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Geodetický a kartografický obzor

330.4U1:528 (437.6 J
ZEMLA, E.
Nová organizal!ná lltrukttí.ra rezortu Slovenského
tí.radu geodézie a kartografie.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 7,
s. 181-185

Historický vývoj zemeračskej služby na Sloven-
sku. Doterajšia organizačná štruktúra. Dóvody pre-
chodu na novú organizačnú štruktúru. Zákon Slo-
venskej národnej rady 'O orgánoch geodézie a kar-
tografie. Súčasná organizačná štruktúra. Náplň
činnosti orgánov a organizácií resortu geodézie
a kartografie po novom organizačnom usporiadaní.

528.2/.3:625.711.3 (252.33J
KUČERA, K.
Astronomicko-geodetické základy pouštní dálnice.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 7,

s. 185-188, 3 obr., 5 tab., 1 lit.
Přesnost několika variant pořadových základů
tl'anssaharské dálnice. Jednou z nich je kombinace
polygonového pořadu s délkovým řetězcem.

523.088.3
MAGULA, V.
Anal:fza presnosti výsledkov geodetick:fch meraní
usp0l'iadaných do skupín a blokov.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 7,
s. 189-195, 1 obr., 5 tab., 3 lit.

Hlavné pramene chýb trigonometrického merania
výšok. Porovnanie účinkov vplyvu teploty na sku-
piny a bloky. Rozklad súčtu štvorcov pri súčas-
nom skúmaní účinkov teploty na bloky a skupiny.
Analýztl rozptylu.

681.327.12:528.236
VEVERKA, B.
Digitální poloautomatický souřadnicov:f snímal!
DlGIPOS.
GeoáeUcký a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 7,

s. 195-198, 4 obr.
Základní údaje a základní technické parametry
souřaánicového snímače DlGIPOS. Uspořádání
výstupního záznamu.

330.401:528(437.6)
/KEMJIA,3.
HoBaS op1'auHSaqHOHHaa CTpYKTypa Be~OMCTBaC~OBa~-
11:01'0YIIpllB~eHHJI 1'eOlleSHK K KapTo1'pa<lJKK.
feOlleSH'IecKHH H KapT01'paepH'IeCKHH 06sop, 19, 1973,
No 7, crp. 181-185.

HcropHJI paSBHTHJI SeMJIeMepHOH CJIya<6bI B CJIOBaKHH.
Cy~ecrBYIO~aJl llO CHX nop Op1'aHHS~KOHHaJl crPYKTY-
pa. .uOBOllbI nepeXOlla Ha HOBYlO op1'aHKSallHOHHYIO
CTpYKryPY. 3aKOH CJIOBallK01'OH~KOHa~bH01'O COBeTa06
opraHax reOlleSHH H KaprorpaepHH. COBpeMeHHaJl opra-
HHS~HOHHaa CTpYKTypa. COllepa<aHHe lleJlTe~hHOCTHop-
raHHS~HH BellOMCTBa reO,ll;eSHH H KapTorpaepHK nOCJIe
BBe,ll;eHHJIB ,ll;eHCTBKeHOBOMopraHHSallPlPI.

528.2/.3:625.711.3(252.33J
KyqEPA, K.
AcrpoHoMo-1'eollesH'lecKHe OCHOBr.raBTOMa1'KcTpa~K upo-
JIOlKeHHOB:nyCTI'tIHIO.
feo,ll;eSH'IeCKHB: H KapTOrpaepH'IeCKHH 06sop, 19, 1973,
No 7, CTp. 185-188, 3 pHC., 5 Ta6JI., JIKT. 1.

TO'lHOCTb HeCKOJIhKHXBapHaHT OCHOBHbIXxonOB aBTO-
MarHCTpaJIH npOJIOlKeHHOH 'Iepes Caxapy. O,ll;HOH HS
HHX JlBJIllerCJI KOM6HHallHJI nOJIH1'OHaJIhHOrOxona C JIH-
HeHHOH lleJIblO.

528.088.3
MAfYJIA, B.
O~eHKll TO'lHOCTK pesYJIhTaTOB 1'eoneSH'IeCKHX KSMepe-
HKU ynopllJXo'lem.rx B 1'pynnr.r K 6~OKK. .
[eO,ll;eSH'IecKHH K KapTorpaepH'IecKKŘ 06sop, 19, 1973,
No 7, CTp. 189-195, 1 pKC., 5 Ta6JI., JIKr. 3.

rJIaBHble HCrO'IHHKH oillK60K TpHroHOMerpK'IeCKHX HS-
MepeHHM BbICOT. CpaBHeHHe BJIHJlHKH reMIIeparypbI Ha
rpynnbl H 6JIOKH. AHaJIHS CYMMbIKBanpaTOB npH 0,ll;H0-
BpeMeHHOM HCCJIe,ll;OBaHHHBJIHJlHHH TeMnepaTypbl Ha
rpynnbI H 6JIOKH. AHaJIK3 paCCeJIHHJI.

681.327.12:528.236
BEBEPKA, E.
llH1'HTaJIhHhIB: nO~YaBTOMaTK'IeCKHB:KOOpllKHaTHr.rB:llaT-
'IKII: DlGIPOS.
reO,ll;eSH'IecKHH H KapTorpaepH'IecKHŘ 06sop, 19, 1973,
No 7, CTp. 195-198, 4 pHC.

OCHoBHble ,ll;aHHr.re KOOp,ll;HHaTHOronaT'IHKa DIGIPOS.
Pacnpe,ll;eJIeHHe BhIXO,ll;HOHSanKCH.

330.401 : 528 (437.6 J
ZEMLA, E.
Neue Organisationsstruktur des Bereiches des
Slowakischen Amtes fiir Geodiisie und Karto-
graphic.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 7,

Seita 181-185.
Historische Entwicklung des Vermessungsdienstes
in der Slowakei. Herkommliche OrganisaUons-
struktur. Grlinde zum Obergang auf die neue
Organisationsstruktur. Gesetz des Slowakischen
Nationalrates liber Organe fUr Geodl1sie und
Kartographie. Gegenwl1rUge Organisationsstruk-
tur. Inhalt der T1itigkeit der Organe und Orga-
nisationen des Bereiches Geodasie und Kartogra-
phie nach der neuen OrganisationsgHederung.

528.2/.3 : 625.711.3 (252.33 J
KUČERA, K.
Astronomisch-geodiitische Grundlagen der Wii-
sten-Autobahn.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 7,

SeHe 185-188, 3 Abb., 5 Tab., 1 Lit.
Genauigkeit einiger Varianten der Liniengrundla-
gen der Transsahal'a-Autobahn. Eine von ihnen
ist die Kombination eines Polygons mit Strecken-
l,ette.



528.088.3
MAGULA,V.
Genauigkeitsanalyse der in Gruppen und BUicke
gestalteten geodiitisehen Messungen.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 7,

Seite 189-195, 1 Abb., 5 Tab., 3 Lit.
Hauptfehlerquellen bei der trigonome'trischen Ho-
henmessung. Vergleich der Wirkungen des Tem-
peratureinflusses auf Gruppen und BlOcke. Zer-
legung der Quadratsummen bei gieichzeitiger Un-
tersuchung der Wirkung der Temperatur auf
BlOcke und Gruppen. Analyse der Streuung.

681.327.12: 528.236
VEVERKA, B.
Halbautomatisches Digitalisiergeriit DlGlPOS.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 7,

SeHe 195-198, 4 Abb.
Grundangaben und technische Hauptparamete,r
des Digitalisiergerll.ts DIGIPOS. Gestaltung der
herausgegebenen Daten.

330.401 : 528 (437.6 J
ŽEMLA, E.
The new structure of organisation DI the SllJlVak
office 01 Geodesy anlli Cartugraphy.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 7,

pp. 181-185.
The historical development of land surveying
service in Slovakia. Present structure of organi-
saUon. Reasons of changing for the new struc-
ture of organisation. The law of the Slovak na-
tional counsel about organs of geodesy and
cartography. Present structure of organisation.
The content of activity of organs and organisa-
tions of geodesy and cartography in the new
arrangement of organisation.

528.2/.3 : 625.711.3 (252.33J
KUČERA, K.
Astronomieal-geodetieal ground contrul of high-
way in the desert.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 7,

pp. 185-188, 3 fig., 5 tab., 1 lit.
The accuracy of seve,ral variant form of traverse
gl'Ound control of tha transsaharian highway.
One of them is the combination of the polygonal
transverse with the chain of measured lengths.

528.088.3
MAGULA,V.
The analyse 01 aecuracy of results 01 geodetieal
measurements arranged in groups and blues.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 7,

pp. 189-195, 1 fig., 5 tab., 3 lit.
The main sources of errors of trigonometric
measurements of hights. The comparison of effect
of temperature on groups and blocs. Analysis
of sum of error squares at simultaneous investi-
gation of effect af temperature on groups and
blocs. Analysis of dispersion.

681.327.12 : 528.236
VEVERKA, B.
Digital semiautomatic digitizer 01 coordinates
DlGIPOS.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 7,

pp. 195-198, 4 fig.
Basic information and basic technical parameters
of digital digitizer of coordinates DIGIPOS. The
arrangement of output record.

330.401 : 528 (437.6J
ŽEMLA, E.
Nouveau systeme ďorganisation du ressort de
I'Office Slovaque de Géodésie et Cartographie.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 7,

pages 181-185.
Evolution historique du service géodésique en
Slovaquie. Systeme ďorganisation antérieur. Rai-
sons ayant mené a la nouvelle organisation. Loi
du Gonseil National Slovaque concernant les
organes de géodésie e,t cartographie. Structure
actuelle. Activité des organes et organisations du
ressort de géodésie et cartographie apres ľintro-
duction du nouveau systeme d'organisation.

528.2/.3: 625.711.3 (252.33)
KUČERA, K.
Bases astronomiques et géodésiquell pour auto-
route' située dans le désert.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 7,

pages 185-188, 3 illustrations, 4 table,aux,
1 bibliographie.

La précision de plusieurs variations des bases
de cheminement de la transsaharienhe, dont une
est la combinaison du cheminement polygonal
avec la chaine de longueur.

528.088.3
MAGULA,V.
Analyse d·e la précision des résultats du levé géo-
désique disposés en groupes et Idocs.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 7,

p,ages 189-195, 1 illustration, 5 tableaux, 3 bi-
bliographies.

Souro6iS principales des erreurs de levé trigono-
métrique des hauteurs. Comparaison de l'effet
des influences de la chaleur sur les blocs et
groupes. Analyse de la diffusion.

681.327.12: 528.236
VEVERKA, B.
Dispositil de lecture des coordonnées digital
semi-automatique DIGIPOS.
Óeodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 7,

pages 195-198, 4 iIlustrations.
Données fondamentales et parametres techniques
fondamentaux du dispositif de le,cture des co-
ordonnées DIGIPOS. Disposition de l'enregistre-
ment de la sortie des données.
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Nová organizačná štruktúra rezortu
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a kartografie

Oinnosť geodézie a kartografie zasahuje a jej výsledky
využivajú takmer všetky odvetvia národného hospo-
dárstva. Táto činnosť je úzko spojená nielen s územim
a jeho správou, ale i s vývojom a so zmenami javov
a objektov na povrchu územia, pod povrchom, pri-
padne nad ním. Dotýka sa taktiež vzťahov spoloč-
nosti, organizácií a obyvaterstva k prostrediu. Za-
bezpečovanie potrieb národného hospodárstva, orga-
nizácií a občanov geodetickými údaj mi, mapovÝmi
vÝr0bkami a službami vyžaduje, aby systém riadenia
v geodézii a kartografii súčasne nadvazoval na zásady
riadenia národného hospodárstva a na orgány rudovej
správy. Pritom riadiace a výkonné zložky pracovného
procesu geodézie a kartografie musia sa v optimálnej
miere približovať vzniku a zmenám javov a objektov
v prírode.

Organizačná štruktúra v odbore geodézie a karto-
grafie sa menila a vyvijala v nadvaznosti na náplň
a formu hospodárenia, prípadne územnú pósobnosť
organizácii, ako i v nadvaznosti na zmeny v územnom
členem štátu a potreby národného hospodárstva.

Otázka úrovnc riadenia - a s tf'Ill súvisi tiež
otázka organizačného usporiadania - sa dnes stá va
kardinálnou otázkou rezortu v záujme odstránenia
doterajšich nedostatkov a hlavne v záujme vytvorenia
takých podmienok, ktoré na našich pracoviskách
umožnia vytvoriť predpoklady pre lepšie plnenie úloh,
pre sústa:vné zvyšovanie efektivnosti na každom pra-
covisku.

Preto v rezorte geodézie a kartografie sa v súlade
s plánom komplexnej socialistickej racionalizácie pri-
kročilo k zavedeniu novej organizačnej štruktúry re-
zortu.

I. Historický vývoj zememeraěskej služby na Slovensku

Od reorganizácie štátnej správy v bývalom Rakúsko-
Uhorsku v r. 1848 prevzalo hlavný dozor nad kata-
strálnym vymeriavamm Ministerstvo financií (z fiskál-
nych dóvodov - pozemková daň), ktoré si túto do-
zornú činnosť udržalo plných sto rokov. V priebehu
týchto rokov štátna civilná zememeračská služba pre-
šla zložitým organizačným vývojom.

Hospodársky a kultúrny vývoj - a tým aj vývoj
zememeračskej služby v Rakúsku (v Oechách a na
Morave) a v Uhorsku (na Slovensku) vyvijal sa ne-
rovnomerne. Na Slovensku stav pozemkového katastra
vplyvom právnych noriem, historického vývoj a, geo-
grafických pomerov a odlišného spósobu zdaňovania,
ako aj dedičských zvyklosti, populačných pomerov
a štruktúry pozemkov sa značne odchyroval od stavu
v českých zemiach. Kým v Oechách a na Morave sa
pozemkový kataster zakladal a viedol v súlade so
skutočnosťou a pozemkovou knihou už v minulom

JUDr. Ervín Žemla.
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storoči, na Slovensku pre odpor šrachty a pre nedosta-
tok odborného personálu práce postupovali pomaly.

Organizácia verejného vymeriavania a mapovania
v prvej republike bola v zásade prevzatá bez podstat-
ných zmien z býv. Rakúsko-Uhorska, i s prislušnými
legislatívnymi úpravami. Štátna zememeračská služba
zostala teda naďalej začlenená do Ministerstva finan-
cií. Nová úprava katastrálnej meračskej služby bola
daná katastrálnym zákonom č. 177/1927 Zh. Týmto
zákonom bola vymedzená pósobnosť Ministerstva fi-
nancií na úseku pozemkového katastra, ktorá spočí-
vala najma v hlavnom riadení a dozore nad službou
pozemkového katastra, v jednotnom vedení poloho-
pisných zememeračských prác a v hlavnom riadem
a dozore vo veciach polohopisných geodetických zá-
kladov. Ministerstvo financií svoju pósobnosť na Slo-
vensku vykonávalo prostredníctvom Generálneho
finančného riaditerstva v Bratislave. Výkonnými zlož-
kami tohto ]Íradu boli: katastrálne meračské úrady,
inšpektoráty katastrálneho vymeriavania a Archív
máp katastrálnych.

Po oslobodení v roku 1945 bola na úseku štátnej
zememeračskej služby obnovená organizačná štruk.
túra, aká tu hola v roku 1938. Zememeračská služba
bola začlenená do Povereníctva financií. Súčasne na
Slovensku sa obnovila činnosť 32 katastrálnych me-
račských úradov a troch inšpektorátov verejného vy-
meriavania. Okrem týchto úradov k Povereníctvu
financií zo zememeračskej služby patrili: Reprodukč-
ný ústav v Martine, Fotogrametrický ústav v Brati.
slave a Archív máp katastrálnych v Bratislave.

Takisto vtedajšie právne predpisy na úseku štátnej
zememeračskej služby, ktorých ťažiskom bol katastrál-
ny zákon, zostali naďalej v platnosti.

Po februári 1948 dochádza k verkému rozmachu
zememeračskej služby v nadvaznosti na prehodnotenie
spoločenskej funkcie pozemkového katastra. Dekréty
prezidenta republiky o konfiškácii nepriaterského ma-
jetku znamenali obrovské presuny v držbe pódy a teda
i verké nároky na zememeračskú službu. Revolučné
zmeny v celej našej spoločnosti kládli vysoké nároky
i na zememeračskú službu, najma pokiar ide o pozem-
kové reformy ako i technickohospodársku úpravu
pozemkov. Výsledky prác zememeračskej služby stali
sa významným prínosom pre víťazstvo socialistických
výrobných vzťahov najma v pofnohospodárstve. Smer-
nice X. zjazdu KSO uložili zememeračskej službe za-
ložiť novú celoštátnu jednotnú evidenciu pódy. Okrem
tých to prác v tomto obdo bí geodézia a kartografia plnila
ďalšie závažné úlohy, ako dobudovanie geodetických
základov, ukončenie topografického mapovania a iné.

Tieto naliehavé úlohy odčerpali značnú časť ze-
memeračskej kapacity, a preto požiadavky v odbore
technickohospodárskeho mapovania a najma na práce
inžinierskej geodézie sa mohli uspokojovať až neskor
a to postupne.

1973/181  
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Narastajúce zememeračské úlohy spočívali vcel-
ku na štátnej zememeračskej službe. Rozsah týchto
prác a organizačná rozdrobenosť zdovodňovali stále
viac potrebu sústredenia zememeračskej služby.

Prvým krokom na tejto ceste bol zákon č. 82/1948
Zb. o úprave posobnosti vo veciach verejného vyme-
riavania a mapovania (zememeračský zákon).
V roku 1949 sa zriadili na KNV technické referáty,
ktoré od Katastrálneho meračského úi'adu v Bratisla.
ve a od inšpektorátov verejného vymeriavania pre-
vzali obstarávanie vecí verejného vymeriavania a ma-
povania, oceňovanie a aut~ntifikáciu a zememeračské
práce pro verejné stavby. Dalej bol zriadený Sloven.
ský zememeračský a kartografický ústav
v Bratislave (SLOVZAKÚ), ktorý prevzal činnosti
na úseku geodetických základov, fotogrametrie, šMt-
nej nivelácie a kartografie, ako i archív máp katastrál-
nych. Do tohto ústavu bola súčasne začlenená Trian-
gulačná kancelária v Bratislave a Reprodukčný ústav
v Martine.

Stále narastajúci rozsah zememeračských prác
a ich špecifičnosť ešte akútnejšie zdovodňoval potrebu
sústredenia zememeračskej služby a vytvorenie vlast-
ného rezortu geodézie a kartografie. K tomuto sústre-
deniu došlo v roku 1954zriadením Ústrednej správy
geodézie a kartografie (ÚSGK) ako ústredného
orgánu šMtnej správy, čím sa vlastne vytvoril samo·
statný rezort geodézie a kartografie. ÚSGK vykoná-
vala posobnosť na Slovensku prostrednfctvom oblast.
ného orgánu, ktorým bola Správa geodézie a kar-
tografie na Slovensku.

Správe geodézie a kartografie na Slovensku pod-
liehali:

- Oblastné ústavy geodézie a kartografie
v Bratislave, Žiline a Prešove, každý s posobnosťou
pre dva kraje, s výkonnými zložkami v sídlach
okresov - okresnými meračskými strediskami,

- Geodetický, topografický a kartografický
ústav v Bratislave, ktorý vznikol premenova-
ním SLOVZAKÚ. Tento sa v roku 1957 rozčlenil
na dva ústavy: Geodetický ústav v Bratislave
a Kartografický a reprodukčný ústav v Mo-
dre - Harmónii.
Po reorganizácii štátnej správy došlo v roku 1960

ku zrušeniu Správy geodézie a kartografie na Slo-
vensku a uvedené ústavy boli usmerňované priamo
ÚSGK.

V nadvaznosti na ústavný zákon č. 143/1968 Zb.
o československej federácii bola zákonom SNR č.
207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústred-
ných orgánov štátnej správy SSR dňom 1. 1. 1969
zriadená Slovenská správa geodézie a karto-
grafie (SSGK) ako ústredný orgán šMtnej správy na
zabezpečovanie civilných potrieb geodézie a kartogra-
fie v SSR. PodIa ústavného zákona o československej
federácii patrí geodézia a kartografia do výlučnej po-
sobnosti ČSR a SSR.

Organizačná výstavba rezortu geodézie a kartografie,
realizovaná opatrením býv. Ústrednej správy geodé-
zie a kartografie k 1. 1. 1968 rozčlenila výrobno.tech-

nickú základňu z hfadiska foriem hospodárenia na
organizácie príspevkové a hospodárske.

V súlade s tým sa na Slovensku vytvorili:
- Inžinierska geodézia, n. p., Bratislava, so zá-

vodmi v Bratislave, Žiline a Prešove,
- Kartografia, n. p., Bratislava (zlúčením n. p.

Kartografia, Bratislava a Odštepného závodu Kar-
tografického nakladateIstva, n. p., Praha - v Bra-
tislave vznikol v roku 1970 n. p. Slovenská kar-
tografia, Bratislava),

- Oblastný ústav geodézie v Bratislave, ako
organizácia s celoslovenskou posobnosťou a s vý-
konnými zložkami v sídlach okresov - so stredis-
kami geodézie,

- Kartografický a geodetický fond v Brati-
sla ve (zriadený v roku 1966, z ktorého v roku 1969
premenovaním vznikol Geodetický ústav v Bra-
tisla ve).
V roku 1970 Slovenská správa geodézie a karto-

grafie zriadila
~ Výskumný ústav geodézie a kartografie

v Bratislave.
Organizačné opatrenia vykonané v roku 1968 boli

motivované v zásade ekonomickými otázkami. Táto
organizácia zodpovedala vtedajším ekonomickým
a organizačným zámerom rezortného centrálneho
orgánu. Pri zavádzaní tohto opatrenia boli zatlačené
do úzadia otázky riadenia, napojenie na orgány štát-
nej správy a spolupráca s národnými výbormi všet-
kých stupňov. N edocenenie vzťahov k národným
výborom oslabilo v rezorte napojenie na systém
oblastného plánovania. Táto oMzka je akútna najma
v súčasnosti, kedy na Slovensku boli obnovené krajské
národné výbory.

Aj keď jestvujúce organizácie splnili požiadavky
doby a zaslúžili sa o rozvoj geodézie a kartografie na
Slovensku a o plnenie úloh, jednako sa vyskytovali
určité problémy, ktoré nemoWi zostať trvalým javom
(napr. rozdielna hmotná zainteresovanosť u oboch
sfér, vyvolávajúca nerovnomerný mzdový vývoj
a fiuktuáciu odborných ká.drov, nedostatočné napoje-
nie na orgány štátnej správy a pod.).

DI. Dovody prechodu na novú organizaěnú štruktúru

Po opatovnom vytvorení krajov v SSR je nutné i v geo-
dézii a kartografii uplatniť oblastný systém plá-
novania a zabezpečiť organizačné napojenie orgánov
a organizácií geodézie a kartografie na krajské národ-
né výbory a na iné organizácie v kraji.
VzhIadom nato, že doterajšia právna úprava na

úseku geodézie a kartografie bola značne roztrieštená
a neprehIadná a v mnohých prípadoch i prekonaná,
bol v roku 1971 vydaný federálny zákon č. 46/1971
Zb. o geodézii a kartografii, ktorý zrušil a nahradil
sedem zastaralých právnych noriem (okrem zákona
č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteIností, ktorý zostal
naďalej v platnosti).

Všetky právne úpravy vykonané dovtedy v orga-
nizačnej sfére sa dotkli i náplne činnosti a posobnosti
orgánov a organizácií geodézie a kartografie a sposo-
bovali v tomto smere značnú neprehfadnosť, pričom
nesplňovali ani požiadavky na ne kladené z hfadiska
politickoekonomického ani legislatívneho.
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Federálny zákon o geodézii a kartografii určuje,
že úlohy geodézie a kartografie plnia ústredné a územ-
né orgány geodézie a kartografie ako orgány štátnej
správy na zabezpečovanie civilných potrieb geodézie
a kartografie, avšak bez vymedzenia, či ide o posob-
nosť ústredných alebo územných orgánov.

Organizácia územných orgánov geodézie a karto-
grafie sa navrhla na základe krajského princípu, ktorý
najlepšie zodpovedá požiadavkám a potrebám efektív-
neho výkonu štátnej správy na úseku geodézie a karto-
grafie. Táto organizácia nadvazuje na orgány rudovej
správy a bude zásadnejšie zodpovedať súčasným ale
najma perspektívnym potrebám krajov.

V symetrickom organizačnom usporiadaní geo-
dézie a kartografie v našom štáte na republikovom
princípe vytvárajú sa podmienky jednotného systému
riadenia, výkonu a kontroly ako i výskumu v rezorte
geodézie a kartografie. Rešpektovanie federatívneho
usporiadania vytvára optimálne predpoklady na to,
aby orgány geodézie a kartografie mohli vykonávať
v rámci svojich republík zvrchovane svoje funkcie
v súlade tak s celoštátnymi ako i národnými potreba-
mi a záujmami.

Geodetické a kartografické práce už svojím vý-
znamom a širokým záberom ich upotrebenia vytvára-
jú priaznivé predpoklady na ich zapojenie do rámca
československého integrovaného hospodárstva. Špe-
cifičnosť geodetických a kartografických prác (či už
sú to zásadné geodetické systémy, ktoré može
schvarovať a meniť iba federálna vláda, alebo iné
otázky) vyžaduje, aby organizačná štruktúra rezortu
geodézie a kartografie bola v zásade rovnaká tak v ČSR
ako i v SSR. Poznamenáva sa, že Český úřad geodetic-
ký a kartografický prešiel na novú organizačnú štruk-
túru rezortu od 1. 1. 1972. Vzhl'adom na osobitné pod-
mienky geodézie a kartografie na Slovensku prikro-
čila Slovenská správa geodézie a kartografie k reorga-
nizácii rezortu od 1. 1. 1973.

