným pás.
mom na vidlici, pričom pásmo volne viselo cez kladky
rozpemých tyčí a bolo napínané silou 10 kp. Čítanie
sa prevádzalo na začiatku a 'na konci meraného úseku
polygónovej strany vždy na mom mieste delenia pás-
ma. Miesto odčítania bolo fixované špendlíkom, za·
pichnutým do závesu olovníc. Vertikálna vzdialenosť
fixovaného miesta odčítania od stabilizovaného bodu
bola meraná skladacím metrom s presnosťou na 1mm
a slúžila k určeniu prevýšenia koncov pásma. Teplota
Ba merala na začiatku a na konci pásma. VzhIadom
na značnú rýchlosť veterného prúdu sa použili olovnice
o váhe 500 gr. Prevýšenie medzi jednotlivými bodmi
bolo určené geometrickou niveláciou. zo stredu dva.
krát ~ tam a spať.

z- 42•J06,475
252, :190(6,50)

2.2. Meranie šikmých dížok pásmom
a vertikálnych uhlov s použitím
troj podsta vcovej sú pra vy

Meranie šikmých dížok bolo prevedené tak, ako je
uvedené v odstavci 2.1. Čítanie sa prevádzalo na ter-
čoch trojpodstavcovej súpravy, ktoré sa pri meraní
otočili do spojnice meranej dížky. Meranie výškového
uhla e, potrebného pre redukciu dížky, bolo preve-
dené teodolitom Theo 010 vždy dvakrát na každom
stanovisku vo dvoch polohách ďalekohradu, čím Ba
získali štyri výsledky výškového uhla. VzhIadom na to,
že dÍžky polygónových strán boli vačšie ako jeden
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I
TO' meranie II. meranie

Strana Dielčia dížka

I
m.<fllml mSI,a,b m, m4h m'SlI,a, b

I
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (=)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

P1oo-16 P100 -h

I
a ±0,20 I ±1,02 I ±0,30 0,00

I ±1,02 I
±0,24

h-16 b ±0,24 ±0,96 ±0,34 ±0,24 ±0,96 ±0,34
.

mSI- ± V 0,30' + 0,342 = ± 0,45 mSII = ± 10,242 + 0,342 = ±0,41

1
ms = ± "210,452 + 0,41" = ±0,30

16-17 16---,i

I
a 0,00

I
±1,09 I. ±0,28 0,00

I
±1,09 I ±0,28

i -17 b ±0,24 ±1,10 ±0,38 ±0,24 ±1,10 ±0,37

mSI = ± 10,282 + 0,382 = ±0,47 mSII = ± VO,282+ 0,372 = ±0,46

ms= ± ~ 10,472 + 0,462 = ±0,33

17-18 17-18 ±0,24 I 0,00 I ±0,24 I ±0,20 I ±O,OO I ±0,20

ms= ± ~ V 0,242 + 0,202 = ±0,15

18-19 18 -j .

\
a ±0,20

I
±1,1O

I
±0,35 ±0,20 I ±1,1: I

±0,35

j -19 b ±0,20 0,00 ±0,20 ±0,20 0,00 ±0,20

mSI = ± V 0,352+ 0,202 = ± 0,40 mSII = ± 10,352 + 0,20· = ± 0,40
1

ms = ±"2 V 0,402+ 0,40· = ± 0,28

klad pásma, boli vytýčené pomocné body teodolitom,
pričom zámerná. priamka na medzibodoch b ola ozna-
čená. špendlíkom a jeho správna poloha sa určovala
horizontálnym vláknom teodolitu.

2.3. Horizontálne meranie dlžok

Vzhladom na veTh:ýsklon banských diel - 250 %0 ....:....
bolo potrebné, pre túto metódu merania, zvýšiť počet
pomocných bodov, ktoré boli vytýčené teodolitom.
Dielčie dížky takto dosahovali hodnoty 3-8 m. Vlast-
né meranie dížok bolo opiit prevedené tak, ako je
uvedené v odstavci 2.1. Horizont bol vytyčovaný Dive-
lačným prístrojom a fixovaný na závesoch olovnic
špendlíkom.

3. Vyhodnotenie dfzkového merania z hladiska pres·
nosti

Všetky merané dÍžky sú zatažené náhodnými a syste-
matickými chybami. Pre ziskanie správnych hodnot
meraných dlžok boli zavedené opravy týchto systema.
tických chýb, podIa všeobecne známych vzťahov:

a) oprava z teploty,
b) oprava z komparácie,
c) oprava z priehybu.

Oprava z napinania nebola zavedená, pretože napi.
nacia sHapri merani a komparácii pásma bola rovnaká.

V rozbore presnosti sme sa obmedzili na výpočet
merných chýb, vzniklých posobenim náhodných chýb
pri vlastnom meračskom úkone. Presnosť najlepšie

vyjadruje stredná. chyba meranej dÍžky, prípadne rela·
tivna stredná chyba. U jednotlivých met6d boli tieto
chyby zisťované takto:

3.1. Meranie šikmých dlžok pásmom
a prevýšeni L1h geometrickou niveláciou

Horizontálna dížka sa v danom prípade urči podla
vzťahu

kde S - horizontálna dížka,
1 - šikmá dížka,
.18 - oprava 1.:prevýšenia, ktorá. sa urči padla
vztahu

Vynéchanie druhého člena rovnice (2) Bapripúšťa [3]
ob d k . .1h 1 V v vi d
1 a vte y, a Je pomer -l- < 20 . nasom pr pa e

musí byť druhý člen zohladnený, pretože pomer L1h : 1
dosahoval hodnotu 1 : 4. Dosadenim (2) do (1) dosta·
neme pre horizontálnu dÍžku

Z uvedeného je zrejmé, že horizontálna dížka S je
určená nepriamo, ako funkcia šikmej dÍžky 1 a pre·
výšenia L1h. Stredná chyba horizontálnej dížky, za
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I. meranie II. meranie
Strana Dielčia dÍlka

\\ mSI,a, b \\ mSlI,a, bml ma ml ma(mm) (mm) (mm) (mm)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1

P1oo-16 P1oo-h

I
a ±0,20 I~~I ±0,63 ±0,24

I
±101 I ±0,93

h-16 b ±0,20 ±66 ±0,73 ±0,24 ±101 ±1,09

mSI = ± YO,632+ 0,732 - ±0,96 mSII - ± YO,932+ 1,092 - ±1,43
1

ms = ± "2 YO,962+ 1,432
- ±0,86

16-17 16-i I a ±020

I
±84 I ±0,79 ±0,20

I
±0,67

I
±0,64

i-17 b ±0,20 ±84 ±0,76 ±0,24 ±67 ±0,60

mSI = ± YO,792+ 0,762 = ±1,10 mSII =± YO,642+ 0,602 = ±0,87

ms= ± ~ Y1,P + 0,872 = ±0,70

17-18 17-18 ±0,20 I ±88 I ±0,63 I ±0,24 I . ±87 I ±0,62
1

ms= ±"2 YO,632+ 0,622 = ±0,44

18-19 18'- j

I
a ±0,24

I
±91 I ±0,80 ±0,20

\

±79

I
±0,70

j -19 b ±O,OO ±91 ±0,91 0,00 ±79 ±0,79

mSI = ± YO,802+ 0,912= ±1,21 mSII - ± YO,702+ 0,792 - ±1,05
1

ms = ± 2" Y1,21" + 1,052
- ± 0,80

predpokladu.- nohnálneho rozdelenia chýbdÍžkového Výpočet strednej chyby ml bol prevedený na základe
a. výškového merania, bude padla zákona o prenášení .priameho merania šikmých dÍžok podfa vzťahu
chýb [1]:

V [vv]
ml = ± n(n-l)

(
08)2= ( L1h2 3L1h4)2

ol 1+ .2l2 + 814
Stredná chyba výškového rozdielu mLlh bola vypočítaná.
ako stredná kilometrová chyba nivelačného ťahu me-
raného tam a spat podla vzťahu

Po úprave pravej strany a vynechaní členov vyšších
rádov dostaneme mLlh = ±..!:- V..!:- [dd]

2 n [s]

kde d je rozdiel prevýšenia medzi meraním tam a spať,
n - počet úsekov.

(~)2 = (_ L1h _ L1h3 )2
oL1h l 213 Výsledky výpočtu stredných chýb sú uvedené

v tab,I. Vzhfadom na to, že polygónové strany Ploo-16,
16-17 a 18-19 boli rozdelené na dve dielčie dížky,
bola stredná chyba týchto dÍžok vypočítaná podla
vzťahu

mSI = ± Vm~Ia + m~Ib

u prvého merania, resp,

msn =± Vm~IIa + m~IIb

I(11)
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Stredná chyba polygónovéj strany, ako aritmetického Tab. 3
priemeru oboch meraní bola vypočítaná podla vztahu

I V. •ms = ±"2 mSI + msu

-Císelné výsledky sú uvedené v tab. 1.

Stredná chyba celého tahu, tj. L = 159,205 m bude

= ± VO,302 + 0,32+ 0,152+ 0,282 = ± 0,54 mm

(13)
3 relatívna chyba pre celý úsek:

ML 0,54 I
r = Y = 159 205 --=- 295 000

~.2. Meranie šikmých dfžok
a vertikálnych uhlov e

HOl'jzontálna dížka sa v tomto prípade vypočíta podla
vztahu

".Stredná chyba horizontálnej dížky, za predpokladu
normálneho rozdelenia chýb dfžkového merania, ako
aj merania výškového uhla, sa určí na základe zákona
o prenášaní chýb podla vztahu

mS ~ ± V(cOSeml)2+(lSine ;~\r
Stredná chyba ml bola opať vypočítaná podla (8),
podobne stredná chyba výškového uhla m. na základe
štyroch výsledkov meranÍ na jednom stanovisku. Poly.
gónové strany PlOo-16,16-17 á 18-19 boli roz.
deicné na dve dielčie dfžky, takže stredná chyba týchto
-dÍžok bula vypočítaná tak, ako je to uvedené vod.
stavci 3.1. - podIa (11) a (12). Číselné výsledky sú
uvedené v tab. 2. Stredná chyba celého ťahu L ==
= 159.205 m podfa (13) bude

ML = ± VO,862 + 0,702+ 0,442+ 0,802 =

= ± 1,44 mm

ML 1,44. I
r =Y - 159205 = IlO 500

~.3. Horizontálne meranie dfžok

Stredné chyby dielčich úsekov každej polygónovej stra.
ny boli vypočítané na základe priamych pozorovaní
podfa (8). Stredná chyba polygónovej strany bola vy.
počítaná podla vztahu:

ms = ± Vi~lm~

(i = 1,2, ... , k- je počet úsekov)

,Stredná chyba polygónovej strany, ako aritmetického
priemeru dvoch meraní, bola vypočítaná tak, ako je
to uvedené v odstavci 3.1. (12). výpočty stredných

I. meranie II· meranie
Strana Dielčia

stredná chyba mi stredná chyba mid1žka
(mm) (mm)

(1) (2) ') (4)

P1oo-16 P1OO-a ±0,20 ± 0,32
a-b ± p,31 ± 0,24
b-c ± 0,00 ± 0,20
c-d ± 0,24 ± 0,24
d-e ± 0,24 ± 0,24
e-f ± 0,20 ± 0,40
f-g ± 0,00 ± 0,24
g.-h ± 0,20 ± 0,20
h -16 ± 0,24 ± 0,20

mSI= msu =
= ± Vml= ± 0,62 = ± Vm:= ±0,78

1
ms = ± "2 YO,62' + 0,78' = ±0,50

16-17 16 - a ± 0,24 ± 0,00
a-b ± 0,20 0,00
b-c ± 0,37 0,00
c-d ± 0,24 ± 0,20
d-e ± 0,20 ± 0,37
e-f ± 0,20 ± 0,20
f- 17 ± 0,37 ± 0,24

mSI = ±0,71 msu= ±0,52

1
ms = ±"2 VO,71" + 0,li2' - ±0,44

17-18 17 -a ± 0,20 ± 0,20
a-b ± 0,24 ± 0,20
b-c 0,00 ± 0,20
c - 18 ± 0,37 ± 0,20

mSI = ±0,48 msu= ±0,39

ms = ± ~ VO,48' + 0,39" = ±0,31

18-19 18 ':'-a ± 0,20 ± 0,24
a-b ± 0,24 ± 0,20
b-c ± 0,24 0,00
c-d 0,00 ± 0,24
d-e ± 0,20 ± 0,24
e-f ± 0,24 ± 0,20
f-g ± 0,24 ± 0,20
g - 19 ± 0,20 ± 0,32

mSI = ±0,59 msu = ±0,62

1
ms = ± "2 VO,59' + 0,62" = ±0,43

chýb sú uvedené v tab. 3. Stredná chyba celého tahu
podla (13) bude

ML = ± VO,502 + 0,442+ 0,3J2 + 0,432 =

=±0,85mm

ML 0,85 1
r =Y = 159205 - 187000
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Závislosť stredných chýb polygónových strán ms
od určovanej dÍžky 8 ilustruje obr. 2, z ktorého vy-
plývá, že uvedená závislosť ms = 1(8) je lineárna
u všetkých sledovaných metód, čo potvrdzuje aj
velkosť korelačného koeficienta (obr. 2). Parametre
regresných priamok

boli vypočítané podla metódy najmenších štvorcov
[U]. Z obr. 2 tiež 'vyplýva, že metóda merania šik-
mých dížok a výškových uhlov e je v porovnaní
s ostatnými metódami menej presná, čomu nasvedčuje
aj tá okolnosť, že regresný koeficient b je pri tejto
metóde najvačší. Túto skutočnosť tiež potvrdzuje aj
relatívna chyba. Z uvedeného rozboru presnosti tak
vyplýva, že najpresnejšou metódou merania dlžok
polygónových ťahov v šikmých banských dielach je
metóda merania šikmých dížok a prevýšení Jh.

