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chungen. Bestlmmung de,r unbe~an:nten Koef11zien-
te bai kublscher Form der Abblldungsg!e1chungen.
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Equations de pTojection. Détermination de coeffi-
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Slovenská správa geodézie a kartografie
vo federatívnom usporiadaní

Podfa čI. 9 ústavného zákona o československej
federácii patrí od 1. 1. 1969 odvetvie geodézie a
kartografie do výlučnej posobnosti orgánov národ-
ných republik. Zákonom Slovenskej národnej rady
zo dňa 28. 12. 1968 č. 207/68 Zb. bola zriadená
Slovenská správa geodézie a kartografie ako
ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialis-
tickej republiky. Obdobný ústredný orgán štátnej
správy Českej socialistickej republiky bol zriade-
ný zákonom Českej národnej rady zo dňa 8. ja-
nuára 1969 č. 2/69 Zb. Český úrad geodetický a kar-
tografický.

Uvedené normatívne predpisy dali zákonný
podklad nielen pre budovanie samostatných ná-
rodných orgánov, ale v pravom slova zmysle pre
budovanie slovenskej geodézie a kartografie. Tak
ako prijatý ústavný zákon o československej fe-
derácii zavazuje české a slovenské ústredné orgá-
ny na vytvorenie podmienok všestranného rozvoj a
a blahobytu všetkých občanov, pričom im zaručuje
rovné demokratické práva a slobody, odraz čs.
federácie na odvetvie geod~zie a kartografie tiež
má umožniť jej rozvoj v obidvoch štátoch na
úplne rovnakej spravodlivej základni. Za ďalší
rozvoj po januári 1969 budú niesť plnú zodpoved-
nosť reprezentanti národnej geodézie a kartogra-
fie. Uvedenými slovami sa nijako neprehlasuje a
nepožaduje rozčlenenÍe a vzájomné izolovanie sa
napríklad slovenskej geodézie a kartografie od
českej. Naopak, zdorazňuje sa len potreba uvedo-
miť si najma u nás v Slovenskej socialistickej re-
publike vefkosť zodpovednosti, ktorá nás na tomto
úseku očakáva.

Skutočnosť, že slovenský národ bol dlhé stá-
ročia utláčaný, nechala stopy na jeho vývoji a1
napriek tomu, že paťdesiat rokov spoločného života
s českým národom prehíbilo a upevnilo ich vzá-
jomné priatefské zvazky a umožnilo tak rozvoj
obidvoch národov. Stopy tohoto nerovnakého vý-
voja sú prirodzene badatefné aj na rozv01i sloven-
skej geodézie a kartografie.

Nemožno nepripomenúť, že hospodársky aj
kultúrny vývoj, a tým aj vývoj v geodézii a karto-
grafii zá~adných a východných častí bývalého Ra-
kúsko-Uho ka sa uberal nerovnakou intenzitou.
Napr. stav p zemkového katastra na Slovensku sa
vplyvom odliš ých právnych noriem, historického
vývoja, geogra ických pomerov, dedičných zvyk-
lostí, populačný h pomerov a štruktúry pozemkov
znač ne odchyfov 1 od stavu v Čechách a na Mo·
rave. Bol napríkl d odlišný sposob zdaňovania na
území Čiech a i - na území Slovenska. Jednotlivé
urbáre a katast e a ich štátni vykonávatelia boli
ináč organizované v zemiach českých a ináč na
Slovensku.

V územiach rakúskej časti, kam patrili Uež
terajšie české a moravské kraje, sa mapovacie
práce súvisiace so založením pozemkového katas-
tra začali robiť skor než v uhorske1 časti monar-

Ing. Daniel Lenko,
námestnik riaditera Slovenskej

správy geodézie a kartografie, Bratislava

chie, robili sa na vyssom technickom základe
a s relatívne podstatne vačším počtom pracovní-
kov. Z toho vyplynulo, že mapové dielo terajších
českých a moravských krajov bolo a nateraz aj
je podstatne kvalitnejšie a hlavne takmer na ce-
lom území vypracované. Veď napríklad viedenská
vláda cisárskym patentom až r. 1849 zaviedla tiež
v Uhorsku systém zdanenia pozemkov, ako to
bolo v západnych zemiach, a to podfa tereziánsko-
jozefského kat astra. Toto 30ročné oneskorenie za-
počiatia budovania mapového fondu velkých mie-
rok na Slov'ensku za českými zemiami doteraz
cítime.

Kým v českých zemiach bol pozemkový ka-
taster už v minulom storočí všade založený a ve-
dený v súlade so skutočnosťou a s pozemkovou
knihou, na Slovensku ešte v roku 1918 nemalo
633 kat. území o rozlohe 1 mil. ha vobec žiadne
kat. mapy a na 2908 kat. územiach o rozlohe 3,8
mil. ha boli zastaralé mapy, ktoré sa od svojho
vyhotovenia nedoplňovali.

Silný fiškálny charakter bývalého katastra aj
v podmienkach buržoázne1 Československej re-
publiky dával Slovensku plne cítiť, že nemá záujem
o vyhotovente relatívne kvalitného katastra, hlav-
ne mapových podkladov v menej úrodných oblas-
tiach Slovenska. Keďže takýchto oblastí na Slo-
vensku 1e pomerne vefa, možeme konštatovať, že
vefká časť územia Slovenska nemá dostatok vhod-
ných a dostatočne presných mapových podkladov.

Zákon O pozemkovom katastri z roku 1927
umožnil vytvoriť predpoklady na rýchlejšie vyko-
nanie nového katastrálneho merania a šetrenia
na Slovensku tým, že vznikli tri lnšpektoráty ka-
tastrálneho vymeriavania. Ale z predpokladu, že
do dvadsať rokov má byť založený pozemkový ka-
taster vo všetkých kat. územiach na Slovensku,
pre ktoré dosiaf nebola vyhotovená kat. mapa na
podklade trigonometrickej siete, sa toho vefa ne-
splnilo. Postup prác sa spomalil hlavne vojnovými
udalosťami a odchodom mnohých pracovníkov čes-
kej národnosti.