Zmenu organizačnej štruktúry rezortu vyžadujú
dovody legislatívne (§ 1 odst. 2 písmo a) zákona č.
46/1971 Zb.), racionalizačné a technické, ďalej koordi-
načné a kontrolné, ako aj potreby jednotnej organi-
začnej štruktúry v obidvoch národných rezortoch.
~ Nová organizačná štruktúra vytvára základné
podmienky pre doslednejšie uplatňovanie vedúcej
úlohy strany, pri dodržaní územne výrobného procesu,
posilňuje úlohy a vplyv ústredného orgánu na hospo-
dársku sféru, pričom vytvára optimálne podmien-
ky pre oblastné plánovanie a umožňuje koncentráciu
pracovných i materiálových sílo

Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii predpo-
kladá okrem už zriadených ústredných orgánov geo-
dézie a kartografie republík tiež zriadenie územných
orgánov geodézie a kartografie. Zriadenie týchto,orgá-
nov a určenie ich posobnosti prislúcha v zmysle Ustav-
ného zákona o československej federácii zákonodar-
ným orgánom republík. Keďže ide o územné orgány
štátnej správy, je potrebné ich zriadiť v zmysle záko-
na č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, zákonom
Slovenskej národnej rady.

V súlade s prípravou návrhu zákona SNR o orgá-
noch geodézie a kartografie súbežne sa pripravovali
i zmeny organizačnej štruktúry rezortu geodézie
a kartografie.

Slovenská národná rada na svojom zasadnutí
dňa 17. apríla 1973 schválila vládny návrh zákona
o orgánoch geodézie a kartografie s účinnosťou
od 1. júla 1973 (dovtedy krajské správy geodézie
a kartografie vykonávali svoju činnosť a posobnosť
nie ako územné orgány štátnej správy ale len ako roz-
počtové organizácie).

Zákon SNR č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie
a kartografie:

a) vykonáva zmenu v názve ústredného orgánu geo-
dézie a kartografie, zmenu v pomenovaní vedúceho
predstavitera tohto orgánu, ako i zmenu jeho pod-
riadenosti, pričom sa súčasne určuje posobnosť
ústredného orgánu,

b) zriaďuje krajské správy geodézie a kartografie ako
územné orgány štátnej správy a vymedzuje ich po-
sobnosť.

Dňom 1. júla 1973 Slovenská správa geodézie
a kartografie sa premenúva na Slovenský úrad
geodézie a kartografie; na jej čele bude predseda,
ktorý za výkon svojej funkcie bude zodpovedný pria-
mo vláde SSR.

Organizácia územných orgánov geodézie a karto-
grafie je stanovená na základe krajského princípu,
ktorý najlepšie zodpovedá požiadavkám a potrebám
efektívneho výkonu štátnej správy na úseku geodézie
a kartografie. Geodetická činnosť je úzko spojená
s územím a s jeho správou, pričom nová organizácia
plne rešpektuje súčinnosť krajských správ geodézie
a kartografie s inými orgánmi a organizáciami v kraji,
najma s národnými výbormi.

V nadvaznosti na opatovné vytvorenie kraj ov v SSR
a na uplatnenie oblastného systému plánovania sa
v súlade s prípravou návrhu zákona SNR o orgánoch
geodézie a kartografie súbežne pripravovala i zmena
organizačnej štruktúry rezortu geodézie a kartografie.

V súčasnosti Slovenský úrad geodézie a karto-
grafie riadi tieto orgány a organizácie:

1. Správu geodézie a kartografie v Bratislave,
s krajskou posobnosťou (pre územie Západosloven-
ského kraja a pre územie hlavného mesta SSR
Bratislavy),

2. Krajskú správu geodézie a kartografiev Ban-
skej Bystrici (pre územie Stredoslovenského
kraja),

3. Krajskú správu geodézie a kartografie
v Prešove (pre územie Východoslovenského kraja),

4. Geodéziu, n. p., Bratislava,
5. Geodéziu, n. p., Žilina,
6. Geodéziu, n. p., Prešov,
7. Geodetický ústav, n. p., Bratislava,
8. Slovenskú kartografiu, n. p., Bratislava,
9. Výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislave.
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Novou organízačnou štruktúrou sa sleduje najma
a) stanovíť poslaníe, cíele a působnosť ústredného

orgánu geodézie a kartografie republiky ako i novo-
vzniknutých organizácií a navrhnutou organízačnou
štruktúrou čínností jednotlívých híerarchíí riadenía
zabezpečíť optímálny nástroj ích realizácie,

b) prehfbiť koordináciu s ústrednými orgánmi štát-
nej správy a s národnými výbormí všetkých stup-
ňov s ciefom efektívnejšie a racionálnejšie vykoná-
vať geodetické a kartografické práce,

c) vymedziť činnosti pre výkon funkcíe štátnej
geodetickej a kartografickej správy v krajoch a od-
deliť ich od odborného výkonu geodetických a kar-
tografických prác a služieb pre štátne socialistické
organízácíe a pre obyvatefstvo.

Zmena organizačnej štruktúry rezortu geodézie
a kartografie zodpovedá územnému členimiu štátnej
správy, pri súčasnom uplatnení účelnej miery centra-
lízácie a decentralizácie právomoci a zodpovednosti.

VI. Náplň ěinnosti orgánov a organizácii rezortu geo-
dézie a kartografte po novom organizačnom uspo-
riadaní

A. Krajské správy geodézie a kartografie majú
tento spoločný predmet čínnosti:

- na úseku dohfadu a kontroly:
sledovať činnosť orgánov a organizácíí, ktoré
v kraji vykonávajú geodetické a kartografické
práce, ako i činnosť pracovníkov oprávnených
overovať výsledky geodetických prác; kontrolo-
vať geodetické a kartografické práce, ktoré sa
majú prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové
diela a pre dokumentáciu,

- na úseku koordinácie:
riadiť koordináciu geodetických a kartografic-
kých prác, ktoré sa majú prevziať alebo využíť
aj pre štátne mapové diela a pre dokumentáciu;
zadávať geodetícké a kartografické práce vyko-
návané v štátnom záujme z prostriedkov štát-
neho rozpočtu, preberať výsledky týchto prác
a zhodnocovať ích; rozhodovať o tom, ktoré geo-
detícké a kartografické práce podlíehajú koordi.
nácií a prerokúvať ich spůsob vykonávania
a dokumentácie,

- na úseku zakladania a vedenia evidencie nehnu-
tefností:
zakladať, viesť a udržiavať evidenciu nehnutef-
ností v súlade so skutočným stavom, príčom
odborno-technické práce zadávať národným pod.
nikom Geodézia, preberať výsledky týchto prác;
zodpovedať za celkový stav operátov evidencie
nehnutefností v kraji a viesť prehfad o údržbe
evidencie nehnutefností, o komplexnom zakla.
daní evidencie nehnutefností (právnych vzťa.
hoch), o obnove operátov evidencie nehnutef.
ností na podklade techníckohospodárskeho ma-
povania; vyhlasovať platnosť operátov eviden.
cie nehnutefností, overovať geometrické plány
pre účely evidencie nehnutefností,

- na úseku štátnych mapových diel:
zabezečovať vyhotovovanie, udržiavaníe, obno-

. vovaníe a zhodnocovanie štátnych mapových
diel; zabezpečovať. prostredníctvom mapových

služieb distribúciu kartografických diel, tech-
nických predpisov a tlačív pre vnútornú potrebu
štátnych orgánov a socialistických organízácíí,

- na úseku dokumentácie:
zabezpečovať dokumentáciu štátnych mapových
diel; viesť evidenciu mapového fondu.

B. Novovzniknuté národné podniky Geodézía majú
tento spoločný predmet činnosti:
- hospodárska výrobná činnosť v odbore geodézie

a kartografie, najma mapovanie vo vefkých
a stredných mierkach, fotogrametria, výstavba
a údržba podrobných bodových polí polohových
a výškových;

- špecíálne geodetické práce pre investičnú vý-
stavbu, pofnohospodárstvo, priemysel a sta-
vebníctvo, kartografické a reprodukčné práce,

- odborno-technické čínnosti na úseku zakladania
a vedenia evidencie nehnutefností a na úseku
mapových služieb; vyhotovovanie geometric-
kých plánov pre účely zakladania a vedenia evi-
dencie nehnutefností.

C. Geodetický ústav, n. p., Bratíslava má tento
predmet svojej činností:
- hospodárska výrobná činnosť v odbore geodézie,

najma budovanie, udržiavanie a dokumentácia
geodetických základov, vykonávanie špecíál-
nych geodetických prác súvisiacich s geodetícký-
mi základmí,

- automatízované vykonávanie výpočtových a
zobrazovacích prác,

- vykonávanie dokumentačných prác v ústrednej
dokumentácii (geodetickej a mapovej).

D. - Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
vykonáva najmii tieto čínností:
- zabezpečuje tvorbu, redakčné spracovanie a vy.

dávanie kartografických diel a kartografických
publíkácíí; vykonáva hospodársku vydavlttef-
skú a nakladatefskú, výrobnú a obchodnú čin-
nosť na úseku vydá vania a tlače kartografických
diel a publíkácií z odboru geodézie a kartografie.

- vykonáva edíčnú politiku kartografických díel,
pripravuje zostavuje a realizuje Slovenský edič-
ný plán v odbore kartografie,

- kartograficky, polygraficky a knihársky spraco-
váva kartografické díela; vykonáva funkciu
Odborového strediska kartografických informá-
cií (OSKI).

E. Výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislave plní najma tieto úlohy:
- vykonáva základný-hádatefský výskum v súla.

de s úlohami štátneho plánu výskumných a vý-
vojových prác, ako aj základný a aplíkovaný
výskum v odvetví geodézie a kartografie; z vý-
sledkov výskumu spracováva návrhy technoló.
gíí; zabezpečuje koordináciu výskumu v rezorte,

- plní úlohy vyplývajúce z medzinárodnej vedec·
kotechnickej spolupráce,

- metodicky ríadí zlepšovatefské a vynálezcovské
hnutie v rezorte,

- zabezpečuje vedeckotechnické a ekonomické
informácie a propagandu v odvetví geodézie
a kartografie.
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Doležitým znakom organizačného vývoj a geodetickej
a kartografickej služby je ustálenie jej funkcie v systé.
me národného hospodárstva ako i zafixovanie jej
miesta v našej spoločnosti. Prevážna vačšina prác
v odbore geodézie a kartografie má celospoločenské
poslanie, najma v podobe súborných mapových diel,
vytváraných pre dlhodobú potrebu a používaných
všetkými odvetviami národného hospodárstva. Geo-
dézia a kartografia vytvára predovšetkým mapové
podklady roznych mierok, ktoré slúžia na projekciu
všetkých investičných zámerov a pre koncepciu riade-
nia celého priestoru. Tieto i ďalšie úlohy kladú na
rezort geodézie a kartografie zvýšené nároky. Tomuto
rozsahu prác a náročnosti úloh je nutné prisposobiť
riadenie a organizáciu.

Vykonaná zmena organizačnej štruktúry, zmena
v riadení štátnej správy a hospodárskej sféry rezortu
geodézie a kartografie splňuje požiadavky na účelnosť,
jednoduchosť a funkčnosť riadiaceho systému, ako

i požiadavku na účinné napojenie na štátne a politic-
ké orgány územného členenia SSR. Zriadenie nár.
podnikov Geodézia a územných orgánov štátnej sprá-
vy na krajskom principe vytvára priaznivé predpo-
klady pre užšiu a konkrétnejšiu spoluprácu orgánov
a organizácií geodézie a kartografie s národnými vý-
bormi všetkých stupňov. Rozšírená individuálna vý-
stavba na Slovensku, mapovacie práce na účely územ-
ného plánovania a ochrana pornohospodárskeho pOd-
neho fondu vyžadujú, aby sa spolupráca orgánov
a organizácií geodézie a kartografie s národnými vý-
bormi prehlbovala.

Organizačná prestavba a výstavba rezortu geo-
dézie a kartografie umožní zjednodušenie, zrýchlenie
a vyššiu efektívnosť riadiaceho, rozhodovacieho
a kontrolného procesu pri súčasnom zvýšení vý~on-
nosti krajského článku riadenia. Dosiahne sa tým ďalej
to, že rezort geodézie a kartografie bude optimálnejšie
a kvalitnejšie uspokojovať potreby národného hospo-
dárstva a obyvateTstva.

Astronom icko-geodetické základy
pouštn í dál nice

V souvislosti s resením astronomicko-geodetických
základů transsaharské dálnice se ukázalo jako účelné
spojovat dva Laplaceovy body (LB) liniovým útva-
rem, ve kterém se střídá rádiově zaměřovaný délkový
řetězec s polygonovým pořademI). Takový útvar je

znázorněn na obr. 1 a při délkách stran asi 25 km u ně-
ho předpokládejme existenci snadno dosažitelných

. k' h 'v 3 103 4 3 5 4 6 5optlC yc zamer - 4' - 5' - 6' - 104'
105 _ 8 v

8 - 9' 9 LB2, kdezto o bodech LBI, 1, 2, 3, 6,

7, 8 mějme za to, že leží v typické rovinné poušti.Rá-
diově jsou strany trojúhelníků měřitelné prakticky
bez signalizace i tehdy, když v pouštní rovině leží také
ještě body 101, 102, 104. Posledně jmenované body
nemusí být stabilizovány, pokud se použije tří dálko-
měrů zároveň. Takto kombinovaný útvar převedeme
na složený polygonový pořad, jehož některé vrcholové
úhly budou odvozeny z řešení trojúhelníků daných
jen délkami.

1) Myšlenku střídání navrhl Ing. Jan Strnad z GÚ
Praha

Ing. Dr. Karel Kulera, CSc.,
Geodetický ústav, Praha

2. Přesnost úhlu trojúhelníka urěeného délkami

V trojúhelníku podle obr. 2 platí
I

tg IXj2 = [(s - b) (s - c)js(s - a)]2- ,
s = (a + b + c)j2

nebo, po dosazení za s,

[
a2 - b2 _ c2+ 2bc ]:1..

tg (lXj2) = '(---a2+ b2 + c2+ 2bc) 2 =

= [a
2

- b2 - c
2+ 2b~J~'

4s(s - a)

c
Obr. 2.

IX IX
cotg - cos2-2 2
16[s(s - a)]2

kde

·D..=( 2. b2 + 2 . 2b) o(a2-b2-c2+2bc), -a + c + c oi

_ (a2 _ b2 ~ c2+ 2bc) o (-a
2 + b; i c

2 + 2bc) •
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Dosadíme-li do (1) ze známých vz@rců (P je plocha
trojúhelníka)

tg (",/2) = P/8(8 - a), cos2 ("'/2) = 8(.'Ý - a)/bc,

bude obecně

a'"a i = D;j16 bcP

~ pro jednotlivé strany s využitím kosinové věty

i = a, Da = 8abc,
i = b, Db = 4c(--a2 - b2 + c2) = -8cab cos y,
i = c, Dc = 4b(--a2 + b2 - c2) = -8bac cos f3.

16P = 8ba sin y = 8ac sin f3

ze vzorců pro plochu trojúhelníka, bude podle (1')

a'" a'" a'"a a = a/2P, TI = -cotg y/b, ac = -cotg f3/c.
(2)

Přejdeme-li na idealizovaný tvar rovnostranného troj-
úhelníka, kde při a = b = c - d je P = d2 V3/4, bude

A'" V- a'" a'" V-a a = 2/d 3, TI = ac = -l/d 3. (2')

Podle zákona hromadění chyb je vzhledem k (2')
střední chyba jednoho z úhlů trojúhelníka

Při chybové rovnici

mil = 0,02 + 0,5 d .10-6 2)

radiového dálkoměru Wild DI 50 Distomat je pro
stranu prům. délky d = 25 000 m

mil = 0,033 m

a hledaná střední chyba úhlu trojúhelníka

3.1 První odvození vzorce pro střední chybu

Podle obr. 3 se na bodu P skládá. odvozený vrcholový
úhel w pořadu ze tří složek "'I' "'2' "'3' l?oužijeme-li
vzorců (2), jsou totální diferenciály těchto složek

!I) Tato rovnice představuje nejpříznivější variantu
střední nahodilé chyby uváděnou ve firemní literatuře
(součinitel 0,5 může dosáhnout velikosti až 5,0). Ne-
předpokládá se tu také žádná systematická chyba. To
Je třeba mit na paměti u všech dále odvozovaných cha-
rakteristik přesnosti. Pro účel liniové stavby však syste-
matické chyby nejsou příliš významné, zejména ne
nejistota v určeni rychlosti elektromagnetického vlněni,
která neporušuje tvar délkově měřených trojúhelníků
a je v současnosti u elektronicky měřených délek všudy-
přítomná.

Přejdeme-li opět na idealizovaný tvar trojúhelníků
(a = b = c == d, f3 = y = 60°, 2P = d2 V3/2, cotg
60° = l/V3i, je podle zákona hromadění chyb

2 _ ( 4. 4 1) 2 _ 22 2
m", - 3d2·3 + 3d2 .2 + 3d2 .2 md - 3d2 md,

a z toho hledaná střední chyba odvozeného vrcholo-
vého úhlu

3.2 Druhé odvození vzorce pro střední chybu

Známý vzorec pro příčnou střední odchylku 'TJ jedno-
duchého délkového řetězce idealizovaného tvaru je

'TJ= mil Vn(8n2 + 9n - 17)/3,

kde n je počet stran na linii spojující koncové body.
Při našem odvozování jde jen o n = 2 strany, odchyl-
ka (k úsečce MN z obr. 3) je obecně

'TJ= mil V66/3 = 2,7mll

čímž je potvrzen vzorec (4). Při d = 25000 m, mil =
= 0,033 m je konkrétně

'TJ = 0,089 m,
mU) = 2,2700•
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Pro homogenitu konečné formy kombinovaného linio-
vého útvaru, tj. složeného polygonového pořadu, je
nutné, aby přesnost přímo měřených vrcholových
úhlů v úsecích pořadových odpovídala přesnosti odvo-
zených úhlu v úsecích řetězcových, kterou jsme určili
střední chybou m., = 2,27cc• Vyjdeme-li ze základní
střední chyby m = 3,7cc úhlu měřeného ve 4 skupinách
theodolitem Wild- T3, platí o váze P., vrcholového
úhlu _V4 (m )2{, ( 3,7 )2 }m., = m p;: ~ P., = 4 m., = 4 2,27 = 10,6 .

Připojovací úhly b svírají okrajové strany řetězce se
stranami pořadu. Na obr. 1 to jsou úhly na vrcholech
3, 6, 8. Zde platí

m~+ m~= m~'l-VT ~PIJ=mlJ=m --,
PIJ

4m2
{ 4.3,72 - 1 }= m~- m~ = 2,272 _ 1,192 - 4,7 .

Je tedy zaokrouhleně

n I N I n I N

2 0,71 9 2,24
3 1,05 10 2,39
4 1,32 11 2,52
5 1,55 12 2,65
6 1,75 13 2,77
7 1,93 14 2,89
8 2,09 15 3,00

R I 'I' I R I 'I'
I

1,00 0,00 1,15 0,49
1,02 0,20 1,20 0,55
1,04 0,27 1,25 0,60
1,06 0,33 1,30 0,64
1,08 0,38 1,35 0,67
1,10 0,42 1,40 0,70

6. Střední podélná (~) a příčná (1]) odchylka složeného
polygonového pořadu

Podle rovnice (24) - [1] platí pro polygonový pořad
obecného tvaru vztahy

~= md Vn, } (5)
1] = 1,1 D.1O-6N m~c, 3)

kde D je přímá délka pořadu, N = [(n - 1)(2n - 1)/
/3n]'/. je v tab. 1 a pro n (16,25) se může počítat podle
vzorce N R:.< 1,5+ n/lO.

Některé pravidelně rozmístěné vrcholy pořadu se
astronomickým měřením doplní na LB a zavedou se
azimutové podmínky. Je-li (při stejné přesnosti azi"
mutů a vrcholových úhlu) n polygonových stran mezi
dvěma sousedními LB, je očekávaný uzávěr azimuto.
vé rovnice

LI= m., Vn + 1.

Střední chyba M., vyrovnaného úhlu nebo azimutu
klesne jen nepatrně na velikost

M., = m., Vn/(n + 1) .

V levé části tab. 3 jsou všechny charakteristiky uve-
deny pro rozestup LB velikosti D = 250, 300, 350 km.
Při výpočtu 1] se nahrazuje m., hodnotou MW' V pravé
části tabulky jsou vypočteny střední hodnoty odchy-
lek ~, 1] pro celý transsaharský pořad v délce 1839 km
při zvolených rozestupech LB.

3) Při významnější velikosti .; je úplný vzorec pro
příčnou odchylku oboustranně připojeného pořadu

1

( 2 2)2
fJ = fJ" + fJd ,

fJ., = 1,1 D .1O-GN m~ ,

fJd = 1,1';'1',

1

kde '1' = [(R- i) ir- jevtab.2,R = [d]/D jecha.

rakteristika křivosti pořadu. Při elektronickém měření
dlouhých délek má .; tak malou hodnotu, že se vystačí
se vzorcem (5). To ještě podporuje skutečnost, že křivost
je u pouštní dálnice jen minimální.

1

1839
Dk,m 250 300 350 250 I 300 I 350

n 10 12 14 73

N 2,38 2,65 2,89 6,90

Vn/(n + 1) 0,953 0,961 0,966

M., [ec] 2,163 2,181 2,191 2,163 I 2,181 I 2,191

.; 0,104 0,114 0,123 0,282

fJ 1,42 1,91 2,44 30,6 I 30,9 I 31,0

LI [ec] 7,5 8,2 8,8
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1839
Dkm 250 300 350 250 ! 300 I 350

n 25 30 35 184

N 3,96 4,36 4,73 11,03

Vn/{n + 1) 0,981 0,984 0,986

MOJ [CC] 2,227 2,234 2,238 2,227 I 2,234 I 2,238
--- I

$ 0,125 0,137 0,148 0,338

1] 2,43 3,21 4,08 49,7 I 49,9 I 50,0

LI [cc] 11,6 12,6 I 13,6

I I I 1839
Dkm 250 300 350 250 300 I 350

I \ I

I 25 30 35 184n I
MOJ [cc] 4,218 4,231 4,240 4,218 I 4,231 I 4,240

-
$ 0,125 0,137 0,148 0,338

1] 4,59

1

6,09

I
7,72 94,1 I 94,4 I 94,6

LI [CC] 21,9 23,9 25,8

Pokládáme-li 'Y)/3 za příčnou odchylku vyrovna-
ného pořadu v jeho poloviční délce, vidíme, že při
D = 350 km činí 0,8 m v polovině rozestupu dvou
sousedních LB a 10,3 m v polovině délky 1839 km ce-
lého pořadu. To jsou parametry, které liniovou stavbu,
tj. trasu dálnice nikterak nepoškodí. V průběhu linie
však je přesnost vysoká a je dána hodnotami střední
odchylky ~.

8. Trasa řešená jen polygonově

Jestliže existuje podél pořadu 1 -:--9 (obr. 1) stará do-
pravní komunikace, usnadní se měřické práce, když
z ní budeme co nejméně odbočovat. Zamýšlíme-Ii tedy
upustit od bodů 101 -:--105, musíme volit klasický
polygonový pořad, ovšem S kratšími stranami (např.
10 km). Charakteristiky takového pořadu jsou v tab. 4.
Ph"čné odchylky ve středových bodech jsou zde 1,4 m
a 16,7 m pro rozestup D = 350 km.

9. Další výpočty po úhlovém vyrovnání

Po splnění azimutových podmínek (odd. 7) záleží další
vyrovnání většinou jen v minimalizaci odchylek mezi
astronomickými a geodetickými zeměpisnými souřad-
nicemi LB. Nejsou-li počáteční a koncový bod pořadu
dány geodetickými souřadnicemi, zůstává naměřený
tvar a rozměr pořadu zachován.

10. Alternativa složeného pořadu při d = 10000 m

Charakteristiky tohoto pořadu jsou v tab. 5. Vzhledem
k řešení s průměrnou délkou strany d = 25 000 m
(tab. 3) vzrostly střední chyby mOJ, mu z hodnot 2,27cc,
1,19cc na 4,30cc, 2,25cc, a při D = 350 km vzrostly
MOJ, ~, "I, LI z hodnot 2,19cc, 0,123 m, 2,44 m, 8,8 m na
4,24cc, 0,148 m, 7,72 m, 25,8 m. Váhy POJ, P" se snížily

z hodnot 10, 16 na 3,4. U celého pořadu v délce 1839
km vzrostlo 'Y) z hodnoty 31,0 m na 94,6 m, kdežto ~
jen z 0,282 m na 0,338 m.

O této alternativě lze říci, že liniová přesnost je
stále velmi vysoká, a že i zvýšená hodnota příčné od-
chylky 94,6/3 ve středovém bodě trasu neohrožuje.
Nepatrné hodnoty vah POJ, p" je však v pouštním pro-
středí nutno pokládat za riskantně nízké, a to pro
příliš krátký čas trvání observace na jedné stanici
a z toho vyplývajícího nebezpečí systematické re-
frakční chyby. Je proto účelnější ponechat POJ = 10,
p" = 16 určené při první alternativě, tím spíše, že úhly
w odvozené z délek stran trojúhelníků nepříznivým
vlastnostem prostředí nepodléhají. Lze také počítat
s tím, že při d = 10 000 m nebudou řetězcové části
příliš č~sté. Vzhledem k tomu by pak pro ~, 1], LI pla-
tila tab. 4.

Řeší se přesnost několika variant pořadových základů
transsaharské dálnice. V některých případech se získá-
vají vrcholové úhly pořadu ze stran délkového řetězce.
Podle požadavků je možno volit délku stran pořadu
25 km, kdy rychleji proběhne etapa vyrovnání, nebo
i menší, má-li se zároveň geodeticky vybavit letecké
mapování.