4. Casový a ekonomický rozbor dfžkového merania

Pri posudzovaní dÍžkového merania z hI'adiska časo·
vého a ekonomického bol prevedený rozpis jednotli-
vých operácií každej metódy merania zvlášť, a to
takto:

4.1. Meranie šikmých dlžok a prevýšení Jh
geom etrickouni veláciou

čas počet
v min. pracov-

n1kov

1. vytýčenie a stabilizácia pomoc-
ných bodov, stavanie statívu,
centrácia a horizontácia teodo-
litu, pre celý úsek P100 - 19 26,3

2. geometrická nivelácia celého I
úseku tam a spM 75,0

3. I meranie šikmých dfžok, tj. za-
I vesenie olovníc, zabudovanie
rozperných tyčí, preloženie pás-
ma, založenie závažia, fixovanie
miest odčítania, odčítanie tep-
loty a čítanie na pásme, pre celý
úsek L 90,0

4. vyhodnotenie meraných dfžok,
ktoré obsahuje: výpočet prie.
merov, výpočet opráv, výpočet
prevýšení, výpočet horizontál-
nych dlžok a polygónových
strán, pre celý úsek L 36,1

4.2. Meranie šikmých dlžok
a vertikálnych uhlov e

tak, ako v odstavci 4.1., pre ce-
lý úsek L 26,5 3
meranie výškových uhlov, vČí·
tane postavenia teodolitu a sig-
nálov a ich výmena, ako aj vy-
týčenie a fixovanie šikmej zá-
mery na pomocných bodoch, pre
celý úsek L 41,5 4
vlastné meraniEi šikmých dlžok,
ktoré sa skladá z úkonov uve-
dených v odstavci 4.1., operá-
cia 3., pre celý úsek L 87,0 I 4

vyhodnotenie, ktoré obsahuje:
výpočet priemerov meraných
dlžok, výpočet opráv, vyhodno.
tenie zápisníkov merania výško-
vých uhlov, výpočet horizon-
tálnych dfžok a polygónových
strán, pre celý úsek L 37,1

1. vytýčenie a stabilizácia pomoc-
ných bodov teodolitom 100,0 3

2. meranie horizon tálnych dlžok
tak, ako je uvedené v odst. 4.1.,
pričom vytýčenie horizontu bo-
10 prevedené nivelačným prí-
strojom, pre celý úsek L 296,0 5

3. vyhodnotenie meraných dfžok,
tj. výpočet priemerov, opráv a
polygónových strán, -pre celý
úsek L 44,8 1

l-ŠIKMÉ D[ŽKY+.<1h r-ll65
Z-ŠIKMÉ DíŽKY + € r_qn
3-UORIZONTÁLNE DíŽKY r_ ~69

Súhrn časového pozorovania, ktorý slúžil ako
základ pre ekonomické hodnotenie, je uvedený v tab. 4
podla jednotlivých metód. Pri ekonomickom hodnoteni
metód merania dlžok sa uvažoval:

- priemerný plat technika - merača v triede T 9 -
2 435 Kčs/mes, čo odpovedá 13,23 Kčs/l;lOd a 0,22
Kčs/min.

- mzda pomocných pracovníkov v triede R 5, ktorá
činí 67,20 Kčs/srn, tj. 8,40 Kčs/hod a 0,14 Kčs/min.

Výsledky tohoto rozboru sú tiež uvedené v tab. 4.

Ak u prvej a druhej "metódy spojíme 2. a 3. ope-
ráciu pod názov "vlastné meranie", možeme pre.
víesť porovnanie jednotlivých metód merania dlžok
pomocou grafu (obr. 3) z hI'adiskapracnosti a nákladov
jednotlivých operácií, ako aj jednotlivých metód medzi
sebou. Z tab. 4, ako aj z obr. 3, vyplýva, že najpracnej.
šou metódou merania dÍžok v šikmých banských
diela(Jh je metódll: merania horizontálnych dÍžok, ktorá
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Tab.4

Ekonomický rozbor merania d[Žok

I
Počet Pl'ooovn1kov Celkový čas mzda

Oas
technik I pomocn1k. I pom~cnik technik I PO:::n1k I celkomOpel'ácfa technik

min min rmn Kčs Kčs

I. Šikmé držky + ~ li,

I. Pomocné práce 26,5 1 2 26,5 53,0 5,83 7,42 13,25
2. Geometrická nivelácia 75,0 1 1 75,0 75,0 16,50 10,50 27,00
3. Vlastné meranie 90,0 1 3 90,0 270,0 19,80 37,80 57,60
4. Vyhodnotenie 36,1 1 - 36,1 - 7,94 7,94

I 227,6 I 398,0 I 50,07 I 55,72 I 105,79

2. Šikmé držky + E

I. Pomocné práce 26,5 1 I 2 26,5 53,0 5,83 7,42 13,25
2. Vlastné meranie 87,0 1 3 87,0 261,0 19,14 36,54 55,68
3. Meranie výškových uhlov 41,5 1 I 3 41,5 124,5 9,13 17,43 26,56
4. Vyhodnotenie 37,1 1 - 37,1 , - 8,16 - 8,16

I 192,10 I 438,50
1
42,26 I 61,39

,
103,65

3. Horizontálne držky

I. Pomocné práce 100,0 1 2 100,0 200,0 22,00 28,00 50,00
2. V1astné meranie 296,0 1 4 296,0 1184,0 65,12 165,12 230,88
3. Vyhodnotenie 44,8 1 - 44,8 - 9,85 - 9,85

I 440,8 11384,0 I 96,97 I 193,76
,
290,73

vyžaduje až trojnásobok času v porovnani s ostatnými
dvoma metódami merania. Táto skutočnosť sa odráža
.aj v ekonomickom hodnoteni nákladov na jeden meter
meranej dížky. V tab. 5 sú uvedené konečné výsledky
presnosti a ekonomičnosti jednotlivých metód. mera·
nia dižok, z ktorej vyplýva, že i keď z ekonomIckého
hladiska sú metódy merania šikmých dÍžok, reduko-
vaných pomocou prevýšenia L1h ~ výškového u~la 8

rovnocenné, z hladiska presnostI vychádza otazka
volby metódy merania dÍžok v šikmýc~ b~nsk~ch
dielach jednoznačne pre metódu merama sIkmych
dÍžok redukovaných pomocou prevýše~a L1h. Metód~
merania horizontálnych dížok z hladIska presnosti
síce vyhovuje, ale v šikmých banských dielach je
velmi pracná a vysoko neefektívna.

PflACNOSŤ

-,~~~~~§g8g~o..e~ •...__••. __ COf.Q""

I" I I I ." t I I I I " I I I , I I

~
m

~Imlllm

-1- m
-2- mm
-3-111II1I1II~

1- ŠIKMÉ oLŽKY +~ h IIIDIDD PRíPRAVNÉ PRÁCE
2-ŠIKMÉ DLžKY+ f: _ VLASTNÉ MERANIE
3-HCRIZONTÁLNE oLŽKY _ VY/.IODNOTENIE

ó. Záver
Ak uvážime, že dóležité meračské práce vyžadujú
často previesť opakované meranie dÍžok a uhlov v dó-
sledku pohybu stabilizovaných bodov, dochádzame
k nutnosti zmeny metodiky práce a použitia nových
technických prostriedkov pri merani dížok v podzemí.
Táto myšlienka zmeny metodiky práce pri merani
dÍžok v podzemí nie už nová a vo svetovom meritku
dostáva svoju konkrétnu podobu. Zmena metodiky
práce pri dÍŽkovom merani v podzemí sa v súčasnej
dobe ubiera cestou vývoja elektrooptických a rádio-
vých dialkomerov, vhodných pre použitie v podzemí.
Tieto dialkomery budú však musieť vyhovovat urči-
tým špecifickým, banskomeračským požiadavkám,
ako napr. dosah 10-400 m, bezpečnost práce vo vý-
bušnom prostredí, dostatočná presnosť, malé rozmery
a váha, ako aj dostupná cena. Jednou z prvých snáh
o konštrukčné aj funkčné spojenie vlastného dialko-
meru s teodolitom je elektrooptický dialkomer GDM
[6], vyvinutý v Státnom optickom ústave (GOI)
v SSSR, u ktorého je elektrooptický dialkomer spo.
Lený s teodolitom sériovej výroby TB-l (obr. 4).
Dalším diaJkomerom, vhodným pre použitie v pod-
zemí, je elektrooptický dialkomer EOS [6] fy Zeiss Jena.
NDR (obr. 5), ktorý je možné použit v súprave s nú.
tenou centráciou. Možno očakávať, že všeobecný po.
krok vo vývoji geodetických pristrojov sa priaznivo
odrazí aj vba.nskom meračstve.
Lektoroval: In,. dr. RudolfPetrál
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Drabant, f., Dobžs, f.: Presnosf a hospodárnost meranii:r
dížok v šikmých banských dielach:

Tab. 5

Konečné hodnotenie presnosti a ekonomičnosti merania dÍžok

I Miery presnosti Ekonomické vyhodnotenie merania
Meraná IMet6da merania dížka Čas merania

I
Kčs na zmeranie

celkom(m) ML Re'attvna a vyhodnotenia (min) a vyhodnotenie
(mm) chyba

I I
I

~---
celkov)c na 1 m celkom na 1 m

(1) (2) (3) (4) (5) I (6) I (7 ) (8)

1 I
1. Šikmé dížky + !:lh 159,205 ±0,54 295000 625,6 3,93 105,79 066

2. Šikmé dížky + e
1

159,205 ±1,44 110000 630,6 3,96 103,65 0,65

3. Horizontálne dÍžky
1

159,205 ±0,85 187000 1824,8 11,46 290,73 1,83

Poznámka lektora

Při volbě vhodného způsobu měření délek v podzemí
se dosavadní praxe řídila převážně jen požadovanou
přesností výsledků a stupněm obtížnosti dané loka.
lity. Ekonomická hlediska byla většinou neprávem
považována za nepodstatná a nerozhoduj,ící, i když
např. trvání měřického výkonu je ve srovnání těchto
metod bráno v některých učebnicích nebo i v odborné
literatuře v úvahu.

Naproti tomu autoři respektovali a sledovali ve
své práci vliv jmenovaných faktorů. Dospěli k zají.
mavým - a v jejich případě také k přesvědčujícím-
závěrům, které si zasluhují pro svou komplexnost, aby
s nimi byla naše odborná veřejnost seznámena. Do·
mnívám se však, že časové údaje uváděné v kapitole
4.1. u jednotlivých operací je zatím třeba posuzovat
jako pomocné ukazatele, které umožňují v konkrétní
situaci lepší porovnání použitých metod. Hodnoty uka·
zatelů se totiž mohou někde značně měnit, a. to vlivem
podmínek v měřené lokalitě, zapracovanosti techniků

a pomocného personálu, počtářů atd. Z tohoto důvodu
je jistě také problematické, uvádí·li se vynaložený čas
v desetinách minuty (jedné desetině minuty odpovídá.
0,022 Kčs platu technika).

Litera túra:
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[11] Drabant, 3.: Spracovanie výsledkov pozorovaní. SNTL,
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1968/76



Herda, M.: Zkoušky optického provažovače Zetss PZL
a cílových značek pro přímé vytyčení svtsltce

Geodetický a kartografický obzor
ročník 14 (56), číslo 3/1968 n

Zkoušky optického provažovače
Zeiss PZL a cílových značek pro přímé
vytyčení svislice

Ing. Miroslav Herda, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Praha

V poslední době se pro vytyčování svislic rozší-
řilo ve stavebnictví používání optických provaž 0-
vačů. Těmito přístroji se svislice vytyčuje přímo.
Optické provažovače vyrábí již řada firem, a také
VEB Carl Zeiss Jena zařadil do své produkce tento
přístroj. Označuje jej zkratkou PZL (Prazisions-
Zenitlot) [1]. Provažovač byl vyvinut z automatic-
kého nivelačního přístroje Koni 007, u něhož byl
vypuštěn pravoúhlý hranol a objektiv byl přemís-
těn do vodorovné polohy, jak je zřejmé z obr. 1.