Koncom roka 1941 mala zmenšené Slovensko
z celého počtu 2668 kat. území o ploche 3,7 mil.
ha mapy len na 1230 kat. územiach o rozlohe 1,75
mil. ha a bola potrebná úprava máp v 1437 kat.
územiach o rozlohe 1,95 mil. ha s počtom 5,55 mil.
parciel. Vefa nádeje sa vkladalo do rozvíja1úcej sa
progresívnej metódy pre vyhotovenie máp - foto-
grametrie a konkrétne do Fotogrametrického ústa-
vu pre Slovensko, ktorý začal svoju činnosť v roku
1943.

Značná časť aj tých nedostatočných mapo-
vých podkladov na Slovensku bola zničená vojno-
vými udalosťami. Mapový aj písomný operát poz.
katastra bol vojnou zničený z 376 kat. území
o rozlohe 520 tisíc ha. Vyhovujúce mapové diela
poz. katastra zostali len na 1582 kat. územiach
o rozlohe 2311 tisíc ha, čo GiGOIT4().~eS

knlžrllca1969/133
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Slovenska. Bolo potrebné vyhotoviť alebo obll.Jvit
mapy velkých mierok v 1084 obciach (cca 30 Ofo )
a v 957 obciach (cca 27%) vykonať reambuláciu.

Zrušenie pozemkového katastra, časté reorga-
nizácie štátnej zememeračskej služby, hladanie
koncepcie pracovnej náplne a činnosti neprispievali
ku kludnej práci a vylepšovaniu mapových podkla-
dov. Od roku 1945 až dodnes Sa málo vykonalo
v budovaní mapového fondu velkých mierok a
v ich údržbe, okrem THM na 0,1 % územia a vy-
hotovení provizórií v podobe náhradných máp prp.
účely JEP v 395 kat. územiach.

Správa geodézie a kartografie na Slovensku,
ktorá bola od roku 1954 oblastným orgánom
Ostrednej správy geodézie a kartografie, počas
šesťročnej činnosti priniesla určité konkrétne vý-
sledky, nemohla však zabeZlpečit plný rozvoj geo-
dézie a kartografie na Slovensku. CUeInou kriv-
dou tohoto obdobia - vrátane rokov po zrušení
Správy geodézie a kartografie na Slovensku (vI.
nar. Č. 102/60 Zb.) bolo, že sa nedala možnosť vy-
tvorU vedecko-výskumnú základňu na Slovensku
v odbore geodézie a kartografie a vychovávať od-
borných pracovníkov-špecialistov. Následky býva-
lého nezdravého centralizmu cítíme doteraz naj-
mli v tom, že sa nevenovala žiadúca pozornost dobu-
dovaniu mapového fondu velkých mierok, osobitos-
tiam Slovenska pri vydávaní celoštátne platných
technických predpisov a technológií, topografické-
mu mapovaniu, ako aj technicko-hospodárskemu
mapovaniu a v nie poslednej miere aj rozvoju slo-
venskej kartografie.

Výsledkom centrálneho riadenia bola aj sku-
točnosť, že geodézia a kartografia nemala vytvo-
rené základy pre ucelené (integrované) riadenie,
najmli chýbali tu niektoré prvky, na;pr. špecifický
výskum z hfadiska potrieb Slovenska, technicko-
ekonomických informácií, .ústredného riadenia a
koordinácie prác na Slovensku vobec, celosloven-
ské riadenie efektívnej výchovy kádrov, výpočtové
stredisko, predstih a výhrad kartografickej tvorby
a pod. Taktiež pokial ide o plány činnosti oblastí,
vznikali tieto ako súčet upravených návrhov kra-
jov bez súhrnnejšej koordinácie. V tomto období
nedošlo k potr,ebnému zVýšeniu tempa obnovy ma-
pového fondu na Slovensku.

Sme presvedčení, že pri využití ďalšej pomoci,
ktorú nezištne prislúbili odborníci z Českého úra-
du geodetického a kartografického a Výskumného
ústavu geodetického, topografického a kartogra-
fického ako celoštátneho ústavu, sa podarí Sloven-
skej SiPráve geodézie a kartografie prekonať po-
čiatočné ťažkosti tak, aby v najkratšej možnej
dobe na všetký:~h úsekoch geodézie a kartografie
Slovensko dosia o úroveň českých zemí a spra-
vodlivého vyrovna ia.
Nebude to Iahká záležitost, tým skor, že slo-

venský národný orgá pre g,eodéziu a kartografiu
sa len začína personá, ne budov ať a hladať cesty
a formy práce. ZískaWi pracovníkov a spolupra-
covníkov pre zabezpe~. nie odborného riadenia od-
vetvia s úplnou legis atívno-právnou, technickou,
technologickou a or anizačnou posobnosťou. Pri-
tom sa musia rešpektovať požiadavky prísnej hos-
podárnosti pokial ide o počty pracovník ov a mzdo-
vých fondov v národných orgánoch. Preto
oceňujeme porozumenie a pomoc vedúcich pra-
covníkov organizácií riadených Slovenskou sprá-

vou geodézie a kartografie pri budovaní Sloven-
skej správy geodézie a kartografie.

Slovenská správa geodézie a kartografie po-
važuje okrem svojej riadiacej funkcie ústredného
štátneho orgánu za svoje hlavné úlohy v súčas-
nom období najmli:

1. Riešenie špeciálnych otázok na úseku evi-
dencie nehnutelností a držebnostných vzťahov
k pozemkom, ktoré otázky sú na Slovensku pod-
statne odlišné od českých kraj ov. S tým súvisí vy-
budovanie mapového fondu vefkých mierok ako
podklad pre komplexné zakladanie evidence ne-
hnutefností a investičnú výstavbu vobec, ako aj
novelizácia zákona č. 22/64 Zb. o evidenci nehnu-
tefností a vyhl. č. 23/64 Zb.

