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528.1:528.422
KOLENATÝ, E.

O existenci univerzální funkce růstu nivelační
chyby
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 4,
s. 83-88, 2 obr., 2 tab., lit. 4
Jsou hledány nejvhodnější vyrovnávací funkce em-
pirických polygonů středních chyb, sestrojených
z bohatého statistického materiálu Českosloven-
ské jednotné nivelační sítě. Porovnáním naleze-
ných funkcí s těmito polygony středních chyb, Ul'-
čených z oboru krátkých a dlouhých pořadů, ply-
ne závěr, že pro ČSJNS neexistuje jediný, tedy
univerzální, funkční vztah, vyjadřující velikost
střední chyby pro libovolnou vzdálenost.

528.563.088
TRA.GER, L., DlVIŠ, K., OLEJNíK, S.

Studium periodických chyb u gravimetrů WORDEN
a CG - 2 (SHARPE)
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. ·4,
s. 88-91, 3 obr., 2 tab., lit. 2
Na gravimetrické mikrozákladně na GO Pecný by-
la určena periodická chyba jemného měřicího
šroubu u gravimetrů WORDEN č. 961 a SHARPE
Č. 174. Ukazuje se nutnost studia těchto chyb a
zavádění korekcí.

528.94:65.011.56.007
HOROV A, M., ŠIROČEK, Z.

Budování účelových informačních souborů a jejich
využívání pro tvorbu tematických map automatizo-
vaným kartografickým systémem
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 4,
s. 91·-94, 1 obr.
Výstavba účelových informačních souborů - sběr
podkladových informací, příprava vstupních dat,
programů, počítačové zpracování" vytvoření účelo-
vých informačních souborů a jejich údržba. Tvorba
tematických map automatizovaným kartografickým
systémem - příprava dat pro zhotovení a zhoto-
vování tématických map.

528.1: 528.422

KOJIEHATbI, 8.

o UaJlHqHH YHHBepcaJlLHOH<{>YHK~HHpOCTa HHBeJlHpHOH
OllIH6KH

feOne3HqeCKHH li KapTorpa<{>H'lecKHH 0630p, 24, 1978,
No 4, CTp. 83-88, 2 pHC., 2 Ta6JI., JIHT. 4
OTblcKHBalOT HaH60JIee rronxo.z:\llII~He ypaBHHBalO~He
<{>YHK~HH9MrrHpHqeCKHX rrOJIHrOHOB cpenHHx OlllH6oK,
COCTaBJIeHHLleH3 60raTOro CTaTHCTHQeCKOrOMaTepHaJIa
lleXOCJIOB~KOH enHHoH HllBeJIHpHOH ceTH (llEHC).
CpaBHHBaH'UeM HaHne\fHLlx <{>YHKqHHC 9THMH rrOJIHro-
HaMH cpenHHX OlllH6oK, orrpeneJIeHHblX H3 06JIacTu KO-
pOTKHXH nJIHHHblX xonoca BblTeKaeT, QTO nJIH llEHC He
cy~ecTBYIOT enHHoe, 9TO 3HaQHT YHHBepCaJILHOe <{>YHK-
qHOHHoe OTHOllleHHe, orrpeneJIHIOIqee pa3Mep CpeJlHeH
OlllH6KH nJIH JII060to paccTOHHHH.

528.563.088

TPEfEP, JI. - .llI1BIUll, K. - OJIE~HMK, C.

M3YQeHHe nepHOnHQeCKHX OlllH6oK' tpaBHMeTpOB THna
WORDEN H CG-2 (SHARPE)
feone3HQecKHH H KapTorpa<{>H'lecKHH 0630P, 24, 1978,
No 4, CTp. 88-91, 3 pHC., 2 Ta6JI., JIHT. 2
Ha rpaBHMeTpH'leCKOM MHKporrOJIHrOHe reone3HQecKOH
o6cepBaTopHH IleqHLI 6bIJla orrpeneJIeHa rrepHon'UQeCKaH
olllH6Ka MHKpOl1HHTa rpaBHMeTpoB THna WORDEN
No 961 H SHAR,P,E No 174. IloKa3LmaeTcH Heo6xonH-
MOCTL'U3Y'leHHH 9THX OlllH6oK H BBeneHHe KOppeKqHH.

528.94:65.011.56.007

ropo BA, M. - 111I1PYllEK, 3.
C03naHHe Ha3HaQeHHLlX CHCTeMHH<{>opMa~HHH HX HC-
nOJIL30BaHHe .IlJlH C03naHHlI TeMaTHQeCKHXKapT npH no-
MOIqH aBTOMaTH3HpoBaHHoH ~apTorpa<{>HQeCKOHCHCTeMLl

feOne3HQecKHH H KapTOrpa<{>H'lecKHH 0630P, 24, 1978,
No 4, CTp. 91-94, 1 pHC.
C03naHHe Ha3HaQeHHblX CHCTeM HH<{>opMaqHH - c60p
OCHOBHLIXHH<{>OpM~HH, nonroTOBKa BxonHLlX naHHLIX,
nporpaMM, o6pa6OTKa Ha 8BM, C03naHHe Ha3Ha'leHHLIX
HHepopMaqHoHHblX CHCTeMH 'UX 06HoBJIeHHé. CoCTaBJIe-
HHe TeMaTHqecKHX KapT rrpH rrOMOIqH aBTOMaTH3HpoBaH-
HOH KapTorpaepnqeCKOH CHCTeMLl- nonroTOBKa naHHLIX
IIJIH COCTaBJIeHHHTeMaTH'leCKHXKapT.

528.1:528.422
KOLENATÝ, E.

Uber die Existenz der univerzalen Funktion des
Wuchses des Nivellementsfehlers
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 4,
Seite 83-88, 2 Abb., 2 Tab., Lit. 4
Es werden die geeignetsten Ausgleichungsfunktio-
nen elmpirisc'her Polygoneder mittle,ren Fehle!r,
die aus dem re~chhaltigen statistischen Mate!I'ial des
Tschechoslowakischen einheitlichen Nivellements-
netzes r ČSNN J konstruiert worden sind, gesucht.
Durch Ve'rgleich der gefundenen FunkUonen mil
rliesen aus dem Bereich kurzer und langer Linien
be1stimmten PO'lygone mitlere1r Feh'1er ergibrt Sich
die SchluBfolgerung, daB flir das ČSNN nur eine
einzige, also uni'Versalel Funktionsbezieh:ung ba-
steht, welche dia GroBe des mittlelren Fehle:rs fii-r
€line beliebige Entfernung ausdrlickt.

528.563.008
TRA.GER, L., DIVIŠ, K., OLEJNíK, S.

Studium periodischer Fehler bei den Gravimetern
WORDEN und CG - 2 (SHARPE)
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 4,
Seite 88-91, 3 Abb., 2 Tab., Lit. 2
Auť der gravimetrischen Mikroeichbasis· auf dem
GO Pe,cný wurde delr period~sche Fehler de,r Fe~n-
meBschraube bei den Gravimetern WORDEN Ní:'.
961 und SHARPE Nr. 174 bestimmt. Es wird aul
die Nowe[]jr}lig'ke>it eine,s Studiums diese1r Fe1hleT
und auf die Einflihrmlg von Korrektionen hinge-
wiesen.



528.94:65.011.56.007
HOROVÁ, M., Š!RŮČEK, Z.
Aufbau von Informationskomplexen und ihre Nut-
zung bei der Schaffung thematischer Karten mil
Hilfe des automatisierten kartographischen Sys·
tems
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 4,
Seite 91-94, 1 Abb.
Aufbau zweckdienlicher Informationskomplexe -
Erfassung von Unterlageinformationen, Vorberei-
tung der Eingabedaten, Programme, Bearbeitung
auf der Rechenanlage, Schaffung von Informa-
tionskomplexen und ihre Laufendh3.1tung. Schaf-
fung thematischer Karten mit Hilfe des automa-
tisierten kartographischen Systems - Datenvor-
bereitung fUr die Herstellung thematischer Karlen.

528.1: 528.422
KOLENATÝ, E.
On Existence of Universal Growth Function of
Levelling Error
Ge'odeUcký a kartografický obzor, 24, 1978, No. 4,
pp. 83-88, 2 fig., 2 tab., 4 reL
The most suitable adjustment functions of empi-
rical polygons of mean square errors constructed
with use of large statistical materials of the Cze-
choslovak Unified Levelling Network [ČSJNS).
Comparisolll o.f derived functionls with thepoly-
gons determined from the rank of short as well
as long traverses is leading to conclusion that
in the ČSJNS a single, Le. universal functional re-
lation, expressing the size of mean square errOf
of any arbitrary distance, doesn't exist.

528.563.088
TRAGER, 1., DIVIŠ, K., OLEJNíK, S.

Research of Periodical Errors of Gravity Meters
WORDEN and CG - 2 (SHARPE)
Geodet'ioký a kartografický obzor, 24, 1978, No. 4,
pp. 88-91, 3 fig., 2 tab., 2 reL
At the gravimetric micro-base at the Geodetic
Observatory Pecný the periodical error of the fin8
measuring screw of the gravity meters WORDEN
No. 961 and SHARPE No. 174 were determined.
There has been proved the necessity of the re-
search of the'se, errors aud intr'o>duction of cor-
rections.

528.94:65.011.56.007
HOROVÁ, M., ŠIRŮČEK, Z.

Development of Purpose Information Files and
their Exploitation for Production of Thematic
Maps by the Automated Cartographic System
Geode'tioký a kartografický obzor, 24, 1978, No. 4,
pp. 91-94, 1 fig.

De1ve'10pment of purposle information file,s - cnl-
lection of basic data. Preparation of entry datu,
programs, computer processing, creation of pur-
pose information files and their updating. Produc-
tion of thematic map s by automated cartographic
system - preparation of data for production oť
themalic ma ps.

528.1:328:422
KCLENAIÝ, E.

Sur l'existence de la fouction universelle de la
croissance de l'erreur de nivellement
Geodetický a kartografický Ob(lOf, 24, 1978. No. 4,
pages 83-88, 2 illustr., 2 planches, 4 bibliogra-
phies
On recherche le's fouc'iions lels plus appropneels
de compensation des polygones empiriques ďer-
re,ufis moyennes, composés ďun riche matériel sta-
tistique provenant du Réseau tchécoslovaque uni-
que de nivellement. Par comparaison des fonctions
découvelrltels avee CElS polygones a erTeur's moyen-
nes, déterminés de la branche de cheminements
courts et longs, il résulte la conclusion, qu'il
n'existe aucune relation fonctionelle, traduisant
la g:randeur 'de l'erreur moye'nne pour n'importe
quelle distance.

528.563.088
TRAGER, L., DIVIŠ, K., OLEJNíK, S.
Observation ďerreurs périodiques des gravimet-
res WORDEN et CG - 2 (SHARPE)
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 4,
pages 88-91, 3 illustr., 2 planches, 2 bibliogra-
phies
Sur la micro-base gravimétrique de 'l'Obseirvatoire
géodésique de Pecný on a réussi a déterminer
l'erreur périodique de la vis de mesure de préci'
sion des gravimetres WORDEN No 961 et SHARPE
No 174. II en résulte la nécessité ďétudier C3S

erreurs et ďétablir des corrections.

528.94:65.011.56.007
HOROVÁ, M., ŠIRŮČEK, Z.
Edification ďensembles ďinformations déterminés
et leur utilisation pour l'élaboration de cartes thé-
rnatiques par systeme cartographique ďautomation
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 4,
pages 91-94, 1 illustration
Edification ďensembles ďinforma-tions déterminés
- collectage ďinformations de base, préparation
des dat8s ďentrée, des programmes, traitement
par ordinateur, création ďensembles ďinformalioll
déterminés et conservation des données, créatioll
de cartes thématiques par systeme cartographi-
que ďautomation - préparatioll des dates pour
l'élaboratioll de cartes thémaliques.
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Plnenie záve!ov xv. zjazdu KSČ
V rezorte SUGK

Ing. Daniel Lenko,
námestnik predsedu

Slovenského úradu geodézie a kartografie

XV. zjazd KSČ prijal náročné ciele hospodárskeho
a sociálneho !rozvoja našej socialistickej spoločnos-
ti. Tieto smerujú k uspokojovaniu neustále rastú·
cich potrieb rudu, k upevňovaniu životných a so-
ciálnych istOt pracujúcich, čo sa má zabezpečiť
predovšetkým cestou vysokej efektívnosti spolo-,
čenskej výroby a kvality všetkej práce. Tento stra-
tegický ciel šiestej paťročnice sa dosiahuje najma
urýchlovaním vedeckotechnického pokroku, nová-
torstva a zlepšovatelstva, ale aj vytváraním takých
socialistických podmiienok pre prácu, ktoré vedú
k obrovskému rozvoju iniciatívy pracujúcich, zá·
vazkovému hnutiu a k mobilizácii síl a ďalších
zdrojov rastu produktivity práce a výroby v5bec.
Úspechy týchto činitelov sa znásobia pri uplatňo·
vaní vysokej organizácie práce a takého štýlu ria-
denia, ktorý zodpovedá náročnosti úloh v súčas'
nosti na nás kladených.

K takémuto postupu nás vedie tiež uznesen!e 9.
pléna ÚV KSČ z 1. decembra 1977, ktoré ukladá
venovať všetky sily a tvorivú iniciatívu pre splne·
nie úloh aj tretieho roka tejto paťročnice.

Organizácie rezortu SÚGK v roku 1976 aj 1977 pri·
speli svojou činnosťou k naplňovaniu zámeru XV.
zjazdu KSČ, ktorý sleduje ďalšie budovanie mate·
riálno-technickej základne rozvinutej socialistic·
kej spoločnosti. lde predovšetkým o geodetické a
kartografické práce potrebné pre rozsiahlu inves-
tičnú výstavbu. V tejto oblasti je potrebné mať
v pohotovosti mapové diela, ktoré sa dajú použiť
ako podklad pre projektovanie. Tento ciel sleduje-
me sústavným budovaním máp velkých mierok
v zmysle uznesenia vlády SSR č. 134/71. Konečným
cielom je počas necelých troch paťročníc dobu-
dovať mapový fond velkých mierok územla SSR
v lokalitách, kde nie sú vyhovujúce mapy. Z úlohy
šiestej paťročnice sa za roky 1976 a 1977 v sú-
lade s plánom splnilo viac ako 27 % a to na 37 lo-
kalitách.

Všetky organizácie, ktoré sa podielajú na plne-
ní tejto z.ákladnej úlohy rezortu v šiestej pať-
roč nic i, si vytvárajú predovšetkým predpoklady
pre dlhodobé plnenie úlohy, ktoré spočívajú pre--
dovšetkým v d5slednom plnení plánovanej dokon-
čenej výroby, v optimálnej rozpracovanosti každé-
ho roku, v uplatňovaní novej technológie a v dob·
rej organizácii práce, podporenej závazkovým hnu·
tím.

Všetky organizácie používajú fotogrametriu
v nadvaznosti na automatizované spracovanie.
V Geodézii, n. p., Bratislava určujú súradnice pev-
ných a vlícovacích bodov pomocou analytickej
aerotriangulácie prevšetky ďalšie podniky. Vo
všetkých krajských podnikoch Geodézia po získa-
ní Topocartu majú predpoklady pre uplatnenie me-
tódy ortofotomáp.

V Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji
dosahujú menších lokalít do 50 km2 dvojročný vý-
robný cyklus, inak neprekračujú trojročný, hoci
prápa je sťažená kooperačnými vzťahmi. V priesto-

roch lesov sa maximálne využívajú mapy lesohos·
podárskych celkov. Velkým tempom sa stupňuje
využívanie automatizácie.

Toto sú niektoré poznatky, ktoré nás oprávňujú
predpokladať, že pri slúbenej pomoci zo strany
organizácií rezortu Českého úradu geodetického a
kartografického - ktoré už r. 1977 pracovali na
8 lokalitách - úspešne splníme túto základnú re-
zortnú úlohu danú na šiestu paťročnicu.

Ďalším významným úsekom prác, hodnota kto-
rých presahuje 24 miL Kčs, je evidencia nehnu-
telností. Komplexná údržba EN sa vykonala vo
všetkých obciach podla potreby v predstihu pred
vykonaním THM. Automatizované spracovanie ope-
rátov EN na samočinných počítačoch sa vykonalo
v rozsahu 1,1 miL položiek. Najlepšia je situácia
v Západoslovenskom kraji. Automatizovaná je aj
údržba. Prevod písomného operátu EN na MGP do-
siahol ku koncu roka spolu 3,92 miL spracova-
ných položiek.

Komplexné zakladanie evidencie vlastníckych
vzťahov stále sťažuje neusporiadané vlastnícke
vzťahy k pozemkom najma vo Východoslovenskom
kraji. I

Pri rozborovaní prác na úseku EN vidíme, že plá-
nované zámery sa roku 1977 dosiahli. Avšak z po-
hradu dlhodobej úlohy a požiadavky permanentné-
ho maximálneho súladu EN so skutočnosťou zisťu-
jeme, že zámer paťročnice, skracovať cyklus kom-
plexnej údržby zo 7 rokov na 5 rokov, sa darí za-
tial len v niekofkých okresoch Západoslovenského
a Východoslovenského kraja.

Stabilizované sú kapacity pre vyhotovovanie
geometrických plánov. Ročne sa spracuje 13000 až
15000 prípadov. Prevažná časť požiadaviek v zá-
ujme bytovej výstavby sa vykoná do 2 mesiacoch,
ostatné práce pre obyvatelstvo do 4 mesiacov. Prav-
da, termín vyhotovenia závisí aj od rozdelenia ka-
pacít a požiadaviek v jednotlivých okresoch. V zim-
nom období sa pravidelne nahromadí viac požia-
daviek. Pre urýchlenie spracovania geometrických
plánov ešte stále sú rezervy v automatizácii prác.

Písomné časti podnikovej evidencie pozemkov sú
vyhotovené s výnimkou cca 8 % z celého počtu
polnohospodárskych podnikov. Evidenčné mapy a
polnohospodárske mapy sa vyhotovujú prevažne
cestou verkoformátového xeroxu a ich postup zá-
visí od volnej kapacity v kooperujúcich organizá-
ciách. KSGK v Banskej Bystrici zaistila v kooperá-
cii len v roku 1977 viac ako 23 000 kópií mapovýc.h
list ov, z čoho vidieť, že sna.ha, získať pre rezortné
organizácie zariadenie velkoformátového xeroxu,
je opodstatnená.

Organizácie rezortu sa významne podieJajú tiež
na úseku pomoci polnohospodárstvu. Od orgánov
geodézie a kartografie sa vyžaduje nielen starost-
livo sledovať vývoj p5dneho fondu preverovaním a
prešetrovaním zmien, ale aktívne p5sobiť tiež v zá-
ujme rozširovania p5dneho fondu najll1\ÍÍprednost-
ným vyhotovo vaním mapových podkladov pre pro-
jektovanie polnohospodárskych zariadení, HTÚP,
pre meliorácie, závlahy, vodné diela a pod. Roz-
sah týchto prác presiahol r. 1977 12 miL Kčs a
z toho najviac vo Východoslovenskom kraji.

1978/79
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Osobitne závažné materiály týkajúce sa proble-
matiky racionálneho využívania ochrany a riadnej
evidencie pofnohospodárskeho p6dneho fondu, ale
aj výsledkov zavádzania racionálneho systému evi-
dencie nehnutefností sa prerokovali v orgánoch
ÚV KSS aÚV KSČ. Vo vláde SSR sa prerokovala
Správa o vývOji a využívaní pofnohospodárskeho
p6dneho fondu v SSR za rok 1976 ako aj Správa
o stave prác na Atlase SSR. Všetkým týmto mate-
riálom se venovala zo strany najvyšších straníc-
kych a vládnych orgánov vefká pozornosť, ktorá
nás zavazuje k ďalšiemu skvalitňovaniu práce na
všetkých úsekoch našej činnosti.