Literatura
[1] KUČERA, K.: Odchylky~, 1] obecného jednostranně

orientovaného pořadu, GaKO 1968, Č. 2, str. 36.

Do redakce došlo 4. 2. 1972
Lektorovali:

Ing. Miloš Cimbálník, CSc.,
GÚ, n. p., Praha,

Ing. Jan Rambousek,
VÚGTK v Praze.
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Analýza presnosti výsledkov
geodetických meraní
usporiadaných do skupín a blokov Ing. Viliam Magula, CSc.,

Katedra geodézle SVŠT Bratislava

Vývoj a overovanie meracích metód ako aj štúdium
vlastnosti a výkonnosti nových geodetických prístro-
jov, vyžaduje rad experimentov vykonaných v labo-
ratórnych podmienkach alebo lepšie priamo v pro-
stredf, v ktorom sa meranie v praxi realizuje. Presnosť
výsledkov geodetických meraní závisí všeobecne od
vlastnosti pozorovatera, od vlastnosti použitého prí-
stroj a a v nemalej miere aj od prostredia merania.
V dnešnej dobe je už všeobecne uznávaný značný
vplyv prostredia na výsledky geodetických meraní
a eliminácia tohoto vplyvu sa javí ako jedna z ciest
na ďalšie zvýšenie presnosti výsledkov merania. podra
zásad dialektiky treba pomocou experimentálnych
meraní overovať ako ďaleko súhlasí teoreticky vytvo-
rený model atmosféry so skutočnými, obvykle veImi
zložitými podmienkami v teréne. Pre analýzu výsled.
kov určitého pokusu a overenie sporahlivosti prijatých
záverov možeme výhodne použiť metód matematickej
štatistiky, ktoré v poslednom období boli teoreticky
prepracované a nachádzajú svoje uplatnenie vo všet-
kých vedných odboroch. rch použitie však predpokla-
dá určitú systematiku v usporiadaní pokusných me-
raní.

V článku sa zaoberáme s rozborom vplyvu pro-
stredia na presnosť výsledkov geodetických meraní.
Pod prostredím v danom prípade rozumieme atmo-
sférické podmienky v danom mieste a čase merania,
ktoré posobia nielen na sveterný lúč prichádzajúci od
pozorovaného predmetu do ďalekohradu prístroja, ale
aj vplyv týchto podmienok na samotný prístroj a po-
zorovaný predmet v priebehu merania. V geodetickej
praxi sú viaceré merania, pri ktorých treba uvažovať
vplyv atmosférických podmienok na výsledky mera-
nia. V našom prípade sa obmedzíme na posobenie
ovplyvu prostredia na presnosť výsledkov trigonome-
trického merania výšok. Získané poznatky však možno
aplikovať aj na iné druhy geodetických meraní.

1. IDavné pramene chýb trigonometrického merania
výšok

Na presnosť trigonometrického merania výšok vplý-
vajú podobne ako pri iných meraniach náhodné a sys-
tematické chyby. Možno povedať, že v geodézii sa
donedávna venovala pozornosť prevážne náhodným
chybám, ktorým sa pripisoval viičší vplyv ako chybám
systematickým. Zdokonalenie meračských prístrojov
prispelo k zníženiu vplyvu náhodných chýb. V posled-
nom čase mnohí autori [1] upozorňovali na závažnosť
otázky eliminácie systematických chýb, ktoré sú veImi
vážnou prekážkou pre ďalšie zvyšovanie presnosti me-
rania.

Systematické chyby deHme na stále a premenlivé.
Prameňom premenli.vých systematických chýb je

najma prostredie merania. Vplyvom meniacej sa teplo-
ty prostredia vznikajú zložité zmeny v atmosféric-
kých podmienkach, ktoré ovplyvňujú nielen hustotu
vrstiev vzduchu, ale aj meračský prístroj. Pri trigono-
metrickom meraní výšok prebieha zámerný lúč v roz-
dielnych výškach nad terénom a teda aj v rozne hus-
tých vrstvách vzduchu, a preto nie je priamočiary ale
mierne vydutý k zemskému povrchu. Tento jav, ozna-
čovaný ako terestrická refrakcia, sposobuje, že od-
meriame prevýšenie zvačšené o hodnotu ť5 danú vzťa-
hom ť5 = -ks2/2R, kde s - značí dÍžku zámery v km,
R - polomer Země a k - refrakčný koeficient, ktorý
má premenlivú hodnotu. Najvačšiu hodnotu dosahuje
refrakčný koeficient ráno a večer, najmenšiu hodnotu
má napoludnie. Z uvedeného vyplýva, že najvačšie
prevýšenie (pokiar má kladné znamienko) by sme mali
namerať ráno a večer, najmenšie napoludnie. Vplyvom
premenlivej teploty a vertikálneho teplotného gra-
dientu a tým aj premenlivých podmienok merania
však uvedené závery o refrakcii vždy neplatia. S otáz-
kou refrakcie sa však nemienime zaoberať. Chceme
však poukázať na to, že oprava z refrakcie, často za-
vádzaná do výsledkov presného merania, nielen že
nevystihuje podmienky merania - vplyv prostredia,
ale v niektorých prípadoch jej zavedením výsledok
merania sa može zhoršiť.

Na overenie celkového vplyvu prostredia sa vy-
konal systematický usporiadaný experiment. V prie-
behu 11 dní sa opakovaným trigonometrickým mera-
ním určovala z daného bodu výška bodu na pamatní-
ku Slavín v Bratislave (obr. 1). Merania sa vykonali
v mesiacoch apríI, október a november r. 1970 a v mar-
ci a aprili r. 1971. Na meranie výškových uhlov sa po.
užil teodolit OT-02 Msovietskej výroby. Výškové uhly
sa merali vždy vo dvoch polohách ďalekohradu prí.
stroja. Každý deň sa odmeralo 7, resp. 6 skupíu po 20
výškových uhloch v každej skupine. Časový interval
medzi skupinami bol 1 až 1,5 hodiny. Nadmorská výš-
ka horizontu prístroja sa určila vodorovnou zámerou
na zvislú nivelačnú latu, postavenú na pevnom bode P
a merala sa vždy pred začatím a po ukončení merania
v príslušnej skupine. Pri meraní sa sledovala teplota,
relatívna vlhkosť a po 4 dni aj barometrický tlak vzdu-
chu. Výška pozorovaného bodu sa vypočítala podra
známeho vzťahu

kde i je výška prístroja nad stabilizovaným bodom.
Vypočítané výšky pre pozorovaný bod sa zapísali do
osobitne upraveného zápisník;=t(tab. 1). Výšky uspo-
riadané v zápisníkoch do stlpcov tvorili skupiny,
výšky usporiadané do riadkov bloky. Napriek men·
ším zmenám teploty v priebehu merania v jednotli-
vých skupinách, možeme považovať merané výšky za
homogenné, získané v podstate za rovnakých pod-
mienok merania. Každá výška v bloku sa merala pri
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iných podmienkách prostredia, t. j. pri inej teplote
ovzdušia. Časový interval 1 až 1,5 hodiny medzi mera-
ním v jednotlivých skupinách sposobil vzhfadom na
zmenu teploty aj odlišné podmienky merania, čiže
zmenu prostredia.

,
o,._--- ....._- ....._- ..,,

2. Porovnanie účinkov vplyvn teploty na skupiny
a bloky

Celkový počet meraných hodnot pre každý deň je daný
súčinom počtu skupin I a počtu blokov b, teda n = '
= lb = 7 X 20 = 140, resp. 6 X 20 = 120. Pri u-
sporiadaní meraných výšok do skupin a do blokov, mo-
žeme oddeliť účinok blokov od náhodného koHsania
a od účinku skúmaného faktora, v danom prípade
teploty. Nakofko merané hodnoty výšok zoradené do
blokov sa získali nezávisle - náhodne, majú aj bloky
ná.hodný charakter. Z meraných hodnot možeme určiť
nestranný odhad rozptylu (j2. Výsledky merania kaž-
dého dňa možeme vyjadriť vzťahom [3]

Yii = 1)ii + Dli = ft + Vi + Vi + Vii (2-1)

kde i = 1, 2, ... , I; j = 1, 2, ... , b;

--.J. 155.632m

H 7,20 8,20 10,20 I 12,30 14,20 16,10 17,30
E 84,00 98,00 93,00 87,00 79,50 77,50 82,50 'jj. i
B 754,20 753,50 753,60 753,20 752,80 752,20 752,10
tO 5 7,5 10,4 12,6 17,3 14,2 12,9i

i
../'

../' 1 2 3 4 5 6 7 8../'../' j.
I

I1 6,238 6,210 6,173 6,219 6,229 6,223 6,218 6,216
2 6,234 6,199 6,185 6,206 6,208 6,237 6,223 6,213
3 6,227 6,231 6,202 6,223 6,215 6,212 6,213 6,219
4 6,231 6,200 6,177 6,222 6,235 6,234 6,236 6,219
5 6,242 6,159 6,179 6,220 6,210 6,215 6,208 6,205
6 6,248 6,185 6,184 6,215 6,211 6,215 6,222 6,211
7 6,232 6,165 6,173 6;224 6,209 6,216 6,212 6,204
8 6,218 6,186 6,160 6,21Z 6,201 6,230 6,235 6,206
9 6,229 6,202 6,189 6,210, 6,210 6,204 6,206 6,207

10 6,226 6,199 6,191 6,218 ,6,210 6,197 6,224 6,209
11 6,217 6,187 6,200 6,201 6,211 6,219 6,230 6,209
12 6,201 6,213 6,205 6,205 6,212 , 6,234 6,223 6;213
13 6,242 6,202 6,195 6,213 6,206 6,201 6,223 6,212
14 6,242 6,202 6,193 6,221 6,214 6,223 6,207 6,215
15 6,251 6,193 6,205 6,205 6,212 6,217 6,226 6,216
16 6,242 6,207 6,192 6,208 6,220 6,221 6,232 6,217
17 6,245 6;188 6,217 6,241 6,226 6,200 6,233 6,221
18 6,229 6,186 6,217 6,238 6,202 6,215 6,235 6,217
19 ' 6,226 6,178 6,225 6,226 6,219 6,211 6,241 6,218
20 6,216 6,199 6;191 6,207 6,216 6,219 6,236 6,212

'Iii· 6,232 6,195 6,193 6,217 , 6,214 6,217 6,224 I 6,213
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Hodnota Yii znamená náhodne odmeranú výšku, pa-
triacu do i.tej skupiny v j-tom bloku. Hodnota 1]ii je
teoretický výsledok pre skupinu Ai v i-tom bloku,
f-l je všeobecná konštanta, Vi je účinok skupiny Ai
a Vi je účinok j-tého bloku, pričom platí

I b

~ Vi = ~ Vi = O
i=1 J=1

kde: Vi a Vi sú konštanty a Vij sú náhodné chyby.

Predpokladajme, že vplyv teploty posobí na výsledky
skupín a blokov aditívne (t. j. 1]ii sa rovrui. súčtu f-l, Vi
a Vi)' Ďalej predpokladajme, ie náhodné veličiny Vii
sú nekorelované amajú nulové stredné hodnoty a rov-
naký rozptyl 0'2.

Pre súčet štvorcov platí podmienka minima

I b
S = ~ ~ (Yii- f-l- Vi - Vi)2 = minimum

i~ 1 J=l

Po diferencovaní a spočítaní výrazu (2-3) dostaneme
(I + b + 1) normálnych rovnic v tvare

1...-.... -. I

Ip + ~ Vi + lVi = ~ Yii
i~l i=l

Z týchto (I + b + 1) rovníc je (I + b - 1) lineáme
nezávislých. Pre jednoznačné riešenie (I + b + 1)
odhadov j1, fT;. , ~, ... , Vb V1, ~, ••• , Vb, pridáme
dve reparametrizačné podmienky. Takéto vhodné
podmienky vyjadruje rovnica (2-2)
Riešením rovníc (2-4) a rovnic (2-2) dostaneme pre
určenie odhadov následovné výrazy

1 I b
j1 = - ~ ~ Yii = '!J ••

n i~l J~l

Pre výpočet odhadov parametrov f-l, Vi, Vi treba z vý.
sledkov merania určiť priemery skupín '!Jhblokov y. i
a celkový priemer (denný výsledok) y ...

1 b
fh· =-b·~Yii i=I,2, ... ,I
, ;~1

1 b
'!J'i=-I ~Yii j=I,2, ... ,b (2-9)

;~ 1

1 I b
'!J.. =- ..~ ~ Yii(2-1O)

• n i=l ;= 1

lb"" /"-.

Se = ~ ~ (Yii - j1- Vi - Vj)2 =
i= 1 ;~ 1

I b

= ~ ~ (Yii-!Ji' -y.j+!J .. )2 (2-11)
i=1 ;~ 1

2.1 Rozklad súětu štvorcov pri súěasnom skúmanÍ
úěínkov teploty na bloky a skupiny

Pre rozklad celkového súčtu štvorcov na zložky uva·
žujme identitu

Yii = y .. + ('!Ji' - '!J.. )+ (y. i - '!J.. ) +
+ (Yii-!Ji. -Y'i+ '!J.. ) (2-12)

Umocnením. (2-12) a spočítaním cez všetky i a j
dostaneme

I b I

~ ~ 1if4 = nY~. + b ~ (!Ji' -!J .. )2 +
i= 1 J=1 i=l

b

+1 ~ ('!J'i-y .. )2+(Yii-Yi' -!J'i+!J .. )2
J=l

(2-13)

Všetky dvojnásobné súčiny na pravej strane (2-13)
sa rovnajú nule. Pre celkový súčet štvorcov odchýlok
platí

I b I b

S = ~ ~ Yt - nY~. = ~ ~ (Yii - y .. )2 =
i=l ;=1 i=l J=l

I b
=.~ .~ VV
i~ 1 ;~ 1

I I
SA = b ~ {'!Ji.-y .. )2 = b ~ ViVi (2-15)

i=1 i=1
b b

SB = I ~ {'!J'i-Y' .)2 = I ~ Vi Vi (2-16)
J= 1 ;=1

I b I b

Se = ~ ~(Yii-'!Ji' -Y'i-y .. )2= ~ ~ V'V'
i=1 j= 1 i= 1 ;~ 1

(2-17)

(2-18)

I b I b I b
~ E VV= b .~·VWi+I ~ VjVj+ ~ ~ V'V'
i=l ;=1 i~l ;=1 i=l ;=1

(2-19)

pričom: SA - charaktérizuje variabilitu"~k!upinových
priemerovokolo celkového priemeru!J ..

SB - charakterizuje variabilitu blokových
priemerov okolo celkového priemeru '!J ••

Predpokladajme o veličinách Vii~ :qajyiacproti práih
pokladom v kapitole 2, že majú normálne rozdelenie
a testujme hyPotézu HA, Že vplyv teploty na všetky
skupiny je rdvnaký, čiže' PA : Vf= O: K'ed··platí hy.
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potéza HA platí aj 1Jii - ft + Vi' Pre súčet štvorcov
potom dostaneme

I b
Se = ~ ~ (Yii-ft - Vi)2.= 1 ;~ 1

Minimom tohto súčtu štvorcov je
I b I b

(SO)b = ~ ~ (Yii-g'i)2 = ~ ~ (V'V')b
0=1 ;=1 0=1 ;~1

(SO)b v tomto prípade charakterizuje variabilitu výsled-
kov merania v rámci blokov, okolo blokových prieme-
rov g. i' Rozdiel (SO)b - Se pre test hypotézy HA je
rovný

I
SA = b ~ Cti;. -g ..)2

0=1

Podobne móžeme postupovat pre test hypotézy HB
a predpokladat, že účinky vplyvu teploty na všetky
bloky sú rovnaké (vzhradom na to, že platí vztah
b
~ Vi = O). Pre hypotézu HB : Vi = O platí aj 1Jii=
;=1
= ft + V.a pre súčet štvorcov dostaneme rovnicu

I b I b

(So). = ~ ~ (Yii - Yi.)2 = ~ ~. (v'v').
'~1 ;=1 0=1 ;=1

Rozdiel (So),- Se pre test hypotézy HB sa rovná hod-
b

noteSB=l ~ (g~i-,-g .. )2.
;=1

Se V obidvoch prípadoch má hodnotu: Se = S-
- (SA+ SB);

Hodnota So v rovnici (2-22) vyjadruje variabilitu
odmeraných výšok v rámci skupín okolo skupinových
priemerov Yi.
Pre určenie rozdelenia veličin SA, SB a Se, označme
Zii = Y'i : (1.
Náhodné veličiny Zii majú rozdelenie N(1Jii : (1, 1) a sú
nezávislé. Keď označíme z;. = !li. : (1; Z. i = y. i : (1;
1&.. = g .. : (1 potom zo vztahu (3-13) vyplýva

z~ = Ql + Q2 + Qs + Q, (2-24)

I
Q2=b ~ (z;.-Z .. )2;

1=1

b
Qs=l ~ (Z·i-z .. )2;

;=1

I b
Q, = ~ ~ (Zli - z,. - Z. i + z .. )2

'=1 ;=1

vyjadrujú kvadratické formy v premenných Zli'
Hodnost premenných veličin Ql>Q2,QS a Q, je:

k1= 1; k2 = 1 - 1; ks= b - 1; k, = lb -
- (1 + b -1).= (1 -l)(b-l).

Nakolko platí n = lb = k1 + k2 + ks+ k4.' sú veliči-
ny Ql' Q2' Qs, Q4.nezávislé náhodné veličiny.

Ql má rozdelenie (,,')2 s parametrami (1; AI)'
Q2 = SA : (12má rozdelenie (,,')2 s parametrami

(1 -1, AA)'
Qs= SB : (12 má rozdelenie (,,')2 s parametrami

(b -1, AB) a
Q, = Se : (12má rozdelenie (,,')2 s parametrami

Hl -1)(b - 1), Ae}.

Pritom platí

b I
2AA = -2 ~ V.Vi;

(1 '=1

Keďže Ae = O, má veličina Se: (12 rozdelenie (,,')2
s (1 - 1)(b - 1) stupňami vornosti a pre strednú
kvadratickú chybu dostaneme

-2 Se
moe= (1-1)(b-1)

kde m~eje nestranným odhadom rozptylu (12 bez ohra-
du na to, či hypotézy HA, HB platia, alebo nie.
Ako testovacie kritérium na overenie platnosti hypo-
tézy HA použijeme veličinu

2

F
_mOA

- -2moe

Veličina F má necentrá1ne rozdelenie s k1 = 1 - 1;
k2 = (1 - 1)(b - 1) stupňami vornosti, s parametrom
necentrality AA, ktorý sa rovná nule v prípade plat-
nosti HA, Keď F vypočítané z experimentálnych vý-
sledkov je vačšie ako F", s{(l -1), (1 -1)(b -1)}
stupňami volnosti, potom predpokladaná hypotéza
HA neplati.

Na overenie platnosti hypotézy HB použijeme
ako testovacie kritérium veličinu

2

F
_mOB
- -2mOe

Platnost hypotézy HB zamietneme, keď F > F" pti
[b -1, (1 - 1)(b -1)] stupňoch vornosti.
Stredné chyby vypočítame zo vzťahov:

1
b ~ V,V;
'=1

Priemerné hodnoty stredných chýb, ktoré potrebuje-
me na určenie odhadov složiek rozptylu, určíme podla
vztahov:
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E(mgA) = (j~+ b<fa

E(m~B) = (j~+ 1(j~

E(~.) = (j~

(2-32)

(2-33)

(2-34)

Nestranné odhady rozptylov (j~, (j~, (j~ získame tak, že
štvorce stredných chýb položíme rovné ich priemer-
ným hodnotám, v ktorých parametre (j:, O'~, O'~ nahra-
díme ich odhadmi m~, mg, m:.

(:b)

(:1)

(2-35)

(2-36)

Po vydelení rovnice (2-35) počtom blokov b, a rov-
nice (2-36) počtom skupín 1 dostaneme rovnice:

m~ = (m~). + m:

m1 = (m~h+ m~

(2-37)

(2-38)

je úplný štvorec strednej chyby (cha-
rakteristiky skutočnej presnosti)
skupinového výsledku fJi.

- úplný štvorec strednej chyby (sku-
točná presnosť) výsledku bloku y. i

- štvorec strednej premenlivej syste-
matickej chyby skupinového vý-
sledku !Ji.

- štvorec strednej premenlivej syste-
matickej chyby výsledku bloku y. i

(m~)., (m~)b - vnútorná presnosť výsledku sku-
piny Yi. alebo bloku !J.i

Na osvetlenie postupu a metodiky spracovania
výsledkov experimentu uvádzame v tab. 2 výpočet
súčtu štvorcov SA a SB pre jeden deň experimentálne-
ho merania.

Výpočet testovacích kritérií F pre skupiny a bloky
je zostavený v tab. 3.

Dosiahnutá presnosť skupinových (blokových)
a denných výsledkov je uvedená v tab. 4.

V tabuIke 4 sú uvedené hodnoty premenlivých
systematických chýb výsledkov skupín ma, skutočná
presnosť mA a vnútorná. presnosť (m.). skupinových
výsledkov a skutočná presnosť výsledkov blokov
(m.)b. Intervaly sporahlivosti pre parameter f-l skupín
a blokov sú uvedené v tab. 5.

Porovnaním vnútornej presnosti výsledkov skupín
(tab. 4, stipec 6) s vnútornou presnosťou blokových
výsledkov (stipec 8) zistíme značný rozdiel v dosiahnu-
tých presnostiach výsledkov.

Zmena podmienok merania v priebehu celého dňa
sa prejavila vo zvačšenom rozptyle meraných výšok
a vo verkosti hodnot S celkového súčtu štvorcov od-
chýlok. Viičší rozptyl meraných výšok Yiv je sposobený
zmenou hodnoty a znamienka premenlivej systema-
tickej chyby. Pri nezmenených podmienká.ch (v prí-
pade merania v rámci jednej skupiny) ovplyvní pre-

mgA I
IDátum I

merania Súčty štvorcov Počet stupňov volnosti mgB I F I Fa=l%
I

I

-2 Imoe
1 2 3 4 I 5 6

I 1

7. 4. 1970 SA 0,02478000 I-I 6 0,004130 25,975 2,951
SB 0,003381 00 b-l 18 0,000178 1,119 2,086
Se 0,018077 73 (I-I) (b-l) 114 0,000159
S 0,04623873 n-l 139

Stredné chyby F Fa=l%
Dátum merania

I I I I
mgA mgB

-2 skupiny bloky skupiny blokymoe

1 2 3 4 I 5 6 7 8

7. 4. 1970 0,004130 0,000178 0,000159 25,975 1,119 2,951 2,086
8. 4. 1970 0,003050 0,000070 0,000074 41,216 0,946 2,951 2,086
16. 4. 1970 0,001 603 0,000081 0,000085 18,859 0,954 2,951 2,086
23. 4. 1970 0,002220 0,000054 0,000080 27,750 0,675 2,951 2,086
28. 10. 1970 0,001149 0,000020 0,000021 54,714 0,952 3,268 2,162
2.11. 1970 0,000266 0,000022 0,000016 16,625 1,375 3,268 2,162
4. 11. 1970 0,000351 0,000006 0,000011 31,909 0,545 3,268 2,162
11. 11. 1970 0,000206 0,000009 0,000007 29,428 1,286 3,268 2,162
19. 3. 1971 0,001216 0,000031 0,000029 41,931 1,069 2,951 2,086
25. 3. 1971 0,000071 0,000018 0,000018 3,944 1,000 2,951 2,086
16. 4. 1971 0,000736 0,000081 0,000034 21,647 2,382 2,951 2,086

Fa=l% (6, 114) = 2,951 Fa=l% (19,114) = 2,086

F"'=l% (5,95) = 3,268 Fa=l% (19,95) = 2,162

1973/193  



Geodetický a kartografický obzor
194 ročnlk 19/61, čislo 7/1973

Magula, V.: Analýza presnosti výsledkov geodetických
merani usporiadaných do skupin a blokov

Jednotkové stredné chyby Stredné ohyby priemerov Stredné ohyby denných
výsledkov y ..

Dátum merania skupin blokov skupin blokov skupin blokov

±moe ±moA ±moe ±mA (me}S ±ma (me}b ±meii .. ±mAii .. ±fflii .•

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 11

7. 4. 1970 13 64 19 14,4 2,8 14,1 7,1 1,0 5,4 1,6
8. 4. 1970 8 59 15 12,3 1,9 12,1 5,6 0,7 4,6 1,2

16. 4. 1970 9 40 13 9;0 2,0 8,8 4,8 0,8 3,4 1,1
23. 4. 1970 9 47 14 10,5 2,0 10,3 5,2 0,8 4,0 1,2
28. 10. 1970 4 34 9 7,6 1,0 7,5 3,6 0,4 3,1 0,8
2. 11. 1970 4 16 5 3,6 0,9 3,5 2,2 0,4 1,5 0,5
4. 11. 1970 3 19 5 4,2 0,7 4,1 2,1 0,3 1,7 0,5

11. 11. 1970 3 14 4 3,2 0,6 3,1 1,7 0,2 1,3 0,4
19. 3. 1971 5 35 9 7,8 1,2 7,7 3,5 0,4 2,9 0,8
25. 3. 1971 4 8 4 1,9 0,9 1,7 1,7 0,3 0,7

I
0,4

16. 4. 1971 6 27 8 6,1 1,5 5,9 3,1 0,6 2,3 0,7

mA (me). (me}b I - počet skupin
mAil .. = vy ; mw .. = vy ; mii .. = Vb b - počet blokov

mAil •. je skutočná presnosť denného výsledku y .. skupin
mw .. - vnútorná presnosť denného výsledku fJ •. skupin
1IlfI •• - skutočná presnosť denného výsledku y .. blokov

Skutočná presnosť Skupiny Bloky
Dátum Denné [mm]

merania výsl.
y ..