2. Vypracovanie dlhodobej koncepcie vedecko-
výskumnej činnosti na Slovensku a vybudovanie
pracoviska vedecko-výskumnej základne na Geo-
detickom ústave v Bratislave.

3. Pr,eskúmanie a vytvorenie ekonomických
podmienok pre uplatnenie organizačných foriem
štátnych podnikov a ich zaradenie v sÚlade so
zákonmi o podnikoch a socialistickom podnikaní,
v tom tiež vyriešenie úpravy vzťahov v oblasti kar-
tografickej tvorby - postavenie Kartografického
nakladatelstva v systéme nakladatelskej činnosti
a jeho vzťahov k štátnej správe a výrobným orga-
nizáciám.

4. Zabezpečenie investičnej výstavby v no-
vých podmienkach.

5. akrem vlastného organizačného dobudo-
vania . Správy rozvinutie spolupráce s odbornými
pracoviskami iných rezortov v záujme jednotnosti a
hospodárnosti výkonu zememeračských prác a za-
bezpečenie činnosti komisie pre koordináciu vý-
konu geodetických a kartografických prác.

6. Spolu s Českým úradom geodetickým a kar-
tografickým sa majú v krá tkej dobe doriešit
- predpisy a technológie pre dokumentáciu a po-
užívanie geodetických podkladov v jednotlivých
súradnicových systémoch,
- otázky fotoleteckej činnosti,
- smernice a technológie k vyhláške o súbornej
evidenci! podzemných vedení, ktorú vydá Federál-
ny výIJor pre techniku a investičný rozvoj,
- príprava federálneho zákona o geodézii a kar-
tografU a vykonávacej vyhlášky k nemu,
- mzdová a cenová politika a iné spoločné prob-
lémy.

Vzhladom na výlučnú kompetenciu národných
orgánov v odv,etví geodézie a kartografie sa budtí
niektoré úlohy spoločné Českému úradu geodetic-
kému a kartografickému a Slovenskej správe geo-
dézie a kartografie riešiť v spoločnom stálom or-
gáne- koordinačnej rade, v ktorej pri paritnom
zastúpení obidvoch ústredných orgánov geodézie
a kartografie republík sa najmli budú porovnávat
a hodnotit technicko-ekonomické koncepcie a
smery hospodárskeho rozvoja odvetvia geodézie a
kartografie v oboch republikách, pripravovať ce-
loštátne medzinárodné dohody o spolupráci, po-
sudzovať koncepcie štátnych mapových diel a kar-
tografických di1el, posudzovať hlavně smery výsku-
II)u a rozvoj a vedecko-výskumnej a vývojovej
základne a pod.
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Střední chyba plochy
/ počítané ze soutadnic

Pro plochu P núhelníka, jehož vrcholy jsou očíslovány
ve směru pohybu ručiček, platí tzv. trojúhelníkové
vzorce ľHuilíerovy, a to ve dvojí úpravě

1'1

2P = ~ Xv+! ~YF. "+2'
F=1

n

2P = ~ (-YF+!) ~XF.F+2'
F=1

V sumách je n součinů. Vzhledem k uzavřenosti
obrazce je třeba psát 1místo (n + 1)a 2 místo (n+ 2).
Počet n parciálních derivací podle x se odvodí z prv-
ního vzorce a stejný počet derivací podle Y z druhého.
Dostaneme

v= 1 -+- n.

Předpokládáme stejnost obou středních souřadnico-
vých.chyb

V konečném tvaru jde o n kvadrátů spoJnIC s, tj.
úseček 13, 24, 35, 46 ... n ~1, 1, n, 2, nebo, při
sudém n~ o dva soubory po n/2 spojnících 13. 35, 57,
... n-3\~-I, n-l, 1 a 24, 46, 68, ... n-2, n,
n, 2. Při ~ostatečně velkém n představuje součet
samotných ojníc každého souboru velmi přibližně
obvod O obr zce.
Podle zná ých vzorců [1], str. 37 je vztah mezi

součtem prv ů a součtem jejich kvadrátů

V-[ 2] "'"' (1+ Q) [s]
s "'" 2Vn '

Q=I+(IX-I)2n+1O.
IX+ 1 6n

kde IX = s=/Sínin- Počítáme.li s IX = 6, pokládáme-li
n dále za velké číslo, a dosadíme-li' [s] - 2 O, bude

V[S2] = 2,08 O/V;,

Ing. dr. Karel Kulera, CSc
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

mz.1I
mp R::; 1,04 V; O;

při stejných délkách spojníc by bylo Q = 1a

mZIl
mpR::; V; o.

Při stejné ploše je její střední chyba přímo úměrná
délce obvodu O obrazce a polohové chybě mz•1I hraníč-
ních bodů a nepřímo úměrná odmocníně z počtu n
těchto bodů. Na chybu mp proto můžeme také nahlížet
jako na obvodový pruh šířky MIIJ,lJ= 'Tnz.II/V; v hod.
notě střední chyby aritmetického průměru n1qát
určené souřadnice. Teoreticky je možná bezchybná
výměra, neboť lim mp = O.

n->-oo

Z toho plyne, že při větších hodnotách mllJ,lJ' tj.
jsou-li souřadnice získávány kartometricky nebo
fotogrammetricky, je výhodné volit co největší počet
hraničních bodů, tj. i body nelomové.