Na úseku geodetických základov sa vysoko pre-
kročili úlohy v cyklickej údržbe trigonometrickej
siete a štátnej nivelačnej siete. Naviac sa vykonali
overovacie merania v priestore zosuvov Handlová
a na budovaní siete hlavných bodov pre sústavu
vodných diel na Dunaji. Na úseku nivelácie a gra-
vimetrie sa prednostne splnili úlohy vyplývajúce
z m1edzinárodnej spolupráce, vrátane zamerania
výškovej základne Lomnický štít.

Technická mapa mesta sa buduje v hl. meste SSR
Bratislave" kde už bolů odovzdané odberatefovi 337
mapových list ov, ďalej v Prešove a s prípravou sa
začalo v Košiciach.

Bezozvyšku sa splnili zámery vo vydávaní máp
pre hospodársku výstavbu, tak ako vyplývajú z dlho-
dobého plánu. Základná mapa 1:10000 sa prednost-
ne spracováva z územia Košického a Pohronského
regiónu na základe požiadaviek MVT SSR, spra-
covali a vydali sa mapové podklady pre vodné dielo
Gabčíkovo-Nagymaros, vydali sa listy Základnej
vodohospodárskej mapy SSR 1:50000 a podfa plá-
nu sa vydali 2 kapitoly Atlasu SSR. S využitím tla-
čových podkladov máp pre hospodársku výstavbu
sa vydali viaceré tematické mapy a súbory máp
pre potrebu projektovej dokumentácie a ochranu
životného prostredia, ale aj turistické mapy a po-
macky pre školy.

Kvalita prác na všetkých úsekoch činnosti v re-
zorte má stúpajúcu tendenciu, čomu napomáha aj
rozširujúce sa Saratovské hnutie a tvovský systém
riadenia všetkej práce. Len vo Východoslovenskom
kraji je do Saratovského hnuti a zapojené 171pra-
covníkov a 29 pracovníkom bolů dané právo použí-
vať pečiatku "Práca bez chýb". Aj ďalšie podniky
si vytvárajú politické aj organizačné opatrenia na
uplatnenie uvedených pokrokových spas obov súťa-
ženia v zvyšovaní kvality.

V ekonomickej oblasti sa celorezortne dosiahli
dobré výsledky v obidvoch uplynulých rokoch šies-
tej paťročnice. V základných ekonomických ukazo-
vatefoch' sa prekročil plán výkonov, plán dokon-
čenej výroby, plán tvorby zisku, odvody do štátne-
ho rozpočtu. Oproti plánu sa znížili tak náklady
na 1 Kčs výkonov, ako aj materiálové a iné nákla-
dy bez odpisov ZP na 1 Kčs výkonov. Nesplnil sa
však plán pracovníkov, čo núti organizácie zVYšo-
vať produktivitu práce, aby v ďalších rokoch aj pri
chýbajúcom počte pracovníkův důdržali trend rastu
Výroby. A nesplnil sa ani plán investičnej výstavby
predovšetkým v stavebných investíciách, aj keď sa
zo strany organizácií a vlastného úradu zintenzív-
nila dohliadacia a kontrolná činnosť každej stavby.
Zaostáva výstavba budov v Spišskej Novej Vsi,
v Považskej Bystrici a v Bratislave.

Zásluhou každoročne usporiadaných inštruktáží
a školení sa zvyšuje úroveň plánovania, financova-
nia a účtovníctva.· Uplatnením nových pokynov pre
účtovníctvo sa prehÍbili základy informačnej sú-
stavy a tým aj vnútropodnikového riadenia. Na

pružnejšie spracovanie ekonomických agend na sa-
močinnom počítači je však potrebné urýchliť tvor-
bu program ov.

Činitele ovplyvňujúce plnenie úloh

Rozvoj geodézie a kartografie sa zabezpečuje pre-
dovšetkým v rámci plánu rozvoja vedy a techniky,
na ktorom sa popri Výskumnom ústave geodézie a
kartografie podiefajú aj hospodárske organizácie
rezortu. Výskumná činnosť sa roku 1977 orientovala
na riešenie úloh, ktoré sa týkajú najma otázok
zdokonafovania metód plánovania a riadenia geo-
detickej a kartografickej výroby, mechanizácie a
automatizácie geodetických prác v nad vaznosti na
realizáciu lSGK, tvorby súborov máp pre národné
hospodárstvo a výskumu optimalizácie polohového
a priestorového určovania zemského povrchu. Pro-
blematika bola formulovaná do 17 výskumných
úloh, v čom sú 2 úlohy štátneho plánu.

Snahou je, aby výsledky výskumu sa čo najskar
dostali do praxe a pomáhali tak pri plnení geode-
tických a kartografických prác. K tomu má napo-
m6cť aj vačšia angažovanosť riešitefov pri využí-
vaní výsledkov výskumu, čo sledujú v súčasnosti
3 nadpodnikové racionalizačné brigády. Organizá-
cie rezortu preukazovali výsledky prínosu z 23 vy-
riešených výskumných úloh, ktoré aj realizujú. Jed-
notnosť vykazovania, ale aj vabec výpočet ekono-
mického prínosu očakávaného aj realizovaného zo
zaradenej výskumnej úlohy je zabezpečený osvoje-
ním si Metodických pokynov pre výpočty ekono-
mickej efektívnosti úloh rezortného plánu rozvoja
vedy a techniky SÚGK. lch pozitívny účinok mož-
no očakávať v tomto roku.

Rozvoj automatizácie pokračoval v zmysle kon-
cepcie prijatej SÚGK na obdobie šiestej paťročnice.
Popri ďalšom zdokonalovaní dosial zavedených
automatizačných procesov sa sústredila pozornosť
najma na komplexnú prípravu nasadenia rezortné-
ho stredného počítača EC 1033 a to napÍňaním úloh
podfa osobitného harmonogramu, kde sa sledujú
tak otázky kádrového vybavenia a technického za-
bezpečenia, ako aj programová príprava.

V súčasnosti viac než 100 pracovníkov je zapo-
jené v priamom procese automatizácie a prístrojo-
vý park sa sústavne doplňuje. Automatizácia sa
uplatňuje vo výpočtových a zobrazovacích pracách
v súvislosti s budova ním mapového fondu máp vef-
kých mierok, pri spracúvaní geometrických plánov,
tvorbe a údržbe EN, pri výpočte podrobných bo-
dov a' kresbe inžinierských sietí na technickej ma-
pe mesta, pri r6znych vedeckotechnických výpo-
čtoch, ale aj v kartografii.

Automatizácia ekonomických agend sa postup-
ne rozširuje tak, ako sa buduje rezortný systém
riadenia.

Organizácie rezortu sú v súčasnosti vybavené
prevažne moderným technickým zariadením. Na-
príklad Geodézia, n. p. v Bratislave vlastní naj-
modernejšiu výrobnú linku pre aerotrianguláciu,
všetky podniky Geodézia majú samostatné výrobné
linky pre ortofotomapy, majú moderné stolné po-
čítače, modernizuje sa tiež vybavenie terénnych
meračských pracovísk výkonnými elektronickými
dialkomermi a technickými pom6ckami, je aj mo-
derné polygrafické vybavenie. S ich používaním
rastie tiež odborná zdatnosť pracovník ov. V doko-
nalom využívaní jestvujúcich základných prostried-
kov vo viacerých než jednej pracovnej smene,
vidíme ešte určité rezervy. Aj toto je volné pole
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pre zámery posobenia brigád socialistickej práce,
prípadne komplexných racionalizačných brigád.

V oblasti vynálezcovského a zlepšovatefského
hnutia organizácie vysoko prekračujú predpoklady
uvedené v Programe rozvoja VZH na obdobie 6. plif-
ročnice. V obidvoch rokoch prekročili zámer tak
v počte podaných zlepšovacích návrhov, ako aj
v hodnote celkového spoločenského prospechu.
Najlepšie výsledky v rozvoji VZH v počte podaných
ZN na 100 pracovníkov dosiahla Geodézia, n. p.,
Bratislava až 5,1 ZN/lOO pracovníkovo K rozvoju
ZN n3pomáha tiež každoročne organizovaný Me-
siac vynálezcova zlepšovatefov; v rámci tejto súťa-
že sa poskytuje víťazam aj osobitná finančná od-
mena.

Na zabezpečenie splnenia úloh si každoročne or-
ganizácie vypracovávajú programy komplexnej so-
cialistickej racionalizácie. Ich prínos na plnení plá-
nu nie je zanedbatefný, veď napr. v roku 1977 do-
siahol výšku nad 6 mil. Kčs. Zameranie úloh KSR
je predovšetkým na aplikáciu automatizácie do vý-
robného procesu, efektivnejšie využívanie techniky
pri terénnych meračských prácach, ale aj na skva-
litňovanie organizácie práce.

Sledujúc zásadu, že čím kvalifikovanejší pracov-
ník, tým vačší prínos v plnení úloh, kladieme vef-
ký doraz na politický a odborný rast pracovníkov,
ale aj na výber fl správne rozmiestňovanie kádrov
a kádrových rezerv. Pracovníci nadobúdajú politic-
ký i odborný rast roznymi formami vzdelávania
v podnikovej, rezortnej, ale aj mimorezortnej sú-
stave. V roku 1977 sa politicky vzdelávalo cca 58
percent stálych pracovníkov, školenia a inštruktáží
v rámci Odborového strediska vzdelávania pracu-
júcich na VÚGK sa zúčastnilo 494 pracovník ov, po-
pri zamestnaní študovalo na vysokých školách 83
pracovníkov a na stredných školách 69 pracovní-
kov, pred obhajobou kandidátskej práce sú 4 pra-
covníci. V cyklickom vZdelávaní je zapojené viac
než 300 pracovníkovo

Osobitná pozornosť se venuje mladým pro.covní-
kom. V roku 1977 nastúpili do rezortných organi-
zácií 23 absolventi vysokých škol afi3 absolventi
stredných škol. Všetci majú zostavené plány zá-
cviku.

Investície vkladané do politického a odborného
rastu pracovníkov sa viacnásobne vracajú v skvalit-
není práce a celkovom prístupe k plneniu hospo-
dárskych úloh.

Predpokladom úspešného plnenia úloh je tiež
spokojnosť vyplývajúca za správnej mzdovej poli-
tiky a celkovej starostlivosti o pracovníkov vráta-
ne príjemného pracovného prostredia. V roku 1977
sa v hospodárskych organizáciách dosiahol rast
priemerných miezd o 3,42 %. Všetky organizácie
majú spracované komplexné programy starostli-
vosti o pracovníkov na obdobie 6. paťročnice, rea-
lizáciou ktorých si vytvárajú zdravé pracovné pro-
stredie, zvyšujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci; v r. 1977 sa vyskytlo 17 pracovných úrazov,
čo je o 14 menej ako v roku 1976, ale znížila sa
aj mimopracovná úrazovosť o 30 % oproti roku
1976. Dnes v rezorte už nemáme pracovisko, kde
by neboli vyhovujúce pracovné podmienky s výnim-
kou okresu Trenčín a Spišská Nová Ves, kde už
tiež prebieha nová výstavba.

Do sústavy celkovej ideovopolitickej výchovy
pracovníkov rezortu zapadajú tiež akcie organi-
zované v rámci jednotného systému brannej výcho-
vy. V roku 1977 sa postupne vyrovnali rozdiely
v aktivite na úseku záujmovej brannej činnosti
medzi jednotlivými organizáciami rezortu. Účasť na

podujatiach organizovaných pri príležitosti vý-
znamných branných a politických výročí je vždy
spontánna. Úspešne sa rozvíja morálno-politická
zložka brannej výchovy. Realizácia programu jed-
notného systému brannej výchovy sa chápe a za-
bezpečuje v duchu brannej politiky KSČ tak, aby
sa obrana našej socialistickej vlasti stala záleži-
tosťou každého občana.

Posobenie vyššie uvedených činitelov na pracov-
níkov rezortu má pozitívny odraz v ich prístupe
k plneniu úloh. Tento prístup sa konkretizuje for·
mou prijímania a plnenia socialistických závazkov;
ich hodnota v plnení prekročila 7 mil. korún.

Pri plnení hospodárskych úloh je doležitá orga-
nizácia práce a efektívnosť riadiacej práce vobec.
V priebehu minulého roka sa organizácie bez vač-
ších rušivých momentov vyporiadali s uvedením no-
vých vefkoobchodných cien - v tomto roku vy-
konávaný híbkový rozbor presnejšie poukáže na
prípadné nesprávnosti. Venovala sa pozornosť skva-
litneniu plánovania. Organizácie si vytvárajú vnú-
tropodnikové normy a normatívy a zdokonalujú
systém vnútropodnikového riadenia tiež vypraco-
vaním príslušných pravidiel a zásad. V n. p. Geo-
dézia Prešov uskutočnili technickoekonomickú kon-
ferenciu venovanú otázkam zdokonalenia vnútro-
podnikového riadenia. SÚ však žiadúce aj ďalšie
akcie podobného rázu v záujme výmeny skúseností.

V organizáciách sa venuje pozornosť tiež práv-
nej výchove a propagande, pričom sa zdorazňuje
dodržiavanie a upevňovanie socialistickej zákon-
nosti, prehlbovanie právneho vedomia a zvyšova-
nie účinnostiprávnych predpisov. Pozitívny odraz
tejto činnosti sa prejavuje v znížení prípadov po-
rušovania predpisov, hoci na úseku dodávatelsko-
-odberatefských vzťahov a ochrany a správy národ-
ného majetku je ešte čo zlepšovať. Zlepšenie sa
očakáva pri doslednom dodržiavaní vydanej vy-
hlášky o základných podmienkach dodávky geode-
tických a kartografických prác, ako aj pokynov
pre sledovanie využívania prístrojov v hospodár-
skych organizáciách, kde nie je ešte uspokojivý
stav najma pri smennosti fotogrametrických prí-
strojov. Vhodnou a praktickou pomockou v riadia-
cej činnosti sa stal "Súbor právnych predpisov
z odboru geodézie a kartografie a súvisiace pred-
pisy", ktoré umožňuje uživatefom manipuláciu a
urýchlené nazretie do príslušného právneho pred-
pisu.

Plán úloh organizácií rezortu fi3. rok 1978 naplňu-
je zámery šiesteho paťročného plánu tak v eko-
nomickej oblasti ako aj vo vecnej náplni. V pod-
state sa zachováva štruktúra úloh ako v predchá-
dzajúcich rokoch. Naďalej základnou úlohou Zll-
stáva budovanie mapového fondu máp vefkých mie-
rok, pričom narastá rozsah intravilánov. Na za-
bezpečenie úlohy sú nevyhnutné organizačné opa-
trenia a ešte intenzívnejšie uplatňovanie nových
technológií a vysokej automatizácie. Skracovanie
výrobného cyklu pod 3 roky vyžaduje doslednú
organizáciu práce a presné plnenie harmonogra-
mov kooperačných prác.

Popri ďalšom skvalitňovaní všetkých prác evi-
dencie nehnutefností a ochrany pofnohospodárske-
ho podneho fondu pristupujú úlohy vyplývajúce
z nových právnych noriem na úseku lesného hos-
podárstva. Budú sa zabezpečovať v úzkej spolu-
práci S organizáciami lesného hospodárstva.
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Aj v roku 1978 musíme rátať s prijímaním požia-
davlek na geodetické a kartografické práce, ktoré
budú ukladať stranícke a vládne uznesenia ako ce-
lospoločensky nutné akcie. Mali by sa s nimi vy-
poriadať predovšetkým podniky v rámci vlastných
výrobných kapacít a socialistických závazkov.
Vyhotovanie mapových podkladov pre meliorá-

cie, pre výstavbu vodných diel, spracovanie technic-
kých máp miest, geodetické a kartografické práce
pre výstavbu a dokumentáciu diafkových produk-
tovodov, pre ochranu kultúrnych a historických
pamiatok, ale aj spracovanie a vydávanie kartogra-
fických diel s roznou tématikou budú bežnou pra-
covnou náplňou organizácií rezortu roku 1978.
Na zabezpečenie splnenia napatého plánu roku

1978 'Si každá organizácia vypracovala premyslený
súbor opatrení, zameraný na uplatňovanie progre-
sívnej technológie na všetkých výrobných úsekoch,
na dokonalé využívanie výsledkov vedeckej a vý-
skumnej činnosti a zlepšovacích návrhov, na reali-
zovanie plánu komplexnej socialistickej racionali-
zácie, ale predovšetkým na široko rozvinuté závaz-
kové hnutie a socialistické súťaženie a na dobrú
organizáciu práce.
Za významnú sa považuje činnosť sledujúca zvý-

šenie kvality všetkej činnosti. Rozpracováva sa sy-
stém komplexného riadenia kvality, ktorý vychádza
z princípu, že zodpovednosť za kvalitu výsledkov
nesie každý pracovník v takej miere, v akej sa
osobne podiela na činnosti.
Nie menej doležitou je tiež stránka efektívnosti

výroby a ostatnej činnosti. V tejto oblasti ide
najma o dosledné využívanie jestvujúcich základ-
ných fondov, šetrenie materiálom, energetikou, po-
honnými hmotami a znižovaním nákladorv vobec.
Zlepšenie očakávame aj v upevňovaní štátnej a

plánovacej disciplíny, v spresňovaní metodiky plá-
novania, v zdokonafovaní sústavy ekonomických
pák, v skvalitňovaní vnútropodnikového riadenia.
Trvalou súčasťou práce všetkých pracovníkov sa

musí stať zápas proti ned.ostatkom, proti fahostaj-
nosti. Musíme zVýšiť kvalitu rozhodovacieho a ria-
diaceho procesu na všetkých stupňoch riadenia tak,
ako to povedal súdruh Husák na zasadaní 9. pléna
ÚV KSČ 1. decembra minulého roku "Otázky kvali-
ty a účinnosti každého riadenia, sústavného zdoko-
nafovania štýlu a metod práce, racionálnej defby
zodpovednosti a úloh, sústavnej kontroly plnenia,
nmsia byť ovefa viac v popredí našej pozornosti".
Musíme dosiahnuť zvýšenie účinnosti riadenia a

to predovšetkým zmenou štýlu práce s dorazom na
aktívne riešenie problémov. "Zmeniť štýl práce ma-

mená predovšetkým vypracovať na každom úseku
konkrétny a kontrolovatefný súbor opatrení ako
záruku na zvládnutie úloh komplexného plánu;
zodpovedne zabezpečovať plánované úlohy hneď od
začiatku roka; zlepšiť hospodárnosť a úspornosť
v materiálovej spotrebe i v spoločenských výdav-
koch; upevňovať disciplínu v každom smere poso-
benia; všade dosahovať vysokú úroveň organizova-
nosti práce; aktívne a účinne posobiť na rozvoj
iniciatívy pracujúcich a jej efektívny obsah; s uzne-
seniami sa nielen stotožňovať, ale ich bez zvyšku
plniť aj kontrolovať a prípadné nesplnenie nielen
konštatovať, ale analyzovať, vyvodzovať príslušné
závery, účinnejšie opatrenia a keď treba i postihy".
V týchto slovách je v podstate uložené všetko, čo
máme robiť v záujme úspešného splnenia úloh
roku 1978.