±mAii .• ±mii ..
y .. -tamAII •. 5,p5,y .. + y .. -texfflii .. 5,p5,y .. +tamii .•

+ tamAII•.

1 2 3 4 5 6

7. 4. 1970 6,213 5 1,6 <6,194 6,232) <6,208 6,218)
8. 4. 1970 6,225 5 1,2 <6,206 6,243) <6,221 6,228)

16. 4.1970 6,175 3 1,1 <6,164 6,186) <6,172 6,178)
23. 4. 1970 6,223 4 1,2 <6,208 6,238) <6,220 6,226)
28. 10. 1970 6,208 3 0,8 <6,197 6,221> <6,206 6,211)
2. 11. 1970 6,213 1 0,5 <6,209 6,217) <6,212 6,215)
4. 11. 1970 6,202 2 0,5 <6,194 6,210) <6,200 6,203)

11. 11. 1970 6,205 1 0,4 <6,201 6,209) <6,204 6,206)
19. 3. 1970 6,213 3 0,8 <6,202 6,224) <6,211 6,216)
25. 3. 1970 6,212 1 0,4 <6,186 6,238) <6,211 6,213)
16. 4. 1970 6,212 2 0,7 <6,204 6,219) <6,210 6,214}

tex=l% (6) = 3,7074 tex=l% (5) = 4,0321 t",=l% (19) = 2,8609

menlivá systematická chyba približne rovnakou hod-
notou všetky merané výšky, avšak neovplyvní ich
disperziu. Skupinový výsledok je takto zdanlivo ve.fmi
presný, avšak je zaťažený plnou hodnotou skupinovej
systematickej chyby, ktorá ostala utajená.

V prípade, že by sa značne menila hodnota a zna·
mienko premenlivej systematickej chyby v priebehu
merania v rámci skupiny, zvačší Bavariacia meraných
výšok vo vnútri každej skupiny. V takomto prípade
sa premenlivá systematická chyba čiastočne eliminuje
v skupinových výsledkoch a ovplyvní opravy v,. ku
skupinovým priemerom. Pozorujeme to aj v našom
prfpade pri niektorých skupinách, keď sa teplota
v dosledku zdÍhavého merania značne menila.

Výsledky merania v blokoch z roznych skupin sa
odlišujú navzájom od celkového priemeru (denného
výsledku) len náhodne. Potvrdzuje nám to testovacie
kritérium (2-28). Reziduálny súčet Se štvorcov pri

blokoch sa zvačšil, avšak SB blokov nadobudol len
malú hodnotu. Testovacie kritérium presveďčivo uká-
zalo na elimináciu premenlivej systematickej chyby,
ktorá v rámci blokov menila svoju hodnotu a znamien.
ko pri jednotlivých meraniach. Táto zmena ovplyvnila
opravy v,. vzhladom na priemery jednotlivých blokov
a rovnako aj Vi výsledkov blokov vzhladom na celko-
vý priemer. Výsledky, získané opakovaním merania
za rovnakých podmienok, sú zaťažené plnou hodnotou
premenlivej systematickej skupinovej chyby, vyplý-
vajúcej z konštantných podmienok merania.

Výsledky v blokoch, získané opakovaním merania
pri vhodne vystriedaných podmienkách, majú vačší
rozptyl a ich priemer len zdanlivo menšiu presnosť.

Presnosť blokov (tab. 4, stfpec 8) je dvakrát vyš-
šia ako skutočná presnosť skupinových výsledkov.
Presnosť denných výsledkov mii .• z blokov je skoro
štyrikrát vyššia ako presnosť denných výsledkov mAii .•
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zo skupín. Vyššiu presnosť denných výsledkov blokov
proti skupinovým denným výsledkom potvrdzujú aj
intervaly spofahlivosti pre parameter p, ktoré sú pri
blokoch ovefa užšie ako pri skupinách.

Rozbor presnosti meraných výšok usporiadaných
do skupín a blokov poukazuje aj na správnosť vofby
metódy merania. Z rozboru vyplýva, že nie je učelné
voliť metódu merania s vefkým počtom opakovaných
meraní, lebo sa tým zvýši iba vnútorná presnosť me-
tódy merania, ktorá prakticky neovplyvní skutočnú
presnosť výsledkov. Je výhodnejšie voliť metódu me-
rania s menším počtom opakovaných meraní, avšak
s dostatočným vystriedaním podmienok merania, lebo
takto získame vyššiu presnosť výsledkov merania.

Z predmetnej práce vyplýva, že zmeny v pod-

mienkách merania sa mažu dosť výrazne prejaviť na
výsledkoch merania a preto pri meraniach závažných
z hfadiska presnosti je takáto analýza výsledkov po-
trebná.

Literatúra
[1] BČlRM, J.: Vyrovnáyací počet. SNTL, Praha 1964
[2] GAHAJ, 1. - KRIŠTAK, M.: Teóri~ pravdepodob-

nosti a matematická štatistika. DVUP, SvF SVŠT,
Bratislava 1970

[3] MAGULA, V.: Príspevok k problematike vplyvu
prostredia na presnosť geodetických meraní. Kand.
diz. práca. Stavebná fakulta SVŠT, Bratislava 1972

Do redakcie došlo 29. 1. 1973
Lektoroval:

Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc., Praha

Digitální poloautomatický
souřadnicový snímač DIGIPOS

Ing. Bohuslav Veverka,
TERPLAN - Státní ústav pro územní plánování, Praha

V souvislosti s pnpravou resortních i celostátních
informačních systémů, pracujících s prostorově identi-
fikovanými územními informacemi, bylo nutno vy-
řešit otázku automatizace polohové identifikace těchto
informací způsobem, umožňujícím jejich následovné
zpracování na samočinném počítači.

Nejpoužívanější metodou získání souřadnicových
informací, charakterizujících pro tyto účely polohu
bodově, čarově nebo plošně uspořádaných územních
prvků, je karto metrická metoda.

Při její aplikaci se vychází z kartografických pod.
kladů (mapy, plány), jejichž obsah se snímá digitali-
začním zařízením a ukládá na vhodný záznamový
prostředek (děrná nebo magnetická páska) ve formě,
umožňující okamžité další zpracování počítačem.

K zabezpečení realizovatelnosti této metody v tu-
zemských podmínkách byla provedena řada podrob-
ných analýz, a to jak z hlediska existence vhodných
technických zařízení, řešících danou problematiku,
tak i z hlediska jejich dostupnosti.

K dílčímu praktickému řešení došlo v roce 1970,
kdy byl z Velké Británie dovezen a v Praze instalován
souřadnicový snímač D-MAC. Z hlediska předpokláda-
ného vývoje objemu prací se však ukázala kapacita
tohoto jediného přístroje jako nedostačující.

Protože v důsledku devizových obtíží nebylo reál.
né počítat s dovozem dalších snímačů ze západních
zemí a v socialistických státech není obdobné zařízení
vyráběno, byla situace řešena cestou vlastního vývoje.

Tohoto úkolu se ujal Výzkumný ústav matema-
tických strojů (VúMS) v Praze, který na podkladě
specifikací dodaných Terplanem, Státním ústavem

pro územní plánování v Praze, vy·
vinul a začátkem roku 1972 předal
do provozních zkoušek prototyp
souřadnicového snímače DIGIPOS.

Souřadnicový snímač DIGIPOS (viz
obr. 1) je určen pro snímání bodo-
vých prvků z libovolných grafických
podkladů. Za tímto účelem je vy·
baven speciální snímací hlavou,
kterou obsluha př'ístroje ručně na-
stavuje na snímané body, přičemž
směr pohybu hlavy je řízen ručně a
rychlost pohybu je volitelná v zá-
vislosti na tom, zda př'ejíždíme mczi
dvěma vzdálenými body, či zda sní-
mací značkou najíždíme na přesnou
polohu snímaného bodu.

Vlastní odměřování souřadnic
se provádí na fotoelektrickém pH-
růstkovém rotačním principu, im-
puls k záznamu se dává ručně stis-
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knutím záznamového tlačítka na příruční klávesnici.
Snímané body je možno předznamenávat pro-

měnnou volitelnou identifikací, která je, včetně sou-
řadnicového záznamu, opticky indikována na optic.
kém návěstidle.

Snímané souřadnice jsou registrovány jako klad·
né, s přesností na desetiny milimetru a jejich záznam
lze provádět výpisem na elektrickém psacím stroji
a děrováním do děrné pásky.

Při celém záznamovém cyklu, počínaje stiskem

2.1. Základni technické parametry

Vstupni jednotka

Souřadnicový stůl:
-typ
- rozměry a váha stolu
- rozměr vlastní pracovní plochy
- náklon stolu
- souřadnicový systém

Snímací hla va:
- pohyb
- rychlost pohybu

Příruční klávesnice:
- umístění

- účel
-znaky

- optická indikace chybového stavu
- ovládací klávesnice

Ovládací jednotka

Skříň s elektronikou:
- rozměry a váha skříně
- princip

Ovládací panel:
- zapínání a vypínání přístroje
- optická indikace a rušení chybových stavů

záznamového tlačítka a konče pořízením výstupního
záznamu, prochází záznam celou řadou kontrol, pra-
cujících vesměs na principu parity.

Celý systém souřadnicového snímače DIGIPOS
se skládá ze tří hlavních jednotek, a to z jednotky
vstupní - sloužící k pořízení vlastního zázJ;lamu, ovlá·
dací - ukládající tento záznam do paměti současně
s jeho testováním a ovládající jednotku výstupní, která
pořizuje vlastní záznam na zvoleném výstupním mé·
diu.

DIGIGRAF 1008
1402 X 1242 X 1125,234 kg
900 X 750 mm
ruční nebo elektromotorický v rozmezí 0-60°
absolutní souřadnice v prvém kvadrantu s geodetickou
nebo matematickou orientací os a libovolně volitelným
počátkem

po kolejnicích pojízdného vozíku
80 mm/sec při přejíždění z bodu na bod
8 mm/sec při vlastním nastavování
ruční, rychlost určována stisknutím některého z tlačí-
tek pro dojezd nebo pro přejíždění, umístěných na
panelu snímací značky
výměnná čočka o 0 50 mm, s vypínatelným osvětle-
ním a elevačním šroubem pro ztotožnění roviny nitko-
vého kříže a roviny snímaného podkladu

levá strana vozíku snímací hlavy, po vyjmutí z drážek
možno umístit kdekoliv v dosahu propojovacího ka-
belu
alfanumerická identifikace snímaných bodů
číselné 0-9, písmena ACEFHJLPU, znak" , " (de·
setinná čárka) pro oddělování pevné a proměnné části
identifikace
postupným stisknutím klapek klávesnice počínaje od
levé prvé pozice nebo od prvého místa za desetinnou
čárkou
rozsvícením žárovky na panelu klávesnice
tlačítko ZÁZNAM pro registraci souřadnic a identifi.
kace
tlačítko MAZÁNí pro rušení staré nebo chybně na-
hrané identifikace
tlačítko TABULÁTOR pro přeskočení identifikace na
výstupu

680 X 1250 X 720 mm, cca 200 kg
integrované obvody, křemíkové polovodiče, ovíjené
spoje, výměnné desky

ruční, klíčkem
rozsvícením kontrolní žárovky,
stisknutím příslušného tlačítka
po navedení hlavy na zvolený bod, stiskem tlačítka
NULOV ÁNf, polohy počátku možno libovolně měnit
během práce
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- zapínání a vypínání děrovače a změna náklonu
stolu

Světelný display:
- optická indikace identifikačního bloku

Výstupní jednotka

- rozměry a váha
- elektrický psací stroj

- děrná páska
- volitelný výstup

Provozní podmínky

- kancelářské prostředí

10 pozic, světelná indikace pomocí segmentového
žárovkového displaye
dvakrát 4 pozice

1150 X 670 X 950 mm, cca 100 kg
model eONSUL 253, ZJŠ Brno,
s vypisovací rychlostí 15 znaků/sec
model 332.5, ZJŠ Brno,
s děrovací rychlostí 10 znaků/sec
osmistopá, děrovaná v kódu IBM (viz obr. 2)
a) pouze psací stroj
b) pouze děrovač
o) synchronní výstup prostřednictvím a) a b)

teplota 10-35 oe
vlhkost 40-80 %
tlak 975-1055 mbar
napětí 220 V ± 15 %
1050 W

2.2. Uspořádání výstupního záznamu

Výstupní záznam je tvořen souřadnicovými záznamy
snímaných bodů, které mohou být předznamenány
volitelnou identifikací. Na kterémkoli místě záznamu
lze mezi souřadnice jednotlivých bodů vstupovat
z psacího stroje.

Formát záznamu snímaného bodu lze vyjádřit
podle obr. 3.

Použijeme-li pro identifikaci méně než je maxi-
mální přípustný počet znaků, tj. 10, je celý výstupní
formát o tuto délku kratší; neobsazené pozice se do
děrné pásky nepřenášejí.

Pracujeme-li s takovým typem záznamu, kde
větší část údajů identifikace je konstantní a mění se
třeba pouze poslední čtyři pozice, např. snímáme-li
pro registr budov z mapy 1 : 1000 definiční body bu-
dov a identifikace je tvořena označením registru číslem
mapového listu a číslem budovy, je vhodné uspořádat
identifikační záznam např. podle obr. 4.
Při každé změně identifikace si tak ušetříme nutnost
opakovaného zápisu označení registru a čísla mapy.

Zhruba dvouletý vývoj přístroje byl ukončen počát-
kem roku 1972. Na $ákladě ověřovacích zkoušek, pro-

vedených pracovníky Terplanu v prostorách VúMSu,
lze vyslovit několik závěrů:
a) Vývoji samotného zařízení byla věnována dostateč-

ná péče, převzetí vyzkoušených konstrukčních prv-
ků z kreslícího stolu DIGIGRAF a řada zabudova-
ných kontrol dává záruku minimální poruchovosti.

b) Obsluha zařízení je snadná, umístění ovládacích
prvků je řešeno vyhovujícím způsobem, umožňují-
cím rychlé zacvičení do práce s přístrojem. Výkon
obsluhy za směnu se pohybuje kolem 1500-2000
bodů.

c) Skutečnost, že snímaný záznam se současně s děro-
váním do děrné pásky vypisuje na psacím stroji,
poskytuje optickou kontrolu správnosti záznamu
s možností okamžitého vyznačení a odstranění chyb.
Vyvinutí snímače, který umožňuje snímání bodo-

vých prvků, představuje teprve počáteční krok. V nej.
bližších záměrech pracovníků VúMSu jsou další zdo-
konalení, jako výstup přímo na magnetickou pásku,
snímání liniových prvků s automatickým dorovnává-
ním snímací značky na střed snímané čáry, přímé na-
pojení snímače na počítač, volitelný kód na výstupu
a mnohá další zlepšení.

~

~

~
L - t -1--1- - - - - - k6dové označení registru

L--+-t----- číslo mapy

L-1- - - - - oddělovací znak

L- _ - - číslo budovy

Obr. 4
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DlGIPOS již prošel úspěšným mezinárodním
'křestem, když v roce 1972 se na výstavě Ne systémů
v Moskvě těšil velkému zájmu předních sovětských
odborníků ze všech oblastí národního hospodářství,
který vyústil v celou řadu slibných kontraktů.

Svou roli zde hraje i skutečnost, že vyvinutím
DIGIPOSu získalo Československo prioritu v socialis-
tických státech, na základě které bylo rozhodnuto
o zařazení DIGIPOSu jako přídavného zařízení k po-
čítačům do jednotné řady výpočetní techniky RJAD,
která má v blízké budoucnosti postavit tuto techniku
států RVHP na jednotný základ.

Výrobou DIGIPOSu se budou zabývat Novobor.
ské strojírny, kde je již vyráběn čs. kreslicí stůl DlGI-
GRAF; se zahájením sériové výroby se počítá v roce
1973, cena je orientačně odhadnuta na 900000 Kčs.

Závěrem možno konstatovat, že vyvinutím sou-
řadnicového snímače DIGIPOS se ČSSR zařadila

mezi státy, vyrábějící špičkovou výpočetní a automa-
tizační techniku, a získala tak perspektivní možnosti
dalšího uplatňování na tomto složitém a náročném
úseku výrobní činnosti.

Do redakce došlo 13. 5. 1972

Lektoroval:
Ing. Jan Neumann, CSc.,

VUGTK v Praze

RACIONALlZÁCIA V GEODÉZII
A KARTOGRAFII

Rozvoj pracovní iniciativy
a socialistického soutěžení
Socialistický závazek Kartografie, n. p.,
Praha, na počest 25. výročí
Vítězného února

Na počest 25. výročí Vítězného února rozvinuli pra-
covníci Kartografie, n. p., Praha, závazkové hnutí za·
měřené na splnění zejména těchto úkolů:
1. Splnění státních zakázek, zejména

ZM 1: 25000 (prozatímní vydání) a ZM 1: 10000
(včetně přípravy pro topografické práce) podle har··
monogramů sjednaných s Krajskou správou geodézie
a kartografie,
Uliční Prahy 1: 20000.

2. Splnění uzavřených exportních zakázek
a příprava map edice pro r. 1974.

3. Splnění významných iíkolů v oblasti map pro školy,
a to zvláště
OZ ČSSR1 : 500 000, nástěnná,
OZZemské polokoule, nástěnná,
Přehledná vlastivědná mapa ČSSR 1: 1 500 000.

4. Splnění vybraných úkolů v oblasti map pro veřejnost
Plán Prahy, knižní vydání (české i cizojazyčné),
KAS,8. české vyd.,
Autoatlas, české vyd.

5. Splnění úkolů v oblasti vydání tematických map,
zejména
Tektonická mapa KBO,
Základní vodohospodářská mapa ČSSR 1: 50000,
Geologická mapa Krušné hory 1: 25 000.

6. Vydání mapy ČSSR ze souboru "Poznáváme svět"
věnované 25. v:ýročí Vítězného února.
Celopodnikový socialistický závazek se uzavírá pro

r. 1973 na podkladě námětů vedení podniku projedna-
ných na odborových úsecích, které se staly podkladem
pro uzavření 18 socialistických závazku kolektivních
"a 28 závazků jednotlivcu, které uzavřelo 78 % pracovníků
podniku v celkové hodnotě 466 775 Kčs na úseku výroby.

Na celopodnikovém socialistickém závaz'ku se význač-
nou měrou podílejí zejména:
1. Pro splnění harmonogramu výroby ZM 1: 25000

(prozatím. vyd.) a montáži ZM 1: 10000 se redakce
22 zavázala k plnění osobních plánli nad 110 %
a k nahrazení chybějící plánované kapacity v objemu
1000 hodin. V rámci redakce 22 se ustaví sedmičlenný
kolektiv, který bude soutěžit o přiznání titulu Kolek-
tiv socialistické práce. Zároveň nad ostatními jmenovi-
týmí úkoly přejímají pracovníci patronát.

~, Pracovníci redakce 24 se zavazují do 31. března t. r.
"vyrovnat zpoždění v plnění úkolů a dále plnit termí·
ny" podle harmonogramu.
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3. Pracovníci odd. 324 [ofsetová tiskárna) se zavazují
vytisknout vybrané tituly ve vzorné kvalitě a ve sta-
novených termínech. Pro plnění úkolfi odpracují
100 směn [v mimopracovní době) o sobotách nebú
o ruočních směnách.

4. Oddíl 312 se ve svém kolektivním závazku zavazuje
k plnění úkolfi v prfiměru na 108%, ke zkrácení nor-
movaných časfi u Uliční Prahy 1: 20000 a na listu
Sokol ov [Geologická mapa Krušné hory) o 650 NH
a k nahrazení chybějící kapacity v objemu 1200 hod.

5. Kole'ktiv zaměstnancfi odd. 311 se zavazuje k plnění
úkolfi na ZM 1: 25000 na 107 %.

6. Provoz 32 se zavázal ustavit další kolektivy soutěžící
o přiznání titulu BSP, a to v odd. 321' a 326.

7. Odd. 21 a redakce 23 zajistí splnění mimořádného
úkolu rozvoje vědy a techniky č. 8.11 - Výzkum
tvorby tematických map a kartogramfi pro národní
hospodářství a výstavbu.
Výrazným zpfisobem přispívají k dalšímu rozvoji pod-

niku i dalšl socialistické závazky, které - i když jejich
přínos nelze vyčíslit - mají značný význam pro další
socialistický rozvoj podniku. JSou to zejména:

individuální závazky na zvyšování kvalifikace a zá-
cvik v další profesi,
příprava přednášek pro školení pracovníkfi v rámci
závodní školy práce,
redakční a technologická příprava edic 1974 a 1975
a uvažovaných exportních zakázek,
přednostní zabezpečování projekční přIpravy zaká-
zek mimořádné dfiležitosti [metro, stranické orgány,
vláda CSR),
zabezpečení podkladfi pro zpracování časových a ka-
pacitních rozvah pro strojně početní zpracování ope-
rativních plánfi výroby,
nahratování ztrát vzniklých přestavbou provozní bu-
dovy, zvláště v sazbě,
bezplatné provedení oprav vazeb knih závodní
knihovny ROH,
zlepšení pracovního prostředí,
šetření materiálem a pohonnými hmotami,
převzetí dopravních prostředkfi do socialistické péče,
pomoc ostatním útvarfim při mechanizovaném přísu-
nu materiálu.
Závazky k zajištění plnění smlouvy mezi Kartografií

n. p. Praha a ONV Praha 7 byly uzavřeny na 600 bri-
gádnických hodin a na vnitropodnikových brigádnic-
kých akcích na úpravě rekreační chaty v Krkonoších
1600 brigádnických hodin.
Celková hodnota brigádnických závazkfi je 38 125 Kčs.
Pro zabezpečení aktivní účasti a kontrolu výsledkfi

plnění závazkfi jednotlivých pracovníků podniku v so-
cialistické soutěži na počest 25. výročí Vítězného února
se zavádí "Osobní účet socialistických závazků". Socia-
listický závazek a úsilí o jeho včasné a kvalitní splnění
považují pracovníci podniku za konkrétní projev SOCia-
listického vztahu k dalšímu rozvoji oboru kartografie
a společnosti.
Prohloubení spolupráce mezi všemi útvary podniku

při rozvinutí a v organizaci závazkového hnutí u při-
ležitosti 25. výročí Vítězného února přispělo k rozšíření
a zkvalitnění iniciativy pracovníků podniku.

Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
Kariografie, n. p., Praha

UPOZORNĚNÍ

Byli jsme upozorněni Ing. Ant. Meisslerem, spolu-
autorem článku Nové metody hodnocení organizace
území, že v 6. čísle GaKO'73 na str. 170, v levém
sloupci, 38. řádek, je nesprávně vzorec

K = A.Bfl.Cf2" . (N + l)fn
Správně má být:

K=A.B/l.Cf2 ... (N+l)/ •.

Prosíme čtenáře, aby si vzorec podle toho upo-
zornění laskavě upravili.
Děkujeme. ~edakce.

Rozvoj pracovnej iniciatívy a
socialistického súťaženia
Slovenská kartografia, n. p.. Bratislava-
Podnik VIII. všeodborového zjazdu

Dňa 11. mája 1973 prevzala Slovenská kartografia,
n. p., Bratislava, vyznamenanie "P o dni k V I I I. vše-
odborového zjazdu", ktorý jej bol udelený za
dosiahnuté výsledky v rozvoji pracovnej iniciatívy
a plnení hospodárskeho plánu za rok 1972.
Vyznamenanie prevzal z rúk riaditela Slovenskej

správy geodézie a kartografie Ing. O. M i c h a I k u
a predsedkyne slovenského výboru Odborového zviizu
zamestnancov štátnych orgánov, peňažn1ctva a zahra-
ničného obchodu Dr. M. L u d r o v s k e j riaditel Slo-
venskej kartografie Ing. P. Km e ť k o.
Na slávnostnom akte sa zúčastnili zástupcovia re-

zortných organizácH SSGK, Slovenskej vysokej školy
technickej, družobného podniku Kartografie, n. p., Pra-
ha, a ďalší hostia.
Základným predpokladom uskutočnenia politicko-hos-

podárskeho programu KSČ je rozvinutá aktivita, ini-
ciatíva a vysoká angažovanosť pracujúcich za splnenie
náročných úloh vytyčených XIV. zjazdom KSC. Preto
na plnenie rozpracovaných záverov XIV. zjazdu KSČ na
podmienky podniku bol zameraný rozvoj pracovnej ini-
ciatívy, soc. súťaženie a hnutie brigád socialistickej
práce [BSP] vychádzajúc z hlavného poslania podniku
nasledovne:
- podielat sa na politickej výchove spoločnosti spra-

covávaním a vydávaním angažovanej mapovej tvorby,
- podielať sa na politicko-odbornej výuke na školách

vydávaním učebných pomocok [mapy, atlasy),
- umožňovat dynamický rozvoj národného hospodár-

stva zabezpečovaním výroby príslušných súborov ma-
pových podkladov, zvlášť Základnej mapy ČSSR
1 : 10 000 a 1: 25 000,
prispievat k zvyšovaniu kulturnej a spoločenskej
úrovne spoločnosti, rozvoju telovýchovy a športu,
vydávaním tematických máp a súborov.
V snahe realizovať uznesenia XIV. zjazdu KSC a feb-

ruárového pléna Ov KSČ, ktoré dalo signál k ďalšiemu
zvyšovaniu efektívnosti nášho hospodárstva, a na počest
VIII. všeodborového zjazdu, p r i j a I i P r a c o v ní c i
podniku socialistické záviizky tzamerané na prekroče-
nie kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovatelov plá-
nu, ako aj na splnenie rozhodujúcich úloh štátneho
vykonávacieho plánu na rok 1972.
Odraz rozvoja pracovnej iniciatívy pracujúcich podni-

ku bol formulovaný celopodnikovým závllzkom, podlo-
ženým 16 kolektívnymi a 298 individuálnymi závllzka-
mi s ťažiskom na jednotlivých pracoviskách. Závllzky
boli zamerané hlavne na splnenie a prekročenie hos-
podárskych výsledkov podniku a na dosiahnutie poža-
dovanej kvality ako i na dodržanie beQ;pečnostných
predpisov pri práci a prehlbovanie masovopoHtickej
práce.
Do súťaže o získanie titulu "Brigáda socialistickej

práce" sa prihlásili 3 kolektívy. V podniku prebieha
per m a n e nt nás ú ť a ž o získanie titulu "Najlepší
pracovník podniku", "Najlepší kolektív podniku", "Naj-
lepšie hospodárske stredisko podniku" a "Najlepší zlep-
šovatel podniku".
Pracovníci podniku splnili celopodnikový soc. závll-

zok za rok 1972 v hlavných smeroch nasledovne:
- prekročenie plánovaného Izisku o 300 tisíc Kčs na

124 %,
zvýšenie produktivity práce na 110,5%,
zníženie nákladov o 300 tisíc Kčs ba-ln splnené abso-
lútnou úsporou 908 tisíc Kčs k prekročeným výko-
nam,
obmedzenie nadčasa-vej práce plnením rozpísaného
limitu na 95,6%,
odpracovanie brigád 1580 ha-dona zlepšenie prac. pro-
stredia v podniku a v obvode ObNV Bratislava III
bolo splnené na 3115 brigádnických hodín.
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Ce,lková hodnota prijatých závazkov 315 BOO Kčs bola
splnená a dosiahnutá skutočnosť predstavuje výšku
1 067 150 Kčs.