Závislost mp = f(O) podle (2) je možno také aproxi-
movat závislostí mp = f(P). Zkusme to u několika
jednoduchých obrazců, trojúhelníka a čtyřúhelníků
s velkým počtem n hraničních bodů rozložených podél
jejich stran. Obrazce tedy představují povšechný tvar
pozemku. Tak např. u čtverce o straně a je O = 4a,
P = a2• Vyloučíme-li z obou rovnic a, je podle (2)

mp = 4,16 mz,lI VP/n.
U obdélníka o stranách a, 2a je 0'= 6a, P = 2a2 a

mp = 4,41 mllJ,l/VP/n.
U rovnoramenného lichoběžníka se základnami a, 2a
a s výškou a je O = 5,24 a, P = 1,5 a2 a

mp = 4,45 mz,lI VP/n.
U rovnostranného trojúhelníka se stranami a je
O = 3a, P = a2V:f/4 a

mp = 4,74 mz•1IVP/n.
U obdélníka se stranami a, 3a je O = 8a, P = 3a2 a

mp = 4,80 mz,lI VP/n.
Vzorce se příliš mezi sebou neliší, a lze tedy v průměru
použít pro běžné tvary pozemků také vzorce třetího
(jako funkce plochy)
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Např. pro pozemek z obr. 1, který má n = 30 zaměře-
ných (kroužkovaných) bodů, obvod O = 42 a výměru
P = 84 je podle (2)

42
mp = 1,04 V- m", •. = 7,97 m", •.

30" '.

V8

4
m p= 4,5 30 = 7,53 m""v·

.

.

29 28

>--

Pro porovnání s exaktním výsledkem vypíšeme z obr. 1
strany 13, 24, , .. 28,30, 29,1, 30,2, tj, 4, 4, Vi V2",4, 4,
Vi 5, 5, V2",V2, 2, 2, V2, 2, 2, V2, V2: 3, 3, V2, 3, 3,
Vi V2, 5, 5, V2, V2, V2, a podle (1) pak je

1V- rmp ="2 244 m""v = 7,80 m""v·

Pro jednoduché geometrické obrazce, ne s více
zaměřenými body než činí počet jejich vrcholů, je
nutno použít vzorce (1). Pro trojúhelník je

\

. i
kde v je jeho výška, a pro rovnoramenný trojúhelník

m",vVmp = V":" 3z2 + (2V)2,
3 /

vu~+ u~
mp= 2 m""v

a speciálně pro pravoúhelník a rovnoramenný licho-
běžník

Jsou odvozeny 3 vzorce pro střední chybu mp plochy
počítané ze souřadnic. Vzorec (1) je exaktnf a je z něho
třeba vycházet u nejjednodušších geometrických ob-
razců, trojúhelníků (4) a čtyřúhelníků (7), pokud na
jejich stranách nejsou mezilehlé body. Pro obrazce
s mnoha hraničními body jsou určeny přibližné vzorce
(2) a (3), a to vzorec (2), v němž je mp funkcí obvodu O
pro obrazce jakéhokoli tvaru (i komunikace) a pak
vzorec (3),v němž je mp funkcí plochy P, pro běžné
tvary pozemků .

Chyba mp nenf jen vázána na souřadnicový výpo-
čet ploch. Je také zobrazovací složkou plošné chyby,
např. při planimetrování. V tom případě je m"" v poloho-
vou chybou vyneseného bodu v mapě a n je počet
lomových bodů parcely. Zobrazovací složku je nutno
uvážit, zajímáme-li se o totální chybu;výměry zavině-
nou nejen kartometrickým postupem, ale i zákresem
v mapě,

, \

1) Tento speciální vzorec odvodil pro čtverec, také
Adámek ve své výzkumné zprávě č. 88j1959·VUGTK
"Výzkum a hodnocení planimetrů po technické a eko-
nomické stránce".

(1] Kučera, K.: Odchylky e, 7/ obecného jednostranně oriento-
vaného polygonového pořadu, GaE:O, (1968), Č. 2.

Lektoroval: prof. Ing. dr. Josef Bohm, DrSc., FS ČVUT,
Praha

Státní vyzname nání
Štátne vyznamenanie "Za zásluhy o výstavbu" ude-
m prezident ČSSR k 1. 5. 1969 n. p. K a r t o g r a-
f i a B r a t i s I a v a. Toto ocenenie dostali pracov-
níci za výsledky dosiahnuté v otlbore kartografic-
kej polygrafie, najma v tlači máp na umelé hmoty
a výrobu glóbusov z plastickej hmoty. Súčasne
dostal vyznamenanie "Za vynikajúcu prácu" pra-
covník' n. p. Kartografia Bratislava s. Emil Z b u-
d i I a. Blahoželáme!

President republiky Ludvík Svoboda udělil k le-
tošnímu 1. máji za příkladné plnění pracovních
úkolů vyznamenání "Za vynikající práci" Ing. Adol-
fu Č e r n é m u, vedoucímu geodetického od-
dílu 429 ve Štětí, Inženýrské geodézie, n. p., Pra-
ha, odštěpného závodu 4 - L i .b e rec.

Blahopřejeme.
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Chyby automatických nivelačních
přístrojů Doc. Ing. dr. Miroslav Hauf, CSc.,

Geodetická laboratoi' FS ČVÚT. Praha

o automatických nivelačních přístrojích byla již
v tomto časopise uveřejněna řada článků. V předkláda.
ném příspěvku autor vyvozuje obecně ze základního
vzorce, podle kterého automatické nivelační přístroje
pracují, chyby těchto přístrojů, stanoví jejich vliv,
velikost a možnost eliminace.

1. Princip automatických nivelačních přístrojů

Cílem konstrukce automatického nivelačního přístroje
je docílit toho, aby okamžitá záměrná osa*) daleko-
Wedu byla přesně vodorovnou, i.když základní optická
osa je vodorovnou jen přibližně. Jako aktivní činitel je
využívána gravitace, která působíQ na pomocné zaříze.
ní vhodně je natočí, aby bylo docíleno požadovaného
efektu.