Optický provažovač Zeiss PZL má tyto par a-
m e t r y:
Směr provažování: nahoru
Zařízení, urovnávající záměrnou rovinu: kompen-

zátor
Rozsah kompenzace: ± 10'
Doba urovnání: menší než 1 s
Libely: trubicová 30"/2 mm

krabicová 8'/2 mm
Zvětšení dalekohledu: 31,5X
Obraz v dalekohledu: vzpřímený a stranově

správný
Nejkratší záměra: 2,2 m
Vodorovný dělený kruh: nejmenší dílek 10e nebo

10' odhad lC nebo l'
Dostředění: optické dostřeďovačem vestavěným

v třínožce nebo výměnným optickým dostře-
ďovačem Zeiss
mechanické olovnicí

Nucené dostředění: pomocí čepu jako u theodoliti't
Zess Theo

Váha přístroje v bedně: 7 kp
Přesnost podle údaje výrobce: stř. chyba urovnání

záměrné roviny do svislé polohy ± 0,15"
přesnost jednoho provážení ± 1 mm/100 m
(co se rozUmí přesností není uvedeno)
Záměrná rovina přístro Je je vytvořena a kom-

penzována obdobně jako u nivelačního přístroje
Koni 007 (obr. 2). Sklon svislé osy o úhel v, kte-
rý způsobí podle obr. 3 v cíli odchylku

q = h. v,
se vyrovná posunem paprsku kompenzátorem
o hodnotu

I

l,.." *.*t--1
~
~2

3

j 6 7,._._.-HM-
I

Obr. 2: Schéma optického provažovače
1 - krycí sklo, 2 - objektiv, 3 - zdostřovací čočka, 4 - kom-
penzátor, 5 - pravoúhlý hranol, 6 - nitk6vý kříž 7 - okulár

Kompenzátorem je pravoúhlý hranol, zavěšený na
vláknu o délce 1/2. Při sklonu svslé osy o úhel v
posune se kompenzátor vodorovně o hodnotu

a f. v-=--,2 2
čímž se záměrná rovina pootočí o požadovanou
hodnotu a a zaujme svislou polohu. Nitkový kříž
tvoří dvě kolmé rysky, jak je zřejmé' z obr. 3.
Z popisu funkce kompenzátoru vyplývá, že urov-
nává do svislé polohy rovinu, určenou ryskou nit-
kového kříže, jdoucí vzhledem k pozorovateli od
leva do prava. Ryska na ní kolmá (má dálko měrné
rysky o násobné konstantě 100), jdoucí vzhledem
k pozorovateli zezadu dopředu, je urovnávána do
svislice jen trubicovou libelou, tedy s podstatně
menší přesností (obr. 4).
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Pře s n o st pro v á žen í je ovlivněna těmito
vadami a chybami:
a) vadná justáž kompenzátoru; její vliv se vyrov-

ná vytyčením ve dvou polohách, rozdHných
o 2 R. (u nivelačních přístrojů se tato vada
kompenzátoru vyrovná stejnou délkou záměr).
Rektifikuje se posunem nitkového kříže.

E9EB
'\'~""" '"''I''''' ,

. ~
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Obr. 3: Princip kompenzace polohy záměrné roviny
(řez kolmo k záměrné rovině)

b) funkční vada kompenzátoru; vyrovná se urov-
náním trubicové libely ve směru kolmém na
záměrnou rovinu, která se kompenzuje, tj. pro
pozorovatele ve směru' zezadu dopředu, a to
před každým zaměřením.

c) intervalová vada kompenzátoru; takto se ozna-
čuje závislost kompenzované roviny na poloze
uvnitř intervalu, v kterém je kompenzátor účin-
ný. Její vliv se podstatně snižuje urovnáním
trubicové libely, tj. zúžením funkčního inter-
valu kompenzátoru,

d) chyba z přeostření; uplatní se jen při prováže-
ní do' více úrovní současně,

e) mimoběžnost záměrné osy dalekohledu a svislé
osy provažovače; její velikost je řádově 0,01
milimetru, takže je zcela zanedbatelná,

f) vliv refrakce; je nebezpečný při vytyčování po-
dél sluncem ozářených stěn a může nabýt hod-
noty až několika milimetrů. Je třeba v těchto
podmínkách nevytyčovat a stavět provažovač
alespoň 40 cm od stěny.

g) chyby dostředění a čtení nebo nastavení nitko-
vého kříže v cíli; optický dostřeďovač, vesta-
věný v třínožce, je méně vhodný, neboť chyba
dostředění je závislá na jeho rektifikaci a nelze
ji jednoduše kontrolovat. Výměnný optický do-
střeďovač je vhodnější, neboť lze jím dostře-
dovat tak, že se nastavuje na střed myšlené
úsečky, kterou vytvoří optická značka dostře-
ďovače po otočení o 2R. Tímto způsobem se
také snadno kontroluje jeho rektifikace. Další
výhodou, kterou poskytuje zařízení pro nucené
dostředění, je možnost použít pro určení polo-
hy svislé osy provažůvače některého theodoli-
tu Zeiss Jena. Poloha svislé osy se určí nej-
lépe zaměřením vodorovných úhlů na zajišťo-
vací body (obdoba vytyčení přímky theodoli-
tem ze středu). Chyby čtení nebo nastavení

jsou závislé na tvaru záměrné značky v cíli a
nelze je jednoznačně ohodnotit.

S provažovačem Zeiss PZL se pracuje stejně
jako s provažovači jiných typů v podstatě dvěma
metodami:

a) metodou čtení, kdy se čte poloha nitkového
kříže na cílové značce, většinou plošném rastru
nebo stupnici,

b) metodou nastavení, při které se posunuje bud
značkou v cíli nebo provažovačem na stano-
visku.

Met o d a čte n í je jednodušší, neboť stano-
visko přístroje i poloha cHového zařízení jsou pev-
né. Proto se také nejčastěji používá při vytyčení
stavebních objektů a kontrole svislosti konstrukcí
v celém jejich průběhu, tj. v řadě obvykle ekvi-
distatních horizontů.

Met o d a n a s t a ven í dává podstatně přes-
nější výsledky, vyžaduje ovšem zařízení pro posun'
provažovače nebo cílové značky s možností čtení
polohy na stupnicích posuvného zařízení, neboť
provažovač Zeiss nemá zařízení k měření úhlové
odchylky cHové značky od svislice, jako jediný
z provažovačů, přístroj Autoplumb anglické firmy
Hilger and Watts. Metoda nastavení je vhodná
pro výšky, při kterých čtení na rastru nebo stup-
nici by bylo pro určitý účel příliš nepřesné.
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Obr. 4: Vztah mezi svislicí s, svislou osou přístroje a
a záměrnou přímkou z (řez záměrnou rovinou)

Dále je třeba rozlišovat pracovní postupy pro-
vážení podle počtu poloh provazovače. Nejpřes-
nější je postup vytyčení ve čtyřech polohách, roz-
dílných o R. Při tomto postupu je svislice určena
jako průsečnice dvou kolmých svislých rovin, při-
čemž v každé z těchto rovin je vyrovnána chyba
justáže kompenzátoru. Při provážení ve dvou polo-
hách, rozdílných o 2R, se s přesností, odpovídající
přesnosti kompenzátoru, určí pouze svislá rovina,
určená ryskou nitkového kříže, jdoucí zleva do-
prava, jak již bylo uvedeno. Poloha svislice, kte-
rou v tomto postupu určuje ryska, jdoucí zezadu
dopředu, je v kolmém směru určena již jen s přes-
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ností, s kterou byla urovnána svislá osa přístroje,
tedy s přesností, kterou se urovná trubicová libela.
Provážení jen v jedné poloze nevyrovná žádnou
z o:sovýcn vad provažovače, a je proto pouzitelné
jen v případech, kdy vlivy osových vad jsou ve
srovnání s požadovanou přesností zanedbatelné.
Předpokladem ovšem je, že hodnoty osových vad
se U{čí. '

VJ20,
<;:)

Obr. 5: Cílová značka ve tvaru rastru
Obr. 6: Cílová značka ve tvaru šachovnice

VEB Zeiss Jena nedodává k optickému prova-
žovači cílové značky ani stupnice. Proto byly
v rámci zkoušek provažovače PZL ve VÚGTK vy-
zkoušeny různé typy a konstrukce cílových zna-
ček, aby uživatelé přístroje u nás se nemuseli tou-
to otázkou zabývat.

Pro metodu nastavení je nejvhodnější značka
ve tvaru solistředných kruhů. Průměr nejmenšího
kruhu má odpovídat optimálnímu paralaktickému
úhlu cílové značky, který je pro přístroj PZL 13"
[5], a nejkratší vzdáleností, do které se vytyčuje
svislice.

, Pro metodu čtení jsou nejvhodnější průhledné
značky dvou ty.pů. Pro výšky asi do 50 až 60 m
je to plošný rastr, který tvoří průhledný milimetro-
vý papír, na němž jsou obtaženy půlcentimetrové
dílky slabou čarou černou tuší a centimetrové díl-
ky silnější čarou. Do výšky 20 až 30 mlze rozeznat
i milimetrové čáry. Pro výšky přes 60 m je to
značka ve tvaru černo- a červen o-bílé šachovnice
o rozměru čtverce 5 mm, pro výšky přes 200 m·
o rozměru 10 mm. Celkový rozměr značek by měl
být nejméně 20X20 cm. Průhlednost značek umož-
ní jejich použití buď bez osvětlení při vytyčování
proti obloze nebo osvětlení denním světlem zdola.
Při nedostatečném osvětlení je lze snadno a účin-
ně osvětlit shora. Dále umožní dostředit snadno
nad těmito značkami theodolit nebo snadno zhmot-
nit spojnici vytyčených bodů, např. šňůrou. Postu-
puje se přitom tak, že poloha vytyčené svislice,
vypočtená vystředěním zápisníku, se vyznačí na
značce shora nějakým jednoduchým způsobem, na-
příklad špendlíkem, nad kterým se pak dostředí
theodolit. Šachovnicová stupnice je pro větší výš-
ky vhodná z toho důvodu, že nezmenšuje interval
dělení jako čárková stupnice, k čemuž by vzhle-
dem k nutnosti tlustších čárek došlo a dále ne-
dochází k zakrytí čárek dělení ryskami nitkového
kříže. Na obou druzích značek se čte tak, že se
nitkový kříž nastaví otáčením přístroje kolem
svislé osy do polohy rovnoběžné s čarami rastrů
nebo políčky šachovnice.

Provažovač Zeiss PZL výr. č. 203527 byl zkou-
šen autorem spolu s uvedenými cílovými zaříze-
ními v říjnu 1967 v Praze-Strašnicích. Cílové znač-
ky byly upevněny na střeše výškové budovy ve
výšce 65 m. Přesnost provážení byla zkoušena

tak, že do cílové značky-plošného rastru, upevně-
ného vodorovně na přečnívající ocelové konstrukci,
byla zespodu svisle zabodnuta jehla. Poloha jehly
byla pečlivě promítnuta ze tří směrů theodolitem
Wild T 3 do úrovně terénu na upevněnou hladkou
desku. Nad deskou byl ve vzdálenosti kolem 10
centimetrů [nad náhodným bodem) postaven pro-
važovač, kterým byla určena poloha svislice na
rastru, a to čtením ve 4 polohách. Provážení bylo
ještě dvakrát opakováno, přičemž se třínožka pro-
važovače vždy otočila o 120°, aby byly vystřídány
všechny tři polohy vestavěného dostřeďovače. Pak
byla vypočtena vzdálenost mezi jehlou a prováže-
nou svislicí na rastru a porovnána se vzdáleností
mezi polohou promítnuté jehly a bodem, nad kte-
rým byl dostřeďován provažovač. Zkouška byla
opakována ve třech různých dnech. Průměrný
rozdíl vzdáleností byl 2 mm, nejVětší odchylka
byla 3 mm. Vzhledem k tomu, že chyba v promí-
tání theodolitem není zanedbatelná, v daném pří-
padě byla přibližně ± 1. až 2 mm [odpovídá urov-
nání alhldádové libely theodolitu Wild T 3 s chy-
bou poloviny až jednoho dílku), odpovídá přesnost
provažovače údajům výrobce. Zkoušený provažo-
vač byl velmi dobře justován, čtení ve všech čty-
řech polohách bylo stejné. Lze jej tedy používat
pro vytyčování staveb do výšky asi 60 m jen v jed-
né poloze.

Obr. 7: CHová značka na principu příčného měřítka
(princip Kraniometru)

Dále je ještě třeba se zmínit n možnosti použí-
vat jako cílovou značku tzv. Kraniometr. Tato
značka je podle čs. patentu č. 122760 Ing. Janeleho
určena pro současné měření odchylek kolejnic je-
řábových drah ve směru vodorovném i svislém.
Značka využívá principu příčného měřítka, zlomek
dílku se neodhaduje na stupnici ve směru, v kte-
rém se měří odchylka, nýbrž na stupnici odkloně-
né o 60°, takže dílek stupnice má dvojnásobnou
délku. Znamená to tedy i dvojnásobnou přesnost
odhadu. Značka se podle údajů vynálezce' osvěd-
čila při kontrole polohy posuvného bednění při
stavbě vysokých sil. Provažovač byl při tom stavěn
na konzolové rameno, zasazené do trubky, zabu-
dované ve stěně objektu [3]. Uvedená značka je
méně přehledná než rastr nebo šachovnice a je
třeba uvážit, zdali větší přesnost odhadu vyrovná
menší přehlednost značky.
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Závěrem lze uvést, že provažnvač Zeiss PZL
splňuje velmi dobře požadavky, které od těchto
přístrojů vyžaduje vytyčování svislic ve stavebnic-
tví. Přesno.st přístroje je vynikající stejně jako
rychlost provážení, které včetně dostředění trvá
asi 10 minut. Zkoušky ve VÚGTK potvrzují dále
výsledky, dosažené s provažovačem různými auto-
ry v NDR [4], [5], [6], [7].

Literatura:

III Carl Zeiss jena, Druckschriften Nr. 1O-125a-1: Automatisches
Prlizisions·Zenitlot PZL.

{Zl Her d a, M.: Metodika vytyčování výškových staveb. Sborník
ze semináře "Vytyčování výškových staveb". ČsVTS, sekce geó-
dézie a kartografie. Praha 1967.

{3] I li n e 1 e, J.: Nová zařízení při kontrole svislic sila posuvným
bedněním. Sborník jako u [2].

[4] Dr a k e, j.: Ein Prlizisions-Zenitlot beim Hocbbau. Verme&ungs·
technik 6í1965.