Organizácie rezortu Slovenského úradu geodézie
a kartografie preukázali v prvých dvoch rokoch
šiestej paťročnice svoj kladný vzťah k plneniu
úloh, ktoré pre rezort vyplynuli zo záverov XV.
zjazdu KSČ, ale aj z uznesení následných zasada-
ní ÚV KSČ. Plány v rozhodujúcich ekonomických
ukazovatefoch splnili, vysoko prekročili hlavne
plán geodetických a kartografických prác sledo-
vaný tiež v naturálnych jednotkách. Opatrenia na
zabezpečenie plnenia plánu na rok 1978, ako ich
majú vypracované všetky organizácie a ako boli
tiež prijaté na aktíve vedúcich pracovníkov rezort-
ných organizácií, predsedov ZO KSČ, ZV ROH, ZO
SZM, najlepších pracovníkova vedúcich BSP, kto-
ré vychádzajú z usnesenia ÚV KSČ z 1. 12. 1977,
nám dávajú právo predpokladať, že úlohy plánu
tretieho roku šiestej paťročnice sa splnia. Záruku
vidíme tiež v skutočnosti, že všetky organizácie
rezortu na aktíve 22. 2. 1978 vyhlásili svoje socia-
Hstické závazky smerujúce na zabezpečenie splne-
'da plánu, ale aj v úspešnej činnosti 132 súťažia-
~lch BSP, v ktorých je 1096 členov nositefmi bron-
~ového odznaku a 133 nositefmi strieborného od-
v.naku, ako aj v činnosti 19 komplexných raciona-
lzačných brigád, z ktorých už niektoré svoju úlohu
:;plnili, ale vytvárajú sa dalšie.
Pracovníci organizácií rezortu už mnohokrát pre-

ukázali svoju politickú a odbornú vyspelosť a iste
ju preukážu aj pri plnení úloh roka 1978, tým skor,
že ide o rok, v ktorom sa aj v našom rezorte v pod-
state rozhoduje o spi není úloh celej šiestej paťroč-
nice.
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o existenci universální funkce
růstu nivelační chyby

Ing. Emanuel Kolenatý, CSc.,
katedra vyšší geodézie stavební

fakulty ČVUT v Praze

Nivelační chyby se při poměrné jednoduchosti metody
geometrické nivelace řídí složitými zákony. Funkce,
která by přesně vystihla celkovou střední chybu nive.
lace .

by byl dosti složitý výraz v různých mocninách délky
pořadu L, převýšení h a počtu sestav 'JI.

Takováto funkce je pro praxi nepoužitelná pro svou
komplikovanost a tudíž i nehospodárnost. Ve všech
běžných případech však pro výpočet střední chyby
a tím i váhy nivelace se dobře osvědčila funkce pouze
jednoho argumentu - a to délky nivelované tratě.
Tedy

Ze statistického materiálu československé jednotné
nivelační sítě (ČSJNS) se v dalším pokusíme nalézti
takovou funkci, která by měla všeobecnou platnost
pro libovolnou délku nivelace.

Střední chyba výsledku dvojí nivelace
a statistický materiál

Střední chyba průměru dvojí nivelace v oddíle
o délce R je dána vzorcem:

kde z je četnost rozdílů e dvojí nivelace. Její hodnoty
byly určeny ze 6 830 nivelačních oddílů pořadů I. řádu
z polygonů A-P ČSJNS a seskupeny do tříd podle
délek oddílů. Jsou uvedeny v tabulce 1, sl. 6 se svou
vahou p = z ve sl. 2, řádek 1 až 5. Tutéž střední
chybu výsledku dvojí nivelace je možno určit z uzá·

m~ = [cpcp] .
z

K určení této střední chyby bylo použito 414 nive-
lačních polygonů III. řádu v polygonech A-N
ČSJNS. Tyto polygony, jejichž uzávěry jsou náhod-
ným výběrem ze základního souboru všech možných
hodnot uzávěrů z ČSJNS, byly sdružovány po dvou až
třiadvaceti. Tím vzniklo postupně 1 071 nových
polygonů se stále větším obvodem a novými uzávěry.
Takto získané nové polygony byly roztříděny podle
délky obvodu do 10 tříd. Vypočtené hodnoty střední
chyby z rov. (4) jsou ve sl. 6 a jejich váha p = z ve sl. 2
tabulky 1 v řádcích 6-15. Protože oboje chyby jsou
rovnocenné, jsou dále i v tabulce značeny stejným
symbolem m. Střední hodnoty'třídních délek oddílů
či polygonů jsou pod stejným značením L uvedeny
ve sloupci 3 této tabulky.

Na základě poznatků o vhodnosti aproximujících
funkcí středních chyb [2] volme následující funkce,
o nichž lze předpokládat, že mohou dobře vyjádřit
růst nivelační chyby s délkou nivelace jak pro krátké,
tak i pro dlouhé vzdálenosti, tj. vhodně vyrovnat
empirický polygon těchto středních chyb dvojí nive-
lace, sestrojený na obr. 1, kde ploška kroužku je úměr-
ná četnosti (váze p = z) jednotlivých středních chyb.

Funk~e m = cxV:L.
Chceme, aby vyrovnané hodnoty střední chyby

i p L VY; p.VY; m' m rTi v iii v iii v
--

V(6) (8)-(7) (l0) - (7) (12) - (7)
--

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I 1836 0,16 0,40 734,4 0,04 0,20 0,50 +0,30 0,16 -0,04 0,11 -0,09
2 3391 0,48 0,69 2339,8 0,09 0,30 0,87 +0,57 0,33 +0,03 0,24 -0,06
3 1240 0,80 0,89 1103,6 0,15 0,39 1,12 +0,73 0,46 +0,07 0,35 -0,04
4 337 1,12 1,06 357,2 0,20 0,45 1,34 +0,89 0,57 +0,12 0,44 -0,01
5 26 1,46 1,21 31,5 0,24 0,49

I
1,52 +1,03 0,68 +0,19 0,54 +0,05

6 221 40,00 6,32 1396,7 93,29 9,66 7,96 -1,70 5,98 -3,68 5,63 -4,03
7 282 95,00 9,75 2749,5 155,15 12,46 12,28 -0,18 10,56 -1,90 10,40 -2,06
8 133 145,00 12,04 1601,3 225,92 15,03 15,17 +0,14 13,95 -1,08 14,04 -0,99
9 74 195,00 13,96 1033,0 330,48 18,18 17,59 -0,59 16,94 -1,24 17,33 -0,85
10 62 245,00 15,65 970,3 442,83 21,04 19,72 -1,32 19,69 -1,35 20,37 -0,67
11 50 295,00 17,18 859,0 446,04 21,12 21,65 +0,53 22,24 +1,12 23,25 +2,13
12 62 345,00 18,57 1151,3 471,67 21,72 23,40 +1,68 24,65 +2,93 25,98 +4,26
13 61 395,00 19,87 1212,1 487,11 22,07 25,04 +2,97 26,95 +4,88 28,60 +6,53
14 67 445,00 21,10 1413,7 811,19 28,48 26,59 -1,89 29,15 +0,67 31,13 +2,65
15 59 500,00 22,36 1319,2 873,74 29,56 28,17 -1,39 31,47 +1,91 33,81 +4,25
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Známým postupem vyrovnání zprostředkujících po-
zorování určíme hledanou neznámou:

(X + ml)(. = (1,26 ± 0,04) mm.

Vyrovnané hodnoty

m = 1,26mm.VL

jsou vyčísleny ve sloupci 8 s příslušnými opravami v
ve sl. 9 tabulky 1. Součet zvážených čtverců oprav

[pvv] = 4086,14.

Vi= log (X + fJ log Li -log mi . (8)

Vyrovnáním obdržíme tyto hodnoty neznámých:

(X ± ml)(. = (0,53 ± 0,03) mm;

fJ ± mp = 0,66 ± 0,02

log m = 0,723 -1 + 0,66.log L

dá hledanou aproximativní funkci

Pro volbu další možné funkce vyjděme z následující
úvahy: V ČSJNS byla nalezena z nivelačních pořadů
mezi styčnými body střední kilometrová chyba
TL = 1] (= lim URl = 0,41 mm ([1], str. 259) a celková
střední kilometrová chyba, určená z uzávěrů poly-
gonů III. řádu o průměrné délce Lm = 192 km,
TL.<p = 1,26 mm ([2]). Chceme-li získat universální
funkci, vystihující růst nivelační chyby m s délkou
nivelace, měla by se střední kilometrová chyba m =
= 1]LfJ, vypočtená z nesouhlasů e pro délku pořadu
L = Lm, rovnat střední kilometrové chybě m = TL.<p'

.VL, vypočtené pro tutéž délku pořadu, neboť se [2]
pro ČSJNS ukázala oprávněnost Vignalovy teorie
o růstu nivelační chyby s odmocninou délky nivelo-
vané tratě pro L = 50 km. Tedy

fJ = log (1,26. Vl92) -log 0,41 _
log 192 - 0,71 .

můžeme posoudit z grafů těchto funkcí na obr. 1,
kde jsou zakresleny společně s empirickým polygonem
středních chyb m. Z průběhu nalezených funkcí je
zřejmé, že ani jedna nevyhovuj e požadavku "uni.
versální" funkce. Funkce (6) celkem dobře vystihuje
růst střední chyby na velké vzdálenosti, ale, i když
dává nejmenší hodnotu součtu zvážených čtverců
oprav z uvažovaných funkcí, je nevhodná pro vzdá·
lenosti menší než 50 km, což ovšem pouze znovu po-
tvrzuje Vignalovu teorň. Ve vzdálenostech do 1,5 km
opravy dokonce převyšují "naměřené" hodnoty funk·
cel Funkce (10) a (12) se lépe přimykají empirickému
polygonu do vzdálenosti 1 km, pak v rozmezí délek
nivelace 150-300 km a pro větší vzdálenosti opět
odporují "naměřeným" hodnotám.

Nepodařilo se tedy nalézti vhodnou universální
funkci, aproximující chyby výsledků dvojí nivelace
III. řádu ČSJNS pro libovolnou vzdálenost.

Statistický materiál pro určení růstu střední chyby m
v síti I. a II. řádu ČSJNS

K určení nejvhodnější universální funkce, která by
vystihovala růst střední chyby výsledků dvojí nivelace
pro sítě, zaměřené metodou velmi přesné nivelace,
použijeme jednak sdružené třídní hodnoty středních
chyb mR, uvedených v tab. 1, řádek 1-5, a jednak
třídních hodnot středních chyb

vypočtených z nesouhlasů A dvojí nivelace v úsecích L.
Tyto hodnoty jsou počítány z materiálu ČSJNS
([4], tab. 5).

m~= [tptp]
z

polygonů I. a II. řádu ČSJNS se šířkou třídních
intervalů 20 km. Všechny skupinové střední nivelační
chyby ml ml, m~ jsou uvedeny ve sloupci 6 tabulky 2
a sice mt v řádku 1-5, mi v řádku 6-15 a m~ v řád-
cích 16-33. Třídní četnosti z = p jsou ve sloupci 2
a příslušné délky nivelačních oddílů, úseků či poly-
gonů ve sloupci 3 pod jednotným značením L.

Nyní opět stejným způsobem určíme neznámé
koeficienty u zvolených vyrovnávacích funkcí:

Funkce m = (XVI:.
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i p L VI: pVI: m' m fh, v in v in v
-- --- ---

Vw (8)-(7) (10) - (7) (12) - (7)
--
(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I
-

1 1836 0,16 0,40 734,40 0,04 0,20 0,24 + 0,04 0,18 - 0,02 0,13 -0,07
2 3391 0,48 0,69 2339,79 0,09 0,30 0,42 + 0,12 0,31 f 0,01 0,26 -0,04
3 1240 0,80 0,89 1103,60 0,15 0,39 0,54 + 0,15 0,40 + 0,01 0,36 -0,03
4 337 1,12 1,06 357,22 0,20 0,45 0,64 + 0,19 0,48 + 0,03 0,44 -0,01
5 26 1,46 1,21 31,46 0,24 0,49 0,73 + 0,24 0,55 + 0,06 0,52 +0,03
6 561 10,00 3,16 1772,76 1,68 1,30 1,91 + 0,61 1,44 + 0,14 1,75 +0,45
7 280 20,00 4,47 1251,60 3,35 1,83 2,70 + 0,87 2,04 + 0,21 2,71 +0,88
8 186 30,00 5,48 1019,28 5,94 2,44 3,30 + 0,86 2,50 + 0,06 3,49 +1,05
9 140 40,00 6,32 884,80 6,52 2,55 3,81 + 1,26 2,89 + 0,34 4,19 +1,64

10 112 50,00 7,07 791,84 8,71 2,95 4,26 + 1,31 3,24 + 0,29 4,82 +1,87
11 93 60,00 7,75 720,75 9,87 3,14 4,67 + 1,53 3,55 + 0,41 5,41 +2,27
12 80 70,00 8,37 669,60 10,45 3,23 5,05 + 1,82 3,83 + 0,60 5,96 +2,73
13 70 80,00 8,94 625,80 12,15 3,49 5,39 + 1,90 4,10 + 0,61 6,48 +2,99
14 62 90,00 9,49 588,38 17,51 4,18 5,72 + 1,54 4,35 + 0,17 6,98 +2,80
15 56 100,00 10,00 560,00 17,47 4,18 6,03 + 1,85 4,59 + 0,41 7,46 +3,28
16 1 30,00 5,48 5,48 27,88 5,28 3,30 - 1,98 2,50 - 2,78 3,49 -1,79
17 2 50,00 7,07 14,14 8,12 2,85 4,26 + 1,41 3,24 + 0,39 4,82 +1,97
18 6 1 70,00 8,37 50,22 48,28 6,95 5,05 - 1,90 3,83 - 3,12 5,96 -0,99
19 32 90,00 9,49 303,68 86,73 9,31 5,72 - 3,59 4,35 - 4,96 6,98 -2,33
20 58 110,00 10,49 608,42 129,72 11,39 6,33 - 5,06 4,81 - 6,58 7,92 -3,47
21 60 130,00 11,40 684,00 136,41 11,68 6,87 - 4,81 5,23 - 6,45 8,80 -2,88
22 23 150,00 12,25 281,75 108,23 10,40 7,31 - 3,09 5,62 - 4,78 9,63 -0,77
23 7 170,00 13,04 91,28 208,16 14,43 7,86 - 6,57 5,99 - 8,44 10,42 -4,01
24 3 190,00 13,78 41,34 85,13 9,23 8,31 - 0,92 6,33 - 2,90 11,18 +1,95
25 1 210,00 14,49 14,49 9,80 3,13 8,74 + 5,61 6,66 + 3,53 11,91 +8,78
26 2 240,00 15,49 30,98 62,16 7,88 9,34 + 1,46 7,13 - 0,75 12,95 +5,07
27 7 290,00 17,03 119,21 267,88 16,37 10,27 - 6,10 7,84 - 8,53 14,59 -1,78
28 4 310,00 17,61 70,44 288,58 16,99 10,62 - 6,37 8,11 - 8,88 15,22 -1,77
29 2 330,00 18,17 36,34 370,64 19,25 10,96 - 8,29 8,36 -10,89 15,83 -3,42
30 4 350,00 18,71 74,84 154,09 12,41 11,28 - 1,13 8,62 - 3,79 16,43 +4,02
31 6 370,00 19,24 115,44 235,91 15,36 11,60 - 3,76 8,86 - 6,50 17,01 +1,65
32 1 390,00 19,75 19,75 125,89 11,22 11,91 + 0,69 9,10 + 2,12 17,59 +6,37
33 1 415,00 20,37 20,37 689,06 26,25 12,28 -13,97 9,39 -16,86 18,29 -7,96

ex ± ma. = (0,45 ± 0,01) mm;

f3 ± m/3 = 0,503 ± 0,01 .

sestrojíme stejnou úvahou jako v předcházejícím
odstavci. Protože však v ČSJNS byla vyrovnáním
27 uzavřených polygonů I. řádu o průměrné délce
Fm = 330 km zjištěna úplná střední kilometrová
chyba 7:'1' = 0,88 mm ([IJ, str. 259), dosaďme tyto
hodnoty do rov. (11), kde ponecháme 'YJ = 0,41 mm.
Hledaný exponent

f3 = log 0,88 + 0,5.log 330 -log 0,41------------ = 0,63
log 330

provedeme opět porovnáním s empirickými poly-
gony třídních hodnot středních chyb výsledků dvojí
nivelace mR, mL, mrp (obr. 2).

Zjišťujeme, že funkce (15) se nejméně přimyká
polygonu v krátkých vzdálenostech (mR). I pro apro-
ximaci polygonu chyb na střední vzdálenosti (mL)
je nevhodná, právě tak jako pro vyjádření střední
chyby, určené z uzávěrů polygonů.

Funkce (16) lépe vystihuje růst střední chyby s dél-
kou nivelace v rozmezí L = Oaž 100 km, ale pro větší
délky L je nejméně vhodná.

Poslední z uvažovaných funkcí (17) je sice vhodná
pro vyjádření růstu střední ohyby m pro vzdálenosti
okrajové - dobře vystihuje růst mR a mrp - což se
ovšem dalo očekávat již při jejím výpočtu, ale je nej-
méně vhodná ze všech uvažovaných funkcí pro úseky
či pořady, jejichž délky jsou v rozmezí 10 až 100 km.
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Z uvedeného rozboru nalezených funkcí je patrné,
že právě tak jako pro přesné nivelace, tak ani pro
velmi přesné nivelace v územních podmínkách našeho
státu neexistuje universální funkce, která by vy.
jadřovala růst střední chyby výsledku dvojí nivelace
s libovolnou délkou pořadu.
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Studium periodických chyb
u gravimetrůWORDEN
a CG·2 (SHARPE)

1. Úvod

Při měření gravimetrem WORDEN č. 961 v průběhu
roku 1975 se ukázalo, že výsledky nesouhlasí s ostatní·
mi gravimetry. Po rozboru bylo zjištěno, že výsledky
měření gravimetrem WORDEN č. 961 jsou zatíženy
systematickou periodickou chybou o periodě 100 dílků
v odečítacím zařízení jemného šroubu, která může
dosahovat hodnoty až 1 {-tm.s-2• (1 (-tm.s-2 = 0,1
mGal)
Pro studium periodických chyb odečítacích zařízení

jemných šroubů gravimetrů OG·2 (SHARPE) a WOR·
DEN byla proto zřízena v roce 1976 v prostoru Geode-
tické observatoře Pecný speciální gravimetrická
mikrozákladna.
V souvislosti s konstrukcí přístroje lze předpokládat

u obou typů gravimetrů přítomnost periodické chyby
s periodou 100 dílků a u gravimetrů OG-2 (SHARPE)
dále periodickou chybu s periodou 10 dílků (tomu
odpovídají u většiny gravimetrů těchto typů přibližné
hodnoty period 100 {-tm.S-2 a 10 (-tm.S-2). .

Pro podchycení periodické chyby o periodě 100 {-tm.
•S-2 je zapotřebí mít k dispozici základnu, obsahující
alespoň 5 bodů, o celkovém rozsahu 100 {-tm.s-2
s intervalem 25 {-tm.S-2. Obdobně pro určení perio-
dické chyby o periodě 10 {-tm.S-2 potřebujeme základ-
nu alespoň s 5 body o celkovém rozsahu 10 !Lm. S-2
s intervalem 2,5 {-tm.s-2•
Na. GO Pecný byla proto zvolena základna, obsa-

hující 10 bodů. Přehled bodů s přibližnými hodnotami
relativní tíže je uveden v Tab. 1.
2 Body 172, 1726 a 1727 jsou stabilizované body čs.
ravimetrických základů. Bod 2229 je situován na

Ing. Lubomír Trager, CSc.,
Ing. Karel Diviš, CSc.,
Ing. Stanislav Olejník,

Geodetický ústav, n. p., Praha

dlažbě příjezdové cesty na GO Pecný, bod 2230 je
totožný s koncovým bodem základny pro délková
měření na GO Pecný, body 2231 až 2235 jsou rozmí-
stěny na schodišti měřické věže na GO Pecný.

Při volbě metodiky měření bylo nutno vzít v úvahu,
že na jedné straně chceme určit periodické chyby
odečítacích zařízení jemného šroubu gravimetrů OG-2
(SHARPE) a WORDEN, na druhé straně však ne-
známe tíhové rozdíly mezi jednotlivými body na zá-
kladně.
Bylo proto nutno zvolit takovou metodiku, která

by současně umožnila podchytit periodickou chybu
i určit tíhové rozdíly mezi jednotlivými body základny.
Vyšli jsme z předpokladu, že provedeme-li měření

na základě v řadě skupin tak, aby odečtení gravimetru

01810 a název bodu
u,

!J.ffi.S-2

2235 Pecný, věž 5 0,0
2234 Pecný, věž 4 2,5
2233 Pecný, věž 3 5,2
2232 Pecný, věž 2 7,8
2231 Pecný, věž 1 10,9
1727 PEONÝ, VĚŽ 13,3
1726 Pecný, budova 37,0
2230 Pecný, vchod 64,1
2229 Pecný, cesta 87,6
172 Ondřej ov, hřiště 99,2
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na zvoleném výchozím tíhovém bodě v jednotlivých
skupinách byla rovnoměrně rozložena po celé předpo-
kládané periodě, potom průměrné tíhové rozdíly
k výchozímu bodu určené ze všech skupin budou zba-
veny vlivu periodických chyb.