Princip je patrný na obr. 1. Základní osa daleko-
Wedu je šikmá k vodorovné pod úWem lX. Jestliže pro-
ložíme vodorovnou středem objektivu, mine střed
záměrného kříže ve vzdálenosti a.Aby vodorovná v ob·
razové rovině prošla středem záměrného kříže, bude
třeba skutečně nebo jen zdánlivě převést střed kříže do
bodu 82, Provede se to tím, že ve vhodné vzdálenosti
8 od záměrného kříže se umístí zařízení, které ono pře.
místění provede. Zařízení se nazývá kompensátor. Je
patrno, že kompensátor musí buď vykývnout záměr·
ným křížem opačným směrem, než se od vodorovné
odklonila základní optická osa dalekoWedu, či odklonit
směr paprsků, vytvářejících obraz, o úhel stejného
smyslu. Musí platit

a=L.lX=8.{3. (1-1)
Poněvadž vektor tíže změní svůj směr vzhledem

k základní optické ose nejvíce o úhel lX, musí být kom·
pensátor tak konstruován, aby dokázal přetvořit úhel
lX na úhel {3.To znamená, že bude muset pracovat tak,
aby ".

I

{3 = 1; . lX.

e kompensátor bude pracovat s n
ami, bude stačit

1;=_(3_
2n.lX '

*) Místo z' ěrné přímky zavádí autor nový termín
záměrna (event. záměrná čára). Definuje ji jako
geometrické místo obrazů středu záměrného kříže, vy·
tvořených v předmětovém prostoru všemi částmi
z~~razovací soustavy, nacházejícími se před záměrným
křlzem.

Dalším termínem je okamžitá přímka (osa)
záměrná. Je to přímá spojnice zaostřeného bodu zá·
měrné s analaktickým či quasianalaktickým bodem.

Základní optická osa systému je hypotetická
osa, na níž kromě optického elementu kompensátoru
leží hlavní body všech čoček systému.

Koeficient 1;je možno nazvat mechanickým zvětšením,
n optickým zvětšením a Z úplným zvětšením kompen-
sátoru.

Dosazením (1-2) do (1-1) bude

L = 21,;.n.8.

Na pravé straně jsou veličiny, které jsou konstantní.
To znamená, že kompensační efekt může být s úspě-
chem užit jen u dalekohledů stálé délky. U nich lze
položit L - f, kde f je ekvivalentní ohnisková vzdále·
nost. Rovnice (1-1) pak bude znít

f{3=-.lX=K.lX, (1-4)
8

kde K závisí na parametrech optického systému daleko·
hledu a umístění kompensátoru. Nazveme proto kon-
stantu K zvětšením parametrickým. Porovnáme-li
rovnice (1-2) a (1-4) lze též psát

Z.lX-K.lX. (1-5)

Podle polohy kompensátoru může mít parametrické
zvětšení kompensátoru hodnotu K> 1, je.li kom.
pensátor uvnitř dalekoWedu, nebo K < 1, když kom·
pensátor je před objektivem. Ve zvláštním případě
může být K = 1.

2.1 První rozbor základního vztahu

Vytvořme totální diferenciál vztahu (1-2):

d{3 = Z .dlX + lX.dZ.

vyplývající z rovnice (1-2), bude

d{3 = Z.dlX + 2n./X.dC.
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Z této rovnice vyplývají důležité závěry, které
naznačují nejen určitou orientaci pro konstruktéra, ale
také částečně umožňují kvalitativní pohled na kon-
strukci:

a) vliv nepřesné předběžné horizontace je přímo
úměrný úplnému zvětšení kompensátoru,

b) vliv chyby mechanického zvětšení je přímo
úměrný dvojnásobku počtu odrazných ploch optického
elementu.

Znamená to, že budou výhodnější kompensátory
8 malým úplným zvětšením a ty, které pracují s co
nejmenším počtem odrazných ploch. Sem samozřejmě
patří i kompensátory se Z = 1.

2.2. Druhý rozbor základního vztahu

Rozbor totálního diferenciálu vztahu K = tis
1 K

dK= -.dt--.ds (2.2-1)
8 8

poskytuje podobné závěry:

Ze vztahu vyplývá:

a) vliv změny ohniskové vzdálenosti je nepřímo
úměrný vzdálenosti kompensátoru od záměrného
kříže,

b) vliv nesprávné vzdálenosti kompensátoru či
kompensujícího optického elementu od záměrného
kříže je přímo úměrný parametrickému zvětšení K
a nepřímo úměrný 8.

Jestliže nominální hodnoty parametrů f, s a t; nebudou
dodrženy, ať již jednotlivě nebo souborně, nebude
možno docílit dokonalé kompensace. To však způsobí,
že okamŽitá záměrná nebude vodorovná.

Nebude tedy ani možné po kompensaci pokládat
IX levé strany rovnice (1-5) za IX strany pravé. Prvé
označme " a nazveme jej kompensační úhel. Při doko-
nalé funkci kompensátoru musí být ~ = IX. Obecně
však vždy" =1= IX. Celý případ zachycuje obr. 2. Kom-
pensační úhel lze vyjádřit z rovn. (1-5) takto:.!~.~~q.~,.

~

• rf/'
ft • ."

. a
p

kde d" je chyba kompensační.

Rovnici (2.3-2) lze dále upravit:

~ = IX-q.IX= iX(l-,-q) = IX.dq. (2.3-3)

Po dělení rovnice (2.3-3) rovnicí (2.3-1) bude

d" dq 1- = - = -. (2.3-4)
" q r

Poněvadž" ~ IX, lze psát

1
d" = -.IX,

r

kde r je konstanta úměrnosti, vyjadřující kolikátý díl
odklonu základní optické osy dalekohledu od vodorov-
né nebude kompensací odstraněn. Čím bude r větší,
tím kompensátor bude dokonalejší. Hodnotu l/r lze
označit jako relativní kompensační chybu.

~
~~ a

Obr. 3.

Jak patrno, důležitou roli hraje úhel IX, tj. přesnost
v předběžném urovnání. Ta bude záviset:
a) na rektifikaci krabicové libely a vzájemné poloze

svislé· osy alhidády se základní optickou osou daleko-
hledu,
b) na přesnosti urovnání krabicové libely.
Příčiny ad a) svou podstatou mohou dát vznik

chybám systematickým, poněvadž působí vzhledem
k dalekohledu ve stejném smyslu. Proto je možno
chybu jimi způsobenou nazvat základní chybou kom-
pensační. Označíme ji (10' Příčina ad b) může jen ve
zvláštních případech působit systematicky. Zpravidla
však působí zcela nahodile.