[5] K li P P k e, H.: Untersucbung des Prazisionslotes PZL snwie van
Zieleinrichtungen fiir Lotungsmessungen ím FS· u. UKW-Turm
Berlin. Vermel;ungstechnik 4/1967.

{6] G r e s c h, E.: Zuschrift zu H. Kiippke "Untersuchung des Pra-
zisionslotes PZL ...••. Verme&ungstechnik 7í1967.

FI Ne u m a n n, R.: Erfahrungsbericht iiber den Einsatz des Prli-
zisionszenitlotes vom VEB Carl Zeiss Jena. Verme&ungstechnil<
10Í1966.

Rozvoj pracovní iniciativy
v organizacích ÚSGK

Předseda Ústřední správy geodezie a kartografie
s. Ing. Jaroslav Průša projednal na lednové schů-
zi předsednictva ústředního výboru Odborového
svazu pracovníků státních orgánů a místního hos-
podářství zásady rozvoje pracov-ní iniciativy v no-
vém organizačním uspořádání resortu, které orgá-
ny a organizace ÚSGK ve spolupráci se základ·
ními organizacemi ROH dále rozpracují podle
vlastních konkrétních podmínek.

Zavedení nové soustavy řízení a plánování
v resortu Ústřední správy geodézie a kartografie
umožňuje konkrétněji a cílevědoměji rozvíjet pra-
covní iniciativu a zdravou soutěživost jako nedíl-
nou součást každodenní řídící a organizátorské
práce vedoucích hospodářských pracovníků na
všech stupních řízení. Hospodářští vedoucí, jako
hlavní organizátoři výrobního procesu musí kon-
krétně a cílevědomě organizovat a zaměřovat ini-
ciativu svého pracovního kolektivu. Odborové or-
gány pomáhají svou organizátorskou a politicko-
výchovnou prací. Spolu s hospodářským' vedením
dbají o vytváření trvalých optimálních podmínek
a správnou motivaci práce. Základním předpokla-
dem neformálního přístupu k rozvoji pracovní ini-
ciativy v celé šíři rozsahu, různorodosti obsahu a
mnohotvárnosti forem je spolupráce hospodářské-
ho vedení organizací s odbory. při vytváření tech-
nických, organizačních, materiálových a sociál-
ních podmínek, které ve svém souhrnu dávají

předpoklady pro kvalitní propracování vnitropod-
nikového řízení a vytvoření účinného systému
hmotné zainteresovanosti. Významný zdroj moti-
vace a podnětů k jejich tvůrčí aktivitě tvoří se-
známení pracujících s hlavními úkoly. Náměty pro
orientaci a zaměření pracovní iniciativy by měly
vycházet v podstatě z technickoekonomických roz-
borů. Při rozvoji a hodnocení iniciativy nutno za-
jistit porovnatelnost výsledků, zobecňování nej-
lepších zkušeností a vzájemnou pomoc mezi sou-
těžícími, a tím překonávat úzké osobní či jedno-
stranné zájmy kolektivů a organizací.

Hlavním smyslem rozvoje iniciativy pracují-
cích je její dlouhodobé zaměření vyplývající ze
stále se opakujícího procesu činnosti s cílem:

dosažení vyšší společenské produktivity práce
a hospodárnosti při řízení a provádění geode-
tických a kartografických prací i při jeho
technickosprávní činnosti,
dosažení světové úrovně technických a ekono-
mických parametrů geodetických a kartogra-
fických prací a vyrobků kartografické poly-
grafie,
obohacení trhu požadovanými kartografickými
výrobky vysoké technické a kulturní úrovně a
kvality a uspokojování potřeb společnosti i jed-
notlivců v oblasti technicko správní činnosti,
vytvoření kulturnějšího pracovního prostředí a
podmínek pro zvýšení bezpečnosti a hygieny
práce,
prohloubení socialistických vztahů uvnitř orga-
nizací i mezi nimi a uplatnění výměny pokro-
kových výrobních zkušeností.

Rozvoj pracovní iniciativy uvnitř organizaGi
resortu ÚSGK tvoří základní formu uplatnění so-
cialistického soutěžení a bude vždy vycházet
z konkrétních potřeb a podmínek pracovišť. V sou-
ladu s potřebami organizací je nutné, aby veškeré
formy iniciativy pracujících plnily ekonomickou a
výchovnou úlohu a vedly jednotlivce i kolektivy
k uvědomělé pracovní kázni a správnému vztahu
k společenskému vlastnictví. K zabezpečení pra-
covních úkolů se předpokládá i nadále neformální
účast pracujících na řízení s cílem bezprostředně
seznámit a informovat kolektiv pracovníků 8 hod-
nocením ukončených i následujících úkolů spolu
s předpoklady a podmínkami práce.

Nové ekonomické podmínky hospodaření vy-
volávají nutnost změn v obsahu socialistického
soutěžení. Prvoř.adý význam nabývá kvalitativní
stránka výroby a uspokojování celospolečenských
požadavků. V podmínkách resortu ÚSGK je to pře-
devším včasné a kvalitní provádění geodetických
a kartografických prací a výkonů technicko-
správní činnosti podle potřeb jednotlivých odvět-
ví národního hospodářství a obyvatelstva, dosa-
hování rentability, snižování rozpracovanosti, za-
jištění hygieny práce společně s prohlubováním
soudružských vztahů a demokratizací řízení ve
výrobě, které jsou předpokladem pro rozvoj so-
cialistické podnikavosti.

Pracovní kolektivy mohou i nadále svými vý-
sledky soutěžit o dosažení Rudé standarty ředitele.
Soutěžícím kolektivům o titul "Brigáda socialistic-
ké práce" je třeba v jejich práci vytvářet podmín-
ky pro jejich další, činnost. Titul se kolektivům
propůjčuje vždy na období jednoho roku, a to na
základě komplexního hodnocení jejich práce.
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V rámci organizace muze být jednotlivcům
za příkladné, vynikající nebo dlouhodobě velmi
~obré výsledky v práci propůjčen titul "Vzorný"
nebo "Nejlepší pracovník". Též při dosahování
velmi dobré kvality může být pracovníku propůj-
čeno uznání ve formě "Razítka vzorné kvality"
apod. Soutěžícím jednotlivcům, kteří trvale dosa-
hují velmi dobrých pracovních výsledků a jsou
ostatním vzorem, může být udělen čestný titul
"Průkopník socialistické práce". Přesahují-li pra·
covní výsledky možnost ohodnocení v rámci orga-
nizace, může být jednotlivec navržen na resortní,
případně na státní vyznamenání.

Příspěvkové a hospodářské organizace resor-
tu budou v nových podmínkách soutěžit o Rudý
prapor ÚSGK a ÚVOS SOMH odděleně. Rozhodují-
cím hlediskem bude roční hodnocení dosažených
výsledků a posouzení, jak organizace plní své
společenské poslání a zabezpečuje péči o pracu-
jící. Peněžité odměny k Rudým praporům ÚSGK
a ÚVOS SOMH budou stanoveny vždy individuál-
ně, zpravidla ve výši odpovídající počtu pracovní-
ků (průměrný evidenční stav).

Organizace, která pravidelně dosahuje velmi
dobrých hospodářských výsledků a je vzorem
ostatním, může obdržet čestný titul "Podnik
(ústav) socialistické práce". Obdobný titul může
být udělen i nejlepšímu závodu. Předpokladem
pro vyhodnocení organizace je příkladné zabezpe-
čování potřeb vnějším objednavatelům. Při hod-
nocení bude brán zřetel na to, aby uchazeč o titul
byl po stránce výrobní, provozní, technické, eko-
nomické a dále z hlediska kultury a bezpečnosti
práce, vztahů na pracovišti apod. skutečně vzo-
rem a příkladem pro ostatní.

Podle usnesení vlády a ÚRO ze dne 23. srpna
1967 k oceňování výsledků podniků při rozvíjení
iniciativy a soutěžení bude vláda spolu s ÚRO
oceňovat propůjčením Rudých praporů -vlády a
ÚRO mimOřádné a vynikající dlouhodobé výsled-
ky těch podniků a významných závodů, které bu-
dou vzorem ostatním při uspokojo'!ání potřeb spo-
lečnosti. Zejména bude oceňovat jejich mimořád-
né úspěchy při rozvoji výroby, techniky, ekono-
miky, služeb a při zlepšování pracovních podmí-
nek a uspokojování potřeb pracovníků. Rudé pra-
pory vlády a ÚRO budou .podnikům propůjčovány
do trvalého užívání spolu s peněžitou nebo -věc-
nou odměnou.

Zásady pro oceňování podniků Rudými pra-
pory vlády a ÚRO vycházejí z komplexního národo-
hospodářského a společenského hodnocení. Obsa-
hují především hodnocení z hlediska spotřebitele,
vědeckotechnického rozvoje, efektivnosti v mezi-
národní dělbě práce, z hlediska péče o pracující,
která jsou podrobněji obsažená ve výše jmeno-
vaném usnesení vlády a ÚRO. Pokud by některý
z podniků resortu dosáhl takových výsledků ve
své činnosti, které by splňovaly stanovená krité-
ria, provede jeho zhodnocení ÚSGK spolu s ÚVOS
SOMH podle příslušných směrnic ÚRO a předloží
návrh k dalšímu projednání vládě.

Při organizování a vyhlašování různých fo-
rem socialistického soutěžení je nezbytné oprostit
se od formálnosti a kampaňovitósti, která vlastní-
mu rozvoji pracovní iniciativy neprospívá, zvláště
proto, že iniciativu pracovníků chápeme jako ne-
dílnou součást nepřetržitého procesu výroby.

Personální odbor ÚSGK

Soudruhu Ing. Šilhánkovi
V uplynulých dnech jsme vzpomínali 20. výročí
únorových událostí v roce 1948 a hodnotili práci
řady soudruhů z našir.h řad, kteří se aktivně podí-
leli na převzetí moci dělnickou třídou. Jedním
z těchto praoovníků, kteří za aktivní činnost v úno-
ru 1948 byli vyznamenáni pamětní medailí ÚV KSČ
a diplomem Národní fronty je ředitel závodu n. p.
Inženýrská geodézie s. Ing. František Šilhánek.
Jeho významného životního jubilea - šedesátin
i ocenění mimopraoovní činnosti vzpomíná široký
okruh jeho sp,olupracovníků nejen geodetů, ale i
z řady dalšír.h úseků našeho veřejného i politické-
ho života.

Soudruh Ing. Šilhánek se narodil 18. listopa-
du 1907 v Praze. Studia na Českém vysokém učení
technickém v Praze ukončil státní zk'Ouškou s vy-
znamenáním v roce 1928 a ihned nastoupil ke
Katastrálnimu měřickému úřadu ve Varnsdorfu.
Během zaměstnání dokončil šestisemestrové stu-
dium zememěřictví doplnené státní zkoušk,ou s vy·
znamenánim v roce 1930. V této době pracuje na
různých mistech dnešního pohraničí, teprve v le·
tech 1934 až 1937 se vrací do Prahy, kde získává
praxi v novém měření. Odtud pak 'Odchází již
jako přednosta Katastrálního měřického úřadu
v prosinci 1937 do Nové Paky, kde zůstává do
konce války. V květnu roku 1945 přechází jako
přednosta Katastrálního měřického úřadu do Li·
berce, k této funkci přistupuje ,od roku 1947 i
funkce vedoucího osidlovac'í komise ministerstva
zemědělství a zástupce pověřence národního po-
zemkového fondu. V těchto létech si doplňuje
i své vysokoškolské vzdělání dalšími 2 semestry
rozšířeného zeměměřického studia a závěrečnou
státní zkouĚkou.

V prvých dnech po osvobození vstupuje s. Ing.
Šilhánek do K,omunistické strany Československa
a stává se jedním z jejich vysoce aktivních funk-
cionářů. Prot'o je pak v roce 1948 vyslán stranou
do nově se vytvářejícího Krajského národního vý-
boru v Liberci, kde pracuje v různých funkcích
od plánovače až po přednostu plánovacího refe-
rátu a po volbách v roce 1954 a 1958 jako volený
funkcionář - člen rady KNV a předseda Krajské
plánovací komise. Jako ocenění desetileté práce
je mu v roce 1958 uděleno vyznamenání "Za zá-
sluhy o výstavbu". Po územní re,organizaci v roce
1960 přechází do Severočeského Krajského národ-
ního výboru v Ústí nad Labem a vykonává funkci
člena rap.y KNV a předsedy komise místního prů-
myslu a služeb.

V roce 1963 je na žádost Ústřední správy geo-
dézie a kartograf1e uvolněn pIlOresort a nastupuje
jako ředitel Ústavu ge'Odézie a kartografie v Liber-
ci. Také zde prokázal svou velkou osobní oběta-
vost při řešení problémů ústavu, který za jeho ve-
dení dosahoval postupně lepšících se hospodář-
ských výsledků, jejichž nejvyšším oceněním bylo
vyhodnocení ústavu v socialistické soutěži za 1.
pololetí 1967 udělením Rudého praporu předsedy
Ústřední správy geodézie a kartografie a předsedy
Ústředního výboru odborového svazu zaměstnanců
státníchorgáni'l a místního hospodářství. S. Ing.
Šilhánek pracoval v tomto období dále jako posla-
nec KNV, jeho práce byla oceněna u příležitosti
20. výročí 'osvobození vyznamenáním Řádem práce.
Jeho podrobné znalosti problematiky Severočeské-
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ho kraje pomohly v tomto období nejen k výrazné-
. mu uplatnění práce ÚGK v Liberci na plnění roz-
sáhlých úkolů kraje, ale také ke zlepšení životního
prostředí na pracovištích ústavu a při řešení osob-
ních problémů řady pracovníků. Tuto jeho práci
ocenila ÚSGK v roce 1965 přiznáním titulu Nej-
lepší pracovník Ústřední správy geodézie a karto-
grafie. Ve své úspěšné, ale i vyčerpávající práci
pokračuje i po oslavení svých šedesátin, k nimž se
mu' dostalo řady dalších ocenění vynikajících vý-
sledků jeho celoživotní práce.