V průběhu jednoho dne se zaměřily dvě skupiny,
jedna dopoledne a druhá odpoledne s krátkou polední
přestávkou. Aby každá skupina představovala samo-
statnou jednotku, byl na začátku polední přestávky
přestaven rozsah gravimetru tak, aby čtení jemného
šroubu se změnilo přibližně o 52 až 53 dílky. Odchylka
2 až 3 dílky od hodnoty 50, tj. předpokládané poloviny
periody, byla použita záměrně, aby se prostřídala
odečtení na jednotlivých dílcích a bylo možno podchy-
tit současně i případnou periodu 10 dílků.

Za výchozí bod byl zvolen bod 1727 Pecný, věž.
Základna v jedné skupině byla zaměřena čtyřnásob-
nou profilovou metodou. Rozdíly čtení na výchozím
bodě mezi jednotlivými skupinami byly přibližně 12
až 13 dílků u obou gravimetrů. Grupa 8 skupin tak
rovnoměrně pokryje celou předpokládanou periodu
100 dílků.

U gravimetru OG-2 (SHARPE) č. 174 bylo v roce
1976 zaměřeno celkem 8 skupin (1 grupa), v roce
1977 pak celkem 16 skupin rozdělených do dvou
grup. Měření v každé ze tří grup bylo uskutečněno
přibližně na stejných čteních uprostřed stupnice.
U gravimetru WORDEN č. 961 bylo zaměřeno v roce
1976 celkem 16 skupin rozdělených do dvou osmi·
členných grup, v roce 1977 také 16 skupin, rozděle.
ných do jedné grupy o 8 skupinách a dvou grup
po 4 skupinách. Měření ve všech třech grupách po 8
skupinách se uskutečnila přibližně na stejných čteních
uprostřed stupnice. Jedna grupa o 4 skupinách byla
zaměřena pobliže dolního konce stupnice, druhá grupa
o 4 skupinách pak pobliže horního konce stupnice.

Kromě toho byl v roce 1976 oběma gravimetry
zaměřen v několika skupinách metodikou A-B-A-
-B-A-B-A-B-A přímo rozdíl 50 [Lm.s-2 mezi
body 1726 a 2229 při různých nastaveních jemného
šroubu a gravimetrem OG-2 (SHARPE) pak ještě roz-
díl 5 [Lm.8-2 mezi body 2231 a 2233.

o o o
...•~•
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Všechna měření byla zpracována na počítači
MINSK 32 podle programů vyvinutých v GÚ Praha
[I, 2]. Výpočet vyrovnaných tíží jednotlivých bodů
základny byl proveden odděleně pro jednotlivé sku-
piny. Jako výchozí byl zvolen bod 1727 Pecný, věž
s přijatou hodnotou tíže 100 [Lm. S-2.
Odvození periodické chyby v prvé aproximaci

mělo charakter přibližného výpočtu - hlavním
účelem bylo zjistit přítomnost periodické chyby s pe-
riodou 100 dílků a odhadnout její průběh. Dále bylo
důležité ujasnit si celou problematiku zpracování tak,
aby bylo možno sestavit programy pro určení perio-
dických chyb na počítači (plánuje se na rok 1978).
Na obr. I jsou znázorněny odchylky od celkového

průměru pro měření z roku 1976 pro gravimetr WOR-
DEN 961 a v obr. 2 pro gravimetr OG-2 (SHARPE)
č.I74.
Při určení periodické chyby jsme vycházeli z toho,

že odečítací zařízení gravimetru má periodickou chybu
s periodou 100 dílků a její hodnota LI má tvar

A A' 2 n+B
LJ = sm 7t 100

a amplitudou A v [Lm.s-2 a fázovým posunutím B
v dílkách odečítacího zařízení n.
Pro gravimetr WORDEN č. 961 byly odvozeny

hodnoty periodické chyby ve tvaru

A O33 . 2 n + 55 2
LJ = , sm 7t 100 [Lm.s-

Z měření tíhového rozdílu o velikosti 50 [Lm. S-2
byl početně odvozen vztah

o ••.. ..•..... ..

A' = 028 . 2 n + 66
LJ , sm 7t 100

a po vypuštění 2 měření, která vybočovala z řady

A" _ O31 . 2 n + 64,4 -2
LJ - , sm 7t 100 [LID. s .

Ukazuje se poměrně dobrý souhlas mezi hodno-
tami LI, LI', LI" . Jako konečné hodnoty byly použity
hodnoty LI, které jsou uvedeny v Tab. 2.

I
LI

n
,",m.s-'

O -0,102
5 -0,194
10 -0,267
15 -0,314
20 -0,330
25 -0,314
30 -0,267
35 -0,194
40 -0,102
45 0,000
50 0,102
55 0,194
60 0,267
65 0,314
70 0,330
75 0,314
80 0,267
85 0,194
90 0,102
95 0,000
100 -0,102

,
,'"

T '

o-

~•...•.. .....

Obr. 3. Gravimetr WORDEN é. 961 ~ 00 Pecný 1977 (Při výpočtu zápisníku zahrnuta již periodická chyba LI
. podle Tab. 2)
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Uvážení periodické chyby L1 pro gravimetr WOR.
DEN č. 961 při zpracování měření z roku 1976 a 1977
(obr. 3) ukazuje, že ve výsledcích není již patrný
periodický charakter.

Rozbor měření gravimetrem OG·2 (SHARPE) č. 174
ukazuje rovněž na přítomnost periodické chyby s pe.
riodou 100 dílků, její amplituda bude však menší než
0,1 fLm.S-2 a její určení bude možné pouze použitím
definitivního výpočetního postupu na samočinném
počítači.

Zanedbání periodické chyby u gravimetru WOR-
DEN č. 961 může způsobit mezi dvojím měřením
tíhového rozdílu diferenci až 1,3 fLm.s -2, která něko·
likrát převyšuje přesnost měření tímto gravimetrem.

Předpokládaná periodická chyba u gravimetru
OG·2 (SHARPE) č. 174 se uplatní při velmi přesných
měřeních s požadovanou přesností alespoň O, I fLm.S-2.

Doporučuje se věnovat pozornost studiu periodic.
kých chyb u všech gravimetrů těchto typů.
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Budování účelových informačních
souborů a jejich využívání pro tvorbu
tematických map automatizovaným
kartografickým systémem

Jedním z přímých důsledků sociálního a ekono·
mického rozvoje naší společnosti je i stoupající
poptávka po kvalitních, zejména pak tematických
mapách pro různé oblasti našeho národního hos·
podářství. Současné prostři8dky a metody tvorby
a obnovy tematických map nestačí již zcela po-
krýt tyto vzrůstající požadavky jak z hlediska kva-
lity, tak i kvantity. Soudobý rozvoj techniky však
vedle racionalizace sběru údajů a dalších zdoko-
nalení vytváří předpoklady pro řešení této proble-
matiky ft pro podstatné zvýšení podílu mechaniza-
CH a B.utomatizace v mapové tvorbě.

Efektivní tvorba tematických map a zejména pak
pravIdelná aktualizace jejich obsahu vyžaduje vy-
tvoření oripovídající základny. Tuto úlohu lze ře-
šit vybudováním produkčního systému pro potřeby
tvorby tematických map. Koncepce tohoto systému
byl u vypracována kolektivi8m řešitelů Výzkumné-
ho střediska 090 a je založena na budování samo-
statných ú čelo v Ý c h informačních souborů,
které :ytvářejí moduly Kartografického informač-

Ing. Marie Horová, CSc.
Výzkumné středisko 090, Praha

Ing. Zdeněk Širůček,
Vojenský zeměpisný ústav, Praha

ního systému. Tyto účelové informační soubory
obsahují tematická data, představující obsah jed-
notlivých druhů map; uvedená data se váží na
obecně zieměpisný základ, jenž tvoří sjednocující
bázi a uvádí tak jednotlivé tematické informace
do vzájemných prostorových vazeb.

V současné době je navržená koncepce Karto-
grafického informačního systému experimentálně
ověřována ve Výzkumném středisku 090 s cíli8m
vybudovat postupně účelové informační soubory
obsahující kvalitní a aktuální data v potřebném
rozsahu, rozlišovací úrovni a vhodné formě. Při-
tom se sleduje orientace jejich využití pro tvorbu
a aktualizaci jednotlivých druhů tematických map,
případně specializovaných studií podle požadavků
uživatelů.

Účelové informační soubory jsou tvořeny soubo-
rem uspořádaných dat, odpovídajících obsahu
jednotlivých tematických map v digitální příp.
i nedigitální formě. Pro ovládání souborů číslic o-
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vých údajů jsou vytvářeny soubory řídících pro-
gramů.
pata digitální části souboru se ukládají na mag-

netickou pásku zhotov ovanou na· počítači EC 1030
po jednotlivých listech tematických map v závis-
losti na kvalitativních a kvantitativních možnos-
tech informačních zdrojů. Niedigitální část soubo-
ru tvoří grafické a textové dokumenty zpravidla
ve formě mikrozáznamů.
Základní funkce účelových informačních soubo-

rů spočívá především ve shromažďování a posky-
tování dat pro automatizovanou tvorbu a zejména
pravidelnou obnovu tematických map automatizo-
vaným kartografickým systémem.
RealizaCle výstavby účelových informačních sou-

borů se předpokládá v těchto základních etapách:
sběr podkladových informací a příprava vstup-
ních dat pro počítačové zpracování,
počítačové zpracování vstupních dat a vytvo-
ření účelových informačních souborů,
údržba účelových informačních souborů a for-
my výstupu.

2.1. Sběr podkladových informací a příprava
vstupních dat pro počítačové zpracování

V zásadě lze předpokládat tyto formy podklado-
vých materiálů s informacemi pro naplňování úče-
lových informačních souborů:

grafické podklady (obecně zeměpisné a tema-
tické mapy, plány, sestavitelské originály, kon-
cepty apod.)
číselné podklady (statistické tabulky, katalogy
apod.)
textové podklady (ročenky, publikace, rejstříky
apod.)
fotogrammetrické podklady (letecké snímky,
fotogrammetricky vyhodnooené údaje v digi-
tální formě, uložené na počítačově zpracova-
telném méd iu).
Podle zvláštností těchto forem podkladových

materiálů lze zvolit postup přípravy vstupních dat
pro počítačové zpracováni.
Na grafických podkladech se provede digitali-

zace mapových pr,vků podle stanoveného výběru
a pořadí v určené struktuře záznamu. Před vlastní
digitalizací se provádí adjustace podkladových
grafických materiálů, která spočívá ve vyznačení
průběhu digitalizace, příslušných identifikátorů
a očíslování mapových prvků pořagovými čísly.
DigitalizaCle se provede na odečítací jednotce

automatizovaného kartografického systému. vý-
sledkem digitalizace je magnetická resp. děrná
páska a Výpis, sloužící k průběžné kontrole nasní-
maných dat.
Z číselných a textových podkladů se zhotoví dě-

rováním soubor děrných štítků se vstupními daty.
Pro děrování číselných a textových údajů je třleba
vstupní data vypsat do datových formulářů podle
stanovené struktury záznamu. Tento ruční přepis
lze vyloučit vhodnou organizací zpracování prvot-
ních informací přebíraných od správců dat odpo-
vídající tematiky.

Podklady fotogrammetricky vyhodnocené s di-
gitálním výstupem budou přímo zpracovatelné na
počítači. ]<edná se o perspektivní technologii, jejíž
realizace závisí na využívání fotogrammetrických
strojů s dokonalým registračním zařízením a vf-
stupem na magnetickou pásku v systému sběru
podkladových informací.

2.2 Příprava programů pro tvorbu a údržbu infor-
mačních souborů

Podle charakteru požadovaných funkcí účelo-
vých informačních souborů se vytvářejí tyto řídící
programy:
- třídící, který zajistí formální utřídění vstupních

dat pro další počítačové zpracování,
sdružovací, který uskuteční spojení dat pochá-
zejících z různých informačních zdrojů,
kontrolní, jenž umožní formální kontroly dat
podle stanovených kritérií,
transformační, který zabezpečí převod stolo-
vých souřadnic odečítací jednotky automatizo-
vaného kartografického systému do požadova-
ného souřadnicového systému popř. další trans-
formace,
aktualizační, jenž zajistí aktualizaci a údržbu
dat v úČielovém informačním souboru,
selekční, který realizuje výběr dat především
pro automatizovaný kartografický systém ve
formě pracovních souborů a tisk účelových
uživatelských sestav podle před1em zadaných
požadavků.
Jazykem, ve kterém se zpracovávají uvedené

programy, je PL/I.

2.3 Počítačové zpracování vstupních dat a vytvo-
ření účelových informačních souborů

Výchozími podklady pro počítačové zpracování
vstupních dat jsou:
- magnetická páska s daty grafických podkladů,
- soubor děrných štítků s daty číselných a texto-
vých podkladů,
- magnetická páska s daty fotogrammetrických
podkladů.
Zpracování vstupních dat i vlastní vytvoření

účelových informačních souborů lze realizovat na
počítači EC 1030.
S využitím výše uvedených řídících programů se

uskuteční formální utřídění vstupních dat, spoje-
ní dat různého charakteru, vykazovaného v dů-
sledku různorodých informačních zdrojů a ulože-
ní dat do požadované struktury. Výsledkem počí-
tačového zpracování vstupních dat je magnetická
páska s uloženými daty příslušného účelového in-
formačního souboru.

2.4 Údržba účelových informačních souborů a for-
my výstupu

Efektivnost účelových informačních souborů,
které slouží jako qatová základna pro automatizo-
vanou tvorbu tematických map, spočívá ve více-
násobném využívání jedno~ digitaHzovaných dat,
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v jejich využití pro řadu různých úloh a v mož-
nosti jejich rychlé aktualizace. Tato funkce sou-
boru se zajistí výše uved-eným aktualizačním pro-
gramem. Nutnou podmínkou údržby dat v účelo-
vých informačních souborech je organizace sběru
podkladových informací u příslušných správců
dat a jejich racionální přenos do KartografickéhO
informačního systému. Vzhledem k potřebám a ty-
pum tematických map, určených k vydání pro
nejbližší období, se předpokládá pověřit správou
dat pro jednotlivé tematiky automatizovaně zpra-
covávaných map pouze organizace v rámci půS'ob-
nosti správce a uživatele účelových informačních
souborů.

3. Tvorba tematických map automatizovaným kar-
tografickým systémem

3.1 Automatizovaný kartografický systém pro
tvorbu map

V současné době již existuje v celosvětovém mě-
řítku řada systémů, které umožňují automatizaci
kartografických prací. V ČSSR je dosti rozšířený
systém Coragraph. Snahou v posledních letech
bylo v ČSSR vytvořit takovýto systém ze zařízení
tuzemské výroby.

Za úča'sti širšího kolektivu čs. odborní'ků byly
zpracovány technické požadavky na tento systém
a byl vyvinut automatizovaný kartografický sy-
stém DlGlKART. Zárovleň bylo zahájeno zpracová-
ní technologií automatizované tvorby map.

DlGlKART je systémové uspořádání řady zaříze-
ní výpočetní techniky a programů, určené k poří-
zení především kartografických originálů, jejichž
vyhotovení klade vysoké nároky na schopnost při-
jmout, zpracovat a poskytnout velké množství in-
formací o území, a to při vysokých nárocích na
geometrickou pĎesnost a reprodukční způsobilost
výsledného grafického zprostředkování informací.

Funkce automatizovaného kartografického sy-
stému spočívá v:

přijímání různorodých grafických a číselných
informací a dat,
převodu údajů do vhodné jednotné formy dat,
výběru, výpočetním zpracování a v kartogra-
ficky účelném uspořádání a úpravě těchto dat
řídícím minipočítačem systému do formy zpra-
covatelné zobrazovací jednotkou,
vytvoření výsledné grafické informace Vle for-
mě kartografického originálu nebo jiného gra-
fického dokumentu.

3.2 Příprava dat účelových informačních souborů
pro zhotovení kartografických originálů tema-
tických map

Pro potřeby kartografické interpretace se vý-
stup dat z účelových informačních souborů reali-
zuje VIe formě pracovních souborů, které obsahují
data utříděná zpravidla po administrativních
územních celcích. Pracovní soubory jsou uloženy
na magp.etické pásce se záznamem zpracovatel-

ným minipočítačem automatizovaného kartografic-
kého systému. Data těchto pracovních souborů se
zpracovávají s využitím aplikačního programového
vybavení řídícího minipočítače systému pro tvorbu
jednotlivých tematických map.

Transformace obsahu dat v pracovních soubo-
r-8ch účelového informačního souboru pro automa-
tizované zobrazení tematického obsahu tvořených
map se realizuje na principu automatického při-
řazování předem definovaných kartografických
znaků k jednoznačně zadaným identifikátorům
příslušných znázorňovaných objektů. Tyto defino-
vané kartografické znaky tvoří pak v softwaru au-
tomatizovaného kartografického systému generá-
tory symbolů pro jednotlivé tematické mapy.

3.3 Zhotovování kartografických originálů tema-
tických map automatizovaným kartografickým
systémem

Výsledkem předchozí přípravné fáze technolo-
gie jsou povelové pásky pro tvorbu jednotlivých
kartografických originálů, zajišťující příslušné ří-
zení činnosti zobrazovací jednotky automatizova-
ného kartografického systému. Činnost zobrazova-
cí jednotky však může být řízena i přímo řídícím
minipočítač1effi v režimu on-line bez zhotovování
povelových pásek. Pro automatizovanou tvorbu
kartografických originálů lze v současné době vy-
užít rycí hlavu zobrazovací jednotky pro pozitivní

Obr. 1: Schéma výstavby účelového informačního
souboru a jeho využití pro tvorbu tématické mapy

automatizovaným kartografickým systémem
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nebo negativní rytinu do rycí vrstvy na transpa-
rentní nesrážlivé podložce a pro řezání do sloupá-
vací vrstvy. Rytinou se zhotovují obrysy bodových,
liniových a plošných prvků obsahu tematických
map, technikou řezání do sloupávací vrstvy masky
plošných prvků. Efektivnější t<echnologii automa-
tizované tvorby těchto pr,vků umožňuje světelná
hlava zobrazovací jednotky.
Již prvé zkušenosti s automatizovanou tvorbou

kartografických originálů vybrané tematické mapy
v měřítku 1:100000 ukázaly, že jejich výsledná
reprodukční kvalita plně vyhovuje všem kvalita-
tivním požadavkům z hlediska dalšího reprodukč-
ního zpracování.
Celkový postup budování úČielového informační-

ho souboru a jeho využití pro automatizovanou
tvorbu tematické mapy je schematicky znázorněn
na obr. č. 1.

Základním cílem· budování účelových informač-
ních souborů a jejich využívání pro automatizova-

nou tvorbu tematických map je nejen smzení po-
dílu lidské práce a postupné dosáhnutí ekonomic-
kého a kvalitativního ,efektu, ale i přechod od sub-
jektivně ovlivněné tvorby k zajištění objektivního
znázornění jevů na tematických mapách. Z hle-
diska tematické kartografie umožní automatizace
zejména u map s rychle stárnoucím obsahem je-
jich cyklickou aktualizaci s využitím Kartografic-
kého informačního systému.

Pro další úspěšné řešení této problematiky a Z'8-

jména její zavedení do kartografické praxe bude
prospěšné, jestliže i tato stručná informace podní-
tí zájem odborníků; při rychlosti technického roz-
voje v této oblasti lze očekávat, že otázky automa-
tizované tvorby tematických map budou i v dal-
ších letech stále aktuálnější.