Nivelační sestava se skládá ze záměry vzad a
vpřed. Bude-li přístroj urovnán tak, že při záměře
vzad bude základní optická osa svírftt svodorovnou úhel
-IX, pak při přetočení do záměry vpřed bude svírat
úhel +~.Kompensátor v každé záměře však vykom-
pensuje (obr. 3) jen částečně tento sklon a zbude nevy-
kompensován sklon (10' poněvadž kompensátor pracuje
v obou záměrách se stejnou chybou. Srovnávací rovina
nebude tudíž vodorovná, ale šikmá se sklonem (10

k vodorovné. Tím bude ovlivněn výškový rozdíl
v sestavě (obr. 4a).

Bude platit
Zl + 11= PI-11 + I1H

Zl- Pl = I1H -211

I1h1== I1H - 211.

Chyba v kompensaci má tedy tu vlastnost, že
ovlivňuje výškový rozdíl dvojnásobkem své hodnoty
a nelze ji pro tento její charakter při měření vyloučit
volbou stejných délek záměr. Jestliže však měření zo-
pakujeme, aby srovnávací rovina měla tentýž sklon,
ale opačného smyslu (obr. 4b), bude možno sestavit
obdobné rovnice jako v prvém případě:

Z2-11 = P2+ 11+ I1H

Z2- P2= I1H + 211

I1h2= I1H + 211,
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což ukazuje, že při vhodném uspořádáni dvojího měře-
ní se lze chyby kompensačni zbavit a správný výškový
rozdíl pak stanovit jako aritmetický průměr z obou
rozdílů.

Problémem eliminace vlivu základni kompensační
chyby v pořadové nivelaci se již podrobně v tomto
časopisu zabýval Ing. Kunssberger [8], který také
navrhl velmi vhodnou metodu.

Jestliže vytvoříme rozdíl dvou výškových rozdílů,
nesouhlas bude

Je tedy nesouhlas, odmyslíme-li si působeni nahodilých
chyb, zatížen čtyřnásobkem chyby kompensačni (sys-
tematické).

Chyba v převýšení na trati dlouhé jeden km způ-
sobená základní chybou kompensačni (j~ bude

106 " (J~'
(Jo (mm) R::i 2" .105 Uo R::i 5l"

Dosažitel ou přesnost rektifikace krabicových
libellze přibliž ě odvodit, uvážíme-li, že oko je schopno
rozeznat nesy etrii 0,2 mm v poloze bubliny vzhledem
k základnímu oužku. Uváží-li se, že posunem bubliny
mezera na je né straně se zvětšuje a na. druhé sou-
časně zmenV je, bude maximálni chyba v určeni sý-
metrické olohy bubliny poloviční

: O,l.y
UYr R::i --2- R::i 0,05Y ,

kde y je úhlová hodnota pro dílek libely (2 mm). Je
nasnadě, že tutéž velikost bude mít i maximální chyba
v urovnáni libely.

Vliv maximálni chyby ~y na základní chybu kom-
pensačni bude dlÍn vzorcem

" 0,05 y"
(Jo R::i

r

Nahodilou středni chybu kompensačni m,..odvodíme ze
vzorce, v němž z maximálni chyby (Jo přejdeme na
středni chybu. Za předpokladu rovnoměrného rozděle-

ní pravděpodobnosti v urovnání libely v rozlišovacích
mezích ±~y [1; 1. str. 104] dostaneme

0,05" 0,029 Ym,. R::i --_- R::i ---
r V3 r

Výrobci udávají, že k bezvadné činnosti nivelačního
přístroje stačí, aby bublina se nalézala uvnitř základ-
niho kroužku. Je-li vůle bubliny v kroužku t mm, bude
možná chyba v horizontaci

A Lyuht a R::i -2--.D
. (l.r

a příslušný nesouhlas

t.y DdtaR::i-- ..
. (l.r

Z rovnice (2.3-13) lze odvodit důležité závěry,
jak pro konstruktéry, tak i pro měřickou praxi. Ve
vzorci je dán vztah mezi konstrukčnimi parametry y,
r azákladni systematickou chybou kompensačni.
V jedné záměře délky D se projeví tato chyba tenkrát,
bude-li možno na lati číst jemněji než je její hodnota.
Kriteriem bude zajisté chyba ze zaokrouhlováni ~ar'

0,05y' D A, . < uar·
(l . r

Při čtení odhadem v cm a 1/2 cm dílku latě bude

-Bude-li Dmax = 50 m, bude minimálni přípustné r dáno
vztahem

r> 0,Q5.50.103.y' O83L
3' .103 '~ar R::i, ~ar

Minimálni hodnoty r jsou vypočteny pro růzuá. r
a ~ar V tab. 1.
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~
0,5 mm 0,25 mm 0,025 mm

5' 8 17 166
10' 17 33 332
15' 25 50 498
20' 33 66 664

Z tab. I je patrno, že pro technickou nivelaci za
předpokladů docílení téměř teoreticky správné polohy
přístrojových os by nemusel být koeficient r příliš
velký. Při čtení mikrometrem požadavky však prudce
stoupají.

Pro praxi vyplývají z tohoto odstavce tyto závěry:
1. vždy velmi pečlivě rektifikovat krabicovou libelu,
2. často její rektifikaci ověřovat,
3. přesnost urovnání krabicové libely řídit podle

velikosti r a druhu nivelace.

2.4 Vnitřní chyba kompensátoru

Nelze předpokládat. že kompensátor sám o sobě bude
tak dokonalý, aby se urovnal při opakovaném úkonu
podle našich předpokladů opět do stejné polohy, v jaké
byl při úkonu předcházejícím. Jeho chování a rovno-
vážnou polohu budou ovlivňovat zejména elastická
hysterese a odpor vnitřních molekulárních sil ke změně
stavu.