Věříme, že ku pI"ospěchu společnosti i našich
geodetů bude i dále aktivně pokračovat v dalším
budování pracovišť našeho resortu v nových eko-
nomických podmínkách řízení. K této práci pak
mu upřímně přejeme hodně zdraví.

Československé ústředí knižní kultury a ÚV Od·
borového svazu praoovriíků školství a kultury udě-
lily dne 7.' března 1968 řediteli Kartografického
nakladatelství n. p. Praha soudruhovi Ing. Karlu
Pec k o v i, za dlouholetou úspěšnou činnost
v oboru kartografie a jako přednímu pracovníkovi
čs. kartografické služby čestný odznak ••Vzorný
pracovník knžžní kultury", K t-omuto vyznamenání
blahopřejeme.

Zpravodaj Ústřední správy geodézie
a kartografie

Ústřední správa geodézie a kartografie zahajuje
v roce 1968 vydávání Zpravodaje ÚSGK, který v ná-
vaznosti na býv. Věstník ÚSGK jako nový infor-
mační sdělovací prostředek bude přinášet informa·
ce normativního charakteru, zejména

A - vlastní resortní právní předpisy a závazné
<;měrnice, jejichž vydání bude oznámeno (re-
gistrováno) ve Sbírce zákonů a v Ústředním
věstníku;

B - konkrétní opatření Ústřední správy geodézie
a kartografie (akty řízení), zejména opatření
vydaná jmenovitě určeným orgánům nebo
organizacím a konkrétní 'l!asově omezená
opatření určená více (jmenovitě uvedeným)
orgánům nebo organizacím;

C - metodické pokyny, návody, doporučení, infor-
mace, vysvětlivky apod.;

D - oznámení o výnosech zaslaných orgánům a
organizacím přímo;

- přehled obecných právních předpisů a mimo-
resortních směrnic;

sdělení a

různé přílohy.

Posláním Zpravodaje úSGK je šířit informace
o uvedených normativních a jiných opatřeních, na
kterých má zájem ústřední správa geodézie a kar-
tografie. Zájem Ústřední správy geodézie a karto-
grafie spočívá v tom, aby geodetické práce a služ·
Ly byly prováděny odborně, jednotně a aby i vý-
sledky zejména celostátních geodetických prací
měly vysokou kvalitu a jednotné provedení pro
celé území ČSSR, jak to vyžaduje vlastní poslání
resortu ÚSGK.

Zpravodaj ÚSGK je určen jen pro služební potřebu
- orgánům a organizacím Ústřední správy geodé-

zie a kartografie,

státním orgánům a organizacím mimo orgány
a organizace Ústřední správy geodézie a kart.p-
grafie provádějícím geodetické práce,

geodetickým a kartografickým katedrám vyso-
kých škol a středním průmyslovým školám ze·
měměřickým a jiným zainteresovaným školám,

ostatním zainteresovaným státním orgánům a
organizacím.

Těmto orgánům a organizacím je Zpravodaj ÚSGK
poskytován tak, aby se pokud možno informace
sdělované Zpravodajem dostaly na všechna dislo-
kovan[r pracoviště a aby na těchto pracovištích
byly trvale k dispozici všem pracovníkům. Redakce
a administrace Zpravodaje je v Praze 1, Hybern-
ská 2. Dr. Kuba

Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický v Praze vypisuje podle výnosu Státní
komise pro techniku ze dne 10. února 1968 č. j.
40051II-25/1968 konkurs na místa:

1. Inženýra I. stupně, popř. vedoucího inženýra
pro řešitelský tým inženýrské geodézie; před-
poklady: vysokoškols~é vzdělání zeměměřické··
ho směru, alespoň 10 let praxe v oboru geo-
dézie, z toho 5 let ve vědeckotechnickém roz-
voji nebo na významných úsecích inženýrské
geodézie, alespoň pasivní znalost dvou světo-
vých jazyků; předpokládaný termín nástupu:
1. července 1968.

2. Inženýra I. stupně, popř. vedoucího mzenýra
pro řešitelský tým evidence nemovitostí; před-
poklady: vysokoškolské vzdělání zeměměřické-
ho směru, alespoň 10 let praxe v oboru geodé-
zie, z toho 5 let ve vědeckotechnickém rozvoji
nebo na významných úsecích středisek geodé-
zie, alespoň pasivní znalost dvou světových ja-
zyků; zkušenosti na samočinných počítačích
jsou vítány; předpokládaný termín nástupu: 1.
července 1968.

Zařazení podle platového řádu výzkumných
ústavů ústředních úřadů vé skupině A. Přihlášky
doložené životopisem a doklady o publikační čin-
nosti se přijímají do 15. května 1968 v osobním
oddělení VÚGTK, Třída politic.kých vězňů 12, Pra-
ha 1- NDvé Město, telefon 229451-3.
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1. Jak zapisovat do EN zastavěné plochy a nlidvoří čle-
nů JZD, jestliže některá, na nich stojící hospodářská
bndova, např. stodola, přešla do vlastnictví JZD?

Dosavadní vlastnické vztahy k pozemkťl.m pod tě-
mito hospodářskými budovami zůstávají zachovány
(§ 23 a 24 odst. 1. zák. č. 49/1959 Sb. J. To znamená, že
se hospodářská budova eviduje ve vlastnictví JZD jako
stavba na pozemku jiného vlastníka (člena JZDJ. Po-
zemek pod hospodářskou budovou je třeba označit sa-
mostatným parcelním číslem.

2. Jak se zapisují v EN právní vztahy k pozemním ko-
munikacím a vodním tokům?

Pokud jde o vyšetřování skutečného stavu, odkazu-
jeme na body č. 2.46 a 2.47 Směrnic X/74. Případný po-
zemnoknižní seznam veřejného statku má jen povahu
orientační pomůcky. V pochybnostech přísluší ONV, aby
jako orgán správy národního majetku rozhodl o tom,
která organizace má být v EN vyznačena jako správce
evidovaného úseku. V některých okresech bude možno
jako správce národního majetku (silnice J zapsat přímo
()kresní správu silnic (OSSJ za předpokladu, že má
právní subjektivitu. Zápis pak bude znít např.: Čs. stát
- Okresní správa silnic, Praha-západ.

3. Mli se při společném užívání nezemědělské půdy
(např. společné dvory, společné cestyJ jedna a táž par-
tlela rozepisovat do evidenčních listů všech jednotli-
vých uživatelů 7

Parcela se nerozepisuje, ale zapíše se do samostat-
ného evidenčního listu, který bude znít na jednoho
z uživatelů, zpravidla na toho, který užívá její největší
část. Ke jménu se vyznačí spoluužívání. Zápis bude znít
např.: Novák Josef a spol. Evidenční list se vykáže
v sektoru 21.

4. Občané si vytvořili v roce 1950 ze svých pozemků
v rámci pastvinářského společenství při MNV společ-
nou pastvinu, kterli je zapsána v evidenčním listě MNV
jako jedna parcela a v pozemnoknižních vložkách po-
dle parcel pozemkové knihy na jednotlivé vlastníky.
Jak postupovat při komplexním zakllidliní EN?

Postupuje se analogicky jako u pozemků sdruže-
ných. (Viz Směrnice X/77, str. 17, třetí odst. zdola. J
V části D-LV se zapíše: Pozemek (PozemkYJ v kat.
území ... ve společenském užívání - 18/64.

Upozornění: Ponechali jsme dotaz v úplném znění.
Společná pastvina však nemůže být zapsána v evid. lis-
tě MNV, ale na samostatném evidenčním listě znějí-
cím na Pastvinářské společenství v obci ...

5. Postihují JZD dluhy - věcná břemena - váznoucí
na majetku, jehož vlastnictví nabylo družstvo přímo ze
zákona?

Rozhodující je, podle kterého zákona JZD vzniklo.
Podle zákona č. 69/1949 Sb. (§6 odst. 3J přešla na jed-
notné zemědělské družstvo veškerá práva a závazky
v obci existujících zemědělských družstev. S účinností
od 1. 10. 1959 platí ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 49/
/1959 Sb., podle něhož může družstvo přijmout jen ta-
kové závazky, které jsou v souladu s jeho výrobní, hos-
podářskou a jinou společenskou činností a s plněním
jeho l1kolťl.určených zejména stanovami. V konkrétním
případě jsou směrodatné podklady, které při šetření po-
dle § 4 odst. 2 vyhl.č. 23/1964 Sb. předloží vedení JZD.

6. Jak zabránit tomu, aby přizlipise běžných změn
vlastnictví k pozemkům, které jsou v užívliní socialis-
tické organizace a v pozemkové knize je zapslin větší
počet spoluvlastníků, nebylo na jednu nemovitost zalo-
ženo více listů vlastnictví EN než jeden?

Doporučujeme využít pro tyto případy parcelního
protokolu (rejstříku parcel J pozemkového katastru a
u parcel, na které se vztahuje poznámka v části D-LV,
vyznačit přísl. číslo listu vlastnictví, např. LV-40.

7. Jak prokázat, že při komplexním zakládání EN bylo
provedeno odsouhlasení listů vlastnictví, které byly za-
loženy již před místním šetřením?

Postupuje se obdobně jako při revizi evidenčních a
vlastnických listů - ust. 6.1 Směrnic Skup. X/54.
O ukončení místního šetření v obci se sepíše závěrečný
protokol - ust. 2.42 Směrnic Skup. X/77 - v němž se
mj. uvede i počet vlastníkťl., kteří již měli založeny
vlastnické listy s tím, že. správnost zápisťl. byla pře-
zkoušena a že na vlastnictví se nic nezměnilo. V pří7
padě změny se provede zápis do výkazu změn.

8. Dům, který je ve společném vlastnictví manželů
(v bezpodílovém spoluvlastnictvíJ, stojí na dvou parce-
lách, z nichž každli je výlučným vlastnictvím jednoho
z manželů. Jak. provedeme zlipis do výkazu změn a
na LV? .

V takových případech se založí 3 listy vlastnictví.
Na list vlastnictví každého manžela bude zapsána jeho
původní pozemková parcela. Na třetím listu vlastnictví
bude zapsán dťl.m na manžele bezpodílově, jako stavba
na cizím pozemku, přičemž v části D se změna popíše
a uvede se vzájemná návaznost odkazem na příslušné
listy vlastnictví s položkou výkazu změn např.: Část st.
300 ve vlastnictví Josefa Nováka, list vI. 10 - 26/67 a
část st. 300 ve vlastnictví Marie Novákové, list vI. 11 -
26/67. Rovněž v listu vI. č. 10 a 11 se uvede návaznost
na list vI., ve kterém je zapsán dťl.m.

9. Jak dlouho evidujeme zápis o listině v záznamu změn,
když organizace, která byla na nedostatky upozorněna,
listinu nevrací?

Zápis v záznamu změn evidujeme tak dlouho, do-
kud se nevyřídí, přičemž je třeba pravidelně vyřízení
kontrolovat. Ruší se bod č. VII/ID Odpovědí na dota-
zy EN.

10. Jak zaplseme na LV-EN garát, která má dvě podla-
ží a každé z nich patří jinému vlastníku?

Do části A-LV zapíšeme oba vlastníky garáže -
(aj a bIJ. Do části B-LV zápis provedeme obvyklým
zpťl.sobem (garáž/str. 78J. Do sloupce 20 VZa do části D-LV
uve.deme poznámku "Poschoďová garáž - bližší ozna-
čení ve smlouvě (např. R II 269/67) - 15/67". Užívání
poschoďové garáže se zapíše do evid. listu znějícího na
oba vla,~tníky, popř. na jednoho z nich s poznámkou
"a spol. .

11. Jestliže se při komplexním zakládliní EN přenáší zá-
pis vlastnictví z pozemkové knihy, je motné zapsat zá-
vazek, který postihoval jednoho ze spoluvlastníků, bez
bližšího vyznačení na celou nemovitost?

Ne. Orgán geodézie není oprávněn cokoliv měnit
na zjlštěném skutečném stavu podBťl. spoluvlastníkfi
šetřené nemovitosti '(vlz Směrnice X/77). V C-LV se
proto v takovém případě zapíše např. "Na podílu c J
Josefa Nováka vázne pohledávka... - 16/67·~.
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12. Jak zapisovat v EN vlastnictví k tzv. dílčím domům?
Občanský zákoník (§ 498J připouští vlastnictví u

dílčích domů, typických pro oddě'ené části (ghettaJ
některých měst. Právní vztahy je možno zpravidla
v každém jednotlivém případu konkretizovat jen po na-
hlédnutí do příslušné právní listiny.

V části A-LV se zapisují jednotliví vlastníci dílčí-
ho domu, např.:
aJ Skalský František [15. 3. 1918J a Marie [7. 8. 1924],
bJ Kopecký Josef [20. 5. 1905J a Anna [18. 12. 1908J,
cJ. . . . . . . . . . . . . . . . atd.

Za jménem vlastníka se uvede číslo bytu, pokud
jsou byty čísloyány. Byty jsou zpravidla určeny vyzna-
čením jejich plochy.

V části B-LV:
čp. 83/st. 67.