Dosiahnuté výsledky sú prejavom dobrej spolupráce
a úspešnej masovopolitickej práce vedenia podniku,
za KSS, zv ROH a ostatných masovopolitlckých orga-
nizácH.

Z príležitosti preberania vyznamenania "P o dni k
V I II. v li e od bor o v é h o z j a z d nU bolo vyzna-
menaných a odmenených 15 pracovníkov a B-členný ko-
lektív s. Dušana P a len í č k a sútažiaci o titul BSP
dostal diplom "K 01 e k t í v V I I I. vše o d bor o v é-
h o z j a z d u".

Súčasne bola zhodnotená i vnútropodniková socialis-
tická súťaž za II. polrok 1972. V rámci nej odmeny a di-
plom "Najlepší pracovník" boli udelené 16 pracovníkom
a 3 kolektívy získali diplom "Najlepší kolektív". Za naj-
lepšie hospodárske stredisko bol vyhodnotený kolektív
knihárne, ktorý vedie s. Ján S o d o m a.

Ďalší rolz;voj pracovnej iniciatívy v r. 1973 má odraz
v uzatváraní nových záv!l.zkov, zhrnutých do celopodni-
kového soc. závazku zameraného na:
- splnenie plánovaných úloh stanovených vykonávacím

ročným plánom,
zvyšovanie kvality výrobkov,
úsporu materiálových nákladov,
d6s1edné využívanie fondu pracovnej doby, zvyšo-
vanie produktivity práce a dalšia znižovanie nad-
časov,
splnenie rozpracovaných úloh XIV. zjazdu KSČ,
splnenie programu komplexnej socialistickej racio-
nalizácie,
socialistickú opateru výrobných prostriedkov,

- zlepšovanie pracovného a životného prostredia,
- sústavné zvyšovanie úrovne výrobných porád ako ná-

stroja účasti pracujúcich na riadení.
Celková hodnota prijatého závazku, pokial sa dá vy-

čísliť, predstavuje sumu 611 tisíc Kčs.
Pracovníci n. p. Slovenská kartografia prihlásili sa

do súťaže o získanie putovnej Červenej štandardy, Čest-
ného diplomu a Čestného od/znaku SSGK a SVOZ a z prí-
ležitosti udelenia čestného titulu "Podnik VIII. vše-
odborového zjazdu" l'ozšírili celopodnikový socialistický
záv!l.zok, ktorého spresnená hodnota je 1061 tisíc Kčs,
vyhlásili další kolektív súťažiaci o titul BSP a rozvinú
hnutie "Podnik mestu, mesto podniku".

Pracovníci podniku sú odhodlaní i v roku 1973 splnit
všetky úlohy vyplývajúce z usnesení XIV. zjazdu KSČ
a pod jej vedením prispieť k dalšiemu rozvoju našej
socialistickej spoločnosti.

Ing. Zdenka Matula,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

sn koná ve dnech 11.-12. září 1973 v Brně jako

GEODETiCKé INFORMAČN( DNY

o pi'ístrojových novinkách na 15. mezinárodním
veletrhu v Brně

Program:
11. září Geodetické fotogrammetrické pi'ístroje.

Měi'ické pomilcky.
Stolní elektronické kalkulátory.
Zařízen! pro zpracování dat.

12. září Reprodukční zařízení a materiály.
Reprodukční a polygrafická zařízení.

Geodotické informační dny mají umožnit vedoucím
hosp. pracovníkilm, pracovníkilm vědecko-výzkumné zá-
kladny, vedoucím útvaru, profesorilm vysokých a střed-
ních odborných škol i inženýrským kádrum, získat vý-
chozí informace o firemních novinkách a materiálech
a navázat pl'edběžné kontakty s veletržními vystavova-
teli, zástupci PZO a pracovníky SBČS.

Nová organizace geodetických prací
pro pražské metro

Součástí přípravy, realizace výstavby a provozu metra
v Praze jsou geodetické a kartografické práce, které svou
kvalitou, náročností a rozsahem přesahují obvyklé pro-
vádění těchto prací. Jejich zajištění vyžaduje mimořád-
ná opatření v řídící, koordinační a kontrolní činnosti
mezi jednotlivými účastníky výstavby a provozu metra.

Na rozdíl od SSSR, kde geodetické práce pro výstavbu
všech podzemních drah jsou centralizovány v jednom
resortu, jednotně řízeny a komplexně prováděny v pru-
běhu přípravy i vlastní výstavby, v dokonalé koordinaci
s pracemi jiných profesí, zabezpečuje u nás geodetické
práce pro metro i'ada organizací několika resortu. Proto-
že geodetické složky přímých účastníku výstavby, s vý-
jimkou generálního projektanta, nebyly vybaveny po-
třebnými počty kvalifikovaných pracovníkil ani potřeb-
nou technikou, pl.'ováděly největší část geodetických
a kartografických prací na pražském metru organizace re-
sortu Českého ú,i'adu geodetického a kartografického,
pokud u nich tyto práce byly investorem, generálním
projektantem nebo dodavateli objednány.

Řada prací však nebyla nárokována v potřebném před-
stihu a nebyla vypracována žádná výhledová koncepce,
která by odpovídala harmonogramu plánované výstavby
metra a z které by bylo možné předem posoudit potřeb-
né objemy a druhovost geodetických a kartografických
prací na jednotlivá období. Geodetické práce nebyly
všemi ú'častníky výstavby dlouhou dobu řádně doceněny
a požadovány.

Koncem roku 1972 po přehodnocení jejich významu,
došlo k náhlému zvýšení požadavku na tyto práce, které
však nebylo možno dosavadními počty pracovníkil a do-
savadní technikou plně uspokojit.

Proto byla za spolupráce zmocněnce vlády ČSR pro
koordinaci pi'ípravy a výstavbu metra v Prazp. a orgánil
a organizací, které jsou na výstavbě metra zainteresová-
ny, zpracována studie hodnotící současný stav a navrže-
na opati'ení, která spočívají v

- zajištění jednotného řízení prací 7. ČÚGK, v sou-
ladu se zák. Č. 46/71 Sb. a zabezpečení důsledné koor-
dinace geodetických prací ve všech organizacích, kte-
ré tyto práce provádějí,

- vypracování dlouhodobé koncepce geodetických
prací v souladu s koncepcí a harmonogramem výstavby
metra,

- vytvoření technických a technologických podmínek
pro racionální provádění geodetických prací,

- zajištění potřebných kapacit s optimální kvalifika-
cí v náležitém pi'edstihu, aby veškerá práce byly prove-
deny včas a s potřebnou přesností.

Na základě tohoto návrhu byla učiněna dvě významná
opatření:

1. ČÚGK zajistil, aby hlavním dodavatp.lem geodetic-
kých a kartografických prací pro metro, které nemohou
provádět vlastními pracovníky generální projektant, in-
vestor a dodavatelé, byl Geodézie, n. p., Praha, který
vytvoi'il k provádění prací samostatnou organizační jed-
notku, která je postupně vybavována potřebnou techni-
kou a kvalifikovanými pracovníky.

2. Předseda ČÚGK jmenoval dne 15. 2. 1973 Ing. Fran-
tiška Silara, CSc., hlavním geodetem metra, který vyko-
nává působnost Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického při výstavbě a provozu metra podle § 2 písmo d)
a e J zák. Č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografU, a zod·
povídá za koordinovaný a plynulý průběh geodetických
a kartografických prací při přípravě, realizaci výstavby
a provozu metra; stanoví koncepci těchto prací, za-
bezpečí vypracování potřebných technologií a koordinu-
je a metodicky řídí činnost odpovědných geodetů -
účastníků výstavby metra.
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Hlavní geodet je odborným orgánem v geodetických
otázkách a předkládá věcně příslušným orgánům a or-
ganizacím návrhy na potřebná opatření. K zabezpečení
těchto činností byl zřízen u ČÚGK útvar hlavního geode-
ta metra. Podrobně jsou práva a povinnosti hlavního
geodeta pro metro stanoveny ve statutu, který vydal před··
seda ČÚGKv březnu t. r.

Ze statutu je zřejmé, že hlavní geodet má i úlohu
kontrolní, dohlíží na včasné a komplexní provádění geo-
detických prací a na jejich kapacitní zajištění, kontro-
luje dodržování technických předpisů, technologických
postupů a stanovených termínů a zajišťuje, aby geode-
tické a kartografické práce byly prováděny v potřebné
kvalitě, s maximálním využitím racionalizace a automati-
zace i unifikace používaných přístrojů a zařízení. Aby
mohl tuto práci provádět, jsou hlavní geodet a pracov-
níci jeho útvaru, popř. pověření experti, oprávněni na-
hlížet do všech materiálů, týkajících se přípravy a reali-
zace výstavby a provozu metra a mají přístup na stave-
niště, do výroben a do dokončeného metra. Statut hlav-
ního geodeta pro metro nabyl platnosti dnem 1. dubna
1973.

Od nov] organizace geodetických prací na pražském
metru si všechny orgány a organizace na výstavbě metra
zainteresované slibují zkvalitnění a urychlení výstavby
metra.

Věříme, že blízká budoucnost tento předpoklad po-
tvrdí.

Ve dnech 11. až. 13. 12 1972 proběhlo pracovní zasedání
starého a nového vedení 6. komise FIG, při němž členové
ČVTS prof. V. Krumphanzl a Ing. M. Brychta předali
své funkce členům SGP Dr. K. Bramorskému a Mgr. inž.
W. Pr6szyó.skému. Jak zahájení jednání, tak i podepsání
protokolů se zúčastnili předseda SGP Mgr. inž. Marian
Szymaó.ski a generální sekretář Mgr. inž. Jan Kasowicz.
Obě delegace přijal při této příležitosti i předseda pol-
ské geodetická služby Mgr. inž. Borys Szmielew na víc
než hodinovou rozmluvu o projednávané tematice. Při
ukončení naší činnosti pokládám za vhodné dokumento-
vat nejen tuto významnou a přátelskou událost, ale
i stručný průběh a pracovní výsledky čs. vedení 6. komi-
se FIG.

Je třeba konstatovat, že od r. 1927, kdy se stalo česko-
slovensko členem FIG, byla nám poprvé svěřena význam-
nější funkce. Vedení komisí, popř. uspořádání zasedání
Stálého výboru bylo před námi již svěřeno Bulharsku,
Jugoslávii a Polsku, souběžně s námi i Maďarsku. Ně-
které z uvedených společností organizovaly v této době
uvedené akce až dvakrát. Šlo tedy o závažnou záležitost,
především bylo třeba pracovně prokázat, že i my jsme
schopni řádně plnit svěřené úkoly.

Historie vzniku 6. komise - Le travaux de génie (inže-
nýrská geodézie) nebyla jednoduchá. Podnět na zařazení
inženýrské geodézie mezi pracovní obory FIG přišel od
prof. Jankoviče ze Záhřebu na X. kongresu FIG ve Vídni
v r. 1962. Na základě rezoluce komise III. - Přístroje a
metody - fotogrammetrie - kartografie byla v jejím
rámci zřízena pracovní skupina pro tuto tematiku (viz
oběžník z r. 1963). Návrh předpokládal ustanovení studij-
ních skupin v jednotlivých národních společnostech. Me-
zinárodní výměna zkušeností a pracovních Výsledků měla
být zpočátku rozvíjena písemným stykem, později i osob-
ními styky. Do studijní skup. III. komise měl být vyslán
jeden až dva delegáti. Pracovní výsledky měly být za-
sílány prof. Lazzarinimu a prof. Jankovičovi, kteří byli
pověřeni, aby se iniciativně ujali organizace stud. sku-
piny, a kteří podali zprávu na XI. kongresu v Římě (viz
AVN 6/1963, s. 214). V tomto duchu jsme ustavili i u nás
národní stud. skupinu;v počtu 11 osob, za delegáty byli

ohlášeni Krumphanzl a Marčák (viz zpr. předsednictva
odb. skup. G. a K. přit stav. sekci ČSVTS z 10. 10. 1963
a z plenárního zasedání dne 5. 5. 1964). Potom následo-
valo zasedání Stálého výboru FIG ve Washingtonu v září
1963, kde bylo schváleno nové uspořádání komisí FIG
v členěni, které dosud platí. Zde byla ustavena i naše
6. komise a do jejího čela postaveni Dr. H. Matthias
a Pierre Byrde ze Švýcarska. Sem byla nově začleněna
i zmíněná studijní skupina Lazzarini- JankoviČ. Na tuto
změnu upozornil prof. Jankovič členské společnosti
oběžníkem 1/1964 z 20. 9. 1964 a požádalo příspěvky pro
XI. kongres v Římě. Zprávu pro XI. kongres zpracoval
prof. Krumphanzl a na kongresu ji přednesl Ing.
B. Delong, CSc.

Zasedání 6. komise na XII. kongresu FIG v Londýně
v r. 1968 zahájil Dr. Matthias diskusí na námět "inženýr-
ská geodézie, ano či ne". Obšírná diskuse vyzněla pro
zachování 6. komise. Dr. Matthias, který řídil komisi od
založení, uvítal mé zvolení vicepresidentem a k. 1. 1.
1969 mne pověřil funkcí úřadujícího předsedy a tedy Ve-
dením o rok dříve, než začalo mé funkční období (viz
oběžník 6. kom. Dezember 1968, bod. 4, s. 3). To je struč-
ný popis vývoje 6. komise až po příchod čs. funkcionářů
do vedení.

Při převzetí 6. komise jsme věděli o tom, že mnozí od-
borníci kritizují dosavadní činnost FIG v tom směru, že
se tam řeší málo konkrétních otázek. Proto jsme již
v Londýně využili situace a v rezoluci jsme uplatnili po-
žadavek na studijní úkoly pro činnost komise. Svou další
činnost jsme spatřovali v řešení závažných mezinárod-
ních otázek, pro které jsme ustavili čtyři studijní sku-
piny A až D, pro něž jsme mohli najít nadšené spolu-
pracovníky. Práce se úspěšně rozběhla. V r. 1970 vznikla
ještě stud. skup. E. Prvým výsledkem stud. skupin byly
významné referáty pro XIII. kongres FIG, které jsou do-
kumentovány ve sborníku 6. komise (viz GAKO 3/72,
s. 75, odst. 3).

Jak se zúčastnily práce ostatní členské země socialisto
tábora? Aktivně spolupracovalo Polsko svým vicepresi-
dentem prof. Lazzarinim. Zbývající země získaly za naší
spolupráce dobrou příležitost jak k práci ve studijních
skupinách, tak i v počtu vyžádaných referátů pro XIII.
kongres. Ze všech členských zemí našeho tábora bylo
na kongresu podáno 41 referátů ve všech devíti komisích,
z toho jen v šesté jich bylo 17 (viz GAKO 2/72, s. 48,
odst. 5).

Výsledky XIII. kongresu byly sděleny naší veřejnosti
na besedě s účastníky kongresu, která byla dne 20. 12.
1972 na zeměměř. směru FSv ČVUT v Praze. Zde vedoucí
delegace prof. Suchánek hodnotil také práci čs. vedení
6. komise velmi kladně. Po skončení našeho funkčního
období hodnotil naši práci ještě president FIG prof.
Dr. H. Draheim v dopise z 3. 1. 1973. Ten konstatuje, že
naším přispěním se rozvinula 6. komise na významné
místo a že bude i v budoucnu hrát důležitou úlohu mezi
technickými komisemi FIG.

Za hlavní cíl tohoto sdělení pokládám uchování našich
zkušeností a jejich využití v budoucnu. Velikost práce,
kterou bylo třeba vykonat, přiblíží čtenářům informace,
že za celé funkční období jsme vyřídili 570 dopisů a vy-
dali osm oběžníkil (ve třech řečech, které se expedují
asi v 70 kusech). To je kvantitativní hledisko. S funkce-
mi ovšem souvisí styk s byrem FIG, s pěti stud. skupi·
nami, s národními společnostmi a delegáty.

Pro budoucnost je třeba počítat s tím, že kandidáti na
vedení komise by měli předem projít od funkce národ-
ního ?'ástupce v komisi přes aktivního účastníka kongre-
su a členství v delegaci na zasedání Stálého výboru. Tím
se získávají některé nutné informace o činnosti FW a zná-
most s předními funkcionáři, s nimiž je ti'eba v budouc-
nu spolupracovat.

Se zřetelem na současný rozvoj práce ve všech komi-
sích a na stoupající mezinárodní význam FIG je nezbyt-
né, aby v budoucnu navrhovaní zástupci znali dokonale
aspoň dvě z oficiálních řečí federace. O třetí se mohou
podělit, sekretář s presidentem. Mohu zde vyslovit i své
mínění, že čs. vedení 6. komise učinilo vše. čeho bylo
třeba k dMtojné reprezentaci naší vědeckotechnické spo-
lečnosti i pro rozvoj činnosti FIG. Těchto zkušeností by
nemělo být zapomenuto pro příští zájem o aktivní účast
a aktivní práci v FIG.
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Seminár O využití počítača TESLA 200
v geodézii a kartografii

Odborná skupina automatizácie Slovenskej geodetic-
ko-kartografickej spoločnosti SVTS spo,lu so Závodnou
pobočkou SVTS pri VÚGK v Bratislave a s Výskumným
ústavom geodézie a karj;ografie v Bratislave uspnria-
dali dňa 3. máj a 1973 v Bratislave sem i n á r o využití
počítača TESLA 200 v geodézii a kartografii. Tohto se,-
minára, ktnrý si vzal za úlohu oboznámit geodetickú
a kartngrafickú verejnosť s a s t a v o m pro g r a-
m o v é h o v Y b a ven i a g e ode t i c k Ý c h a k a 1'-
tografických prác na samnčinný počí-
t a č (SAPO) TESLA 200 a s mO'žnosťami využívania
tohto pnčítača, sa zúčastnilo celkom 40 pracovníkov
z rezortných i mimorezortných organizácií.
V úvodnej prednáške Ing. Ivan I š tvá n f f y, pra-

covník SSGK, oboznámil prítomných s programom auto-
matizácie v rezorte SSGK so Izameraním na využitie po-
čítača TESLA200. Poukázal na potrebu zavádzania auto-
matizácie v rezorte SSGK jednak v rámci zvyšovania
efekHvnosti výroby, ale najma s ohfadom na perspektiv-
ne vybudovanie infO'rmačného systému geodézie a kar-
tografie.
Ing. Ján Ko c i á n z VÚGK v Bratislava zaoberal sa

vo svojom referáte s programovou pripravenosťou obno·
vy písomného operátu EN automatizovaným spOsobom
na SAPO TESLA 200. Vysvetlil princíp prípravy potreb-
ných údajov a ich spracovania. Záverom predniesol
skúsenosti zo skúšnbnej lokality v okrese Nitra, kde
sa vykonávala obnova písomného operátu EN automa-
tizovaným spOsobom v minulnm roku.
V prednáške HAu tom a t i z á c i a spr a c o van i a

T HMap o u žit é m e t 6 d Y pro g r a m o van i a"
informoval Ing. Alexander K u r z z Geodetického ústa-
vu, n. p., Praha, o prepracovaní programov THM zo
SAPO ODRA 1003, 1013 a 1ST na SAPO TESLA 200. SÚ-
časný stav programov THM považuje prednášajúci za
dočasný a bude sa v budúcnosti najml1 v lzáujme urých-
lenia operácH upravovať a doplňovat.
Ing. Juraj K a d I i c, výzkumný pracovník VÚGK

v Bratislave, 'Oboznámi! prítomných o použitých met6-
dach programovania pri spracovaní a údržbe máp vef-
kých mierok vo všeobecnosti s perspektívou nadvl1znosti
na vybudovanie informačného systému geodézie a kar-
tografie.
V poslednom príspevku Ing. Irena M i t á š o v á, CSc.,

zo Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave po-
skytla poslucháčom informáciu o otázkach numerickej
stability programových výpočtov.
Seminár svojou aktuálnou a konkrétnou témou stal

sa _zdrojom poznatkov o programovej príprave a vy-
užlvaní výpočtovej techniky v organizáciách rewrtov
SSGK a ČÚGK.

Ing. Ivan Ištvánffy,
SOGK, Bratislava

Symposium geodetické práce
při výstavbě metra 2.-4. října v Praze

~SVTS - Československý výbor genrtetický a ka'rtogra-
flCk,ý ÚV OVTS - společnost geodézie a kartografie a
MV ČVTS Praha - íspolečnost geodézie a kartografie
pořádají ve d'lech 2.-4. října 1973 v Praze symposium
"Goodetickě práce pří výstavbě metra" s mezinárodní
účastí.
Součástí symposia bude výstava a exkurze.
Požadavky na ubytování uplatněte pí'semně dn 30. červ-
na' 1973 na adresu organizačního výboru:
Ing. J. Šimek, ČÚGK, Praha 1, Hybernská 2.

Ing. František Silar, CSc.,
předseda přlpravného výboru

Z konference "Geodetické práce
v poddolovaném území"

Ve dnech 13. až 15. března 1973 uspnřádala ČVTS -
společnost geodézie a kartografie - Krajský výbor
v Ostr,avě společně se závodní pobočkou n. p. Geodézie
v Opavě, konferenci na téma: "Geodetické práce v pod-
dolovaném území".
Konference se konala v Trojanovicích u Frenštátu p. R. a
zúčastnilo se jí 140 osob.
Téma konference bylo zaměřeno na složitou problemati-
ku geodetických prací v prl1myslové oblasti Ostrav-
ska; proto byl c.' tuto kOlI1ferenci nevšední zájem z Ňld
odbornlkl1 geodetických pracovišf nejen ze samotného
SeveromoravS'kého kraje, avša'k i z ostatních kraji'l naší
republiky'. Zúčastnila se jí rovněž delegace geodetl1 z Pol-
ské lidové republiky.
Vzhledem k tomu, že v di'lsledku omezeného počtu

účastní'kl1 nebylo možno všechny zájemce o tuto konfe-
renci uspokojit, je účelem tohoto článku přiblížit v pře-
hledu význam a obsah projednávaných otáze'k.

Vliv hornické činnosti v oblasti ostravsko-karvínSkého
revíru zpťisobuje značné potíže právě při provádění mě-
řických prací, zejména při zaměřování poddolované ob-
lasti pro vyhotovování a údržbu mapových podkladťi ne-
bo i při speciálních měřických pl'acích na provozních ob-
jektech těžebních podnikl1, zařízení, hutí a stl'ojírenských
zá:vociťi,i při výstavbě význačných obje'ktů. Obdobné pod-
mínky k vý'kOlI1ugeodetické práce jsou i v jiných hornic-
kých oblastech v ČSSR (např. v Severočeském kraji).
T,ato techniCky náročná a z hlediska národohospodářské-
ho významná problematika byla na konferenci projedná-
vána podle požadavkťi ,a potřeb praxe při využití cenných
poznatkli z dlouholetých ma'povacích prací geodetl1. Byly
přitom použity i některé vý'sledky rozsáhlé vědecko-
výz'kumné činnosti báňských odbornfkl1 v otázkách vlivťi
poddolování na povrch zemský. Za tím účelem byla geo-
detic'ká část přednášek doplněna i vybranými přednáška-
mi z dl1lně-měřického oboru.
V prl1běhu konference bylo předneseno celkem 17

přednášek, jejichž obsah byl systematiCky seřazen vzhle-
dem k odborné tematice i časovému vývOji mapování na
Ostravsku. Byly uvedeny dosažené výsledky při budování
trigonometrické sítě a nivelační sítě i současný stav ma-
pového fOlI1duna Ostravsku, zároveň s uvedením použi-
tých metod a technologických postupl1 při výkonném
měření v poddolovaném území. Jde v tomto smyslu o. vý-
značný dokumentační materiál, jehož využití je mnohem
širší a zasahuje svým vyznamem i do jiných vědních
oborl1.
KOII1ferencizahájil předseda přípravného výboru Ing.

Karel JIREČEK - KGKSOpava, za KV ČVTS - geodézie
a kartografie přednesl pozdravný projev Ing. Milouš KU-
KENĚ, přitom oba vyzvedli společenské poslání a náro-
dohospodái"ský význam konference.

K jednotlivým přednáškám:

1. Ing. Vladimír TYPOLD,Geode'tický ústav Praha:

"Výsledky a závěry revize z nového určenf bodů trigono-
metrické sítě ostravsko-karvinské pánve".