Elastická hysterese spočívá v tom, že pružina
. I

ned~sáhne své konečné rovnovážné polohy (deformace
ihned, jak začaly působit vnější síly. Největší část
deformace vznikne sice hned, ale poté deformace postu-
puje již pomaleji, až nastane ustálený stav. Čím menší
výkyvy, čím menší vnější síly, tím snázeji se objevuje
odpor k deformaci. Vznikají chyby, které se stále mění
a jejichž příčina není dosud jasná. Zajisté zde bude
působit i teplota materiálu, způsob výroby ap.

Tyto chyby mohou působit i systematicky. Byl-li
např. přístroj urovnán při záměře vzad bez jakýchkoli
násilných změn v poloze kompensátoru a poté přetočen
prudce do záměry vpřed, vykyvuje se kompensátor
vlivem své excentrické polohy soustavně na jednu
stranu, takže vzniká vlastně v pořadové nivelaci sou-
stavně před .čtením záměry vpřed jednostranná defor-
mace. Je-li pak materiál závěsu náchylný k· elastické
hysteresi, může to mít za následek, zejména při velkých
hodnotách Z, systematickou chybu. Pro odlišení od
jiných chyb kompensátorů označme popisovanou
chybu jako vnitřní chybu kompensátoru. U dokonale
pracujícího kompensátoru se tato chyba nevyskytuje.
Objeví-li se dopružování kompensátoru, projevující se
tím, že řada čtení provedená rychle za sebou se syste-
maticky mění, či objevují-li se v nivelaci nevysvětlitel-
né chyby, je nutno dát přístroj do opravy. Odstranění
vlivu zbytku chyby z hysterese se provede otočením
alhidády přístroje alespoň o 1800 ipřed první záměrou
v sestavě.

Použití polynomů při vyvození
kartografických zobrazení

Ooc. Ing. Vladislav Hojovec, CSc.
katedra mapováni a kartografie,

FS ČVUT, Praha

) kvalitu wb •.•,on/ ve ,my,]u karlog<afiokýeb ~.
7 Takových způsobů je např. užíváno v práci [6];

Matematická kartografie je starou vědní disciplínou, všechny tyto metody však často narážejí při obecné
kterou můžeme označit jako stabilizovanou. Přesto formulaci na řešení parciálních diferenciálních rovnic,
však v její obecné teorii jsou oblasti, které stále na které je přímými cestami neproveditelné. Určitého
řešení čekají. Další možnosti vývoje v zobrazovacích dalšího rozvoje je možno dosáhnout moderní výpočetní
metodách můžeme spatřovat zhruba ve dvou směrech. technikou, jak bylo mj. ukázáno v pracích [2], [3] pro
První z nich spočívá v přetváření známých kartogra- ortogonální zobrazení. Přitom je vždy v obecném ře-
fických zobrazení podle různých hledisek, např. cesta- šení těchto úloh nutno formulovat takové požadavky
mi matematických transformací, nebo s použitím ma- na zobrazení, které v maximální míře činí zobrazení
tod graficko-numeHckých, čímž se rozšiřuje oblast urči- optimálním, avšak nejsou ve vzájemném rozporu.
té třídy zobrazení. Známá je např. metoda, jíž je Obecně takové formulování požadavků je velmi ob-
používáno v CNIIGAiK v Moskvě, založená na pracech tížné, v jednotlivých nejpoužívanějších třídách zobra-
prof. Urmajeva. Druhý směr hledá nová kartografická zení je však možno řešit je jednoduše. Pro hodnocení
zobrazení z obecnějších formulací zobrazovací úlohy, zobrazovacích způsobů přehledných map malých
neomezovaných zbytečně apriorně kladenými pod- měřítek je často používáno kritérií součtových, ex-
mínkami, které ovšem jinak celédalší řešení podstatně trémních nebo minimaximálních, popsaných např.
zjednodušují, avšak omezují někdy do určité míry __v pracích [4], [5].
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V následujícím ukážeme jednu z metod, které je
možno užít pro volbu zobrazení přehledných map na
základě předem formulovaných požadavků na průběh
zkreslení plošného a splňující současně minimalizaci
maximálního zkreslení úhlového, formulovaného na
základě'Óloučtového kritéria.

Obecně je zobrazení do roviny určeno zobrazovacími
rovnicemi

vyjadřujícími polohu bodu v zobrazovací rovině pravo-
úWými rovinnými souřadnicemi X, Y v závislosti na
poloze bodu na referenční ploše. Předpokládáme při-
t<9m,že vzWedem k malému měřítku je možno zane-
dbat rozdíl v křivostech elipsoidické a sférické plochy,
takže v rovnicích {I} je volena za referenční plochu
koule, na níž je dán bod zeměpisnou šířkou U a země-
pisnou délkou V, redukovanou k střednímu poledníku.
Pro usnadnění řešení nahradíme obecné funkce I, f}

v rov. (1) polynomy v proměnných U, V, takže bude

X = aoo+ aJoU + aOl V + a20U2 + allUV + a02V2 +
+ aaoua + a21 U2V + a12UV2 + aoa va +... (2)

Y = boo +bIOU + bOl V + b20U2+ bllUV + b02V2 +
+ baoua + b21U2V + b12UV2 + boa va + ....

V zobrazovacích rovnicích (2) jsou koeficienty aij, bkl
dosud neurčeny a můžeme jejich volbou ovlivnit
průběh zkreslení. V dalším vyvození budeme předpo-
kládat, že oblast, určená pro zobrazení, je zhruba
symetrická k rovníku a zvolenému střednímu poled-
níku. Symetrie v obraze podle středního poledníku si
vyžádá volbu koeficientů.

\a~)=all = a21 = aoa = O
boo = blO = b20= b02= bao = O,

symetrie 'podl rovníku pak dále

mi· aoo = a20 = a02 = O (4)

bll = bl2 = O.