V části D-LV:
Bližší označení nemovitosti, příp. spoluvlastnických po-
dílů:
aj ve smlouvě R I 269/67-132/67,
b) ve smlouvě R I 270/67-133/67,
c). . . . . . . . . . atd.

13. Je někde stanovena doba platnosti, popřípadě jak
dlouho platí vyholovené srovnávací sestavení parcel
(identifikace parcel)?

Z ustanovení zák. Č. 22/1964 Sb. plyne, že vyhotove-
ný výpis údajů EN je zpravidla bezprostředním podkla-
dem nebo i součástí listiny, jejímž předmětem je dispo-
zice s nemovitostmi. Rovněž srovnávilCÍ sestavení par-
cel [identifikace parcel J se vyhotovuje vždy PI;o určitý
konkrétní účel [jednání, řízení J, na němž též závisí
způsob použití vyhotovených podkladů. Platnost identi-
fikace se proto může vztahovat jen ke konkrétnímu
účelu, pro který byla vyhotovena. Provedení identifika-
ce se proto vždy datuje.

14. Jak opravit při komplexním zakládání EN zásadní
vadu ilI.entifikace parcel, která se dostala do listiny a
při jejím zápisu i na LV-EN?

Jestliže identifikace nepravdivě uvedla stav platný
v době vyhotovení listiny, upozorní SG na závadu pří-
slušný orgán a vyžádá si jeho nové rozhodnutí o práv-
ním vztahu.

Z ČiNNOSTI ČSVTS

VI. geodetická konference
v prvním čísle. jsme přinesli stručnou informaci
o k,onfererici na téma ČESKOSLOVENSKA GEODÉ-
ZlE a KARTOGRAFIEV LÉTECH 1918 --'-1968, která
bude uspořádána v pražském .Obecním domě ve
dnech 25. a 26. dubna 1968. Dnes přinášíme někte-
ré další podrobnosti:
25. dubna:

Na za'sedání delegátů vyslechnou účastníci
referáty: "vývoj soustředěné geodézie a karto-
grafie v létech 1918-1968 předsedy ÚSGK Ing.
Jaroslava P r ů š i, nositele Řádu práce, ,,50 let
civilní geodézie v odvělvových resortech" Ing. dr.
Karla S v o bod y a kolektivu, ,,50 let vojenské to-
pografické služby" generálmajora doc. Ing. dr.
Jana Klímy, "vývoj československých civilních vy-
sokých a středních zeměměřických škol" doc. Ing.
dr. Jaroslava K o vař í k a a kolektivu, a nakonec
"Geodézie a kartografie v ČSVTS" zástupce
ústřední rady ČSVTS.

Po odpolední diskusi a závěrech se bude ko-
nat celostátní ustavující konference, pn které
delegáti z krajských konferencí zvolí ústřední
výbor ČSVTS pro geodézii a kartografii.
26. dubna:

V komisi pro geodetické základy a mapování

přednese úvodní referát předseda komise prof.
Ing. Ant-on S uch á n e k, CSc., ,,50 rokov vývoja
geodetických základ ov a mapovania". Následovat
budou referáty Ing. Miloše Ci m bál n í k a, CSc.
a kolektivu "Vybudování geodetických základů
ČSSR a jejich další modernizace", Ing. Vladimíra
S a g y a kolektivu "Mechanizace a automatizace
procesu získávání a zpracování geodetických in-
formaci", Ing. Viléma Je š u t y a ls:olektivu "Využi-
tí geodetických sítí pro speciální účely" a Ing. dr.
Karla K u č e r y, CSc. "Metodika budování geode-
tických základll v podminkách rozvojových zemí".

V komisi pro fotogrammetrii přednese úv,odní
referát prof. Ing. dr. Pavol G á 1, DrSc. ,,50 rokov
vývoja fotogrammetrie v Československu". Násle-
dovat budou referáty doc. Ing. Viadimíra Krá t k é-
h o, CSc. "Teoretický I'ozbor nutné přesnosti vlíco-
vacích bodů", Ing. Václava Pic h 1í k a, CSc. "Přes-
nost určení ploch jako kritérium přesnosti foto-
grammetrie", Ing. Vladimíra Korná r k a "Moder-
ní technologie tvorby leteckých snímků", Ing. B.
Ma n d y s e a Ing. J. P r a žák a "Dosavadní použi-
tí fot,ogrammetrických metod při THM a perspekti-
vy jejich rozvoje" a Ing. Ladislava S k 1á dal a,
CSc., "Možnosti využití ortofotografie".

V komisi pro inženýrskou geodézii přednese
úvodní referát její předseda prof. ing. Václav
K rum p han z 1 "Inženýrská geodézie v létech
1918-1968". Následovat budou referáty v tematic-
ké skupině stavebnictví: Ing. V. U 1i č i a n s k é h o
"Podiel geodézie pri územnom plánovaniu a v in-
vestičnej výstavbe", Ing. M. D o k o u pil a "Nové
metody zpracování projektové dokumentace při
vytyčování sídlišť" a Ing. J. Š í m y, CSc., "Digi-
tální model terénu a jeho využití v inženýrské
geodézii". V tematické skupině průmysl: Ing. dr.
V. S ta ň k a "Otázky dalšího I'ozvoje geodetických
prací v průmyslové výstavbě", Ing. M. P á 1k Y
"vývoj a súčasné problémy geodetických prác pri
stavbe vedení vysokého napatia", Ing. M. Bu r y
"Inženýrská geodézie na NHKG" a Ing. O.Vos i k Y
"Přesnost pravoúhelníkmlých vytyčovacích sítí".
V tematické skupině dopravní stavby: Ing. J. S k a-
1i c k é h o "Účast geodeta při k'omplexní rekon-
strukci železničního svršku". V tematické skupině
deformace: Ing. P. Ma r č á k a, CSc. "Meranie re-
latívnych posun ov", Ing. M. Her d y, CSc. "Přesná
nivelace s rozdílnou délkou záměr v inženýrské
geodézii" a Ing. A. P 1á nič k y "Dálkové měření
deformací vodních děl".

V komisi pro kartografii přednese úvodní re-
ferát kolektivu její předseda Ing. Karel Pec k a
"vývoj čs. kartografie v létech 1918-1968 a hlav-
ní současné problémy". Následovat budou referáty
Ing. L. L a u e r m a n n a a kolektivu "Současný
stav a perspektivy technologického zpracování
map velkých a středních měřítek" a Ing. A. KD-
l á č n é h o, CSc., a kolektivu "Výzkumné a tech-
nické problémy při tvorbě a vydávání kartogra-
fických děl".

V komisi pro evidenci nemovitostí přednese
ílvodní referát její předseda Ing. Miloslav V i t o u 1
"Evidence nemovitostí v Československu". Násle-
dovat budou referáty doe. Ing. dr. O. V á I k Y "vý-
hledy mechanizace a automatizace prací v EN
a nové metody zaměřování změn", Ing. Karla H o-
d ač e "Pozemkové úpravy v Česk,oslovensku", Ing.
H.K oh I a ;,Právní vztahy v EN" a Ing. L. Š i n-
k y "Problémy EN na Slovensku".

Dne 25. dubna se zúčastní jen delegáti ČSVTS
(asi 110) a resortů (stejný počet). Na jednání
v komisích dne 26. dubna (od 8.00 hod.) se mo-
hou zúčastnit i další zájemci. .
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Plenární zasedání
sekce pro geodézii a kartografii

Dne 15. září 1967 se konalo v Brně 3. plenární za-
sedání sekce pro geodézii a kartografii ČSVTS, za
účasti 22 členů předsednictva a pléna Ústředního
výboru, předsedů Krajských výbG~·t: a odborných
skupIn, a 5 hos~ů z býv. ÚGK Brno, VAAZ Brno,
atd. Zasedání zorganizoval Krajský výbor sekce
Jihomoravského kraje a Závodní pobočka býv. ÚGK
Brno.

Jednání se týkalo zejména přípravy ustavují-
cích konferencí a voleb do krajských i ústřed·
ních orgánů sekce v roce 1968. Sekce geodézie a
kartografie tak bude tvořit v ČSVTS výjimku (ne-
boť konference druhých sekcí proběhnou až v roce
1969) a současně prakticky vyzkouší některá nová
ustanovení o pořádání konferencí (pořádání kon·,
ference u příležitosti vhodné odborné akce, mož-
nost volby geodetů-členů jiných sekcí do orgán II
sekce geodézie a kartografie, apod.).

Dne 14. září, před vlastním plenárním zase-
dáním, navštívili účastníci též V. Burzu technic- '
kých zlepšení, kterou organizovala rovněž ZP býv.
ÚGK Brno, za podpory ÚSGK a ÚV geodézie a
kartografie ČSVTS.

Projednávání přípravy konferencí a voleb po-
kračovalo též na 4. plenárním zasedání, dne 7. pro·
since 1967 v Praze, v budově ÚSGK, za účasti 24
členů. Soudruh Ing. Jaroslav Průša, předseda ÚSGK
a člen pléna ÚV se1{ce, informoval účastníky o při-
pravované reorganizaci některých ústavů v resor·
tu ÚSGK. Na zprávu soudruha předsedy navázal
svým příspěvkem host 4. plenárního zasedání, s,
Karel Drvota, pracovník ÚV Odborového svazu za-
městnanců státních orgánů a místního hospodář-
ství, který hov,ořil 'o chystané reorganizaci odbo-
rových orgánů v resortu ÚSGK, zřizování podniko-
vých výborů a Oborové komise pro geodézii a kar-
tografii při ÚV OS.
Předsedové slovenského, městského a kraj-

ských výborů sekce informovali o stavu závodních
poboček a přípravě na jejich reorganizaci k 1. led-
nu 1968, a o celkovém počtu členů v ZP. V prů-
běhu roku 1967, po založení samostatné sekce,
vzrostl počet ZP z původních asi 20 ZP na cel-
kový počet 39 ZP, ve kterých je registrováno asi
1900 členů; krajské výbory dále spolupracují s dal-
šími asi 300 geodety, kteří jsou registrováni v ZP
sekce stavebnictví, dopravy, atd. Soudruh Ing.
B. Delong, CSc., který byl delegátem sekce na za-
sedání Stálého výboru Mezinárodní federace ze-
měměřičů (FIG) v září 1967 v Ottawě (Kanada),
informoval o jednání tohoto orgánu. Za nejzávaž-
nější označil skutečnost, že přes velice aktivní
vystoupení všech delegátů socialistických států ne-
byla za člena FIG přijata organizace Kammer der
Technik, sekce geodézie z NDR. Účastníci plenár-
ního zasedání současně schválili text protestního
dopisu, který bude odeslán byru FIG. Plénum pak
dále schválilo delegáty na 8 odborných akcí v so-
cialistických státech v roce 1968 (celkem 11 dele-
gátů na 36 dnů).

Příští plenární zasedání sekce geodézie a kar-
tografie ČSVTS se bude konat počátkem března
t. r. opět v Praze. Jeho hlavním úkolem bude opět
příprava celostátní konference, jež se bude konat
u příležitosti odborné VI. geodetické konference
Československá geodézie a kartografie v letech
1918-1968 (Praha, 25. a 26. dubna 1968).

Z dejín geodézie a kartografie -
150 r. podrobného vymeriavania
a mapovania na území ČSSR

Dňa 18. januára 1968 usporiadala Slovenská spoloč-
nosť pre dejiny vied a techniky pri SAV v spolu-
práci s Odbornou skupinou pre geodetické základy
a mapovani& pri ÚV ČSVTS sekcie pre geodéziu a
kartografiu preDTiášku prof. Ing. Jána Mi k u Š li
z Katedry mapovania a pozemkových úprav na té-
mu: "Z dejín geodézie a kartografie - 150rokov
podrobného vymeriavania a mapovania".

Prednášku uviedol Dr. Ján Ti b e n s k ý, CSc.
vedúci Oddelenia vied a techniky HÚ SAV.Vúvou·
ných slovách upozornil početné publikum na prI-
pravované knižné vydanie diela "Priekopníci vedy
li techniky na Slovensku".

Po úvodných slovách Dr. Tibenského, CSc.,
predniesol Prof. Mikuša prierez vývoja podrobné-
ho vymeriavania a mapovania na území nášho štá-
tu. Impulzom k prednáške boli význačné jubilea:
150 rokov od vydania císarského patentu a 40 ro-
kov od vydania katastrálneho zákona Č. 177/1927
Sb. z. a n. Prednášatel postupoval padla nasle-
dovnej osnovy:
a) Stav geodézle a kartografie na našom území
v dobe zavedenla stabilného katastra v rakúskych
provinciách.
b) Význam cisárskeho patentu za dňa 23. decem-
bra 1817 pre další vývoj geodézie a kartografie,
najma podrobného vymeriavania a mapovanla
u nás. - Koncepcia akcie "Allgemeine tikonoml-
sche Vermessung und Mappierung". Výsledky ma-
povania vykonaného pod fa inštrukcie z r. 1824
v číslach pre celé územia rakúskych provIncií a
pre české krajiny osobitne. Ďalší vývoj do roku
1918: reambulácia, zavedenie evidencle v r. 1883,
- Využívanie podrobných máp pri vojenskom ma-
povaní, pre hosp. plány, pre verejné knihy, staveb-
níctvo atd.
c) Rozšírenie platnosti patentu z r. 1817 na územie
Uhorska cisárskym patentom z 20. X. 1849. - vý·
voj podrobného mapovania na území Slovenska.
Mapové diela v sústavách: bezprojekčnej, stereo-
graf1ckej, vaIcovej. Úprava máp reambulácI0~. Z~'
vedenIe evidencIe v Uhorsku v r. 1885. Využ1Vame
podrobných máp pre účely katastrálne, pozemno-
knižné, komasačné, hospodárske, technIcké a L
d) Stav podrobného vymeriavania a mapovania
v dobe vzniku ČSR - r. 1918. Unifikácia katastrál·
nych a mapovacích predpisov v r. 1927 a nasI. -
Výsledky podrobného vymeriavania a mapovanla
v Jednotnej katastrálnej súradnicovej sústave.
Úpravy pozemkovej držby na Slovensku podla zák.
čI. LIII/1871 a zák. XXXIX/1908do r. 1948. - Do-
časná a definItívna náprava máp a operátov na
podklade zákona č. 177/1927 Sb. z. a n. a vI. nar.
Č. 64/1930 Sb. z. a n. - Výsledky podrobného ma-
povania za čsl. obdobia.
e) Ďalší sposob využívani~ mapových fondov vel-
kých mierok pri výrobe Státnej mapy 1: 5000 -
odvodenej. Pozemkové mapy Jednotnej evIdencie
pody padla vI. uznesenia č. 192/1956 a zákona
č. 22/1964 Zb. z. a n. pri evldencii nehnutel-
ností.