Lektoroval:
Ing. Jan Neumann, CSc.,

VÚGTK v Praze

ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVITY
A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Rozvoj iniciativy pracujících resortu
ČÚGK v roce 1978 na počest 30. výročí
Vítězného února a 25. výročí sjednocení
geodetické a kartografické služby ČSSR

Rok 1978 je rokem 30. výročí Vítězného února,
událostí, kterou se otevřely nebývalé perspektivy
politického, ekonomického, sociálního, kulturního
vývoje československé společnosti. Počátkem roku
1979 budeme vzpomínat 25. výročí sjednocení geo-
detické a kartografické služby ČSSR, a proto se oče-
kává, že iniciativa pracovníků resortu ČÚGK nabu-
de v roce 1978 kvalitativně vyšších forem a prů-
kazně bude dokumentovat přínos iniciativní práce
geodetů a kartografů pro naši socialistickou spo-
lečnost.
Rozvoj iniciativy pracujících -resortu CUGK

v ro~e 30. výročí Vítězného února těsně navazuje

na úspesnou vlnu iniciativy vyvinutou v roce 1977
na počest IX. všeodborového sjezdu a 60. výročí
VŘSR.

Požadav,ek vysoké efektivnosti a kvality veškeré
práce zdůrazněný plenárním zasedáním ÚV KSČ
v prosinci 1977 vedl i v oblasti rozvoje socialis-
tické iniciativy k aplIkaci nových přístupů. V sou-
ladu s rozpracováním závěrll 9. plenárního zasedání
ÚV KSČ na podmínky resortu ČÚGK byl vypraco-
ván vzorový podnikový socialistický závazek, kte-
rý byl v lednu 1978 projednán a konkretizován
s pracovníky vedení podniku Geodézii8 České Bu-
dějovice. "Politickoorganizační opatření vlády
ČSSR a ÚRO k zabezpečení rozvoje iniciativy pra-
cujících v roce 1978 na počest 30. výročí Vítězné-
ho února" (schválené usnesením vlády ČSSR číslo
324/1977 a Ústřední radou odborů) bylo v lednu
1978 přledáno všem organizacím resortu. Počátkem
února byly na ČÚGK projednány otázky rozvoje
socialistické iniciativy v roce 1978 a přijaty zása-
dy dalšíhO rozpracování "Politickoorganizačního
opatření vlády ČSSR a ÚRO". Po projednání s ČVOS
pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahra-
ničního obchodu bylo "Politickoorganizační opa-
tření vlády ČSSR a ÚRO" rozpracováno na podmín-
ky resortu ČÚGK a vytyčeny hlavní úkoly, směry
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pro rozvoj iniciativy pracujících a socialistického
soutěžení v organizacích resortu. Současně byl'!
přijata kritéria soutěže o Rudý prapor předsedy
ČÚGK a předsednictva ČVOS pro rok 1978. Orga-
nizace resortu rozpracovaly "Politickoorganizač-
ní opatření ČÚGK a ČVOS k zabezpečeni rozvoje
iniciativy pracujících v roce 1978 na počest 30.
výročí Vítězného února a 25. výročí sjednccení
geodetické a kartografické služby ČSSR" do pod-
mínek svých organizací a krajů.

"Politickoorganizační opatření CUGK a ČVOS"
stanoví následující hlavní směry pro rozvoj inicia-
tivy pracujících v resortu ČÚGK:
1. zvýšeni Clslospolečenské efektivnosti, zejména

na úseku
a) ochrany a efektivního využívání zemědělské-

ho a půdního fondu a lesního půdního fondu,
s cílem dosáhnout zejména celkové zvýšení
orné půdy v kraji (okresu),

b) zkvalitnění služeb a jejich pružnější a poho-
tovější uspokojování, s prvořadou orientací
na uzavírání sdružených závazků po vzoru
oknssu České Budějovice,

c) geodetické a kartografické zabezpečení ma-
pových podkladů pro rozhodující úkoly in-
vestiční výstavby, rozvoj palivoenergetické
základny a pro rozvoj oblastí a krajů, ze-
jména
- zabezpečení požadavků pražské, středo-

české aglomerace, Severočeského a Severo-
moravského kraje,

- zintenzívnění prací na zkvalitnění fondu
map velkých měřítek, včetně měř. 1:5000,

- zabezpečení komplexní výpomoci při
budování a obnově mapového fondu na
území SSR,

d) zabezpečení úkolů plánu rozvoje vědy
a t>echniky, zejména realizačních úkolů roku
1978; především
- zkvalitnění zabezpečení realizačních úko-

lů plánu RVT na rok 1978 formou kom-
plexních racionalizačních brigád za účas-
ti pracovníkll podniku resortu ČÚGK
a VÚGTK Praha,
prohloubení ekonomické efektivnosti
t>echnického rozvoje za účasti komplex-
ních racionalizačních brigád,

2. dosažení korrkrétních úspor materiálových
nákladů v rámci hnutí za "Odborářskou miliar-
du", zejména dosažení pro1kazatelných úspor
elektrické energie, materiálu a dosažení úspor
pohon'ných hmot,

3. rozvoj vynálezeckého a zlepšovat,elského hnutí
s cílem dosáhnout zvýšení celkového společen-
ského prospěchu z využí'vání zlepšovacích ná-
vrhů o 10 procent v roce 1978 proti roku 1977,

4. zabezpečení úkolů v oblasti rozvoje a zavádění
kompl,sxního systému řízení kvality.
Tyto hlavní směry budou využity po rozpraco-

vání též pro vyhodnocení nejlepších kolektivů

a jednotlivců v rámci vnitropodnikového soutěže-
ní o "čestné uznání k 30. výročí Vítězného února"
(pro kolektivy) a o čestný odznak "Vítěz soc. sou-
těže o vysokou efektivnost a kvalitu" (pro jed-
notlivce). V celém r'ssortu ČÚGK budou vyhodno-
ceny 4 kolektivy a 20 jednotlivců.

"Politickoorganizační opatření ČÚGK a ČVOS"
zdůrazňuje, že pro zabezpečení vysoké efektivnos-
ti výroby a kvality veškeré práCl8 je třeba zvyšo-
vat iniciativní přínos každého jednotlivce a závaz-
ky jednotlivců. Šířeji uplatňovat osobní účty úspor
a osobní tvůrčí plány inženýrskotechnických pra-
covníků. Dále podporovat vytváření komplexních
racionalizačních brigád a sdružování úsilí brigád
socialistické prá.ce. Uzavírat sdružené socialistic-
ké závazky resortních podniků s mimoresortními
orgány a organizacemi (na zlepšení služeb, ochra-
nu půdního fondu, v investiční výstavbě), výzkum-
ného ústavu s výrobou apod. Rozvíjet specifické
formy aktivity mládeže jako jsou Reflektor mla-
dých, Zenit apod.

Do čela úsilí o vysokou efektivnost a kvalitu
získat brigády socialistické práce v souladu s no-
vými Zásadami vlády ČSSR a ÚRO pro činnost
brigád, dílen, provozů, závodů, podniků a průkop-
níků socialistické práce, které vstoupily v platnost
dnem 1. 6. 1977 (časopis Odborář č. 14/1977).

K zvýšení tempa vědeckotechnického rozvoje
urychlit cyklus "výzkum-vývoj-výroba-užití",
rozvinout masovou technickou, tvůrčí činnost
zlepšovatelů, vynálezcll a vědeckotechnické inte-
ligence. K tomu vytvářet konta vynálezců a zlepšo-
vatelů a socialistické účty úspor v souladu s cílem
dosáhnout zvýšení společenského prospěchu z vy-
užívání vynálezů a zlepšovacích návrhů.

V rámci iniciativy "Odborářské miliardy" sou-
středit úsilí na maximální zhodnocování a úsporu
paliv a energie, surovin a materiálu. V předstihu
promýšlet a provádět opatření k dosažení vyšších
teclmicko-ekonomických parametrů, k lepšímu vy-
užívání základních fondů, materiálu a energie
a fondU pracovní doby.

V úsilí o dosahování vysoké >efektivnosti výroby
a kvality práce využívat osvědčených sovětských
zkušeností. Šířeji a tvůrčím způsobem uplatňovat
lvovský komplexní systém řízení jakosti, opírající
se o tvůrčí iniciativu každého pracovníka, Basovovu
metodu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
atp.

Dále uplatňovat soutěž "Odboráři svým závodům
a republice" a formy soutěžení, které podporují
plnění úkolů komplexních programů péče o pra-
covníky.

Je třeba, aby při řídící práci všichni vedoucí
pracovníci ve spolupráci s ROH, SSM a ČVTS při
každodenní politickoorganizátorské práci odstra-
ňovali formální přístup k rozvoji iniciativy, zl>ep-
šili informovanost a účast pracujících na řízení
a kontrole, citlivě reagovali na podněty pracují-
cích, objektivně a pravidelně hodnotili výsledky
rozvoje iniciativy. V hodnocení je třeba se zamě-
řit na přínos a celkový efekt v rozhodujících úss-
cích činnosti resortu, zejména z hlediska kvality
a celospolečenské efektivnosti. Větší péči v rámci
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rozvoje iniciativy věnovat i zvyšování kvalifikace
pracovníků, podstatné zkvalitnění dosáhnout na
úseku rozvojl8 iniciativy mladých pracovníků
a rozvoje nad podnikových forem iniciativy.
V neposlední řadě je třeba vytvářet podmínky

pro aktivní účast pracovníků při upevňování pra-
covní kázně, při tvorbě a ochraně pracovního a ži-
votního prostředí, při upevňování soudružských
vztahů a rozvíjení vzájemné pomoci pracovníkům
v mimořádných životních situacích.
Dále je při hodnocení výsledků socialistické sou-

těže třeba dbát toho, aby pracovníci, kteří dosa-
hují výborných výsledků v angažované politické
práci a v rozvoji iniciativy při plnění hospodář-
ských úkolů byli po zásluze vyhodnocováni jako
nejlepší pracovníci pracoviště, podniku, resortu
a i odměňováni v souladu s odpovídajícími uka-
zateli prémiových řádů. Při oceňování v souladu
s "Úpravou oceňování výsledků pracovní inicia-
tivy", schválenou usnesením vlády ČSSE Č. 11/
/1976.

Hospodářské a odborové orgány v podnicích
a dalších organizacích budou průběžně hodnotit
dosahované výsledky; v průběhu července a srpna
1978 provedou na každém pracovišti za účasti
pracovních kolektivů veřejnou kontrolu plnění
socialistických závazků, osobních tvůrčích plánů
techniků, ekonomů atd., vyřizování, realizace
a rozšiřování zlepšovacích návrhů a vynállezů,
uplatňování novátorských metod. Na základě
shrnutí a zhodnocení získaných poznatků přijmou
opatření k dalšímu prohloubení pracovní a tvůrčí
iniciativy. Do hodnocení je třeba zahrnout stav
plnění socialistických závazků a rozvoje iniciativy
v oblastech stanovených hlavními směry pro roz-
voj iniciativy pracujícíCh v resortu ČÚGK.
Stránky časopisu Geodetický a kartografický

obzor jsOÚv průběhu oelého roku 1978 k dispozici
pro zveřejnění hodnocení a pro popularizaci a roz-
šiřování příkladných výsledků socialistické inicia-
tivy ze všech pracovišť resortu ČÚGK.

Český úřad geodetžcký a kartografický

Celopodnikový socialistický závazek na
rok 1978 na počest 30. výročí Vítězného
února a 25. výročí sjednocené geodetické
a kartografické služby ČSSR Geodézie,
n. p., České Budějovice

V průběhu tří desetiletí, která uplynula od února
1948, se uskutečnily hluboké revoluční přeměny v poli-
tickém, hospodářském a kulturním životě našeho lidu,
jež nemají v historii našich národl1 obdoby. Třicáté vý-
ročí Vítězného února je nejvýznamnějším z výročí, které
si letos připdmínáme, a z něho čerpáme inspiraci pro
další rozvoj tvůrčích sil ve prospěch celé naší společ-
nosti.
Na uskutečnění závěrů XV. sjezdu KSČ v rozvoji

hOSlpodářství Jihočeského kraje se podílejí geodetický-
mi a kartografickými pracemi t,aké pracující našeho
podniku. Za prvé dva roky 6. pětiletky jsme se s úko-
ly stá1ního plánu úspěšně vyrovnali a do roku 1978 vstu-

pujeme spolehlivě připraveni na vyšší a celkově nároč-
nější úkoly jak po stránce jejich věcné náplně, talk
i v nárocích na efektivní hospodaření. Jejich zdárné za-
bezpe,čení vyžaduje opět ši,roké uplatnění technického
rozvoje, zavedení celé řady inovací v technologickém
procesu i v organizaci práce, podstatné prozš'íření ně-
kterých druhů prací společensky závažných a další ra-
cionalizač,ní opatření v péči o !kvalitu. Tyto záměry pod-
miňuje úspěšná realizace rozsáhlého programu politicko-
odhocné výchovy většiny pracovníků.
Celý pr,acovní kolektiv podniku se v jednotlivých útva-

re,ch podrobně seznámil pod vedením stranických
orgánů a za akNvní spolupráce odborových složek, ZO
SSM, ČVTS a hospodářského vedení se zvýšenou nároč-
ností plánu a iniciativně přistoupil k hledání nejúčinněj-
ších forem pomoci při mobilizaci dalších rezerv ke spl-
nění zvlášť obtížných úkol!"l. Osvědčené zkušenosti pod-
niku z uplynulých le,t nás vedou k rozvíjení všech fo-
rem iniciati<vy pracujících a především tvůrčí práce.
Na počest 30. výročí Vítězného února a 25. ~ýro-

čí sjednocené geodetické a kartografické služby CSSR
přijali i jednotlivci, pracovní kolektivy, brigády sooia-
listic'képráce, ZO SSM i pobočky ČVTS socialistické zá-
v,azky, jež tvoří základ celopodnikového socialistického
závazku, 'který slavnostně vyhlášujeme.

1.1. Iniciativním přístupem pracovníků a celých ko-
lektivů i brigád socialistické práce a KRB k zís-
kání nových odbornýchpoznatků, nezbytných pro
zavedení celé řady technických, technologických
i organizačních inovací, dosáhneme nárůstu vněj-
ších výkonů proti skutečnosti r. 1977 o 3 258 tis.
Ikorun a zajistíme tak navíc práce potřebné pro
další intenzifikaci rostlinné výmby v zemMělství
o 2 398 tis. Kčs a pro investiční výstavbu o 860
tis. Kčs. Zvýšení objemu výkonů docílíme usku-
tečňováním programu KSR v rozsahu 1861 tis.
korun a jinými formami pracovní iniciativy ve
výši 457 tis. Kčs. (Zbývajících 940 tis. Kčs jsou
cenové vlivy.]

1.2. Politickovýchovným působením vedoucích pra-
covníků v pracovních kolektive,ch, v ,kolektivech
socialřstické práce a za iniciativní spolupráce
ZO SSM docílíme na základě socialistických zá-
vazků těchto kolektivů úspory v hospodaření
s materiálovými náklady ve výši 224 tis. Kčs
proti skutečnosti r. 1977, a to především:

zlepšeným zacházením s národním majetkem
a prodloužením jeho životnosti (nábytku, za-
řízení polních kanceláří, pracovních oděvů,
měřických pomůcek] snížíme náklady o 120
tisíc Kčs;
hospodárným využitím spotřebního materiá-
lu (kancelářské potřeby, chemi,kálie, náhradní
díly apod.] o 80 tis. Kčs;
regulací spotřeby elektriclké energie na všech
pracO'vištích, především elektrického vytápě-
ní na podnikové ubytovně v Č. Budějovicích
a na pracovištli v Kaplici', snížíme spotřebu
o 5600 kWh, a tím uspoříme 2,8 %wční spo-
třeby z r. 1977;
výměnou Ikarburátorů u vozů ARO docílíme
úspory 1000 litrů benzínu, stanovením omeze-
né rychlosti ušetříme 1600 litrů a výměnou
nákladního vozu Robur za vůz Avia dosáhne-
me úsporu 2750 litrů; tím z,ajistíme celkovou
úsporu pohonných hmot ve Výši 5 % proti do-
sažené skutečnos.u r. 1977.

1.3. Ke splnění úkolů dalšího rozvoje zemědělské
výroby, formulovaných v závěrech XV. sjezdu
KSČ a v navazujících usneserních plenárních za-
sedání ÚV KSČ, se zavazujeme 'přispět z~v,alitně-
ním a kapacitním rozšířením geodetických a kar-
tografických prací na pořízení podkladů pro 0:'-
ganizaci a řízení zemědělské výroby.

1.31. Změny v pMním fondu zjištěné prověrk,ami a
schválené příslušnými odbory ONV zavedeme do
operátu evidence nemovitostí ve zkrácených ter-
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mínech, vtělených do společného harmonogramu
ONV, OZS a SG, zpracovaného v každém okrese
pIlO'postup prací na zavádění pořádku ve využití
zemědělského půdního fondu v r. 1978. Realizací
těchto změn očekáváme nárfis,t orné půdy o 1500
ha s možností zvýšení roční zeměděls,ké produk-
ce o 6,5 mil. Kčs.

1.32. Zajistíme urychlení postupného přechodu všech
středis.ek geodézie na racionální systém EN. V ro-
ce 1978 rozšíříme tento systém na SG Tábor a
Písek o výstup údajů EN na mikrofiších a nově
zavedeme' v okresech Jindřichův Hradec a Pel-
hřimov. Zároveň zabe,zpečíme kvalitní přípravu
pro včasnou aktualizaci údajů EN na počítači
EC 1030 pro uskutečnění automatizovaného zpr.a-
cování sumarizace selktorových přehledů z r.
1978.
Za tím účelem se zavazujeme:

provést důkladnou odbornou pnpravu kádrů;
zvýšit kvalitu vstupních dat účinnou kontrolou
včetně samokontIloly;
důsledně plnit harmonogram dodávek vstup-
ních dat do Pod.niku výpočetní téchniky.

1.33. Pro účely zavedení pořádku do evidence země-
dělského půdního fondu zvýšíme cca o 50 %, tj.
o 1150 tis. Kčs stá'vající objem dokončené výro-
by na zaměřování melioračních odpadů s maxi-
málním využitím elektrooptických dállkoměrů. Do
r. 1980 tak dokončíme geometrické plány pro
vš,echny meliorační stavby do té doby v Jihočes-
kém kraji vybudované.

1.34. Pro potřeby zemědělských podniků v kraji zvý-
šíme O'proti roku 1977 o 100 % tvorbu a vydání
nových zemědělsko-hospodářských map 1:10000
pro řízení zemědělství ,a zajistíme je pro 68 země-
děls,kých podniků. Podmínkou je, že tyto podniky
práce objednají a zajistí nejpozději do 30. 6. 1978
dodání tématického obsahu těchto map; 'příslušné
odbory ONV musí rozhodnout do 31. 3. 1978
o změnách v půdním fondu zjištěných .prověrka-
mi. Do konce roku 1978 hodláme novými země-
dělsko-hospodářskými mapami vybavit zhruba 40
procent podniků [lZD] v kraji.
Pro AgrochemiClký podnik Mydlovary provedeme
experimentálně. v rozs,ahu 17 JZD doplnění nově
vyhotO'vených ZMH 1:10000 dalšími informacemi
formou tématických průsvitek a pro celý kom-
plex tohoto podniku sestavíme ZHM 1:25 000.

1.35. Na 'pomoc projektové přípravě pro zúrodnění pů-
dy dokončíme v souladu se záměry 6. pětiletého
plánu mapové podklady pro projekty meoliorační
výstavby v objemu cca 1600 tis. Kčs.

1.4. V souladu se závěry 7. 'plenárního zasedání ÚV
KSČ a závěry celokrajského odborového aktivu
pracovníků národních výborů, státních notářství,
státní spořitelny a našeho podni1ku ze dne 30. 11.
1977 uzavřeme 'postupně na základě socialistic-
'kých závazků středisek geodézie ve všech okre·
sech sdružené socialistické zá'vazky na zkva-
litnění a diferencované zkrácení dodacích lhůt
proti r. 1977 u vše,ch výkonů služeb obyvatels,tvu
potřebných při výstavbě rodinných domků. Sou-
časně se budeme podílet ve spolupráci s uvedený-
mi orgány a organizacemi na zpr.acování ·a vydá-
ní celokrajské publikace, která občanům poskyt-
ne souborné informace potřebné pro realizaci
výstavby rodinných domků.
Promyšlenou přípravou ,a organizací prací se za-
vazujeme dosáhnout při vyso.kém využití motori-
zace a moderní měřické i výpočetní techniky
snížení stavu nevyřízených zakázek geometric-
kých plánů o 10 % proti skutečnosH ke konci
r. 1977.