Autor uvádí historii budování trigonometrické sítě na
Ostravs'ku, včetně revírní sítě, až k poslednímu rozsáhlé-
mu mapování, k němuž došlo v roce 1970. Podrobněji je
popsána při polních pracích příprava měření, Zlpl1sobre-
kognoskace, stabilizace, signalizace, observace a zpl1sob
výpočtl1 i co do přesnosti určeJú bodl1.
Doporučuje periodické opakování měření k ověřování

zaznamenaných posunl1 bodl1 v trigOlI1ometrické síti s tím,
že je nutno pl'i porovnání výsled'kl1 měření rozlišit posu-
ny bodl1 vlivem poddolovánf a jejich zjištění vysvětlit
kOlI1frontací s důlními a geologickými mapami.
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"VzAjemné púsobení technogenních a tektonických ver-
tikálních pohybů v oblasti Hornoslezské uhelné pánve".

Vyhodnocování přesných nivelačních měření v česko-
slovenské a polské nivelační síti v Hornoslezské pánvi
slouží zároveň k sledování svislých pohybů zemské kůry.
Výsledky' měření ve sledované oblasti předhůří Jesení-

ků až k Mor'BlVsko-slezSkýmBeskydám lze využít k výz'ku-
mu pohybů zem~ké kůry dtilního a tektonicikého ptivodu
a údržbě nivelační sítě v Ostravs~o-karvinském revíru.
Jsou navzájem porovnány výsledky opakovaných nive-

lačních měření tzv. vnějšího ostravského okruhu s tím,
že je zjišťována i souvislost výraznějších poklesti v ovliv-
něné oblasti s dtilně geologickýmI mapami. V tabulkách
a grafických přílohách jsou patrny určité závěry této vý-
zkumné práce, jejíž upotřebení překračuje rámec geodé·
zie a má zřejmý význam i pro jiné vědní obory.

V přednášce jsou uvedeny historické údaje o vývoji
některých výškových měření v oblasti města Ostravy a
ztotožnění několika výškově zaměřených objektti vzhle-
dem k jejich časovým údajům.
Šlo přitom o neobvyklé a obtížné studium archivního

materiálu, které přispělo k vysvětlení zjištěných ne-
srovnalostí ve výškových údajích vybraných objektti. Au-
tor v závěru uvažuje o možnosti zpracování mapy sku-
tečného poklesu pro velkou část města Ostravy k roku
1881, tedy za období 90 let.

"Současný stav čs. státní nivelační sítě v oblasti ostrav-
sko-karvinské uhelné pánve a nivelační práce na tom-
to území".

Autor se zabývá rozborem výsledkti opakovaných mě-
ření v období posledních 20 let, zejména pak od r. 1959
v tzv. Ostravském n~velačním okruhu, který obepíná ce-
lou uhelnou pánev v délce asi 112 km. Uvnitř okruhu je
vybud'ována sít devíti nivelačních pořadů III. řádu. Na
poddolovaném iízemí OKR je také mnoho podrobných sí-
tí a nivelačních pořadti IV. řádu, zařazených do skupiny
technických nivelací.
V přednášce jsou uvedeny změny v technologii měření

oproti postuptim, stanoveným pro metodu přesné nivelace
a tyto změny autor rovněž zdůvodňuje. Dále uvádí vhod-
né č'8sové období k opa'kování nivelačnrho měření v pod-
dolovaném území, což je význačné z hlediska ekonomic-
kého, I pokud jde o využití daných výškových údajů co
do přesnosti, stálosti a věrohodnosti.

"Současný stav mapového fondu pro technicko-hospo-
dál'ské účely v Ostravsko-karvínské oblasti".

Autor uvádí v přehledu časový výVOjmapového fondu
v městě Ostravě i v ostatní oblasti OKR podle jednotli-
vých katastrálních území. Zdtiraznil přitom potřebu sjed-
nocení rtiznorodých ma1pových fondů podle vy'pracované-
ho ~plexního projektu na řešení problematiky mapo-
vého fondu Ostravska s cílem: zavést jednotný systém
JT8K, jednotné měřítko 1:1000 a ukončit úkol do roku
1975. Dále se autor za'býv.al stavem mapového fondu
v měřítku 1:5000, 1:10 000, 1:25000 a 1:50000. Textová
čáSt přednášky je d10plněna názornými grafickými pří-
lohami, což přispěje zejména uživatelům technicko-hos-
podářských map v OKRk rychlé orientaci o stavu mapo-
vých fondti.
Podrobněji byly tyto otázky mapování ve velkých mě-

řítkách vysvětleny v dalších třech přednáškách, a to
vzhledem k použité geodetické a fotogrammetrické
metodě.

6. Ing. Adolf VJACKA,Geodézle Opava:

"Mapování ve velkých měřítkách a reambulace map geo-
detickou metodou".

Byly uvedeny zvláště zkušenosti z lokality THMměsta
Havířova, které vzniklo po roce 1948 na částech 7 býva-
lých katastrálních území, pro nějž doposud neexistovala
jednotná map,a. Cást území je poddolována. Z hlediska
přesnosti měření v poddolovaném a nepoddolovaném
území, by'ly uvedeny odchylky v souřadnicích trigono-
metrických bodťl mezi ptivodním a novým určením. V zá-
věru byly shrnuty celkové poznatky z použité geodetické
metody mapování, rovněž I ve srovnání s leteckou foto-
grammetrlí a uplatnění těchto metod v poddolovaném
území.

7. Ing. Miroslav BERG,Geodézie Opava:

.,Mapování ve velkých měřítkách a reambulace map fo-
togrammetrickou metodou".

V návaznosti na předcházející přednášku byl podán
přehled o použití fotogrammetrle při THM v OKR.Autor
se zabýval fotogrammetrickým vyhodnocením map 1:5000,
reambulací map Křovákova zobrazení fotogrammetrickou
metodou a přehledem zpDacovaných lokalit. Při fotogram-
metrickém vyhodnocení blíže popisuje kritéria relativní a
,absolutní orientace a zptisob zjišťování souřadnlc'ových
a polohových odchylek na kontrolních bodech, cOž do-
kládá grafickým přehledem při vyhodnocení THM Sl.
Ostravy. V závěru podle vlastní zkušenosti zdůraznil vý-
znam fotogrametrle při mapování v poddolovaném území.

V této přednášce byly uvedeny souhrnné údaje o rozlo-
ze reambulovaných katastrálních území a počtu mapo-
vých listti. V dalším se autor zmínil o převodu map ze
soustavy Svatoštěpánské a systému 1942 (8-1942] do
:wbrazovací soustavy Křovákovy (8-JTSK] a přitom po-
ukázal na problémy návaznosti katastrálních iízemí a
přesnost obnovených map.

Uvedenými přednáškami byla vyčerpána část s tema-
tikou převážně geodetickou. K splnění záměru konfe-
rence, tj. "seznámit odbornou veřejnost s odlišnou pra-
covní náplní geodeta při mapování poddolovaného iízemí
a s významem jeho práce pro jiné obory" přispěla I do-
plňující část, možno říci s problematikou částečně hor-
nickou a dtilně-měi'ickou. v níž byl zřejmý podíl geode-
tické či'IlI1osti při sledování pohybu povrchu zemského
v poddolovaném iízemí. Tato měřická pozorování jsou
zpravidla prováděna periodicky ve stanovených olbdobích
a jejich výsledky slouží k dalšímu vy'hodnocování. Také
při vyhodnocování měřických iídajti došlo v poslední
době k značnému pokroku při uplatnění nových měřlc-
kých a výpočetních metod. 8 některými výsledky vědec-
ko-výzkumné i pra'ktické činnosti v hornictví se mohli
účastníci konference v tomto smyslu seznámit v následu-
jících přednáškách:

"K volbě tvaru pozorovací stanice při sledování vlivu
dobývání na povrch".

Autor vyjádřil zásadní úvahy o volbě pozorovací stani-
ce ve tvaru trojúhelnrkové sítě a uvedl teoretické před-
poklady a podmínky použití této metody, včetně postupu
výpočtu při určování vodorovných deformací a denivelací
pomocí samočinného počítače.
V závěru autor zdůvodnil vhlJdnOlStpoužití trojúhelní-

kových tvarti pozorovacích stanic, oproti měření na
přímkových pozorovacích stanicích, které nemohou po-
s'kytnout ve slOžitých dtilních podmínkách pOžadovaný
rozsah údajti k vyhodnocovánI vlivu poddolování.
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10 Ing. Jiří PĚKNlK, VVUŮOstrava-Radvanice:

"Sledování vlivu dobývání na povrchové objekty nekla-
sickými metod'ami".

V přednášce byly uvedeny poznatky z výzkumných
prací při sledování účinku deformací terénu na stabilitu
a funkci stavebních konstrukcí. K doplnění geodetických
pozorování na podd'Olovaných obje'ktech mohou být po-
užity další metody: strunová tenzometrie a mechanická
tenzometrie.
Autor uvedl princi'p těchto metod, jakož i základní úda-

je o měřicích a vyhodnocovacích aparaturách, o jejich
vývoji a uplatnění při sledo'vání vlivu dobývání na po-
vrchové objekty.

11. Ing. Miloslav HAERTL, VOKDOstrava:

"Měřická služba VOKD a těžní věže OKR".

Autor se zabýval činností pracovníků oboru dUlního
měřiče a geologa, n. p. Výstavba OKD při investiční po-
vrchové výstavbě dolu ve složitých podmínkách OKR.
Na konkrétních příkladech uvedl postup měřických

prací při výstavbě těžních věží, a to před zahájením vý-
stavby, při zákládání stavby a při samotné výstavbě. Dá-
le se zabýv,al vyhodnocením měření. V tabul'kách uvedl
zjištěné odchylky věží od svislice při tažení posuvného
bednění během stavby n~kterých věží 'O výšce i přes
70 m. V závěru shrnul poznatky z dlouholeté měřické
praxe v tomto vysoce náročném a wdpovědném povo·
lání.

"Problematika geodetických pracf v podmínkách seve-
ročeského uhelného revíru".

Stejně jako v OKR jsou i v SHD specifické problémy
při výkonu geodetických prací. Autor se zabýval I1kolya
činností geodeta nebo dulního měřiče v oblasti SHDa blí-
že uvedl podmínky, které nepříznivě ovlivňují jeho práci.
Dále uvedl charakteristické údaj!;! o hornické činnosti a
vlivech dobývacích prací na povrch nebo i hlubinná díla,
zvláště se zabýval projevy poklesů, sesuvy, vlivem pohy-
bu hladiny spodních vod a sedáním výsypek. V popisu
geodetických prací p,odal přehled o stavu trigonometric-
ké sítě a její kontrole, dále o měření na poddo,lov8ném
I1zemí a měření ve svážných územích. Doporučil zamě-
řit pozornost v příštím období na podrobnější zpracová-
ní poznatku v oboru báňských vlivu na povrch, podle
poměru v SHR.

13. Ing. Josef HRADIL, Závod výpočetní techniky OKD
v Ostravě a Ing. Přemysl POSPĚCH, OKR - Důl Dukla
v Havířově:

"Současný stav využití výpočetní techniky pro progn6zní
výpoěty poklesu a dalliích deformačních prvku poklesu-
vých kotIin v OKR".

Autoři seznámili účastníky konference s dvanáctiletým
vývojem výpočetních metod pro předběžné výpočty po-
klesů povrchu na samočinných počítačích v OKR. K sys-
tému programů Poklesy - I, - II, - III. byly uvedeny
základní údaje vzhledem k výpočtům poklesů pro ploché
i ši'kmé uložení slojí s postupným rozšířením výp'očtů
o další prvky poklesových kotlin, především horizontální
posuny, vodorovné deformace, denivelace, křivost a po-
loměr zakřivení. K použitým výpočetním způsobům byly
doloženy zá'kladní matematické vzorce.
V závěru byla podána informac'~ o celorevírním jednot-
ném syStému při zpracování výpočtu poklesů a deforma-
cí v poklesových kotlinách a o národoihospodářském vý-
znamu takto připravených podkladfi pro územní plánová-
ní, pro plány asanací a rekultivací, pro likvidaci důlních
škod i potřeby výstavby nOiVýchinvestičních celkťi v dů-
sledku důlní činnosti.

"Kategorizace OKR z hlediska úěinku poddolování na
povrch".

v úv,odu byl podán přehled o organizaci a úkolech vý-
robně hospodářské jednotky oborového ředitelství OKD.
Při roční těžbě asi 24 mil. tun uhlí vznikají v OKRmno-
hé problémy při řešení situace v dole i na povrchu,
zvlástě v d{lsledku vhvu dolování.
Systema'tickým zpracováním důlních map a výsledků mě-
řických pozorování byla vytvořena při tvorbě celorevíT-
ní mapy poddolovfmí tzv. "Kategorizační mapa OKR"
Autor se zabýval vznikem a obsahem této kategorizační
mapy i poznatky při zpracování rozsáhlého materiálu;
byly' stanoveny koeficienty dobývání podle jednotlivých
dolů a byly vypracOiVány mapy izolinlí poklesů poprvé
v celorevírním rozsahu při využití nejnovější výpočetní
techniky.
Na zákl,adě těchto cenných poznatků byla připravena ka-
tegorizační mapa OKR v měřítku 1:25000, ja,ko soubor
map rozlišených ve vztahu k poddolování podle obsahu,
účelu a časového období.
Podrobnější výklad, včetně grafické dokumentace, se tý-
kal zpracování map předpokládaných a sikutečných po-
klesů, de-v;astací a terénních zlomů v poddolovaném úze-
mí. Význam této význačné práce tkví rovněž v tom, že
byly připraveny technické podklady pro náhradní vý-
stavbu nebo očekávanp devastace objektů v OKR. Nová
výstavba v OKR byla pak ve vztahu k důlní situaci roz-
dělena do tří základních oblastí: A, B, C, přičemž vy'me-
zená oblast A je oblastí zákazu staveb.

K celkovému přehledu o připravených přednáškách zbý-
vá se zmínit ještě o dalších dvou přednáškách hostí
z Polské lidové republiky, které urvedl, včetně pozdravné-
ho projevu o úspěšné spolupráci mezi geodety z PLR a
geooety z ČSSR mgr. inž. Hubert RAK z Katovic.

15. Mgr. inž. Marie WESOLOWSKA- SPYRA, mgr. inž.
Stanislav PIECHA, dr. inž. Miroslav ZAK:

"Sledování deformací anténního stožáru, který byl ovliv-
něn důlní činností".

Autoři ukázali na konkrétním případě význam Slprávně
volených měřůc'kých postupů při sledování deformací na
poddolovaném území oB že zejména systematická kon-
trola svislosti anténního stožáru (vysokého 157m, in-
tenzivně podrubávaného v hloubce 400-500 mj umož-
nila be,zpolruchový provoz tohoto vysílačA.

16. Mgr. inž. Lucjan SPYRA:

"Použití upraveného přístroje Zeiss BRT 006 k urěení
výchylek vysokých staveb od svislice:'

Autor charakterizuje dosavadní metody měření výchy-
16'k vysokých staveb od svislice a uvádí novou metodu
měření pomocí l\praveného přístroje BRT 006. K tomu
popisuje postup měření svislosti a vyhodnocení výsled'ků
rr.ěi"ení deformací ph výstavbě výškových budov v pod-
dolovaném území.

17. Doc. Ing. Jiří MATOUS, CSc., Vysoká škola báňská
v Ostravě:

"Měřické práce na poddolovaném území a jejich význam
z hlediska přesnosti určujícfch veličin."

V této závěrečné přednášce, byly shrnuty geodetické a
důlněměřické zkušenosti a úvahy o měření pohybů, de-
formací a volbě měřických metod v poddolovaném úze-
mí, z hlediska jejich přesnosti.
Autor se zabýval přesností v určování poklesů a v ur-

čování vodorovných posunů, přitom provedl srovnání
Výsledků na základě teoretických vztahů i 'praktických
příkladů z OKR i jiných revírů.
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V závěru zhodnotil sÍožitou problematiku měřických
prací v poddolovaném území, kterou nelze posuzovat
izolovaně, nýhrž v úzké souvislosti s hornickou čin-
ností. S ohledem na potřeby technické praxe a ekono-
mické důvody naskýtá se při volbě vhodné metody ma-
pování v p'odddolovaném území použití fotogramme1tric-
kých metod, jak bylo rovněž zdůvodněno v přednáškách
k tematice mapování ostravsko-karvínského revíru.

K celkovému přehledu :) připravených přednáškách
nutno připojit i význačné diskusní příspěvky účastníků
konference (v pořadí jak byly předneseny):
Ing. Václav PICHLíK, CSc., VÚGTK Praha: "Výzkum sle-
dování horizontálních pohybů v poddolovaném území
OKR fotogrammetrickými metodami".
Ing. Zbyněk MARŠÍK, CSc., VÚGTK Praha: "Integrovaná
fotogrammetrická metoda - její výhody při mapování
území s častými změnami".
Ing. Jiří JEDLIČKA, VVUÚ Ostrava-Radvanice: "Některé
zvláiítní způsoby geodetických měření v DKR a spolu-
práce hornického výzkumu s n. p. Geodézie".
Dále k významll konferance a řešení obnovy a údržby
celostátního mapového díla hovořili:
ing. Břetislav STACH, zástupce federálního minister-
stv,a paliv a energetiky. Před závěrem konference vy-
stoupil Ing. Vladimír PÍCKA, ředitel n. p. Geodézie.

K provedenému hodnocení tematické části konference
zbývá jen dodat, že šlo o cílevědomé uskutečnění plá-
nované akce ČVTS, která byla nakonec kladně hodno-
cena též přítomným tajemníkem ČVTS - geodézie a
kartografie Praha Ing. Vladimírem KOSKEM.

Kladem bylo rovněž i splnění dalších záměrů příprav-
ného výbo'ru, tj. připravit vydání přednášek v předstihu
před konáním konference, což se beze zbytku organizá-
torům konference podařilo a rovněž vytvořit vhodné
prostředí, v němž by i tak náročný program byl splněn
za plného zájmu účastníků.

Z těchto pohledů ne1by1a námaha členů přípravného
Výboru marná a lze t·ak přiřadit k dosav,adním význač-
ným akcím ČVTS i tuto po všech stránkách zd.ařilou kon-
fErenci.

Doc. Ing. Antonín Malíř, CSC.,
Vysoká škola báňská v Ostravě

Dňa 14. 2. 1973 usporiadala Odborná skupina foto-
grametrie SGKS-SVTS v spolupráci s Vedeckým labo·
rat6riom fotogrametrie SVŠT v Bratislave prednáškové
odpoludnie. Boli prednesené nasledovné refe1ráty:

1. Ing. Václav Pic h 1í k, CSc. - Číselné mapy vel-
kých měřítek

2. Ing. Zbyněk Ma r š í k, CSc. - Možnosti použití
analytickě aerotriangulace v ČSSR

3. Prof. Ing. Dr. Pavel G á 1, DrSc. - Perspektívy vý-
voja fotogrametrie z pohladu rezolúcií XII. kongre-
su MFS 1972 v Ottawe

4. Ing. Zhyněk Ma r š í k, CSc. __o Poznatky 2Je studij-
ního pobytu v Kanadě

Prednášky obsahovali aktuálnu problematiku použi-
Ua fotogrametrie v mapovacích prácach velkých mierok.
V rozsiahJej diskúzii a doplňujúcich odpovediach refe-
rujúcich sa rozobral široký okruh otázok.

Prednáskového odpoludniu 5a zúčastnilo vyše 30 zá-
ujemcov z radov pracovuíkov rezortu SSGK a odboru
gtmdézie a kartografie Stavebnej fakulty SVŠT.

TERMINOLOGIE A SYMBOLIKA
V GEOOÉZII A KARTOGRAFII

Z Terminologické komise pro geodézii
a kartografii

Terminologická komise pro geodézii a kartografii pro-
jednala na svém zasedání dne 22. 12. 1972 výsledky práce
na výkladovém slovníku z oblasti geodetických základů
a návrh programu terminologické činnosti na rok 1973.

Výkladový slovník z oblasti ge'odetických základů
je v konečném stádiu zpracování. V prvním čtvrtletí
1973 provedla subkomise, ve složení prof. Dr. Ing.
j. Bohm, DrSc., prof. Dr. Ing. j. Vykuti!, CSc., Dr. Ing.
F. Brož, CSc. a Dr. Ing. M. Pick, DrSc., konečný výběr
a redakci výkladů z bohatého materiálu, který soustredil
VÚGTK a posuzovali všichni členové komise; koncem
druhého čtvrtletí bude výsledek činnosti subkomise pro-
jednán v plénu komise a ve 4. čtvrtletí bude vydán
tiskem ve VÚGTK.

Návrh programu terminologické činnosti na rok 1973
byl schválen nejen v plénu komise, ale i v ČÚGK a je
tedy závazný pro VÚGTK i pro terminologickou komisi.
Obsahuje zejména:
1. Zpracování 1. návrhu ČSN "Názvosloví mapování",

která je součástí souboru názvoslovných norem "Ná-
zvosloví v geodézii a kartografii".

2. Průběžné provádění excerpční činnosti a doplňování
základního hesláře odborné terminologie.

3. Dokončení a vydání výkladového slovníku z oblasti
geodetických základů.

4. Práce na výkladovém slovníku z oblasti mapování.
5. Řešení naléhavých terminologických problémů, které

vyplynou z požadavků praxe a publikace výsledků.
Závěrem bylo rozhodnuto zahájit v roce 1973' zpraco-

vání hesel dalších oblastí, aby se urychlilo vydání jednot-
livých svazků slovníku a využít co nejvíce spolupráce
s VÚGK Bratislava a se slovenskou terminologickou ko-
misí, která v současné době zpracovává část výkladového
slovníku z oblasti evidence nemovitostí.

Doporučeno bylo plně využít při zpracování výkladové-
ho slovníku stávajících terminologických děl, zejména
Kučerův Geodetický a kartografický slovník, slovník
FIG, pětijazyčný slovník ICA a slovník Institut fUr an-
gewandte Geodasie.

Doporučeno bylo též uveřejňovat v GAKO rozporné ná-
zory na termíny a jejich výklad, se žádostí čtenářům ča-
sopisu o vyjádření.

Na doporučení komise zařadil VÚGTKdo plánu rozvoje
vědy a techniky na rok 1973 zpracování výkladového
slovníku geodetického a kartografického názvosloví jako
úkol č. 9.5. Předpokládaná doba řešení je 6 let (1973 až
1978). V roce 1973 je plánováno vydání prvého dílu
(geodetické základy), v roce 1974 dokončéní druhého dílu
(mapování) a do konce roku 1978 má být dokončeno
všech šest dalších dílů (evidence nemovitostí, fotogram-
metrie, inženýrská geodézie, kartografie, přístroje a po-
můcky, vyrovnávací počet). Očekává se, že Výkladový
terminologický slovník přispějě k jednoznačnému vy-
jadřování, upřesnění znalostí a spolehlivější výměně in-
formací v oborech geodézie a kartografie. Zpracovatelé
slovníku i terminologická komise uvítají dobrovolnou
spolupráci odborníků I podněty z řad čtenářů GAKO.

Čálek

Poznámka.

Přílohou tohoto čísla je ukázka automaticky zobrazené-
ho výškopisu, která tvoří přílohu k článku HAVERLIK,1.,
KRCHO, j.: Autmatizácia tvorby vrstevnicových a izogra-
dientových máp z hladiska primárnych a sekundárnych
izočiarových polí za 6. čísla GaKO '73.
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z PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

Souborné přístrojové vybavení
univerzální měřické komory
VES Carl Zeiss JENA UMK 10/1318
a měřické stereokomory SMK 5.5/0808

Známé komory pro prumyslovou fotogrammp.trii UMK
10/1318 a SMK 5.5/0808 byly na základě získaných zku-
šeností dále vyvíjeny a rozšířeny na soubor přístroju
tím, že byly doplněny o rťizná speciální zařízení. Novými
doplňky byly podstatně rozmnoženy možnosti využití
univerzálních měřických komor.

Univerzální měřická komora UMK 10/1318 byla dosud
známa jako samostatná komora, nebo jako spřažené ko-
mory UMK 10/1318 pro blízké snímky. Nový soubor pří-
stroju tohoto typu používá jako dosud dvě varianty
objektivu Lamegon 8/100, které se liší hodnotami zkres-
lení (minimální zkreslení pro krátké nebo dlouhé vzdá-
lenosti).
Oba objektivy umožňují zaostření ve značném rozsahu

od 1,4 m do nekonečna. Kromě měřické komory na desky
obsahuje nyní soubor další měřickou komoru, která je
uzpusobena jak pro desky, tak i pro svitkový film
o šířce 19 cm. Pro variantu se svitkovým filmem bylo
vyvinuto speciální zařízení pro posun filmu, které umož-
ňuje buď exponování jednotlivých snímku, nebo - po
spojení s časovým spínačem - automatické snímání
řady snímku v daných časových intervalech. Dálp. lze
synchronně spouštět uzávěrky obou spřažených komor
s rozdílem ~ 5 ms při použití zpožďovacího zařízení.
Možné sklony záměr byly zvětšeny, takže lze dosáhnout
vždy po 15° sklon od _30° do +90°.