Po prednáške vystúpili viacerí diskutéri. Nie-
ktorí sa zamerali na detaily prednášanej témy,
iní pochvalne hodnotili toto podujatie a navrho-
vali, aby sa v prednáškach dejín geodézie a kar-
tografie pokračovalo. Ing. lán SuIo
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Plán odborných akci
sekce pro geodézii a kartografii
na rok 1968 •••

Plán vychází ze zaměření sekce pro rok 1968, Zejména
z hlavních tezí
- přispívat ke zvyšování technické iirovně geodetických

a kartografických prací v ČSSR
- spolupracovat na zvyšování odborné kvalifikace pra-

covníkil. geodézie a kartografie, a na zajišťování dob-
ré kvality zeměměřických prací a kartografických
výrobkil.
přispívat k rozšíření aplikací geodézie, fotogram-
metrie a kartografie v ostatních technických oborech

- zajišťovat úkoly vyplývající z členství v mezinárod-
ních organizacích.
V plánu jsou zahrnuty též 3 odborné periodické

akce, a to
- VI. geodetická konference

I. geodetické symposium
- VI. Burza technických zlepšení.

Plán byl projednáván a upřesňován na plenárních
zasedáních sekce v pril.běhu roku 1967.

Zkratky pořadatelil. (zodpovědí dotazy a přijímají
přihlášky) a jejich adresy:
ÚV ústřední výbor pro geodézii a kartografii ČSVTS,

Široká 5, Praha 1
tajemník sekce s. Karel Kut

SV Slovenský výbor pre geod8ziu a kartografiu,
nám. Odborárov 3, Bratislava

MV Městský výbor ... v Praze
Gorkého nám. 23, Praha 1

KV Krajský výbor ... (místně příslušný)
Praha 1, Gorkého nám. 23
Č. Budějovice, nám. 1. máje
Plzeň, Pobřežní 10
Ústí n. Labem, Velká Hradební 2
Hradec Králové, Divišova 829
Brno, nám. Malinovského 4
Ostrava, Revoluční 18
Bratislava, tr. Obráncov mieru 39
Ban. Bystrica, tr. Čs. armády 52
Košice, ul. B. Nemcovej 29

Zkratky druhil. odbOrných akcí
- sem. = seminář

symp. = symposium
konf. = konference

- in str . = instruktáž
- předn. = přednáška

Aplikace geodetických .a fotogrammetrických metod
v ostatních oborech národního hospodářství, infenýrská
Rendézie

I. čtvrtletí
- sem. Stavební zaměření památkových Č. Budějovice

objclktil. (KV)

II. čtvrtletí

sem. Činnost geodetfi při sledování Štětí
posuvfi rotačních stroju (KV Ústí)

- sem. Inženýrské sítě a technická mapa Pardubice
(KV Hr. Králové)

- sem. Evidence podzemních inženýr- Olomouc
ských sítí (KV Ostrava)

- sem. Fotogrammetrická dokumentácia Bratislava
dopravných a iných nehod (SV)

- beseda Aplikácia fotogrammetrie prl Bratislava
vyhotovení dopravných stavieb (KV)

- předn. Podiel fotogrammetrických me- Zilina
tM pri vyhotovovaní mapových pod-
kladov pre výstavbu (KV. Ban. Bys·
trica)

III. čtvrtletí
- sem. Využití fotogrammetrie pro fe- Praha

šení urbanistických úkolu na území
Prahy (MV)
beseda Práce geodeta při přemístění Liberec
děkanského kostela v koridoru Most
(KV Ústí n. L.)

IV. čtvrtletí
- I. geodetické symposium o zaměřo- Praha

vání památek [KV, s mezin. účastí]
.- konf. Zakládání dokumentace inže- Praha

nýrských sítí na území měst - tech-
nická mapa 1:500 [KV)

- sem. Technická mapa velkých měst a Č. Budějovice"
založení katastru· podzemních vedení
[KV)
beseda Geodetické práce při vVtyčo- Liberec
vání a sledování výstavby televizního
vysílače .Ještěd v konečné fázi vý-
stavby [KV Ústí n. L.)

- sem. Prfimyslová geodézie [KV) Ostrava
- sem. Geodézia v lesníctve [SV, s me- Zvolen

zinárodní účastí)
-. předn. Využitie geodetických met6d Zilina

pri plánovaní špeciálnych priemysel-
nych zariadení [KV. B. Bystrica)
sem. Priestorové zobrazenie pamiat- Košice
kových a priemyselnych objektov
(KV)

Odborné akce k funkci odpovědných geodetd

II. čtvrtletí
- sem. Cinnosť zodpovedných geodetov Bratislava

[KV)

III. čtvrtletí
- sem. Cinnost odpovědných geodetfi

v oboru dopravních, melioračních i:I

jiných staveb [KV)
IV. čtvrtletí
- beseda Zkušenosti z prací odpověd-

ného geodeta při projekci a výstavbě
velkých investičních celkfi [KV)

- celostátní seminář o činnosti odpo-
vědných geodetů [ÚV)

Kartografie
I. čtvrtletí
-- sem. Komunikace kartografické infor-

mace [ÚV)
sem. Kartografické zpracování odvo-
zených map velkých měřítpk [KV)

II. čtvrtletí
- cyklus předn. Kartoreprodukční me-

tody a prostředky v geodetické praxi
[KV)

III. čtvrtletí
- sem. Výchova pracovníkd v kartogra-

fii a kartografické polygrafii [ÚV)
- sem. Kartografické a reprodukční

zpracování plánu velkých měřítek
[KV Hr. Králové)

IV. čtvrtletí
- sem. Technologie zobrazení a poly-

grafického zpracování stínovaného
reliefu [MV)

Fotogrammetrie

II. čtvrtletí
- sem. Výsledky výzkumu fotogram- C. Budějovice

metrického vyhodnocení mapy 1:5000
(KV) .

- sem. Zjliťovánf kub.tur leteckou fo- Plze6
togrammetrlf (KV)
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Geodézia és Kartogrlifia, Il. 1/1967

M i s k o 1c z i, L.: Geodetické poznatky ze sledováni po·
hybil pMy v oblasti Debrecinu, str. 1-6

Rad 6, S.: O výchově kartografů, str. 7-12
For a m i t ti, H.: Použiti fotogrammetrie v péči o histo-
rické ,památky v Rakousku, str. 12-15

Ber d á r, B.: Interpretace leteckých snimkť'l v lesnictvi,
str. 16-22

G a b o s, Gy.: Geodetická koncepce třeU pětiletky ve sta·
vebnictví, str. 22-23

Tom á s, L.: Optimálni délka základny při pozemnim
stereofotogrammetrickém mapováni pro výpočet ku·
batur, str. 26-30

Hor vát h, K.: Vliv referenčnl plochy na výsledek tri-
gonometrického měřeni výšek, str. 30-34

F e 1c s ú t i, L.: Technické práce při zhotovováni map
ryHm (2. část), str. 35-44

Alp á r, Gy. a S o m o g y i, J.: Poznámky k článku "Ana-
logová nebo analytická fotogrammetrie?", str. 45-49

A I pár, Gy.: O libelách, str. 81-88
J b 6,. 1.: Použiti pozorováni umělých družic Země pro
geodetické účely v Madarsku, str. 88-97

H a I m o s, F.: Použiti gyrotheodolltu MOMGi-B2 při pod-
zemnlch orientačnlch měřenich, str. 98-107

B e n d e f y, L.: Starověké "normy" úhlů a délek v geoc
detické praxi, str. 107-114

Ka t o n a, S.: Zkušenosti s fotogrammetrickým mapová-
ním okrajových okresť'l Budapešti, str. 114-124

G e hry, :I.: Početnl metoda vyrovnáni aerotriangulace,
str. 125-134'

C s o r b a, L.: Použiti leteckých snlmkť'l při klasIfikaci
zemědělské pMy, str. 135-138

Ber e c z k y, O.: Poznámky k článku "O výchově karto-
graffi", str. 139

Der e z i o. s k 1, J. a S z y m o ň s k i, J.: Vybrané ekono-
mické problémy z oblasti geodézie, str. 289-293

Ho p f e r, A.: Možnosti praktického zjišťování vlivU te·
rénních faktorť'l na utváření velkovýrobqího zeměděl·
ského družstva, str. 293-297

I d z 1k, A.: O malých terénních tvarech, str. 297-301
K o w a 1s k i, H.: Směry výzkumu elektronických zamě-
i'ovacich zařízení vhodných pro geodetiCké přistroje,
str. 301-304 '

P r z y bys I a w s k i, f.: Geodetické práce při stavbě Vel-
kého divadla v Lodži, str. 304-305

RYg i e I s k 1, J.: Vliv posunu základny podél kolmice
k měřené straně na měřickou přesnost, str. 306

By A, H. a G r a 1a k, A.: Ohlová hlavice pro vytyčo\'ánl
pravých tihlii se strmými záml!rami, str. 307

Pit o 0., L.: Astrokompas (kompas pro leteckou navi·
gaci), str. 308-309

P r z e w 1o c k I,S;: Zhotovováni námořních map pro IlO-
třeby radarové navigace, str. 309-311

,Kry o. s k i, A.: KanadšU geodeti, str. 312-318

G o I a s k i, J.: Problém obecné definice mapy se zřete-
lem na dosavadni formulace, str. 319-322

528.066 : 681.3.06
CHARAMZA, F.
SOlls-programmes pour travail avec J;egistres de
l'ordinateur ODRA 10n3 (fin).
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 3,
pages 59-63, 5 iUustrations, 2 tab!.

Methode de transformation du numéro de polnt
en adresse et son utilisation pour les recherches
dp. données dans le3 registres des coordonnées,
placées dans la mémoire de l'·ordinateur. Réali-
sation de la méthode des sous-programmes RE-
GISTRE-I et RE(3ISTRE-2 pour ordinateur ODRA
1003. OrganIsation de lil mémoire permettant la
perturbation des données dans les registres et
l'utilisation économique de la capacité de mé-
moirp. libérée. Moyen ďutili::;atíon des principes
de la méthode meme en dehors de la zone des
calculs techniques. Résultats des essais.

528.088.3
KUBÁČEK, L.
Planification du levé. précis.
Geodetický a kartografický obzol", 14, 1968, No. 3,
pages 64-67, 2 illustr., 3 tab!., 4 lit.

Calcul des valeurs-Iimite des changements de
grandeurs mesurées" qu'il est imposslble de dIs-
tinguer li l'aide du levé avec erreur moyenne.
Déduction pour cas ďune seule grandeur et levé
simultané de deux· grandeurs. Exemple numé-
-TIque.

528.74: 528.4
PUKL, J. -
Certaines expérlences concernant le levé
techl!ique.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 3,
pages 68-69.

Utilisation du cliché aérien. Coopération entre
propriétalres et locataires; Levé effectué avant
la restitution phofogramňiétriquB et C1assifica-
tion. Concluslons émanant des expériences acqui-
~es par l'ancitHl Institut Géodésique de Brno.'

528.021.088.3 : 522.1
DRABANT, J., DOBIS, J.
Préclsion et économie du levé des longuers dans
les travaux de percement oblique.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 3,
pages 70-76, 5 illustr., 5 tab!., 11 lit.

Méthodeslp. plus fréquemment employées pour
levé des longueurs des tp.nslons polygonales sou-
terraines dans la zone de3 parties des travaux
de percementobliqlle et description abrégée.
Restitution du levé des distances du point de
vue précision des résultats obtp.nus. Analyse
chronologique et économique du levé des distan-
ces. Conclusions démontrant la nécéssité de
changement de la méthode actuelle des travaux.

528.548.089.6,
HERDA, M.
Essais du projecteur Zeiss PZL et des indexes
de visée pour jalonnement direct de la verticale.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, NO. 3,
pages 77-80, 7 i!lustr., 7 lit.

Paramětres et construction de l'apparei!. Préci-
slon du rabattp.ment, ses défauts Ht erreurs. Mé·
thode de lecture et rabattement. Résultats des
essaIs effectués.



Pro ty autory, ktel'í nemají dostatek zkušenosti,
připojujeme několik praktických pokynů a rad
o tom, jak mají zpracovávat rukopisy. Při tvorbě
rukopisu článku, zprávy, recenze nebo příspěvku
je třeba zachovávat tyto zásady:

1. zásq.qu logičnosti a systematičnosti

Když něco napršete, položte si jako první tyto
otázky: je logické a systematické to, co jsem na- '
psal? Jsou myšlenky uspořádány, je problém logic-
ky vysvětlen, neopakuji S9, vyjadřuji jasně své sta-
novisko? Logičnost dodržujte i v nejnižších uza"
vřených myšlenkových celcích, ve větách a odstav-
cích.