1.5. V tvorbě základních map vel'kých měřítek (tech-
nickohospodářské mapování] dokončíme lokality

Slavonice o 4 měsíce a
- Vo],ary o 8 měsíců před st,anoveným tříletým

výrobním c}'iklem.
V zájmu včasného splnění stanoveného cyklu za-
bezpečíme na lokalitách Milevsko, Kamenný
Újezd a Dubné komplexní dokončení polníchpra-

cí. V mezikrajové výpomoci zajistíme mimořádný
požadavek Národního 'výboru hl. měst.a P,rahy na
odvození měřítka 1:2000 technic'kohospodářské
ma'py z lo.kality Dubeč do 31. 3. 1978.

1.6. Voblasti geodetických prací pro investiční výstav-
bu zabezpečíme výkony podle vyhl. č. 10/1974 Sb.
pro všechny vládou sledované akce na s:avbách
oblastního a krajského významu, zejména dokon-
čení prací na vodním díle Rímo'V, pokračování
nebo zahájení prací na akcích:

dá],nice Hořice-Humpolec
- Dřevokombinát Volary
- sídliště v Čes,. Budějovicích a ve všech okres-

ních městech.
V rámci meziročního nárůstu objemu výkonů 'pro-
vedeme zaměření kubatury vodní nádrže Rímov
v rozsahu 420 tis. Kčs a geodetic'ké práce na
jižní 'vět'Vi plynO'vodu ve výši 440 tis. Kčs.

1.7. V oblasti kartogr,afické a polygrafické tvorby se
zavazujeme:

vyd,at 300 mapových listů PZM 1:10000, tj.
o 50 % více než 'v r. 1977, a zabezpečit v tvor-
bě této mapy dostatečný předstih pro její
využití j,ako podkladu pro ZHM 1:10000;
zvýšit více než dvaapůlkrát proti r. 1977 pře-
vod pozemkových map na plastické fólie
v souladu se schváleným úvodním 'projektem
a zajistit pro tento úkol odbor,nou přípravu
nových pracovníků;
s,plnit ediční plán resortu ve všech jeho titu-
lech uložených podniku a v termínech podle
hospodářských smluv.

1.8. V zájmu urychleného zavedení pořádku do evi-
dence 'právních vztahů k nemovitostem vytvoříme
podmínky pro rozšíření těchto prací o 50% proti
r. 1977 a dokončíme zakládání v 74 ,kat. územích.

2. V' oblasti organizace, řízeni, zvýšení efektivnosti a
kvality

2.1. Vzhledem k náro·čné věcné skladbě pr.ací a v zá-
jmu zvýšení produktivity práce soustředíme po-
zornost na účelné, organizované a maximální vy-
užití rozhodujících strojních investic v zájmu do-
sažení co ne'jefektivnějších ekonomických výsled-
ků. Směnnost všech fotogrammetrických strojů
překročíme o 0,1, zetacontů o 0,4 ,a všech dál-
,koměrů o 0,2 nad resortně stanovený normativ
směnnosti.
No'vé dálkoměry AGA 12 a EOT 2000 zavedeme,
do plného praktického používání do dvou měsíců
po dodání, kalkulátor Compucorp 326 (Beta] do
jednoho měsíce a kalkulátor EMG 666 do čtyř
měsíců po instalaci.

2.2. Zvýšíme uplatnění podílu technického rozvoje na
zabezpe,čení plánu r. 1978 rozšířením programu
KSR v objemu o 11 % proti skutečnosti r. 1977.
V 'průběhu roku budeme dále usilo'vat o reali-
zaci nových podnětů z oblasti r.acionalizace.

2.3. Komplexní racionalizační brigády zajistí na pod-
poru KSR vyřešení nejméně 6 realizačních úkolů
s e~onomickým přínosem 200 tis.. Kčs.

2.4. Ve vynálezeckém a zlepšovate<lském hnutí udržíme
za iniciativní účasti poboček ČVTS a ZD SSM do-
sažený vysoký standard a zvýšíme úroveň eko-
nomiC'kého přínosu ZN nejméně o 10 % proti
r. 1977.

2.5. V souIadu s usnesením 9. plenárního zasedání
ÚV KSČ rozvineme úsilí k posílení kvality a efek-
tivnosti vše,ch prací. Cílem je upevnění dosažené-
ho optimálního stupně kvality 8,0 v podnikovém
členění, především li nově zaváděných a obje-
mově rozšiřovaných druhů prací, Rozšíříme mla-
doboleslavské hnutí na zavádění systému samo-
'kontroly Mk, aby ke konci roku 1978 mohlo 20
procent výrobních techniků a dělníků označovat
své práce razltkem "Ručím za kvalitu své práce".
V záJmu dalšího zefektivnění výroby a zvýšení
účinnosti kvality 'prací uplatníme zkušebně zása-
dy jednotnéb,o resortního systému řízení jakosti.
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2.6. Pro z.kvalitnění plánovacích činností a ,výkaznic-
tví se zavazujeme prohloubit a zdokonalit v roce
1977 zavedený automatizovaný systém a vydat
do 31. 3. 1978 z výsledků za uplynulý rork ·ak-
tualizóvané údaje vnit1ropodnikového ceníku a
vnitl'opodnikové normativy pro plánování.

2.7. Zavedený systém řízené nástupní praxe pomocí
individuálních plánů zácviku rozšíříme i na ná-
st:upy žen z mate,řských dovolených, abychom do-
cílili jejich rychlého zapracO'vání na nové tech-
nologie, které byly zavedeny do praxe během je-
jich nepřítomnosti v podniku.

2.8. Ve vyšších formách socialistické soutěže se
všechny brigády socialistické práce zavazují ob-
hájit získané čestné názvy; do soutěže se při-
hlásí další 3 kolektivy. Po splnění podmínek sou-
těže v letošním roce požádá jeden kolektiv o při-
znání čestného názvu a nejméně 3 kolektivy
BSP při obhajobě titulu požádají pro nejlepší čle-
ny o stříbrné odznaky.
16 pracovníků přijalo nový závazek pracovat
v 'komplexních racionalizačních brigádách. 9 BSP
hodlá přispět k urychlené realiza:i přijatých zlep-
šovacích návrhů.
Na podporu rozvoje pracovní iniciativy formou

. závazkového hnutí vyhlašujeme vnitropodniko-
vou socialistickou soutěž s,e stanovenými kritérii:
o nejle'pší kolektiv podniku, o nejlepšího výrob-
ního 'pracovníka, nejle.pšího vedoucího oddílu,
nejlepšího vedoucího SG nebo provozu či oddě-
lení, o nejlepšího zlepšovatele podniku, o nosi-
te,le odznaku "Za úspěšnou práci" z ř,ad mladých
pracovníků, o nejlepšího řidiče a nejle'pšího mě-
řického pomocníka.

3. V oblasti zvyšování politické a odborné kvalifikace

3.1. Politického vzdělávání se zúčastní v rámci
3.11. politickoekonomického školení ROH 251 pracov-

níků
3.12. politickoekonomického školení KSČ 52 pracovníků
3.13. VUML 8 pracovníků
3.2. Politicko-odborného vzdělávání se zúčastní v rám-

ci
3.21. školy socialistické práce 251 pracovníků
3.22. cyklické průpravy 45 pracovníků
3.3. Odborného vzdělávání se zúčastní v rámci
3.31. studia soS 10 pracovníků
3.32. studia vS 2 pr,acovníci
3.33. pomaturitního studia -
3.34. postgraduálního studia 3 pracovníci
3.35. individuálního programu osobního rozvoje 28

pracovníků
3.36. vědecké aspirantury -
3.37. účelového školení 335 pr,acovníků
3.4. Politická angažovanost v orgánech NF
3.41. mísmích 35 pr,acovníků
3.42. okresních 9 pracovníků
3.43. krajských 4 pracovníci
3.44. republiko,vých 1 pracovník

4. V oblasti zlepšování pracovních a životních podmínek
a veře;ně prospěšné činnosti

4.1. Pro zlepšení pracovního prostředí odpracujeme
2270 hod. v částce 14 Us. Kčs

4.2. K plnění volebních progl'amů Národní fronty,
brigádnické pomoci v akci "Z" a ve sklizňových
pracích pro zemědělství odpracujeme:
- akce "Z" a pomoc NV 3723 hod. 37 tis. Kčs
- pomoc zemědělství 1564 hod. 12 tis. Kčs

4.3. Te,chnická a odborná pomoc evidenčním pracov-
níkům národních výborů ·a zemědělSlkých organi-
zací při vedení EN nebo PEP a jiné práce
2677 hodin v částce. 40 tis. Kčs

4.4. Ke stabilizaci pmcovníků zajistíme v Č. Budějo-
vi cích 4 byty, 3 místa v jeslích a mateř. ško-
lách a pro 15 studentů vysoké školy stipendia
ve výši 105 tis. Kčs.
Na zlepšení pracovního prostředí vhodným zaří-
zením vynaložíme 50 tis. Kčs.

5. Celkové sestavení a ekonomické vy;ádření závazku
Počet soutěžících:

-: záv-azky jednotlivců
- závazky kolektivů
Ekonomický přínos závazků:
- pro naplnění plánu
- nevýrobní závazky
- úspory nákladů
celkem

430 osobních
36 kolekt.

2318 tis. Kčs
103 tis. Kčs
223 tis. Kčs

2644 tis. Kčs

Přijetím tohoto závazku hodlají pracullcl našeho podni-
ku dokumentovat svou tvůrčí sílu, vynalézavost a anga-
žovanou účast na dalším rozvoji naší socialistické spo-
lečnosti.
Závazek byl projednán a s,chválen celopodnikovou kon-
ferencí ROH dne 9. 2. 1978, která ukládá všem odboro-
vým orgánům podniku provádět jeho čtvrtletní kontro-
lu. Hodnocení za hospodářské vedení podniku bude pro-
váděno jednou ~a půl roku.
ZO KSČ:
Ing. losef PROKEŠ
ZO SSM:
Ing. Bohumil lANEČEK

PV ROH:
František KOLOUCH

Ředitel podniku:
Ing. Vladimír KOLAŘ

Výsledky činnosti komplexních
racionalizačních brigád geodézie
a kartografie Severočeského kraje

KV ČVTS společnosti geodézie a kartografie spolu se
závodní pobočkou ČVTS střediska geodézie v Ústí n. L.
uspořádal dne 22. 11. 1977 krajský seminář ČVTS "vý-
sledky činnosti KRB geodézie a kartografie Severočeské-
ho kraje".
Semináře se zúčastnilo 60 pracovníků n. p. Geodézie

Liberec - zástupců hospodářského vedení, organizací
ROH, SSM, ved. KSP, zástupců KRB a mimoresortních
geodétických složek.
Cílem semináře bylo účastníky nejen seznámit s do-

saženými výsledky na úseku racionalizace, využívání
nové techniky a VZH, ale zejména v souladu se "Zása-
dami vlády ČSSR a ÚRO pro činnost brigád socialistické
práce" vyzvat ke spolupráci kolektivy socialistické práce
na zavádění vyřešených úkolů KRB do praxe a hledání
a odhalování opakovatelných rezerv z jejich využití.
Byly předneseny tyto přednášky:
Využití dálkoměrů EOK 2000 na povrchu a v podze-
mí, L. Vošta, Uranový průmysl Hamr
Funkce ortofotomapy při tvorbě a údržbě map EN a
při vyhotovování podkladů pro územní plánování,
ing. Petráň, Geodézie Liberec
Cesty k zvyšování efektivnosti prací odpovědných
geodetů, ing. Havel, Geodézie Liberec
Využití pozemní fotogrammetrie při upřesňování
uhelných zásob ve stařinách, Opršal, Důl Nástup
Tušimice
Využití elektrooptických dálkoměrů a malé výpočet-
ní techniky, ing. Kříž, Geodézie Liberec
V bohaté diskusi vystoupilo 8 zástupců komplexních

racionalizačních brigád, kteří prezentovali dosažené vý-
sledky a naznačili směr činnosti pro rok 1978.
Činnost KRB byla v minulém období zaměřena zejmé-

na na spolupráci při realizaci úkolů RVT, na řešení té-
matických úkolů. Dosažený přínos z činnosti KRB v Geo-
dézii, n. p., Liberec (úspora nákladů 406 tis. Kčs v roce
1977] představuje 43 % úspory dosažené komplexní so-
cialistickou racionalizací.
Tak např. - využití tuzemské fólie Durofol a filmu

ORWO FU 31 za dovážené materiály z KS přineslo úspo-
1978/98



Geodetický a kartografický obzor
ročník 24/66, číslo 4/1978 99

ru 45 tis. Kčs, zavedení analytické aerotriangulace
30 tis. Kčs, zjednodušené místní šetření na 2 zakázkách
THM 50 tis. Kčs.
Součástí semináře byla názorná výstava, která doku-

mentovala dosažené výsledky a řešení racionalizačních
úkolů.
Na závěr semináře byly přijaty závěry, které otisku-

jeme v plném znění:

Závěry

ze semináře Výsledky činnosti KRB geodézie' a karto-
grafie Severočeského kraje v Ústí nad Labem dne
22. 11. 1977
1. Účastníci semináře se seznárnili s výsledky práce a
programovým zaměřením komplexních racionalizač-
ních brigád.

2. Zvyšování efektivnosti a kvality veškeré práce uplat-
ňováním vědeckotechnického pokroku vyžaduje do-
sáhnout plánovitého propojení a ovládnutí celého
cyklu: výzkum - vývoj - výroba - užití.

3. Členové komplexních racionalizačních brigád zamen
svůj program na, komplexní řešení tématických úko-
lů veškerého vynálezeckého a zlepšovatelského hnu-
tí, na pomoc při zavádění výsledků výzkumu do
praxe a plnění harmonogramu Komplexní socialistic-
ké racionalizace. Naváží úzkou spolupráci s kolektivy
socialistické práce s cílem širšího uplatnění raciona-
lizačních opatření ve výrobě. KRB organizované v Geo-
dézii, ,n. p., Liberec zabezpečí splnění letošního pro-
gramu své činnosti, zhodnotí výsledky své práce a
sestaví program své činnosti, pro další období roku
1978 ve spolupráci s hospodářským vedením podniku
do 15. 12. 1977. V tomto programu ve spolupráci s ko-
lektivy socialistické práce určí i místo a rozsah rea-
lizace vyřešených racionalizačních úkolů.

4. Členové kolektivů socialistické práce svými osobními
soci'alistickými záv,az,ky, orientovanými na osvojení a
uvedení vědedkntechnického polkrolku do výroby, při-
spějí ke zkvalitnění činnosti KSP ve smyslu zásad
vlády ČSSR a ÚRO pro činnost brigád, provozů, zá-
vodů, podniků a průkopníků socialist. práce.

5. V zájmu prohloubení politickoorganizátorské i kon-
trolní činnosti k rozvoji hnutí KRB účastníci semináře
doporučují uzavření čtyřstranné dohody o spolupráci
Podnik - ČVTS - ROH - SSM a rozšířit morální oce-
I"invání členů KRB v návaznosti na ostatní formy so-
cialistické iniciativy.

6. Účastníci semináře v rámci veřejných kontrol reali-
zace a rozšiřování vynálezů, zlepšovacích návrhů
a nových metod práce iniciativně zhodnotí rozsah a
podmínky realizace zlepšovacích návrhů nových me-
tod práce a výsledků činnosti KRB. Budou se podílet
na rozpracování, realizaci a kontrole plnění programů
rozvoje tvorby a realizace vynálezů a zlepš. návrhů
do r. 1980 s cílem vyrovnat úroveň v plnění programů
mezi jednotlivými středisky a dosáhnout ročně 10 %
společenského prospěchu z nárustu podaných ZN.

7. Členové ČVTS v nově ustavených krajských odbor-
ných skupinách: evidence nemovitostí, kartografie a
inž. geodézie budou úzce spolupracovat s KRB a to
mímoresortními na propagaci nové techniky ~ových
technologií a hlavně pomohou zajistit vyřešení vypsa-
ných tématických úkolů. ..

8. Účastníci semináře se sjednotili na postupu při prosa-
zování hlavních směrů technického rozvoje v letech
1978-80, za tím účelem budou spolupracovat 8 mi-
moresortními geodetickými složkami při šíření výsled-
ků výzkumu do praxe.

9. Oslavy 30. výročí Vítězného února uvítáme splněný-
mi osobními socialistickými závazky zaměřenými na
vysokou efektivnost a kvalitu veškeré práce.

Podepsáni:

účastníci semináře Výsledky činnosti KRB geodézie a
kartogratie Severočeského kraje.

Marie Žihlová,
Geodézie, n. p., Liberec

Konference "Využití laserové techniky
v geodézii" v Lodži

Spole1čnolst POhlkých geodetů uspořádala ve dnech 18.
a 19. Ipro,s:nc€ 1977 v L'odži vědm;\kote,oh.nickou konfe ..
renci na ,a'ktuá'Lní téma "Využití lalse'rové techniky rv geo-
dézii".
V repl'csentačním,. tcchniokydohře vyha'veném před-

náškovém sále Domu te'chniky uvítal Mgr. ing. Stanislaw
Kluska, pře1dseda krajs'kého výboru Společnosti, na 200
účastniJků z oelé' Polské Hd'Ové re,pulbli<kya hosty ze so-
cialisťicíkých států. IPo p0'2Jdravných p'rojeVlecíh domácích
a za:hr,amiční,ch hostů (za 'ÚVČVTS S:pole'čnosti geodézie
a kartograf,ie př,ednesl pozdra'VIllý projev doc. Ing. Dr.
Josef Z·eman, CSc.) bylo zahájeno 'vlilllStníjeldnání.
Doc. dr. ing. Sta:nisllaw Pachuta přednesl re,f€'rM nd

tÉlma "OIboe'onéprolblémy rozvoje laseTorvých. přístrojů
v Polsku", 've kterém Ipod,al podf'ol])ný ,přehled o vývoji
geodetiCIkých lalserro'vých přistrojů, lase1rovýclh násadců
a různých dodatkových zařízení ke< geodetickým lase-
rovým příst,ro'jům a .I1asUnU další 'záměry konstNlIkce a
up'~átně:ní Ia.serové tS'c'hniky v PLR.
Mg1r. ing. Rysz:ard Kosc~elewski se zaměřil v referátu