Využití komory UMK 10/1318 bylo podstatně rozšířeno
novými druhy závěsu komory. Kromě dosud známých
systémťi orientace a závěsu komory na měřickém stano-
visku existuje nyní i vertikální závěs pro snímky se
svislou osou záběru. Dále byl vytvořen nový druh zdvo-
jen:ho závěsu, který odpovídá při použití dvou měřic-
kých komor měřické stereokomoře se třemi proměnnými
délkami základen a konečně jednoduchý závěs ve vidlici
bez orientačního systému.
Při použití filmu lze v daných časových intervalech

snímat předměty pohyblivé, nebo předměty, které mění
svuj tvar. Současně je tak vyřešen problém většího
množství snímkťi a použití barevného materiálu.
Svislého zavěšení komory se využívá při řešení mě-

řických úloh, kdy se předmět s ohledem na své fyzikální
vlastnosti rozprostírá převážně horizontálně. Zdvojeného
závěsu komory je vhodné využívat při sním kování na tak
krátké vzdálenosti, že by nebylo možné postavit kameru
v koncích krátké základny na dva stativy. Na rozdíl od
pevn~ho měřického stanoviska mťiže být přístroj přiblí-
žen k předmětu, i když se snižují možnosti orientace
oproti použití spřažené měřické komory (IMK).
Jednoduchý závěs je vhodný pro pořizování jednotli-

vých snímku, blízkých stereosnímkťi a pro vlastní apli-
kace použlvatele.
Díky stavebnicovému systému, který vytvářejí funkční

jednotky, je možné při využití fotogrammetrické metody
realizovat zhruba o 100 % více měřických úloh než
dříve. Přitom je možno kdykoliv doplnit základní pří-
strojové vybavení dalšími jednotkami.
Známá měřická stereokomora SMK 5.5/0808, kterou lze

používat v provedení se základnami o délce 400 a 1200
milimetrťi, byla také doplněna zařízením pro skloněné
snímky, které pracuje od _90° do + 90° se změnou
sklonu po 15°. Měřická komora mťiže být nyní použita
se svislou základnou. Také pro SMK je plánován verti-
kální závěs, který by umožňoval pořizovat snímky se
svislou osou záběru.

Podle materiálťi výrobce zpracovala:
Ing. Monika Mikšovská

Z cyklu vědeckýchpřednášek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze

V pondělí 2. dubna přednesli Ing. Miloslav R ťiž e k,
CSc., a doc. Ing. Josef Šm i d r k a I, CSc., v rámci cyklU
společnou přednášku na téma: "Testování fotogrammet-
rických strojů".
DťHežitost testování fotogrammetrických strojťi jako

objektivního prostředkťi k určení skutečného momentál-
ního stavu zařízení. Zvláštnosti zkoušek geometricko-
-statických a dynamických. Testování stereokomparáto-
rťi. Integrální testy a testy, které přihlížejí ke konstrukč-
ním zvláštnostem jednotlivých typu a umožňují zjištění
kvasisystematických chyb konstrukcí. Návrh metody
testování stereo komparátoru STEKO 1818.
Testování analogových vyhodnocovacích přístrojťi. Mo-

nokulární a stereoskopická měření. Metody vycházející
z fotogrammetrických řad. Návrh souborného testu mě-
řením a společným vyrovnáním prismatického bloku.
Dynamické zkoušky a jejich využití u analogových stro-
jů. Malá objektivnost metod. Využití dynamických testů
pro kontrolu stavu strojů řízených samočinnýmí počítači.
Přednosti a návrhy využití. Testování optických překres-
lovačů.
Dosavadní stav a požadavky na větší využívání testova-

cích metod v praxi. Význam výsledkťi testů pro řízení
práce ve fotogrammetrických provozech. Možnosti cen-
trálního zpracování výsledků testťi na samočinných počí-
tačích a sledování strojového parku v celém resortu geo-
dézie a kartografie.
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Dílčí zprávy k testování stereo komparátoru STEKO1818
byly uveřejněny v GAKO1972 Č. 11 a 12 a k testování
analogových vyhodnocovacích strojů v GAKO1973 Č. 2.
V diskusi, kterou řídil Ing. Ondřej J e ř á b e k, CSc.,

byly zodpovězeny dotazy, týkající se smyslu testů a uve-
deny některé zkušenosti z praktického použití. Závěr vy-
zněl v potřebu zavedení testů do praxe, hlavně pro údrž-
bu fotogrammetrických přístrojů.

V pondělí 7. května 1973 přednesl Prof. Ing. Dr. Miro-
slav Hauf, CSc., v rámci cyklu přednášku na téma:

Analytické určení hlavních parametrů nivelačních pří-
strojů.

Přesnost nivelace je stanovena kilometrovou středIÚ
chybou. Tato chyba však nemá bezprostřední vztah ke
kvalitě a vlastnostem přístroje. Ty se bezprostředně
objeví v elementárním měřickém úkonu, kterým je jed-
na záměra. Je tedy nutno najít vztah mezi chybou v jed-
né záměře a střední chybou kilometrovou při dané mě-
řické metodě. Poněvadž však na výsledky nivelace mají
vliv též i jiné než měřické přístrojové chyby, třeba
z hodnoty, jíž je stanovena kilometrová střední ohyba,
ony chyby vyloučit. Chyby, které přicházejí zejména
z tohoto hlediska v úvahu, jsou: systematické ohyby
dlouhoperiodické, krátkoperiodické a nahodilé chyby,
mající původ mimo přístroj, jako jsou refrakce a nestej-
né osvětlení latí. Dlouhoperiodické chyby neovlivňují
krátké nivelační pořady a autor je proto ve svých dal-
ších úvahách neuvažuje. Krátkoperiodické chyby však
ovlivňují i krátké pořady. Autor vychází z velikosti
těchto chyb ve VPN, uvedené v literatuře a úvahou sta-
novil jejich velikosti v přesné a technické nivelaci. Poté
přistoupil k tomu, aby je vyloučil z kilometrové středIÚ
ohyby. Po rozboru přístrojových chyb z hledisek, zda
je možná jejich eliminace, snížení či je nutno vzít je
v úvahu, stanovil autor tři chyby posledního typu: chybu
ze čteIÚ, chybu z urovnáIÚ libely či kompensátoru a na-
hodilou chybu v dělení latě.

Autor se zabýval všemi těmito chybami a stanovil
teoretické vzorce, které vyjadřují jejich vliv na chybu
v jedné záměře. Určil teoretickou chybu ze čtení odha-
dem či pointací mikrometrem včetně chyby ze zaokrouh-
lování a porovnal je s hodnotami chyb plynoucími ze
vzorců, stanovených empiricky různými autory. Stano-
vil teoretické chyby v urovnáIÚ jak obyčejných, tak
i koincidenčIÚch libel a všimnul si i chyby urovnání zá-
měrné přímky kompensátory.

Poté na základě zákona o přenášeIÚ chyb přistoupil
k odvození vzorce, vyjadřujícího celkový vliv těchto
chyb na chybu v jedné :lJáměře.Ukázal, že neznámými
v určitých případech mohou být buď současně chyba
ze čtení a z urovnání libely či jen chyba z urovnání
libely.

Druhý případ bude přicházet v úvahu tenkrát, je-li
již předem dán určitou podmínkou některý z para-
metrů, jímž je příslušná chyba ovlivňována; např. bude
tomu tak tenkrát, když je třeba volit zvětšení daleko-
hledu s ohledem na požadavek umožnit čtení odhadem
při daném minimálním laťovém dílku a maximální délce
záměry. První možnost respektuje naopak požadavek,
aby přesnosti dalekohledu a libely bylo použito co nej-
hospodárněji. Pro oba případy autor vyvodil vzorce,
kterými jsou příslušné parametry určovány.

Závěrem autor předložil i konkrétní příklady pro
výpočet hlavních parametrů nivelačních přístrojů.

V diskusi k proslovené přednášce, kterou vedl prof.
Bohm, byla řešena otázka periodického charakteru ně-
kterých konkrétIÚch nivelačních chyb a problém posunu
záměrné přímky při přeostřování u nivelačních přístrojů
s automatickou horizontací.

Bonneval, H.: Photogrammétrie générale (Fotogram-
metrie). Editions Eyrolles. Paris 1972.
Díl 1 až 4, celkově o 1220 stranách.

H. Bonneval je profesorem na École Nationale des
Sciences Géographiques a na Conservatoire National
des Arts et Métiers a hlavní inženýr v Institut Géogra-
phique Nationa1.

Autorův přehled současné světové fotogrammetrické
literatury, pedagogická zkušenost a znalost potřeb pra-
xe, vyplývající z vlastních dlouholetých zkušeností, ale
i ze stálého spojení s praxí, byly velmi dobrým předpo-
kladem pro sepsání učebnice, která odpovídá současné-
mu rozvoji fotogrammetrie a požadavkům praxe. Stě-
žejní statě učebnice se zabývají problematikou těch
částí fotogrammetrie, které mají zajišťovat především
vyhotovení map středních, malých a velkých měřítek.
Jsou především uváděny přístroje a metody do praxe
již zavedené, ale jsou zdůrazňovány i další možnosti
fotogrammetrie a nejsou opomenuta ani jiná odvětví,
kde lze, při využití fotogrammetrie pro získání potřeb-
ných informací, očekávat úsporu živé lidské práce a zvý-
šení její kulturnosti při současných časových i finanč-
ních úsporách.

Autorova znalost západní i sovětské fotogrammetric-
ké literatury a jeho bohaté praktické zkušenosti mu
dovolují, se zřetelem na dané podmínky a požadavky,
činit správné závěry.

Učebnice "Photogrammetrie générale" má čtyři díly.
V prvním díle "Fotografická registrace paprskových
trsů" (Enregistrement photographique des gerbos per-
spectives) jsou na počátku uvedeny základní pojmy
a vztahy ve fotogrammetrii, její historický vývoj, sku-
tečnosti, jež podnítily vývoj širokoúhlých a zvlášť širo-
koúhlých komor, pomocných zařízeIÚ pro fotoletecké
práce, speciálrúch emulsí (barevné, infračervené a spek-
tro:lJonální), zjednodušených přístrojů a zjednodušených
metod. Je uveden výklad významu samočinných počí-
tačů pro fotogrammetrické budování bodových polí,
pro rozvoj numerických metod a velkoměřítkového ma-
pování. Je konstatován vývoj nové fotogrammetrické
metody - metody integrované, umožňující při součas-
ném vyhodnocení polohopisu i výškopisu též zachováIÚ
veškerého bohatství informací na leteckých snímcích,
navíc zbavených zkreslení vlivem sklonu osy záběru
a převýšení území. Kapitola o historickém vývoji je
uzavřena informacemi o analytických a automatických
metodách, z nichž je patrné, že v současné době jsme
na prahu rozvoje fotogrammetrických metod.

V dalších kapitolách se pojednává o optických zákla-
dech fotogammetrie, o fotografiokýoh objektivech a je-
jich zkresleIÚch, o fotografických základech, o emulz-
uích vrstvách a jejich vlastnostech, o měřických komo-
rách, o prvcích jejich vnitřní orientace a jejich kalibraci,
o měřických vlastnostech pozemních a leteckých sním-
ků a o vlivech působících na jejich jakost. Je uveden
přínos profesora Rusinova ze SSSR pro řešení vyrovnáIÚ
světelnosti fotografických objektivů. Jeho řešení je užito
při konstrukcích moderních fotogrammetrických objek-
tivů, ku příkladu u Wildova objektivu Aviogon.

První díl je uzavřen kapitolou, popisující organizaci
leteckého snímkování, objektivy, uzávěrky a různé typy
automatických měřických komor a jejich pomocná za-
řízení.

Druhý díl "Vyhodnocovací metody a přístroje" (Re-
stitution: Méthodes et appareils) se člení na třináct kapi-
tol. V kapitolách I až VI se hovoří o lidském oku, o přes-
nosti monokulárního a binokulárního pozorování, o při-
rozeném a umělém stereoskopickém pozorování, o ste-
reoskopech a obnově paprskových trsů v pozemní a le-
tecké fotogrammetrii, o vzniku příčné paralaxy tt o způ-
sobech vytvoření modelu, o absolutní orientaci modelu
a o příčinách deformace modelu.
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V dalších kapitolách je pojednáno o vyhodnocovacích
přístrojích pozemní a letecké fotogrammetrie, o různých
typech vyhodnocovacích přístrojů založených na princi-
pu optickém, opticko-mechanickém a mechanickém,
o přístrojích pracujících s přetvořenými svazky paprsků
a o přístrojích analytických a automatických. Při hod-
nocení přístrojů pracujících s přetvořenými svazky pa-
prsků (stereoprojektoru a stereotopografu) je poukázá.
no na jejich ekonomickou účinnost při mapování roz-
sáhlých rovinných území ze snímků blízkých ideálnímu
případu leteckého fotografování. Tyto přístroje byly.
vyvinuty a metoda aplikována v SSSR, byly pro ni po-
užity snímky, pořízené sovětskými měřickými komorami
s velkými úhly zorného pole a velmi krátkými hlavními
vzdálenostmi.

Autor při členění vyhodnocovacích přístrojů na ana·
logové a analytioké uvádí hlavní výhodu analogových
přístrojů - jejich možnost rychlého vyhodnocení spoji-
tými čarami. Je však toho názoru, že současné analogové
přístroje dosáhly takový stupeň dokonalosti, že se zdá
pravděpodobné, že jejich přesnost se nebude dále zvy-
šovat. Analytické vyhodnocovací přístroje jsou zatím
ještě málo rozšířené, mají však perspektivu nahradit
analogové přístroje, poněvadž nemají jim obdobné
omezení mechanického charakteru; jsou přesnější a i uni-
verzálnější, a to v důsledku rekonstrukce paprskových
trsů analytickou cestou. Jejich nevýhodou při topogra-
fiokém mapování je nemožnost bezprostředního spoji-
tého vyhodnocení. Stejně jako uvedené autorovy názory,
považujeme za správný jeho názor na univerzálnost
vyhodnocovacího přístroje. Podle H. Bonnevala neexis-
tuje v praxi zcela univerzální vyhodnocovací přístroj,
přIčemž stupeň univerzálnosti a míra dosahované přes-
nosti jsou vždy alespoň částečně v rozporu. Obdobně
jako analytické přístroje mají perspektivu širokého
uplatnění, nedávným objevem a rozvojem automatic-
kých přístrojů počíná nová perioda v historii fotogram-
metrie, zvláště pak v jejím využití pro topografické ma·
pování.

Třetí díl "Topografické mapování letcckou fotogram-
metrií" (Levés topographiques par photogrammétrie
aérienne) má stejně jako díl druhý třináct kapitol. Jsou
v nich uvedeny geometrické vztahy mezi svislým letec-
kým snímkem a fotografovaným územím, činitelé ovliv-
ňující zkreslení fotografického obrazu na snímcích, míra
a rozdílpost informací, jež uživatel může určit ze svislé-
ho leteckého snímku a z mapy. Letecký snímek, ačkoliv
obsahuje větší počet objektivních informací než mapa,
je obe<'ně pro uživatele méně vhodný, protože rozdílná
závažnost informací není z něho zřejmá, a důležité in-
formace na snímku nejsou pro uživatele nijak zdůraz-
něny. Letecký snímek a mapa však jsou materiály, jež
se velmi vhodně doplňují. Mapy v závislosti na přesnosti
a obsahu jsou členěny na mapy přesné s výškopisem,
přesné bez výškopisu a na mapy účelové.

Autor poznamenává důležitou 2vláštnost účelových
map vyhotovenýoh leteckou fotogrammetrií, která
v praxi nebývá dostatečně oceněna. Jestliže fotoletecké
a vyhodnocovací práce pro účelové mapy byly provede.
ny za stejných podmínek a stejně pečlivě jako pro přes-
né mapy, pak absolutní přesnost účelových map je
ovlivněna menší přesností určení vlícovacích bodů, ale
jejich relativní polohová a výšková přesnost je táž jako
map přesných.

Dále jsou v kapitolách IV až XIII chronologicky uve·
deny dílčí etapy fotogrammetrických mapovacích prací,
a to fotoletecké práce, určování vlícovacích bodů, vy-
hodnocovací a doplňovací práce a aplikace fotogram-
metrických metod při metodách mapovacích.

V kapitole o fotoleteckých pracích jsou uvedeni čini.
telé, kteří ovlivňují výšku snímkového letu, způsoby
navigace, závislost volby fotogrammetrického letadla
na cíli mapovacích prací, podmínky a výsledky leteo-
kého snímkování.

Kapitoly V až IX pojednávají o potřebné přesnosti
vlícovaoích bodů v závislosti na měřítku mapy, poža.
dované její přesnosti a na způsobu určení těohto bodů.
Ze způsobu určení vlícovacích bodů jsou zejména uva·
žovány způsoby fotogrammetriokého zhuštění bodo.

vého pole. Postupně po radiální triangulaoi, aerotrian-
gulaoi na analogových strojích, analytické aerotriangu-
lani, jsou uvedeny i jiné způsoby určení vlícovacích bodů
jako ku příkladu způsob snímkování ve dvou různýoh
měřítkách. Pro každý z uvedených způsobů je čtenář
seznámen s principem metody, potřebným přístrojo-
vým zařízením, praktickým provedením, s výhodami
i nevýhodami jednotlivých metod a s podmínkami jejich
nejv hodnějšího využití.

V kapitole o problémech vyhodnocovacích prací se
pojednává o přesnosti grafického a numerického vy-
hodnooení, o vyhodnocování integrovanou metodou,
nutným přístrojovým zařízením, jejími výhodami a ne-
výhodami. Je uvedena v praxi často opomíjená skuteč-
nost, že každé zvýšení rentability jedné z etap fotogram-
metrických mapovacích prací, které by bylo dosaženo
na úkor výkonnosti nebo přesnosti následujících pra-
covních etap nebo operací, nemá být akceptováno, pro.
tože by tím byla snížena výsledná přesnost prací a zvý.
šen rozsah prací doměřovacích. Autor uvádí v praxi se
vyskytující názor, shodný s československými zkušenost-
mi, o nedostatečné přeqnosti grafického vyhodnocení
urbanizovaných oblastí, jejichž důsledkem je tendenoe
k přechodu na fotogrammetrické vyhotovování čísel.
ných map. Obdobně autorovy závěry hodnocení integro-
vané metody jsou v souladu se záměrem, použít tuto
metodu v ČSSR jen pro vyhotovení fotomap (tedy map
bez výškopisné složky) neurbanizovaných oblastí,
a z nich podle potřeby karto metricky vyhotovit čárové
mapy.

Díl čtvrtý se skládá ze dvou zcela odlišných částí.
Prvá část "Zjednodušené metody a přístroje" (Méthodes
et appareils simplifiés) má 5 kapitol. Druhá část "Neto-
pografické aplikaoe" (Applications non topographiques)
obsahuje rovněž 5 kapitol.

Kapitoly I až V prvé části "Zjednodušené metody
a přístroje" se zabývají zjednodušenými metodami,
nevy,žadujícími pro dostatečně přesné vyhodnocení
svislých leteokých snímků nákladné přístrojové vyba-
vení. Jsou to metody, nevyžadující přesnou nebo v ně-
kterých případech jen do určité míry přesnou obnovu
paprskových trsů. Jsou uvedeny grafické způsoby vy-
hodnocení jednotlivých snímků, překreslovací metody
a různé typy vyhodnocovacích přístrojů, jejichž využití
je opodstatněné jen v určitých případech a za určitých
předpokladů.

Naše zkušenosti potvrzují autorovo hodnocení zjed·
nodušenýoh přístrojů, u nichž složitost použití je nepří-
mo závislá na stupni zjednodušení. Přesnost vyhodno-
cení je i ve snímkové řadě proměnná v závislosti na
hodnotách prvků vnější orientace snímků. Zjednoduše-
né přístroje a metody lze použít pro méně náročný zá-
kres novýoh polohových podrobností do existujíoích
map a pro vyhotovení map malých měřítek.

Druhá část pojednává o aplikaci fotogrammetrie
v netopografiokých oboreoh. Autory této části jsou
M. Carbonnell a P. Hotier, jejichž přehled a předcháze-
jící i současná činnost byly nejlepšími předpoklady pro
vypracování uceleného pojednání o této aplikaci, jež při
současné specializaci jednotlivých disciplín je cenným
přínosem i pro fotogrammetrické odborníky, zabývající
se jen topografickými aplikacemi fotogrammetrie.

V kapitole I až V jsou uvedeny v praxi již zavedené
aplikace a další možnosti využití pozemní, blízké, velmi
blízké a letecké fotogrammetrie v architektuře, různých
techniokých a vědních oborech, v holografii, a aplikace
v podmořské i kosmické fotogrammetrii, a to jednak
postupy založenými na analogovém řešení a jednak na
řešení analytickém.

Při souhrnném hodnooení učebnice "Photogrammétrie
générale" lze konstatovat, že v celé učebnici je postupo-
váno po metodioké stránce od známých a jednoduchých
poznatků k objasnění složitějších problémů, výklad je
doprovázen četnými obrázky, tabulkami a příklady,
jež velmi vhodně doplňují textovou část. Přehledné ta-
bulky obsahují porovnání rozhodujících parametrů růz-
ných fotogrammetrických přístrojů na přesnost a hospo-
dárnost. Cetné příklady, poznámky a závěry na konci
statí, informující přehledně a názorně o současných
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teoreMo;kých poznatcích, o fotogrammetrickém instru-
mentariu, o nejvhodnějších aplikacích teoretiokých
poznatků a o teohnické a ekonomioké účinnosti aplikací
fotogrammetrie v závislosti na použitém instrumentsriu
a použitých postupech, jsou cenné nejen po metodické
stránce pro studující, ale též velmi vhodnou pomůckou
inženýrskotechnickým pracovníkům.
Domnívám se, že se zřetelem na bohatost informací

a rozsah citované literatury by dobrou pomůckou při
studiu učebnice i při jejím využití pro praxi bylo dopl-
nění o věcný a autorský rejstřík.
Předpokladem efektivního využití fotogrammetrie

je dostatečná znalost jejího stavu inženýrskotechnio-
kými pra(lovnfky a znalost možností její aplikace.
Učebnioe H. Bonnevala "Photogrammétrie générale"
vytváří pro toto velmi dobré předpoklady.

Ing. Václav,Pichlík, OSc.,
VUGTK v Praze

Lobanov, A. N.: AnaIitii!eskaja fotogrammetrija, vydav.
Nědra, Moskva 1972. Náklad 3500 výt., 224 str., 78 obr.,
11 tab., 227 cit. Uter. Váz. 21 Kčs.

Je milou povinností recenzenta, jestliže během krátké
doby může se21námit čtenáře s další dobrou sovětskou
učebnicí. Tentokrát prof. Lobanov zcela přepracoval po-
dobnou svou knihu, která vyšla v r. 1960. Vznikla tak
monografie, která je věnována základo.m i praktickému
použití analytické aerotriangulace v řadách a blocích
a je navíc doplněna. částmi, pojednávajícími o korelač-
ních systémech. Celá kniha je rozdělena do osmi statí
a je doplněna dvěma přílohami. V první příloze je popsán
algoritmus a program blokové aerotriangulace pro sa-
močinný počítač Ural-2 a ve druhé příloze pak velmi
užitečná makata bloku o dvou řadách po 12 snímcích
s celkem 120 body. Maketa je propočítána pro f = 100
milimetrů, p = 60%, q = 33 % a výšku letu h = 20000 m.
Snímkové souřadnice a paralaxy všech bodo. jsou vypoč-
teny na 6 desetinných míst milimetrů.
V p l' V n í s t a t i jsou postupně probrány základní

vzorce 'prostorové pravoúhlé transformace jednoho sním-
ku. Autor přihlíží i k pořadí os rotací a pro oba ob-
vyklé případy vyvozuje potřebné vzorce i s naznačením
podrobnějš.ích matematických operací. Dále je věnová-
na pozornost fyzikálním vlivům, které na snímek po.sobí,
a to především vlivu atmosférické refrakce při obvyk-
lých I extrémně velkých výškách letu. Kromě obvyklých
případů jsou probrány i vzorce pro transformaci pano-
ramatických snímků, při nichž v ideálním případě do-
chází ke středovému promítání na válcovou plochu.
D l' u h á s t a ť pojednává o diferenciálních vzor-

cích pro transformaci jednotlivých snímků. Velmi po-
drobně tu autor odvozuje diferenciální vzorce pro rovin-
né i prostorové snímkové souřadnice a vzorce pro pro-
storové souřadnice bodů na objektu měření. Velmi pře-
hledně je tu vlastně odvozena metoda H. H. Schmida.
Tře t í s t a ť je věnovánfl základním vzorcům ana-

lytických metod pro stereofotogrammetrické dvojice
sn.ímků. S využitím vektorového počtu jsou odvozeny
vztahy kolinearity a komplanarlty dvojic promítacích
paprsků. Analytické odvození vzájemné orientace je
provedeno jak pro nezávislou dVOjiCisnímků, tak i pro
připojení. Na závěr stati je pak pojednáno o absolutní
orientaci modelů.
Čtv l' t á s t a t podává diferenciální vzorce vzájem-

né orientace, jak je to obvyklé při iteračních řešeních
na samočinných počítačích.
V p á t é s t a t i knihy jsou odvozeny metody pro urče-

ní orientačních prvků měřických snímků. Jsou odvozeny
vztahy pro výpočet orientačních prvků pomocí vlícova-
cích bodů a pro etapová řešení odděleným určením vzá-
jemné a absolutní orientace.
Hlavní statí je š e stá, která je věnována rozborům

řadové a blokové analytické aerotriangulace. Při řado-
vých metodách popisuje prof. Lobanov tři základní va-
rianty řešení. V první se postupně vytvářejí modely v sou-
řadnémsystému výchozího modelu a celek je pak s vy-

užitím vlícovacích bodo. absolutně orientován do geode-
tického nebo geocentrického souřadného systému. Při
druhé variantě řešení se vycházi z nezávislých modelo.,
jejichž další zpraoování je ovšem poněkud složitější než
v první variantě řešení. Třetí varianta řeší souřadnice
určovaných bodo. přímým analytickým zpracováním jed-
notlivých snímků najednou pro celou řadu. V tomto pří-
padě se vyrovnávají přímo měřené snímkové souřadni-
ce. Poté ·prof. Lobanov poukazuje na výJ:lOdyblokového
řešení a naznačuje postupy výpoČto. opět 'pro několik
variant. První, nejobecnější a nejnáročnější zpo.sob je
současné vyrovnání měřených snímkových souřadnic
všech snímko., j~ž tvoří blok. Druhá varianta spočívá
v postupném vyroWlávání nezávislých modelů a třetí zpo.-
sob spočívá ve vytváření jednotlivých řad a postupném
jejich' spojOvání do bloku. Všechny vývody v této
stati jsou doloženy výpočty na maketách měřických sním-
ko.. Na závěr jsou pak uvedeny rozbory přesnosti na zá-
kladě zkušeností sovětských a na základě rozboríl.prof.
Akkermanna. Velmi vitaná je také část, podávající pře-
hled o č'asové náročnosti jednotlivých operací a o mož-
nostech, které pro provedení analytic'kých aerotriangu-
lací poskytují sovětské samočinné počítače Ural-1, Ural-
-2, Strela, M-20, M-220 a Razdan-2.
Sed m á s t a t knihy se zabývá stroji, potřebnými

pro provedeni analytické aerotriangulace. Prof. Lobanov
popisuje a zdařilými fotografiemi dokládá sovětské ste-
reokomparáty s registrátory SKA-18 a SKV-1, oba s přes-
ností ± 2 fJ.m.Dále jsou uvedeny zahraniční stereokom-
parátory: stekometr VEB Car1 Zeiss JENA [NDR), SOM
[Francie), TA-3 Nistri (Itálie), STK-1 Wild [Svýcarsko),
PSK Opton [NSR). Zmonokomparátorů vhodných pro pro-
vedení AAT uvádi autor: Askorekord [VEB Zeiss), MK-1
[Kern), NRC [Kanada). Z pomo.cek pro přenášení a vy-
značování bodo. při AAT prof. Lobanov nejprve popisu-
je možné přizpo.sobeni stereokomparátoru SK-2 a SM-3
pro tyto účely' a sovětský stereoskopický identifikátor
[DSI), opatřený frézič'kami, jehož přesnost je asi ± 7 !Lm.
Ze zahraničních je uveden: transmark (VEB Zeiss), PMG-
-1 [Kern), PUG-4 [Wild) a VSPMI [USA). Na závěr jsou
stručně uvedeny metody testování stereokomparátoro.
a monokomparátoro..
O srn á s t a t je věnována analytickým strojo.m pro

topografické mapování. Pozor-nost si zasluhují stručné
popisy a bloková schémata sovětských analytických stro-
jo.: překreslovače podle návrhfl autora knihy a I. G. Zur-
kina a analytického fotokartografu navrženého týmiž au-
tory. Samostatná část pojednává o analytických strojích
závodfl NlSTRI: AP/1, AP/2, AP/C. V další části pak
prof. Lobanov uvádí automatické analytické systémy,
které byly vyrobeny v USA a Kanadě.
Celá monografie je psána velmi přehledně, i když po-

užívaná označení rotací se liší od· našich zvyklostL Po-
zornému čtenáři to však jistě nebude činit viditelné ob-
tíže. Je jen třeba litovat, že výsledky sovětských prací
v oblasti analytických metod nejsou konfrontovány se
zahraničními autory. Také přehled využité literatury
obsahuje pouze sovětské prameny.
Tomu, kdo se chce blíže' zabývat problémy analytic-

kých metod, lze monografii vřele doporučit, protože po-
skytuje velmi do.kladný a zasvěcený ťivod do celého prob-

Doc. Ing. ,. Smždrkal, CSc.