Ptejte se sami sebe: napsal jsem to stručně, výstiŽ-
ně tak, aby mi porozuměli druzí, kterým je práce
určena? Nepíši příliš dlouhé věty, v nichž zanikne
jádro myšlenky? Navazují myšlenky jedna na dru-
hou a nejSou zbytečně rozvláčné?

.'

Jako třetí si položte otázky: snažím se látku podat
zajiJnavě? Není to jen slovní "jízdní řád"? Uvědom-
te si, že pro tento úkol nestačí pouhá logičnost a
jasně řazené myšlenky, ale na čtenáře je třeba
účinně a poutavě zapůsobit formou nebo výrazem.
Nezapomeňte si své rukopisy přečíst nahlas, ucho
vás často opraví!

R u k o P i s pište strojem, černou páskou na
papiru normalizovaného formátu A 4. (210X297 mm)
tak, aby na jediné straně bylo nejvýše 30 řádek se
80 'až 70 úhozy včetně mezer. První řádku nastra-
ně .'pište ast3 cm ód horního kraje listu.

o d s t a v c e musí být výrazně odlišeny odráž-
kou 5 prázdných úhozů od levého okraje řádku a
vynecháním řádku. Císlují-l1 se odstavce, poUžije se
k jejich číslování arabských číslic bez závorek. Při
označování odstavců písmeny latinky nebo řecké
abecedy se píší tato písmena se závorkou, ale bez
tečky. OdstavCe nemají být. příliš d,louhé, pon.ěvadž
se tím snižuje celková čitelnost a přehlednost tex"
tu, ani příliš krátké, neboť pak nepříjemně ruší
souvislost,textu. Odstavec má obsahovat vždy urči-
tou' ucelenou myšlenku.

Tab u 1k Y pište na samostatné listy papíru,
které se vloží za poslední stranu rukopisu. Na ta-
bulkách vyznačte, na kterou stranu rukopisu patří,
popříp. ještě podrobnější určení o jejich zařazení.
V rukopisu na příslušném místě textu upozorněte
na umístění tabulky, nejlépe při levé straně textu.

Obr á z k y musí být pořadově očíslQványa po
levé straně rukopisu označeno místo, kam má •být
obrázek zařazen. Na zadní straně kaŽdého obráz-
ku uveďte autora a' název článku, připadně tužkou
pokyny pro způsob' reprodukce t zmenšení. zvětše-
ní). Origľnály pro zhotovení pér()vekkreslete sy-
tou černou tuší na pauzovacím nebo .kladívkovém
papíře. zpravidla ve větším měřítku. Popisy. v ob-
rázcích pište šablonou nebo vylepte. z typografické
sazby, a to tak, aby po zmenšení byly 2mm vy-
soké. Fotografie určené k reprodukci musí být kon-
\rastní, na' le$klém papíře. Příslušné texty nebo

vysvětlivky k obrázkům' S9 opatří stejným číslová-
ním a napíší 59 na zvláštní přílohu; v' rukopise
sestráhkujé jako pokračování tex.tu. " ,

Matematické' a fyzikální Vz o l' c e nebo
rovnice se číslují pořadov.ými arabskými čísly
vk,ulatých závorkách" pokud se na ně v, textu od-
kazuje. Indexy a exponenty pište zřetelně perem,
stejně velké ,a S9 správným stupněm snížení nebo
zvýšení k základní úrovni řádků.

S e z n a'm. 1 it e l' a t u r ypište na zvláštnL pa-
pír, a to jen literaturu citovanou v textu, popř. zá-
kladní literaturu. Je třeba. uvádět příjmení autora,
iniciálu křestJ:lího jména, název, časopisu, ročník,
číslo sešitu, stránky a rok vydání. U knižních pub-
likací příjmení autora, iniciálu křestního jména,
název publli{ace,rtakladatelství,místOa rok vy~
dání. Citovanou literaturu zásadně neuvádějte v tex-
tu, ale bud' pod čarou, nebo na konci, textu. '

Ke každému článku připojte a n o ta ci na
zvláštním listu papíru, VA které uveďtl::l,'v ,rozsahu
5-10 řádků stručný obsah a závěry, ke kterým
jste v článku dospěli.

U s P o řád á n í jednotlivých částí rukop's'.l
musí být logické a přehledné, název, článku a jed-
notlivých kapitol má vyjadřovat jejich obsah a má
být krátký. Pod názvem článku uveďte v jednom
řádku, (v závorkách) počet obrázků v textu a po-
čet tabulek Na dalším řádku vypište jménQ a pří-
jmení. autora a jehopracovlště (nezkráceně).

J a z y k o Vou ÚP l' liVu řiďtenovýrnl pravid-
ly' českého nebo slovenskéhO pravopisu. Uzdomác-
něných, obecně rozšířených slov, kde je zatím po-
volEm dvojí způsob psaní (např. mechaIl'S3.Ce --.:.
mechanizace) doporučujeme v zájmu' zajištěníjed-
notného rázu časopisu. novější .fonetickou formu,
(mechanizace) . .

, Redakce si vyhrazuje právo navrhnout autorovi
zkrácení rukop:su, provedení úprava doplňků ]Jo-
dle návrhů lektorů. Redakce si vyhrazuje též prá-
vo rukopis poněkud zkrátit a provádět y něm men-
ší úpravy. Změny navržeIlé lektorem budou vždy
projednány s autorem.

Sumava

V soubůruftutomap 'ti měřítKU 1: 20DODD,vy:dállaném
Kartografickým nakladatelstvím vyšla.vsouEasnédobě
automapa. Šumavy. Zob,ra2:uje ,území po oboust,ranách
státní hranice zhruba od Domažlic k Vo!arům. a ,ob'sa-
huje všechny prvky důležité pro motoristy jak z hle-
.disk a: orientace, tak i z hlediska, poskytovahýchsLllž~li,
možností rekreace a poznávání kulturních a přírodních
zajímavostí.", ,..
Menší doplňková mapka vybra'né sHrticnísítě pús.líY-

tuje přehled ,návaznosti na mezinárodní evropskou sil-
ničnísíť:
Na druhé straně Q1apy jsou v pěti jazycích popsány

nejatraktivnější zajímaVOSti tohoto kraje'S fotografiemI
a Orien1ačn1moznačéním. '.
Mapa vyšla v náklad'u22 000 'vytiskú ft je' k dostání

ve vŠech knižních prodejnách v ceně 4 Kčs.



IV. čtvrtletl
- sem. Fotogrammetrlckě vyhotoveni Pardubice

map velk~ch měl'Hek (KV Hr. Krá-
lové)

Evidence nemovitosti

L čtvrtletl
- beseda Komplexnt· založeni" 11. etapy·· Plzeň

EN (KV)
- sem. Mechanizace ~počtd výměr Brno

(KV)
- sem. 11. etapa komp.lexniho zakládánt Ostrava

EN (KV) a Olomouc
JI. čtvrtleti
- sem. Uplatnění nov~ch měř1tek při- C. Budějovice

strojO při geodetlck~ch pracích na
l1držbě map EN a pradch menšiho
rozsahu (KV)

III. čtvrtletl
- sem. Mechanizace sumarizačních pra- Tábor

ci a možnosti využiti samočinn~ch po-
čítačd pro EN a ve Střediscich geo-
dézie OÚG (KV C. Budějovice)
sem. Použitie fotogrametrických me- Košice
tód pre EN, so zretelom na použitie
aerotriangulácle a voln~ch meriač-
ských priamok (KV)

IV. čtvrtlet1
sem. Technická dokumentace na stfe- Bratislava
discích geodězie 000 a· souěasné pro-
blémy II. etapy EN (ÚV)
sem. Moderná zobrazovacia a ~po- Košice
četná technika pri l1ržba máp a ope-
rátov EN (KV)

Mapování, geodetické základy

I. čtvrtletí
sem. Využitie jestvujúcich mapových Košice
operátov v meste a rajóne Košlc
(KV)

II. čtvrtletí
- sem. Obnova a zpřesnění geodetlck~ch Praha

základO na l1zemí Prahy (MV)
sem. Závěry k racionalizačním opa- C. Budějovice
třením v technickoliospodářském ma-
pování po zkušenostech s konstrukč-
ním zpracovánim (KV)

- sem. Reambulace map velk~ch měří- Olomouc
tek a použiti síťového plánováni CPM
(KV Ostrava)

- kurs elektronického měření v geodé- Bratislava
zli (SV)'

III. čtvrtlet1

- beseda Zku!ienosti s kartografickým C. Budějovlce
zpracovánim technlckohospodál'ské
mapy (KV)

Prdl'ezové akce
I. čtvrtletí

instr. Nové v~pocetni programy pro PrahJii
samočinné počítače (MV)
cyklus předn. Matematické a stocha- Brno
stické modelování na samočinných
poč1tačich (KV)
symp.'Ieéhnickoekonomické informa-
ce v oboru geodézle a fotogrammetrie Ostrava
(KV] \~..•.....

II. čtvrtleti

- VI. geodetická konference: Ceskoslo- Praha
venská geodézie a kartografie v le-
tech 1918-1968 (ÚV, spojpno s usta-
vující konferencí sekce)

III. čtvrtleU
- VI. Burza technicktcb zlepiení v 000- Brno
m geodézie a kartografie (ÚV)

- sem. Nová technika v geodézii (KV) Bratislava
IV. čtvrtletl

instr. Nové výpočetní programy pro Praha
. samočinné poč1tače (MV)

Kalendáf zahraničních odborných akd a domá.
cích akcr se zahraniční .účasti na rok 1968

- Konference o teorii čisel
- Inženýrská konference o vě-

decké konstrukci přístrojii
19.-21. 4. Otmuch6w- Vyhotovení a VYUžití lesnic-

kO'zeměděJslťých map
24.-25. 4. Magdeburg - Konference o·informac[ch a

dokumentaci
IV. zasedání zástupcd před-
sednictev geodetických sek-
ci VTS socialisto zemi

- Konference o užit1 geodézle
při zaměřování měst (spoje-
no s výstavou přfstrojl1)

Bulharsko - Konference o fotogramme-
. trii

'..,- NovodobA technika a tech-
nologie v polské a zahranič
n~ polygrafi1

2. čtvrtleU Warszawa - KOltlerence o přesnosti vy.
tyčovacich prací
Kongres Saveza geodetskih
inženjera i geometara
XI. kongres ISP

- Kolokvium Metody matema·
tické výpočetni techniky

- XII. kongres FIG (Meziná-
rod. federace zeměměřlčil)

Konference o zkušenostech
s použitím gyroteodolitl1
VI. Burza technických zlep-
šeni v oboru geQdézie a kar-
tografie . •

- Konstrukce a 'technologie
polygrafického prOmyslu

- XIII. geofyzikálni sympo-
, sium

Warszawa . - I. celostátnt konference
o jakosti

, 16.-17. '10. K-Marx-Stadt - Symposium o katastru
. v NDR

3.- 4. 10. Esztergom - 1. konference o poč1tacich
strojlch

Národní konference o země·
dělstvl, l1pravách pozemkii
a katastru
I. Geodetické symposium
o zaměřování památek

4.- 8.4.
11.-12. 4.

Debrecen
Leipzig

8.-20.7.
2.- 6. 9.

Lausanne
Tihany

Konference o užiti geodézie
v lesnictvi

- lIL l$ongres ICA (Mezlnárod.
kartografické asociace J

- Porada o problémech pro-
gnostiky (standardizace)

- Konference o kartografic-
kých a vydavatelských pro-
blémech atlasl1 světa
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Rusko-český technický slovník

Obsabuje asi 80000 teJ:mfnilze všecb oboril soudobě tecbnlky.

Na záklildi excerpce modernf ruské a i!esk' literatury (pe-

riodické i neperiodické) bo sestavil a upr~vil kolektiv vfce
než 100 autoril a korektorA z vysokých lIkol, výzkumnýcb

tistavti a vtrobnfch závodil.

Slovník, který zpracoval velmi Iliroký kolektiv autorů, nava-

zuJe. na mnohaletou tradici SNTL ve vydávánf ruskýcb přll-

kladových slovnfkl1.

Nepostradateln'á pl'frl1i!kapl'i překladech ruských techniekfcb'
tedil. Překladate16m, dokllmentaristl1m, studujfcfm a vilem

ostatnfm i!tenářňm sovětské technické literatury.
Váz. asi 90 Ki!s (dva syazky): I. A-O

II. P-Z

Sítotisk - Serigrafie

Pojednává o technologii sftotisku, vllfmá si předlob, poulfva-

ntcb materiál6 a výrobnfbo i pomocnébo zal'fzenf. Probfrá
vlastni plollný sltotisk a serigrafU jako po1u'okové tiskové,

n.anállecf,zdobici a oznai!ovaof techniky.

Pracovnfkňm všech oboril, kde se sítotisk uplatňuje - v poly·

grafU, v obalovém prl1myslu, v kartografU, v ntiboru a v re-

gigraflckých ateliérech, v prtlmyslu plastickýcb. hmot, skla

a keramiky a i!etných dalšfch odvitvfch, kde Je vullváno

sltového tisku, jako levné a tii!e~néi esteticky bodnotn' tisko·

vé tecbniky, doporui!uJeme novinku

Vydává SNTL -Nakladatelstvl technické literatury