"Omož'nolsteich 'využití laseru v geod,eUcíký,chpřístrO'jkh"
na. :konstruk'ci ,re:zoná'toru, na Jeho nedostatky a ,pi'ednos-
'ti <l věnoval 'po'zo,rnost fak'tolrům, IkJtelréovlí'vňují u lase-
ru stálO'st 'vý'konu, rozlož€'ní světelné energie, 'dále boez'
p,e1čno'stp'ři práei s 'laserem a životnost ,funkce laseru;
uvedl, že lasery polské výroby IDaljí garanci na 1500 až
2000 pra·covních hodin.
Mgr. ing. Andrzej Gutkowski a Mgr. ling. Roman Si.at-

kowski hovořU o laserovém nivelačním p'řfstroji LUN-1.
Tento prototyp' slouží Ik výkonu nivelace p:rofNů s a'Ulto-
m.atickou registrací měření, 'které se za~namenáivá ve tv'a,
ru prof.ilu na palpírnv'Ou páslku. Zkoušky u,káza'ly, že dO',
sa:h prác.e z j'ednoho stanO'vis:k,a }e až 700 m ta že lPř'es-
nost regi!sŤ'race je ± 2 až 3 mm.
Příspě!veik. naJzvaný "Využi'tÍ l,a1serových příst,rojů při

měř·ení přímosti konstrukčních prv.ků v plOVlO'Uckhdo-
cích", IPřs'dlnelsI Mgr. ing. Eugeniusz Poci€'C'ha. Zahýval
se užitím laseTo'vého teodoUtu KP-5 a teodolitu s lase'ro-
vým násad,oem KP-7 u speoiálních plrací 'při sestavo'Vá-
ní ,p'10'vo'Ucích.bloků, IPři měření Ikolejiště Ip1rojeřáiby a
prO' jiná pOiffilo1cnázlIIřílzenív přístarv€'Cíh.Měření, vykoná-
v,a'ná z jednohO' st'B.Ill'Olviskapo celé délc·e doku, 'vylká~ala
n·a déllku záměry 400 m střS'dní chybu v [JOII01Z,evytyče-
ného bodu ± 3,0 mm.
Mgr. ing. JÓizefJanedki z,a.měřU pozornos't účastníků na

bS'~pečnost p,ráce p'řt olbsluze ,laserových př:fstrO'jů. Na
př'ehledu 17 lase'rů polské a zalhraniční výrohy" pou'Ží'V'a-
nýc'h ,v ge'Odé'zii dioíkládá, že žádný z nich ne:přeKfalčuj,e
výkon 5 mW a je 'pro'to 'pro zr,a,k a ipOlkožkuneš'kO'dný.
Přelsto varUlje lP'ře'd 'přímým pohledem do izdroje lase,ro-
vého záření, dOlporuč1Uljeodhr:anné hrý'1e .a dalŠí ZalbHZ-
pecemí ,proti lasero'Vým paprskům.
Mgr. ing. Znfia Ma'jdanowa se 'z;abývala 've svém ,refe-

rátu "Laserové dMkoměry firmy AGA v geodetioký,ch
prtacích" IpO'ZIllatlkyz Ipoužití geodimetrů AGA typů 8, GBL
a 700 (710) v 'pol1Js1kégeodeticlké službě. Zalměřlla se na
druhý člen střední chyby !Ve 'VZo'l'ci ms = (5 + 1.
. 10-6 • s) mm a na 'i',adězkoušelk dOlkaz(}VIél1a,'že ,půsolbe-
ním reil'lookcedoslllhujetato 'dhY'ba hodnotya'ž 3.10-6. s
Pwto'dolporuaoVlalacastě}ší O'věřdvální ilmdno'ty uv€'delllé
chyby v průběhu polních 1JJ:'ací.
Dr. ing. Je1tzyButowH ,a Mgr. ing. Jerzy ZiUlzispou[{áz;a-

li v přílSlpěvlku "Využití la'serového záření pro účely fo,-
t'ogflammetrie a fO't'Ointerpretaoe" .na možnosti pou~iltí
lase'rového 'Paiprsku jalko nositele optických infOO'TIlacípi'i
holograHokém zá'plsu. Zabývali se zásadamí lhollogrtafl8

") Cr,eferáty jsou obsaženy v,e sborní~u, 238 stran, fo-o
mát A51,
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a v souvislosti s je<jíiID využitíim nalvodili pro<hlémy: mě-
ření obrazů vytvo'ře'llých z hologramů, metody získání
hologramů a možnosti 'využívání holiDgrafie ve fotointeT-
pre'tací.
,Po uV8,deném ,blo'ku přednáše,k bylo dáno slovo z:ahra-

ničním hostům konference.
Doc. Ing. Dr. Jo:sef Zeman, CSc., selznámil účastnílky

konference v referáltu "Příspěvelk k problematice teplot-
ního působení na záměrný paprse,kpři vytyč,o'vání S'vis·
lic" s některými výsledky experime,ntálního e'lektrické-
ho měření te:plot na zkušebním t·elplotním ,poli v těsné
blízkosti zdiva z,a účelem poznání vlivu teploty na drá-
hu ,vytyčov:anélho· papDsku.
Dr. Ing. Luhomír Čechanco1v, BLR, uvedl přílklad užití

laserového příst,roje při vytyčování osy 22,podlaŽJní te-
le'vizní věže.
Druhý den jednání byl za,hájen ,refe,r.átem Ing. Milana

Kašpar.a, CSc. "Použiltí českoslovens'kých lmserů v inže-
nýrské geodéz,ii". Po'ps.al ·parametry jed:notlivý,ch tYlpů a
věnoval se metodě laserového aHgnement ve, dvou modi-
Hkacích: buď jak,o systém tříibodový ne'bo ďvoubodovy
a sdělil 'výsled:ky experimentálních měření.
V referátu "Využití promítání 'Ipři měření budova prll-

myslových zl3řízení",který zp,r,a,covaili Dr. ing. Lucjan
Spyra a Dr. ing. MirD'slaw :lak, se uvádě'jí příklady vy-
užití geodetických laserových přístrojů v pracíoh, kde
nasazení klasických metod naráží na obtíže technické
(ponejvÍoCe nepřístupnost zaměřovaných o,bjelktů) ne-bo
ekonomioké. Autoři popisují použití Iasero'vého okuláru
Wild GL02 a laserD'vého te'Odoliku Ke'rn DKM-2AL při za-
měřování tvaru pláště chl3dicí věže, v 'poj obě hyper'boloi-
du. Uvádějí dále výsledky vytyčování vodorD'vné ro'viny
pro základ komína výšky 300 ma zálkl.adů turbín 360 MW
pomocí přístroje AGA Geoplane 300_

Další poj-edná,ní zpracolv:ali Dr. 'ing. Lucjan Spyra, Mgr.
ing. Romuald Nowalka Mgr. ing. Al:ojzy Wyra: "Využití
zdroje l:asero'vého záření při měřeních na 'pr,incipu odra-
zu". Autoři se zabývají problema'tikou využívání autokoli-
mace a autore.flexel při přesných měřeních ['ovno,běžnosti
a přímočarosti os prvků průmyslových strojů a zařízení
neobvyklých rozměrů. Byly uvedeny dva příklady: montáž
válců papí-renského stroje, kdy byla pož,adována ro'Vu::J-
běžnost os válců dél1ky 6 mm s přesností ± 1 mm; podob-
ná vysoká pře,slnost vy'tyčení byla požadována 'i při mon-
táži lože o'bráhěcí frézy délky 32 m. Použitým laserovým
teo-dolitem ~ern DKM-2AL byla dosažena přesno'st vyty-
čení ho·dnoitsmí něko-l'ika de'setin mm.

Dr. 'ing. Andrzej Jarzymowsiki .a Mgr. ing. Mieczysl.aw
Józwiik informovali 'v referátu "Výsledky 'zkoušel,k použití
laselrůpolské 'Výroby 'v dmnúm měřict'ví" .0' IP,rohlelffi,atiee
signalizace bodů v dů'llních dílech při z.amě'řování nepří-
stUipných 'stěn ,komor, při pro'v,ažování sv'isllc a při mě-
ření deformací stěn. Použili laserový ná'Satdec ~P 8 (vý-
kon 2 mW, velikost stDipy 2 cm/60 m, hmo'[,nos,t 2 kg] na
dálkoměru Ze'iss BRT 006; násadcembyly signa'li'zoválny
nepřístupné body ,a dálkoměrembyly z:aměřo'vány je'jiCth
,po'l.ohy. Autoři ta'ké ilnformo!v:alt o vytyč,o'vání S'visli.::
v důlnÍoC/h Iprostorách.

Stejní autol'i pře:d'lo,žili dále feoreticky poodlo-že·nou prá-
ci na téma "Vliv atmosféry prostředí na šíření laseoro·vé-
ho záření v do-lech". R02ieibírali v ní ipod,robně dhararkte-
ristilky důlní atmosféry a vysvMlovali je'Vy, ktelré prová-
zejí fluktuaci la,seroového světla,. Jeojichpozmání může
vést ke z'většení dO'S1élhuvytyčovánípomoeí l,aserů a ,k za-
vedelní automatizace některýeh mě-řic'kýcih prací v pod-
mín'ká'ch dolu.

Do·c. dr. h!.!b. ing. Bronislaw Skindeorowicz a Doc. Mgr.
ing. Zibygniew Zawadski zpracov,aH ref08'ráot "Lalserový in-
dikátnr směru tY1P Gl-3BM". Jde o prototyp přís,tro,je
s He-Ne-la'se-rem o A = 632,8 Inm, o výkonu 0,5 mW s prů-
měrem stopy 1 cm/50 m, který má dosah 400 až 600 m.
Je popsán způsob upevnění laa-rienrtace přístrO'j e 'V důl-
nich prostorác/h.
,Po'sle>dní ref08rá,t :připr.avil Dr. ing. Aloj'zy Diierž,ega

"Vý'sledky zkoušelk provažovače ZNL s Iaserovým okulá-
rem GL02 firmy Wid Heerbrugg v důlních podmílnkác1h".
Na zá'klaodě zkoušek v úseku Oa:ž 510 m v noci uvedl prů-
měr D laserové stopy hodnot'ou Ds(cm) = 0,0166. Sem),

kde s je v'Zdáleno,st stopy od laseru. Přístroj byl s úspě-
chem zkouše,n v některých doleeh.
Důle'žitou S'ou,částíkonference ,byla výstava geodetic·

kých l,aserových přístrojů, laserových násléldců ia jiných
doplňkových zařízení. Katedra geo,dézie a fotogramme'trie
na Vojenské technické akademii ,vysta'vo:vala prototypy
llase,rových teodolitů ULIG KP-I, ULIG KP-4, TSo::J Las
KP-5, llase,rový ni'vell3č,ní přístroj s Ikompenzátorem ULIG
KP-2 a ULIG KP-4S,dále laserový násadce na teodolit
GNL KP-7a KP-9. Výzkumný a projektový ústav Cupmm
vY's'tavova'l Ia'serový indikátor směru typ GL-2 (vyráhí
Polské optické závody] a laserový násadec GNL KP-S,
přilpe'vněný na dvojolb'r.azo'i/Ý dálkoměr Ze.isls BRT 006'.
Ob-chodní zastmllpení filrmy Wi1rd vysliavovalo všechny
známé geodetiC'ké !přístrO';e s lasery a ,přístro'j AGA Geo-
plane 300.
Pro zahnanič,ní účastníky ;konference (BLR 1, ČSSR 1,

Jugoslá'V'ie 2, MLR 7, NDR 2, SSSR 1] byla uspořádán.:;,
exikurze na výstavbu energetického kombinátu jižně od
Lodže. Tvoří jelj Ipovrchový velkodůl HeJ.cihatow a 'vel,ko-
elektrárna Rogow:ec, k níž přibude d,alší ve,llká elektrár-
na Osiny. Pro tento energetioký gigant na ploše asi
50 km2 se Postulpně budUje z,vláštní trigonometrická a
zvláštní výš'ková síť. ÚčastníC'i exkurze byli 'podrobně se-
zmámeni s řízením gcodetic.kých prací, s pro'je~kty geo-
detickýclh pra.eí ,I} 's jejich postupnou relali'Z-a.cí. Na mís-
tě shlédli těžkou stabilizaci geodetických bodů, zřizova-
ných 'většinou do vrllanýah :betonových pilířů délky až
30 m, proto'že v této oblasti t'v·oří podloží pís.ko'vé vrst-
vy, místy až 150 m mocné. Pro měřické práce: je' používá-
na nejmodernější měřická technilka včetně ele:ktr-o-nic-
ký!ch dál!k,o:měrů. Výsledky měření se zlpracovávají ve
vý'početním střediskiu ve VarŠoa'vě. Ex,kurze bylla velmI
z.ajímalvá právě pro neobvyklý rozsah geo-detiCikýchprací
a prozna,čné rozměry 'výrobních bolo'kll.
Lze 'konstatov1at, že konference o využití lasero,vé tech-

nikyv ge-ode'ticikých pracíoh byla ve,lmi užiteč,ným pří-
nosem polskýeh geodetů v tomto velmi aktuálním oibo'~u,
Ukázala zna,čné úsilí o ,konstr'u:kci geodetických la:sero-
'vých přístro,jů a dokladovala roz:sáhlé využívání této
nejmodeI1nější kontrolní a vytyčovací teochniky 'v nejš.ir-
ších oblas-tech inženýrské geo>dézie ,a -důlního měřicťví.
Po VŠ'8,ch stránká.ch se vydal'illa, a proto lze po':ským
přátelům k této akci blahopřát.

Doc. Ing. Dr. Tosef Zeman, CSc.,
VUT v Bmě

REISSMANN, G.: Die Ausgleichungsrechnung (Vyrovná-
vací počet - základy a použití v geodézii] VEB Verlag
ftir Bauwasen, Berlin 1976, 360 s., 64 obr., 68 tab., lit. 44

Koncem roku 1976 vyšlo v NDR nové vydání učebnice
Vyrovnávacího počtu prof. Reissmanna. Zatímco dosa-
vadní autorovy knihy se lišily navzájem jen zcela ne-
patmě (drobné úpravy textu a doplňky], nové, čtvrté
vydání představuje novou knihu. Autor již v předmluvě
vysvětluje tuto okolnost tím, že zařazení nových partií,
především maticového počtu a vyrovnání korelovaných
měření by natolik narušilo dosavadní koncepci a logický
sled knihy, že nebylo udržitelné pouze doplnit stávají-
cí kostru knihy. Svým zpracováním a celkovým pojetím
se řadí tato kniha mezi moderní učebnice vyrovnávací-
ho počtu.
Kniha má celkem 7 kapitol. První kapitola (2 str.] je

věnována úvodu, historii metody nejmenších čtverců a
historické úloze některých předních matematiků ve vývo-
ji vyrovnávacího počtu. Druhá kapitola (1 str.] obsahuje
hlavní pojmy ve vyrovnávacím počtu a jejich symboliku.
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Třetí kapitola (10 str.] uvádí čtenáře do maticového po-
čtu, definuje základní pojmy, počtářské operace s matice-
mi a deiterminanty a na závěr kapitoly shrnuje přehled
vzorců.
Ve čtvrté kapitole (28 str.] autor rozděluje měřické

chyby podle druhů, definuje míry přesnosti, odvozuje zá-
kon hromadění chyb, zavádí váhy měření, učí používat
zákon hromadění vah i pro případ působení systematic-
kých chyb a pojednává o dvojicích měření.
Pátá (123 str.) rozsahem největší kapitola je věnová-

na vyrovnání nezávislých veličin. Po vysvětlení principu
vyrovnání autor podrobně probírá vyrovnání přímých
měření, vyrovnání zprostředkujících měření, vyrovnání
podmínkových měření a obecné případy zprostředkují-
cích měření s podmínkami mezi neznámými a podmínko-
vých měření s parametry. Kapitola je doplněna pajedná-
ním o vyrovnání různorodých měření a o významu
střeldní chyby.
Šestá kapitola (60 str.] je věnována vyrovnání kore-

lovaných měření. Po definici korelačního koeficientu je
proveden rozbor tvaru zákona hromadění chyb pro ko-
relovaná měření a jednotlivě probrány vyrovnávací prin-
cipy pro případ zpracování korelovaných měření (přímá
měření, i obecné případy zprostředkujících a podmínko-
vých vyrovnání). Na závěr kapitoly jsou shrnuty výpočet-
ní vzorce a provedeno srovnání odpovídajících vzorců pro
vyrovnání nezávislých a korelovaných měření. Srovná-
ní vyúsťuje v rozbor vlivu zanedbání korelací mezi
měřeními na výsledky vyrovnání.
V sedmé kapitole (65 str.] autor uvádí aplikace metod

nejmenších čtverců. Ukazuje staniční vyrovnání, vyrov-
nání měření úhlů ve všech kombinacích, vyrovnání no-
vého trigonometrického bodu, vyrovnání trigonometrické
sítě, délkové sítě, polygonového pořadu a polygonové sí-
tě. Kapitola je doplněna zmínkou o vyrovnání postup-
ným přibližováním a aproximaci měřených hodnot spoji-
tou funkcí.
Poslední osmá kapitola (45 str.] je věnována statistic-

kému vyhodnocení geodetických měření. Autor nejdříve
stručně vysvětluje základní pojmy počtu pravděpodob-
nosti a matematické statistiky a dále usměrňuje pozornost
čtenáře na inte'r,valy spolehlivo1sti a statistic1ké te1sty. Po-
drobně se autor zabývá jednotlivými statistickými testy,
které jsou vhodné pro aplikaci v geodézii.
Kniha je doplněna přehledem literatury a věcným rej-

stříkem. Forma zpracování představuje moderní učebnici
vyrovnávacího počtu, řada aplikací ji dělá užitečnou i pro
pracovníky praxe. Partii aplikace statistiky uvítají všich-
ni pracovníci, kteří se setkávají se zpracováním geode-
tických dat. Moderní pojetí je podtrženo vhodným použi-
tím matic. Z pedagogického hlediska je velmi šťastný
výběr partií, kde jsou matice použity. Kniha je doplně-
na řadou Dbrázků a tabulek, kterými je proložen text.

Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
ČVUT v Praze

HAUF, M.: Elektronické měření délek II (Skf.ip~a -
druhé vydání, ČVUT, fakulta stavební, Vydavate'lství
ČVUT, Praha, 1977)

II. díl skripta "Elektrotechnické měření délek" je vě-
nován světelným dálkoměrům. Obsáhlá látka je rozděle-
na do 14 kapitol, 137 stran textu je průběžně prokládáno
obrázky, tabulkami a schématy přístrojů.
V prvé kapitole (22) autor popisuje historický vývoj

světelných dálkoměrů od prvních pokusů určení rychlos-
ti světla až po nejmodernější, plně automatizované svě-
telné dálkoměry s diodovými nebo laserovými zdroji. Ka-
pitola 23 je věnována popisu blokového schema světel-
ných dálkoměrů.
V kapitole 24 až 31 jsou probrány některé důležité

části _světelných dálkoměrů, jejichž dobrá konstrukce a

funkce podmiňuje spolehlivost a kvalitu dálkoměrů. Nej-
prve autor probíráproudo'vé :lidroje, rozleibírá výhody a ne,-
výhody jednotlivých druhů, dále se zmiňuje o zdroji svět-
~a. Přechálzí p'ře1sklasické zdroje světla a podro1bně po-
pisuje moderní kvantové systémy a hlavně různé formy
laserů (krystalové, skleněné, z plastických hmot, plyno-
vé a polovodičové]. Zvláštní pozornost je věnována mo-
dulátorům světla; celá kapitola (26) je věnována nejen
vysvětlení pojmů a podstaty funkce modulátorů, ale i po'
pisu jednotlivých druhů (polarisační, interferenční, kry-
stalový a mechanický). 27. kapitola je zaměřena na popis
vysílacích, přijímacích a odrazn}'ch systémů. V dalších
čtyřech kapitolách (28-31) jsou popsány funkční části
dálkoměru jako demodulátory světla, přístrojová kali-
brační základna a probrán postup při kalibraci světel-
ných dálkoměrů a metody pro zvýšení přesnosti světel-
ných dálkoměrů.

Hlavní část skript (44 stran) je shrnuta do kapitoly
32 a obsahuje popisy světelných dálkoměrů. Autor roz-
děluje světelné dálkoměry na velké, střední a malé a
u každé skupiny popisuje všechny dostupné přístroje:
velké světelné dálkoměry (SVV-l, EOD-l, AGA Geodime-
ter NASM-2 A, AGA LASER Geodimeter Model 8, "Kvarc",
SG-2M, Geodolit).
Střední světelné dálkoměry (AGA Geodimeter 3, 4, 6, 6A,
6B, 6BL, Zeiss EOS, GD-316).
Malé světelné dálkoměry (Kristall, Distomat DI 10,

KDG-3 "Kvant", Tellurometer MA 100, Opton SM 11, Kern
DM 1000 a DM 2000, Zeiss EOK 2000, Akkuranger MK 1,
MSD-I, A:skania ADISTO S 2000, ERTEL Op1to>d>tst,Helw-
lett-Packard HP 3800, Kern Mekometer 3000, Opton Eldi
1,2, 3, AGAGeodimeter 12).
V závěrečné části (kapitola 33-35] probírá autor svě-

telné dálkoměry impulsové, světelné dálkoměry - re-
fraktometry a konelčně na závěr se zlmiňuje o nových
principech světelných dálkoměrů.
Skripta jsou po metodické stránce velmi hodnotná, uka-

zují čtenáři vývoj přístrojové techniky a seznamují jej
s konstrukční problematikou jednotlivých aparátů. Celý
text je proložen řadou obrázků, kreseb a schemat, ze
kterých si lze udělat představu o funkci a vzhledu pří-
strojů. Jsou popsány postupy práce s přístroji a některé
nedostatky, přednosti, ale i okolnosti vhodné pozornosti
měřiče u jednotlivých typů. Obecná část skript umožňu-
je proniknout do fyzikální problematiky přístrojové kon-
strukce, praktická část ukazuje způsoby řešení těchto
problémů jednotlivými výrobci.