MICHALČÁK, O. a kol.: Geodetické merania pri sk6-
šobnom meraní zatažovaní a prevádzke mosta SNP
v Bratislave

HAMPACHER, M.: Matematické redukce měfenfch
6hh'i a délek vztažené k obecné ploše

NOVÁK, Z.: Rozbor pi'esnosti vytyl!odní oblouků

ZEMAN, A.: Rozbor výsledků dosafenfch soupravou
motorizované nivelace.
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Dne 30. dubna 1973 oomřel v Plzni ve věku 69 let
Ing. Bohumil Honomiohl.

Zesnulý se narodil 26. 8. 1903 v Plzni, absolvoval
plzeňakou reálku a odkázán sám na sebe, odhodlal se ke
studiu zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze,
které úspěšně v r. 1932 absolvoval.

Po studiích začíná zeměměřickou praxi v Dolním Ku·
bíně na Slovensku (1932-1936). Zkušenosti z nového
měření zfská"á u Inspektorátu katastr. vyměřování
v Trenčíně"odkud v r. 1939přicházf do Prahy a pokra-
čuje v}(MU v Praze na novém měření hl. města Prahy.

Pro své organizační schopnosti a odborné znalosti je
v r. 1945 jmenován přednostou oddělení nového měření
a autentifikace v Plzni. Za jeho vedení vzniká v Plzni
nová mapa 1 : 1000, jejíž tvorbě věnoval jako plzeňský
rodák i kus svého srdce.

Prošel mnoha vedoucími funkcemi, pusobil úspěšně
jako lektor na SpSS v Plzni pro posluchaČe dálkového
zeměměřického studia. Vypracoval řadu interních po-
kynu (zvláště na úseku místního šetření) a pťJsobil
úspěšně i jako zlepšovatel.

Vychoval za svého pUsobení v Plzni řadu pracovníků,
z nichž velká část jich současně pracuje v řídících funk-
cíoh Geodézie n. p. Plzeň.

V r. 1969 odešel Ing. Honomiohl na z.asloužený odpo-
činek. Vztahy s mateřským podnikem však nepřerušil,
ale podle potřeb podniku skoro každoročně vypomáhal
v tom úseku, kde podnik potřeboval pomoc.

Plzeňští spolupracovníci vzpomínají s úctou na svého
učitele a rádce, a vynikajíoího odborníka na úseku no-
vého měření.

Z geodetického kalendáfe
(červenec, srpen, záfí)
1. července 1913 - před 60 lety se v Šumburku n. Oes-
nou narodil Ing. Jan Molina, CSc., vědecký pracovnik
Ústavu pro výzkum rud. Své bohaté praktické zkušenosti
uplatnil při vývoji měřlckých metod pro speciální geo-
logické účely. PřednAši o těchto pracích v doporuče-
ných pl'ednáškách studentiim oboru geodézie a karto-
grafie na FS ČVUT.
Dňa 7. 7. 1973 dožíva sa 50 rokov vedúci fotogrametric-
kej prevádzky n. p. Geodézia Bratislava Ing. Jozef Haga-
ra, CSc. V rezorte geodézie a kartograf1e pracuje od
r. 1946. Pracuje akUvne ako zlepšovatel, vo vedecko-
technickej spoločnosti a vo viacerých odborných ko-
misiách.

8. července 1848 - před 125 lety se narodil v Aigueb-
lanche v Savojsku Joseph Lui5 Sanguet, inženýr země-
měřič, diistojník Akademie, konstruktér dotykového au-
toredukčniho dálkoměru, používaného řadu let země-
měřiči celého světa. Byl jednim z tviircii nového fran-
couzského katastrálního měřeni a vydavatelem časopisu
"La réforme du cadastre." (Zemřel v červenci 1921 v Pa-
říži. )

8. července 1883 - před 90 lety se narodil v Curychu
Oswald Gottlieb Coradi, syn zakladatele světoznámé fir-
my, zabývající se konstrukcí přesných planimetrii, pan-
tografii a koordinátografii. Za jeho vedeni byl závod
zmodernizován a přiveden na vysokou úroveň, kterou si
udržel dodnes. (Zemřel 8. listopadu 1950).

31. července 1843 - před 130 lety se narodil ve Frei-
bergu PhDr, Ing. h. c. Friedrich Robert Helmert, řádný
prof. techniky v Cáchách, dlouholetý ředitel Geodetic-
kého institutu v Postupimi. Svou vědeckou činností za-

sáhl téměř do všech oborii vyšší geodézie. (Zemřel 15.
července 1917 v Postupimi.)

6. srpna 1913 - před 60 lety se narodil v Ostravě
Ing. Julius Zawislák, vedoucí speciálních praci VHS
Geodézie n. p. Opava. Po vystudování v Brně prošel řa-
dou zeměměřických organizací, své rozsáhlé zkušenosti
plně využívá při rozvoji speciálních zeměměříckých pra-
cí.

8. srpna 1913 - před 60 lety se narodil v Běstvině, okr.
Chotěboř,Karel Novotný, ved. odb. referent ČÚGK. Prošel
řadou podnikii, získal bohaté zkušenosti, které plně vy-
užívá při práci v našem resortu.

11. srpna 1913 - před 60 lety se narodil v Ostravě
Ing. Jan Dubový, vedoucí SG v Ostravě. Po řadu let pra-
coval jako zeměměřič ve službách města Ostravy. Tato
rozsáhlá praxe jej předurčila k dnešnímu místu vedou-
cího střediska v kraji s tak obrovskými změnami.

18. srpna 1953 - před 20 lety zemřel v Praze Ing. Dr.
Frantiliek Mašek, býv. přednosta ústředního archívu po-
zemkových map, honorovaný docent ČVUT. Zabýval se
problémy katastrálního mapování a byl jedním z bu-
dovatelii archívu, založeného 31. 7. 1941. Z četné publi-
kační činnosti uveďme knihu "Pozemkový katastr". (Na-
rodil se 7. července 1900.)

19. srpna 1948 - před 25 lety zemřel v Praze Ing.
Ondřej Krčmář, býv. vládní rada, přednosta nivelačního
odd. min. veřejných prací, později Zeměměřického úřa-
du, honorovaný docent Vys. školy spec. nauk ČVUT,kde
přednášel a vydal skripta "Agrární operace". Byl znám
jako velmi pracovitý a nesmlouvavý vedoucí, dbající na
dobrou zeměměřickou práci.

7. září 1783 - před 190 lety zemřel v Petrohradě - Le-
ningradu Leonard Euler, profesor fyziky na tamě'jší
universitě. Tento znamenitý švýcarský matematik a fy-
zik, žák Jana Bernoulliho, zveřejnil za svého života mno_
ho vědeckých pojednání a odborných publikací. Některé
poučky dodnes nesou jeho jméno. (Narodil se 15. dubna
1807 v Basileji).

8. září 1913 - před 60 lety se narodil v Lounech
Ing. Karel Dvořák, ředlt,el techn. odboru ČÚGK. Po vy-
studování na ČVUTv Praze prošel řadou zeměměřických
pracovišť. Sviij zájem věnoval zejména reprodukčním
metodám a velmi se zasloužil o rozvoj techniky této
nedílné součásti geodetických a kartografických prací
jako hlavní inženýr a techn. ředitel Kartografie, n. p.
Praha. Kromě odborné činnosti, zastával i řadu funkci
stranických a ve společenských organizacích, zejména
ve VTS.
20. září 1913 - před 60 lety se narodil v Bechyni
Ing. Jiří Skalák, vedoucí SG v Táboře. Po krátké době
práce v civ. kanceláři přichází do triangulační kanceláře
min. fin., později pracuje v Zeměměřickém úřadě a GTÚ
v Praze. Přechází do OÚGKv Českých Budějovicích, kde
mu je pro jeho velké praktické zkušenosti a organizační
schopnosti svěřeno vedení střediska v Táboře. Kromě
odborné činnosti pracuje i veřejně, jako člen komise
ONV. Za svojí práci byl vyznamenán jako nejlepší pra-
covník resortu ÚSGK.

1683 - před 290 lety byla v Praze vydána česky a ně-
mecky, podle piivodního rukopisu, knížka jednoho z prv-
llích měřičii českých Simona Podolského z Podoli. Před
40 lety bylo faksimile "Knížky o měrách zemských" vy-
dáno Če.skou maticí techniokou v knižnici "Svět a prá-
ce".

1783 - před 190 lety vydává Jihoslovan svobodný pán
Jiří Vega první vydání knihy známé u všech zeměměřičii
starších i mladých "Logaritmické a jiné, k použití ma·
tematiky zařízené tabulky a vzorce".

1903 - před 70 lety bylo uskutečněno P. Seligerem
v okoH Jeny první stereofotogrammetrické měření
v poli.
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z X. jubilejního ročníku přeboru
stolních tenistů geodézie a kartografie

X. jubilejní ročník přeborů ve stolním tenisu pracov-
níků geodézie a kartografie byl uspořádán ve dneoh
21.-24. března 1973 národním podnikem Geodézie
v Pardubicíoh, PV ROH a ZV ~QH n. p. Geodézie Par-
dubice pod patronaoí předsedy CUGK s. Ing. Františka
Koubka.

Celkem se přihlásilo 111 hráčů z toho 38 žen do jed-
notlivých soutěží.

Do Foutěže družstev mužů se p'řihlásilo 17 družstev,
která soutěžila o putovní pohár ČÚGK. Vítězem sé stalo
družstvo Karto Praha, další místa obsadila družstva
Geo Libereo, Prešov a Praha.

Do soutěže družstev žen se _přihlásilo 10 družstev,
která bojovala o putovní pohár CUGK. Vítězem se stalo
družstvo Geo Pardubioe, další místa obsadilo družstvo
Geo Opava, Plzeň a Brati,lava.

Do dvouhry mužů se přihlásilo_ 7.3mužů, kde bojovali
o nový putovní pohár předsedy CUGK. Vítězem se3tal
loňský vítěz Jiří Vízner z_Karto Prah$t. Další místa
obsadili - Jiří Kiss z Geo Zilina, Josef Zampach z Geo
Praha a Jan Hermann z Karto Praha.

Do dvouhry žen se přihlásilo 38 žen, které bojovaly
o putovní pohár SSGK Bratislava. Několikanásobná
vítězka s. Dortová z Geo Plzeň neobhájila tentokrát
svoje prvenství. Zvítězila Libuše Uhrová z Geo Pardu-
bice, třetí a čtvrté místo obsadily Anna Tichá z Geo
Opava a Zdena Vltavská z Karto Praha.

Do čtyřhry mužů se přihlásilo 30 dvojic. Bojovali
o putovní pohár n. p. Geodézie Pardubioe. Vítězství
obhájili loňští vítězové V~zner - Dočekal z Karto
Praha, další místa obsadili Zamp$tch - Petr z Geo Pra-
ha, Ing. Beťko - Kiss z Geo Zilina, Ing. Eisman -
Berger z Geo Liberec.

Do čtyřhry žen se přihlásilo 12 dvojic, které bojovaly
o putovní pohár Kartografie, n. p. Praha. Vítězem se
stala dvojice Uhrová - Fiedlerová z Geo Pardubice, na
dalších místeoh byly Dortová - Ing. Skálová z Geo
Plzeň, Benková - Horváthová z Geo Žilina a Tichá-
Sýkorová z Geo Opava.

V soutěži kolektivů zvítězil kolektiv n. p. Geodézie
Pardubice, který z osmi putovních pohárů vyhrál pět
pohárů, vítězstvím ve dvouhře žen, družstvech žen,
čtyřhře žen, smíšené čtyřhře.

Hodnocením osmi prvních míst v každé soutěži získal
n. p. Geodézie Pardubice 48 bodů před n. p. Geodézie
Žilina (38 bodů), Karto Praha (36 bodů), Geodézie Pra·
ha (35 bodů), Geodézie Plzeň (23 bodů), Geodézie Opava
(23 bodů), Geodézie Liberec (17 bodů), Geodézie Brati-
slava (15 bodů). Vítězové byli odměněni za své výkony
putovními poháry a věcnými oenami, všichni účastníoi
drobnými upomínkovými dárky.

Na ukončení X. ročníku přeboru byl uspořádán spo-
lečenský večer, na kterém byli slavnostně vyhlášeni ví-
tězové a v dru~né zábavě si slíbili, že se opět sejdou na
XI. ročníku v Ceských Budějovioích.

Ing. Vladimír Stárek,
Geodézie, n. p., Pardubice

Výzkumný ústav geodetický, topvgrafický a karto-
grafický v Praze vyhlašuje podle výnosu bývalé Státní
komise prll techniku ze dne 10. 2. 1968 č. j. 400/II-25/
/1968 o obsazování některých funkcí v centrálně říze-
ných orgánizácích výzkumné a vývojové základny

1. Samostatný odborný pracovník-specialista pro výzkum
problematiky evidence nemovitostí s těmito kvalifikač-
ními předpoklady: vysokoškolské vzdělání směru
geodézie a kartografie, nejméně 12 let praxe v oboru,
z toh,) alespoň 5 let na úseku evidence nemovitostí.
činnost v technickém rozvoji a zkušenosti s výpočetní
technikou vítány, alespoň pasivní znalost dv-ou svě-
tových jazyků.

2. Samostatný odborný, popř. odborný pracovník pro
výzkum problematiky informačního systému s těmivo
kvalifikačními předpoklady: vysokoškolské vzdělání
směru geodézie a kartografie, nejméně 8 let, popř.
4 roky praxe v oboru, znalosti základů programování
vítá'ny. alespoň pasivní znalost dvou světových jazyků.

3. Odborný pracovník, popř. odborný asistent pro výzkum
v inženýrské geadézii s těmito kvalifilkačními před-
pokladT vysokoškolské vzdělání směru geodézie
a kartografie, alespoň 4 roky praxe v oboru, popř. bez
praxe, alespoň pasivní znalost dvou, popř. jednoho
světového jazyka.
Platové podmínky upravuje Platový řád pro pracovníky

centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové zá-
kladny vydaný ministerstvem výstavby a techniky CSR
v roce 1968. Uchazeči předloží své konkursní přihlášky
se stručnými životopisem zaměřeným na politicko-od-
bornoll činnost a se seznamem svých publikací nebo pra-
cí na úseku technického rozvoje v termínu do 14. září
1973. Termín nástupu bude stanoven podle dohody, nej-
lép'3 do konCE roku 1973. Konkursní přihlášky se podá-
vají lid adrsf'u: V'ÚGTK,osobní oddělení, Nádražní 31,
15079 Praha 5-Smíchov, telefon 53-83-53-7, linka 06.

Raditel:
Ing. Bořivoj Delong, CSc., v. r.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Geodezija. karlografija, zemeustroistvo. č. 6/1971

Z I a t a n o v, G.: Mezinárodní konference o výpočelní technice
v geodézii, str. 3-6

M u z d r a k o v. G.: Vzorce pro výpočet konstant při sledování
, Jednotlivých přeletů umělé družice Země pomocí automatické

komory, str. 7-10
Gen o v, G.: O výpočtu a vyrovnání protínání polygonových a geo·
detických sítí iteračními metodami, str. 10-15

Di m i t r o v, P. D.: Měření horizontálních úhlů pomocí fotografo·
vání horizontální latě. str. 16

Žel J a z k o v, I·: Upřesnění výrazu pro určení úhlových uzávěrů
u spOjovacích (vložených I polygonových pořadů, str. 17-16

I' e n e v, E. - S t a n oe v. 1.: Určení vytyčovacích prvků oblouků
číselnou metodou na počítači, str. 19-21

t van o v, 1.: Fotogrammetrická metoda projektování elektrických
vedení, str. 21-23

Mi c haJ lov. M.: eroblém třetího dopravního proudu na vo-
zovce, str. 24-27

II i e v, P. - G e o r g i e v, L: Použití síťové metody pro rozdě·
lení katastru a ekonomické oceňování zemědělského půdního
fondu, str. 28-31

S t o j a n o v, B. ai.: Moderní technologie zhotovování plánů. map
a kopií na fólii z polystyrolu, str. 31-33

B a i k ov, Ž.: Program národní monografie o tematické karto-
grafii. str. 34-35

P e e v s k i. V.: 13 mozinárodni kongres zeměměřičů, str. 36-38



Geodezija i kartogra!ija, Č. 7,1972

K a š i n, L. A.: Prvořadé úkoly v oblasti zdokonalování plánování
topograficko-geodelických prací, str. 1-5

S a z o n o v, A. Z.: Vyrovnání vyrovnaného, str. 6-10
K i r i Č li k, V. V. - L a v n i k e v i č, A. 5.: O jednom ze způsobů
přibližného určení azimutu z pozorování průchodů slunečního
kotouče přes horizontální vlákno dalekohledu stroje, str. 11-15

Gen i .k e, A. A. - Ve r nic k i j, M. 1.: O vlivu "parazitní"
amphtudové modulace v geodetických fázových rádiových dálko-
měrech, str. 15-23

Z ach a r o v, A. 1.: Redukční tachymetr s vestavěnou zakladnou,
str. 23-26

L a r č e n k o, Je. G. - Ta r a s 1 k, N. Je.: Použití stolních kláve-
sových počítačů pro řešení geodetických úloh, str. 26-29

K o c e v o !s k i j, A. K.: K otázc8 ekonomického vzdělávání geo-
detických kádrů, str. 29-32

R li 1 li šev, M. N.: K otázce současného vyrovnání sítí řadové
a8rotriangulace, str. 33-38

Š u I m a n, V. A.: Pokus o vyrovnání výšek v blocích sestavenýcll
z řadových sítí aerotriangulace, str. 39-43

L a ,28, r e v, G. V. - Vol k o v, D. A.: Určení param8trlJ univer
ZaltLlCh _stereofotogrammetrických přístrojů pomocí maketních
snímků, . str. 43-47

(; e r č i k o v a, lu. M.: Testovací objekt pro kontrolu kopírorH
cích a tiskařských procesů při vydávání map, str. 48~53

S k u r k o v, V. V.: Zkušencsti s hodnocením množství informací
při volbě způsobu kartografického zobrazováni, str. 53-59

Nikišov, M. I. ~- Njušgens, L. M.: VI. konference a IV.
valné shromáždění Mezinárodní kartografické asociace, str. 64
až 65

I3o l' o d i n, A. V.: Všesvazová konference o automatizóci karto·
grafických prací, str. 66-67

Ryt o v, A. V. - K o l' c o v, V. P.: Velmi přesný niV(~lační pří-
stroj Ni 1 firmy .•Dpton Feíntechnik", str. 70-75

Revlsta de geodezie, Gadastru ~í organlzarea terltorlului, Č. 5/1972

Fo t es c u, N.: Rovnice dodatečných oprav, str. 7~11
(; u I i e. N.: Úvahy o normálních opravách a optimální hustotě
gravímetrických měření podél p:Jřadů přesné nívelace, str. 12-17

M u s t e a 1 a, A.: Přímé řešení zpětného protínání, str. 18-30
M i haJ, I. - Mel i n t e, M.: Úvahy o parcela ci a využití parcel
ve venkovských obcích, str. 55-65

Przegh!d Geodezyjny, Č. 6/1972

Pa c hli t a, 5.: Geodézie pti realizaci usnesení VI. sjezdu strany
a VI. kongresu polských techniků, str. 225-23U

s z m i e I e w, B.: K XXIV. sjezdu delegátů Společnosti polských
geodetů, str. 230-233

P ~ k a I s k i, M. - W o j t a s i k, M.: Střední chyby souřadnic
bodu určeného jednoduchými úhlovými a úhlově délkovými kon-
strukcemi, str. 233-235

W r z o c h o I, S.: Nové propozic8 týkající se utvářeni zeměděl-
ských hospodářství při scelování pozemků - diskusní příspě-
vek, str. 236-239

No w o s i e I s k i, E.: Vodní eroze a scelování pozemků, str. 240
až 242

Ho P per, A. - T r a u t s o I t, S.: D povolání geodeta v oblasti
pozemkových úprav - diskusní příspěvek, str. 242-244

G o c a I, J. - G o r c z y c a, J.: Výsledky výzkumu pl'8snosti mě,
ření stran v sítích technické polygolllizace, str. 245-247

L Y s z k o W i c z, A.: Grafická metoda vyrovnání geodetického
čtyřúhelníka s měřenými všemi délkovými prvky, str. 247-249

C z a j a, ). - Haj d u c a, W.: Srovnávací analýza výsledků pe-
riodických pozorování a hodnocení stálosti bodů v niVElační síti
skládající se z hloubkových nivelačních značek, str. 250-254

Br a t a s z, T. - K a 1 i s z, T.: Zhotovovaní prostorových map
a výkresů, str. 262-284

Przegl'ld Geodezyjny, č. 7/1972

Dohoda o spolupráci mezi ministerstvem zemědělství a ústředním
orgánem Společnosti polských geodetll, str. 269-270

K o r o w s k í, R.; Triangulace varšavy včera a dnes, str. 27J
až 274

K o s t uch, R. - K o z í o I, F.: Důležitější problémy pozemko
vých úprava volby místa při budování vodní přehrady na řec"
Rabě u Myšlenic, str. 274-276

Ma j, A.: Ochrana zemědělských a lesních pozemků a ohrožení
průmyslových oblastí na příkladě vojvodství Dpolského. str
277-279

K na p, A.: Geodetícké měření při montáži obytných bcdov z v81-
kých prefabrikovaných dílců, str. 279-286

Jan u s z, W.: Některé aspekty pHmého měření delek pásmy,
str. 287-290

M a s z e w s k i, J.: Geodetícká správa v aparátu národních vý·
borů, str. 290-292

B uch o I c, 1.: Ze soudní síně - projednávání žaloby vznesen"
proti geodetovi, str. 292-293

XXIV 3jezd c.rolaeátC Společností polských geodetů, str. 294-299
Z g i "]" s k í, J.: Ze sekce zemědělských pozemkových úprav,
str. 299-301

W ó j c i k, S.: Nové typy leteckých měřiclch komor, str. 311-314
G r y g o r e n k o, W.: Všp.obecné předpoklady pro využití auto~
matízace v kartografií, str. 315-318

"' c P c o v.' ; C z A.' Použití elektronícké výpočetnl techníky ke
\'stupr.ímu rrojf::ktování tras komunikaci, str. 319-320

\1QUOPTRPRRHR
OPRAVUJE SPOLEHLIVĚ

• Theodollty a nivelační přístroje (velké)

• ve své opravně na

Sběrny:

31 - Praha 2, Žitná 48

32 - Praha 1, Vodilkova 30
33 - Praha 1, Jungmannova 14
34 - Praha 5, Janálkovo nábl'. 15
35 - Praha 3, Táborltská 16

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
41 - Liberec, tI'. 5. května 32
42 - Plzeň, Tylova 11
43 - Ostrava I, MlIIlova 4
44 - České Budějovlce, ti'. 5. května 29
45 - Olomouc, ti'. Osvobozeni 27