Skriptum je určeno jako učební pomůcka, její význam
je ale daleko širší, poněvadž v něm na'lezne poltřeibné in-
formace každý pracovník, který světelné dálkoměry vy-
užívá při práci. Geodetická veřejnost včetně školy do-
stává do rukou vítaný popis a přehled současné moder-
ní přístrojové techniky.

Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
ČVUT v Praze

DICKINSON, G. C.: Statistical Mapping and the Presen-
tation of Statistics (Statistic!ké ma!pování a současnost
London, 1977, 196 stran, 59 ubrázků, cena 110 Kčs
(2,95 libry].

Již podruhé vychází přepracovaná a rozšířená publikace
významného britského statistika G. C. Oickinsona, po-
jednávající o metodice tvorby statistických map a o sou-
časném trendu vývoje zpracování datových souborů
statistickými metodami.
Kniha vychází v brožovaném vydání a její obsah je

rozdělen do devíti kapitol. V úvodní kapitole se autor
zabývá posláním statistických map, do kterých zahrnuje
nejen mapy v běžném slova smyslu, ale i kartogramy a
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statistické diagramy. Za hlavní poslání statistických map
vidí vzbuzení většího zájmu o zobrazované skutečnosti,
zdůraznění a vyjasnění různých vazeb prostorových
i číselných v rámci datových souborů, přehledné a ná-
zorné doplnění textů a zpráv a jako studijní zdroj in-
formací pro uživatele.

Následující druhá kapitola se zabývá klasifikací gra-
fických metod pro znázornění statistických souborů,
základní statistické techniky jsou přitom členěny na
mapy a diagramy, kde třídícím kriteriem je prostorový
rozptyl statistických údajů. Mapy se zabývají znázor-
ňováním takových souborů, které mohou být kvantitativ-
ní povahy a data jsou agregována z geometrického hle-
diska k bodu, v ploše nebo podél linie. Nekvantitativní
ukazatelé se v obrazu mapy vyjadřují pomocí symbolů,
písmen, stínování atd. Diagramy nemají prostorovou
vazbu a jsou sestavovány buď z hlediska rozčlenění
znázorňovaného jevu na složky, či z hleodis'ka rQlzčle·nění
zi kvantitou statistických údajů. Kapitola je doplněna
rozborem jednotlivých technik, jako jsou sloupečkové
grafy (histogram, strom života], součtové grafy, větrné
růžice, korelační křivky, trojúhelníkový diagram, loka-
lizované kartodiagramy, izočáry, pendlogramy, rastry,
terče atd. včetně ukázek a rozboru použitelnosti s ohle-
dem na povahu dat a vyjadřovanou skutečnost.

Třetí a čtvrtá kapitola je věnována smyslu statistiky
a technikám práce se statistickými soubory z hlediska
různého počtu nezávisle proměnných veličin. Jsou uve-
deny příklady na znázornění dvou až tří nezávisle pro-
měnných veličin.

Pátá kapitola pojednává o volbě nejvhodnějších metod
pro sestavení statistické mapy, které jsou dokumento-
vány na mapě populační za použití tečkové metody,
techniky dělených terčů, šťafury statistických are,álů
a metody lokalizovaných kartodiagramů.

Následující šestá kapitola se zabývá obecnými zása-
dami vzhledu map z hlediska výraznosti, přehlednosti a
vhodného proporčního členění zobrazených skutečností,
které zvláště u statistických map hraje výraznou roli.

V sedmé kapitole je potom podána řada konkrétních
příkladů na dříve popsané techniky grafického znázor-
ňování statistických souborů z rúzných aspektů vlast-
ností těchto souborů a účelu, pro který je mapa vytvá-
řena.

Moderní stránkou, ve statistické literatuře doposud
příliš nezpracovanou, je otázka tvorby statistických map
a diagramů pomocí výpočtové techniky. Autor se zde
omezuje převážně na grafický výstup z počítače formou
map zhotovených technikou souvislého tisku znakú na
rychlotiskárně samočinného počítače. Jsou popsány pro-
gramy LINMAP, SYMAP a COLMAP, které pomocí tisku
a přetisku znaků nacházejících se na tiskovém řetězu
rychlotiskárny produkují izočárové, areálové a izarit-
mické kartogramy, doplněné histogramy a tabulkami
vstupních statistických souborů. Stručně je popsána
i možnost použití automatických kreslících zařízení, ja-
ko jsou válcové souřadnicové zapisovače či plošné kreslí-
cí stoly.

Závěrečná devátá kapitola je zcela věnována zdrojům
statistických dat, jejich souhrnu a zhodnocení. Tato ka-
pitola je orientována převážně na domácí statistické
zdroje. Pro získání údajů o jednotliVých státech jsou
doporučeny statistické ročenky, uvedené příklady jsou
však orientovány na západní prameny, ze socialistických
států je citována pouze východoněmecká ročenka Sta-
tistísches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Re-
publik.

Publikace je zakončena podrobným rejstříkem pojmů.
Celkově je kniha zpracována přehledným způsobem a
její obsah je zdařile doplněn značným množstvím gra-
fických příloh. Ve vhodné aplikaci na naše podmínky
představuje kniha cenný zdroj informací o problematice
tvorby statistických map a pro svoji názornost i relativní
láci by neměla chybět v knihovně žádného kartografic-
kého pracoviště zabývajícího se tvorbou statistických
map.

Ing. Bohuslav Veverka,
ČVUT Praha

čs. GEODETI - MOTORISTÉ
ZVíTĚZILI

Již dva roky se zúčastovňaly posádky Geodézie Pécs
(MLR) branných orientačních automobilových soutěží
zařazených do Interpoháru. Vždy nenápadně, vždy jako
pozorovatelé. Proto bylo velmi příjemným překvapením
jejich pozvání na 1. GEORALLYEPécs, která byla vypsána
na termín 9.-10. září 1977.

Už propozice soutěže, vydané hned napoprvé i v ces-
tině, polštině a němčině, dávaly tušit, že maďarští sou-
druzi byli dobrými pozorovateli. Převzali všechny pro-
gresivní prvky, které byly dříve mnohdy pracně prově-
řovány na soutěžích Interpoháru.

K atraktivnosti soutěže přispělo i místo jejího koná-
ní, historické univerzitní J!lěsto Pécs (165000 obyvatel],
s památkami již z doby Rímanů a dalšími monumenty
dokumentujícími dramatický vývoj evropských dějin a
architektury ovlivněné tureckými vlivy. Město vynika-
jícího vína, ale i černého uhlí a mramoru, hlavní město
jihomaďarské župy Baranya.

o \J ES \.
K O

. KDMITAT BARANYA
:" COUNTY BARANYA
i Baranya megye

Obr. 2
Reprezentací ČSSR byly pověřeny mezinárodně nej-

zkušenější posádky: Ing. Roule, CSc. - Ing. Roulová
(ČÚGK Praha], Ing. Pouč - Durčák (Geodézie Opava) a
Ing. Janovský - ]anovská (Geodézie Liberec).
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Střediskem soutěže byl komplex turistických hotelů
Domorkapu na vrchu Misina, v bezprostřední blízkosti
zábavního p3.rku a městské dominanty - televizní věže.
Na startu deštivé noční etapy se sešlo 47 posádek

(MLR 32, PLR 7, NDR 5, ČSSR 3). Celá noční etapa byla
postavena v ulicích Pécse na úbočí hory Misina. Zadání
i volba etapy svědčila o vysoké úrovni organizátorů.
Pf'esto, že měřila jen 29 km, byla velmi náročná a žádná
z posádek ji neabsolvovala bez trestných bodů. Čelo
soutěžního pole po noční etapě obsadily tři čs. posádky
a dále po jedné posádce NDR, PLR a MLR. Ostatní
účastníci měli již výrazné ztráty.
Trať denní části soutěže o délce 110 km vedla pře-

krásnou prosluněnou krajinou pohoří Mecsek. Posádky
plnily na trati branné úkoly, jízdu zručnosti, otázky
z oboru geodézie i kulturně-poznávací činnosti. Poslední
disciplínou tohoto branného víceboje byla střelba.

Obr. 3. Vítězná posádka I. GEORALLYE Pěcs Ing.
Roule, CSc. - Ing. Roulouá (CrJGK Praha), foto
autor

Celkové výsledky vyzněly zcela jednoznačně pro ČSSR.
Zvítězila posádka Ing. Roule, CSc. - Ing. Roulová

[330 TB) před posádkou Ing. Janovský - Janovská
(351 TB] a posádkou NDR Steinwachs - Ulrich (Geo-
dézie Lipsko - 370 TB]. Čtvrtá byla nejlepší posádka
z MLR Schoblocher - Kollár (424 TB]. Třetí čs. posád-
ka Ing. Pouč - Durčák byla devátá (5ll6 TB]. Nejúspěš-
n~íjší Poláci - posádka Klimaszewski - Klimaszewska
byli osmí [574 TB).

V soutěži družstev zvítězila ČSSR před Geodézií Pécs
a Geodézií Budapešť, NDR byla pátá, PLR nebyla klasi-
fikována.
Čs. reprezentace opet potvrdila své kvality. K vítěz-

ství v Interpoháru 1977 přidala i všechna vítězství
v Maďarsku. Posádka Ing. Roule, CSc. - Ing. Roulová
podala výborný výkon i přesto, že omylem obdržela
itineráře noční etapy pouze v maďarštině. Její vítězství
komentoval velmi příZl1lvě maďarský tisk. Výkonnost
čs. posádek neovlivnil ani vyčerpávající transport do
Pécse [llOO km), který bylo třeba z časových dllvodů
absolvovat během jediného dne.

GEORALLYE Pécs byla phpravena vynikajícím způso-
bem. Vůbec nenesla znaky prvního ročníku. Po sportov-
ní stránce byla nCl úrovni soutěží Interpoháru, po strán-

ce společenské je pi'edčila. Orga-
nizátor -- podnik Geodézie' Pécs
- připravil všem účastníkům vý-
borné podmínky. Prezentoval se
skutečně jako největší geodetický
podnik v MLR, který plní své úko-
ly nejen na třetině území Maďar-
ska a na několika místech v za-
hraničí, ale svým pracovníkům a
hostům připravuje výborné využití
branné, sportovní i společenské.

I. GEORALLYE Pécs byla příspěvkem i k dalšímu pro-
hloubení mezinúrodní spoluprnce mezi geodety. Na po-
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radě, která se konala v listopadu v Katovicích, konsta-
tovali zástupci organizačníCh výborů soutěží zařazených
do Interpoháru všestrannou spokojenost se všemi me-
zinárodními soutěžemi geodetů v sezóně 1977. Přizvaní
zástupci organizačního výboru GEORALLYE Pécs požá-
dali při této příležitosti o přijetí jejich soutěže do Inter-
poháru. Přijetí soutěže v MLR do svazku Interpoháru
znamená další integraci mezinárodního branně-motoris-
tického hnutí geodetů a významně tak přispívá k dal-
šímu prohlubování internacionálních vztahů mezi geo-
dety socialistických zemí.

Ing. FrantLšek Tanouský,
SG Liloměřice

Prof. Ing. Dr. František Kuska
- sedemdesiatročný

Dňa 15. januára 1978 sa v 111no111zdraví dožil 70 rokov
prof. Ing. Dr. František K u s k a, riadny profesor vyššej
geodézie na St,avebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave.
Prof. K u s k a, t. Č. už na zaslúženom odpočinku, je

známou a vyhranenou osobnosťou a pozná ho odborná
verejnosť nielen u nás, ale i v zahraničí. Stal sa zná-
mym svojou vedeckou iJ publikačDou činnosťou a jeho
rozsiahle ce,loživotné dielo bolo zhodnotené už viackrát,
a to i na stránkach nášho odborného časopisu, napo-
SlEdy pri príležitosti 65-ročného životného jubilea a
potom i pri príJežitosti jeho knižne vydanej monografie
Vy Š š ia g e o d é z i a, prvej to učebnice vyšše'j geo-
dézie v slovenskom j,azyku vobec. Teraz, keď máme zno-
va príležttosť pripomenúť si záslužnú celoživotnú vedec-
kú, odbornú,pubJikačnú a pedagogickú činnosť, dovoru-
jeme si ako jeho bývalí žiaci vyjadriť našu hlbokú úctu
a vďaku aspoň niekorkými spomienkClmi na prof. Kusku
,ako na vysokoškolského učitera takto verejne listom.

Vážený súdruh profesor!

Dovorte, aby som Vám v svojom mene i v mene všetkých
Vašich bývalých posluchačov zaželal do ď,alšieho života
dobré zdravie" ešte ďalšie úspechy v odborne j činnosti a
rodinnú pohodu. Rád by som na tomto mieste vyjadrit
našu úctu k Vašej celoživotnej práci, jednoznačne za-
meranej na spoločenský pokrok v službách našej spoloč-
nosti, na pozdvihnutie odboru geodézie a kartografie na
vyššiu odbornú i spoločenskú úroveň.
Vaše celoživotné dielo je až podnes naplnené vedec-

kou a pedagogickou prácou pri výchove novej mladej
generácie geodetov a kartografov na Slovensku. Stáli
sce pri výchove prakticky celej generácie dnešných
g e ode t ov a k a l' t o g r a f o v, z ktorých mnohí za-
stávajú významné vedúce miesta vo výrobe, výskume,
v rtadiacej a pedagogickej činnosti. Mnohým z nás ste
sa stali vzorom pracovitosti, presného a kvalitného plne-
nia povinností, náročnosti pri práci a statočnosti v ži-
vote. S uznaním oceňujeme Vašu pedagogickú činnosť.
Vaše prednášky, vždy dokonale pripmvené, presne

dodržiavané, boli pre študentov, najmi! v čase nedo-
statku odbornej literatúry, prakticky jediným študijným
prameil0m. Postupom času začali vychádz.ať skriptá ti
knižné publikácie, situácia sa zlepšovala. Vieme, že ste
boli jectným z najplodnejších autorov študijnej litera·
túry na našom odbore, pričom vo viacerých prípadoch
išlo o publikácie vobec po prvýkrát vydané v sloven-
skom jazyku.
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Vašep6sobenie na Slovenskej vysoke'j ško-
let ech nic k e j se prekrýva s obdobím búrlivého roz-
voj a celého socialistického školstva u nás, k čomu ste
prispeli i svojou spoločenskou angažov·anosťou vo funk-
cii dekanaa snahou o kvalitnú odbornú, politickú a spo-
ločenskú výchovu absolventov nášho odboru. V našich
spomienkach zO's'távate prík!:ldom úsilia o komplexnú
výchovu posluchačov, kde mala svoje významné miesto
i stránka spoločenská a kultúrna.
Viedli ste nás k štúdiu cudzích jazykov, sám ovláda-

júc viaceré, učili pr.acovať s inojazyčnou litmatúrou.
Sám d6sledný v používaní spisovného jazyka, viedli ste
nás k správnemu používaniu terminológie, viedli ste nás
k samostatnej práci. Boli ste príkladom v statočnos,ti
v práci.
Vieme, že i na z,aslúženom odpočinku vytrvalo odbor-

ne pracujete na nových publikáciách, slovníkoch, recen-
ziách. Vefmi čas,to prichádzate na svoje bývalé pra-
covisko. Sme radi, že ešte stále ochotne odovzdávate
s,voje vedomosti najmIadšej generácii geodetov a k·arto-
grafov, že sa aktívne zúčastňujete ako predseda i ako
člen r6zmych komisií, ich práce, najma pri obhajobách
kandidátskych dizertačných i habilitačných prác, že
s ochotou vykonávate recenzie a oponentúry vedeckých,
odborných oBvýskumných 'prác. Sme radi, že medzi nás,
chodíte, že sa m6žeme na Vás obrátiť.
9pomieno'k,k to'ré by s,a žiadali pri te1jto vzácnBlj prí-

ležitosti vysloviť, by bolo mnoho. Faktov, ktoré by do-
kreslili úplný obraz záujmu V1ašej činnosti, by bolo ešte
viac. Tento obr·az nielenže nedokážeme dokresliť, ale
ani nechceme, pretože si želáme stretávať sa s VoBmiaj
v budúcnosti pri riešení odborných, vedeckých a peda-
gogických problémov.
Želáme Vám, vážený súdruh profesor, ešte raz pevné

zdroavie ,a dobrú pohodu v práci i v rodine. Nech Vám
dlho, dlho vydrží Váš neobyčajný zá'lljem o problémy
geodézie a k·artografie, ktorý si všetcj Vaši bývalí po-
s,lucháči vysoko vážia.

Dne 1. února 1978 zemřel
náhle, ve věku 60 let,
Ing. Vilém Ješuta, vedou-
cí oddílu AGS Geodetic-
kého ústavu v Praze. Na-
rodil se dne 26. června
1917 v Kunžaku v rodině
po,štovního zaměstnance.
Po přeložení otce do Čes-
kých Budějovic vystudo-
val zde reálku a po ma-
turitě abiturientský kurs
při obchodní akademii.
Přichází potom do Prahy
studovat na Českém vy-
sokém učení technickém
zeměměřické inženýrství.
Po absolutoriu v r. 1939

mu bylo uZiavřením vysokých škol německými okupanty
znemožněno dokončit studium a jeho další pracovní a
odborný růst byl narušen opatřeními, která postihla
všech~y vysokoškolské studenty.

V r. 1940 nastoupil prozatímně u městského úřadu
v Kunžaku a od r. 1941 po krátkém působení u de-
limitační komise zač·al praco\'-1t v Triangulační kan-
celáři ministerstva financí. Po skončení války, ještě
v r. 1945, dokonČil studia. Práce v trigonometrické síti
si cblíbil natolik, že mimo nutnou výpomoc při scelo-
vání pozemků během osidlování pohraničí v letech 1946
až 1947, setrval při triangulačních pm:ích až do své
smrti, která jej zastihl·a v plné pracovní aktivitě.
V prvních letech své pr<axe spolupůsobil při budování

jednotné trigonometrické sítě katastrální a od r. 1950
přešel na budování nové základní trigonometrické sítě.
Do roku 1955 se účastnil prací v terénu a od tohoto roku
řídil všechny práce v astronomicko-geode'tické síti na
celém území ČSSR. Za jeho působení ve funkci vedoucího
oddílu AGS probíhala řada významných mezinárodních
geodetických prací. Spojeni sití s některými sousedními
státy, příprava a vyrovnání jednotné astronomicko-geo-
detické sítě v rámci socialistických států, zaměření zá-
kladny kosmické tri,angulace probíhající na našem úze-
mí a řady fu'll1damentálních Laplaceo1vých bodů.
Kromě těchto prací se,podílel na řadě výzkumných úkolů.

Spolup,raooval na řešení s,tátního výzkumného' úkolu "Určo-
vání pohybů zemské kůry v oblasltech vysokých hor." Při
'Plnění mezinárodních úkolů byl vyslán do komisí s me-
zinárodní i celostátní působností a zastupo'val geodetic-
kou službu ČSSR při jednáních v NDR, PLR, MLR, BLR
a SSSR.
Vedle své služební činnosti byl také akUvním členem

ČVTS, dlouhá léta praco\Oal ve výboru odborné skupiny
pro geodetické základy a obohatil řadu seminářů od-
bornými přednáŠ,kami.
Po celý život, klidně, rozvážně a bez velké okázalosti

se snažil o zdokonalení geodetických základů na našem
území oBvelkou péči věnoval odborné i lidské výchově
mladé generace. Za veškerou tuto činnost mu bud ještě
dodatečně vysloven dík.

ŠMIDRKAL, J.: Nové směry v konstrukci fotogram-
metrických přístrojů

BARTOŠ, P.: Príspevok k problem:!tike testovania
f,])togrametrických prístrojov

NOVÁK, Z., PROCHÁZKA, J.: Metoda přechodných
slanovise,k a její pře:m!!st

PÁ1ENSKÁ, D.: Příspěvek k zhospodárnění podrob-
ného měření změn
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větských uživateHL
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