Podm' ami (3), (4) se zjednoduší rov. (2) s uvážením
až do členů třetího řádu na

X = alOU + aaoua + a12UV2

Y = bOl V + boa va + b21U2 V .

3. Urěení neznámých koeficientů minimalizací
zkreslení při lineárním tvaru zobrazovacích rovnic

Neznámé koeficienty je možno hledat na.př. ze součto-
vého kritéria, aby totiž dvojný integrál

Umaxvmax

1= f f [(a _1)2 + (b _1)2] cos UdU d V (6)
o o

nabýval pro zobrazované území minimální hodnoty.
Ve výraze (6) značí a, b poloosy l'issotovy indikatrix,
Umn, Vmax okrajové hodnoty zeměpisných souřadnic.

Integrováno je v mezi od O vzhledem k výše uvažo-
vané symetrii podle středního poledníku a rovníku.
Je proto třeba vyjádřit nejdříve integrand výrazu (6)
jako funkci hledaných koeficientů.

Můžeme psát

Ua -' 1)2+ (b _1)2] cos U =
= [a2+ b2 - 2(a + b) + 2] cos U.

Použijeme dále základních relací (viz např. [1])

a2 + b2 = m~ + m~

ab =P.

Při jednotkové kouli, zkreslení v poledníku mp, v rov-
noběžce m. a plošném zkreslení P je možno obecně
vyjádřit z parciálních derivací obecných funkcí v rov-
nicích (1)

01 01
Iu = oU ' Iv = oV '

Of}
gv = oV

og
gu = oU '

např. podle [1]

2 12 2 2 _ 1 2 2mp = u + gu, m, - cos2U (fv + gv),

1
P = -- (fugv- Ivgu)·cos U

umaxVmax

1= f f {co~U [(ft- + gt-) cos2U + f} + g}]-
o o

- 2 V(fu cos U + gV)2+ (gu cos U - Iv)2 +
+ 2 cos U} dU dV. (10)

Jako příklad uvedeme Wedání koeficientů minimalizací
výrazu (10) při uvážení pouze lineárních členů v rov-
nicích (5). Přitom je na první pohled patrno, že dostá-
váme známé jednoduché válcové zobrazení, ekvidi.
stantní v polednících. Bude pak pro výraz (10)

lu=alo' Iv=O, gu=O, gv=bOI'

I
USmax vsmax( 2 b51

= alO cos U + cos U - 2alO cos U -
O O

- 2bOl + 2 cos U) dU d V .

Budeme-li např. integrovat pro Umax = 90°, Vmax =
= 180° (tedy FO zobrazení celé zemské koule), pak
z podmínek minimalizace .-

. 01
--=0oalO

vychází alO = 1, bOl = O, tedy absurdní a pro karto·
grafii zcela nepřijatelný případ. Příčinu je nutno
spatřovát v tom, že v integrandu se objevuje cos U
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ve jmenovateli a horní mezí pro integraci je Uma.x =
= 90°. Minimum hodnoty L pak vychází v důsledku
bOl= O 1=:n. Minimalizace v celém uvažovaném
poli vede k absurdnímu řešení vlivem situace, ke které
dochází v pólu a jeho blízkém okolí. Vyloučíme-li proto
z uvažovaného pole okolí zemského pólu, vychází při
Uma.x = 85°, Vma.x = 180°, alO = 1, bOl= 0,4734, tj.
nezkreslující se rovnoběžkóu (při zachované ekvi-
distanci v poledníckh) je Uo = 61°43'. Pro názor
uvedeme, že v takovém případě vychází 1= 0,92;
v případě, kdy volíme u válcových zobrazení pod-
1llínku, aby v severní okrajové rovnoběžce bylo zkres-
lení o tolik větší než jednotka, o kolik je v rovníku
zkreslení menší než jednotka, vychází Uo = 80°46'
a 1= 1,89.

4. Urěeni neznámých koeficientů při kubickém tvaru
zobrazovacích rovnic

Obdobnou cestou jako v předchozím odstavci moWi
bychom určovat šest neznámých koeficientů pro
zobrazovací rovnice (5), v nichž jsou uváženy členy
až do třetího stupně při symetrii obrazu podle rovníku
a středního poledníku. Minimalizací integrálu (6)
podle hledaných koeficientů je řešení dovedeno k sou-
sta vě šesti kvadratických rovnic o šesti hledaných
koeficientech. K obtížím, vznikajícím. při řešení ně-
kterých integrálů (které lze numerickou cestou dobře
provést na samočinných počítačích), přistupuje nut-
nost řešit uvedenou soustavu. Vzhledem k tomu, že
finitní metody řešení jsou neuskutečnitelné, je nutno
užít přibližných ~ešení, např. iteračních. Podmínky
konvergence při numerickém experimentu, provádě-
ném touto cestou však v našem případě nebyly splně-
ny, řešení nekonvl'lrgovalo, a nebylo proto možné na-
lézt kořeny rovnic jako limitu postupných aproximaci.
Transformaci do soustavy, splňující uvedené podmín-
ky konvergence, se nepodařilo nalézt. Analogické
obtíže vznikají při! vyslovení požadavku na průběh
ekvideformát určitimi - předem zvolenými - body.
Můžeme však PQb.Žítřešení, vycházející z podmínky

přibližné ekvivalence; alespoň aproximativní splnění
této podmínky je pro přehledné mapy malých měřítek
pro větší úzeňÍní celky čast<;>vyžadováno.

Pro plošné zkreslení P, vyjádřené ve vZOJ;ci(9),
budeme potřebovat parciální derivace z rovnic (5):

fu = alO+ 3aaoU2 + al2 V2
fy = 2a12UV

gu = 2b21UV
gy = bOl+ 3boaV2 + b21U2 .

Položíme-li striktní podmínku ekvivalence, musí podle
(9) platit

fugy-fygu = cos U,

a po dosazení z rovnic (13)

alObol + (alOb21+ 3aaobol) U2 +
+ (a12bol + 3alOboa) V2 + (14)

+ 3(3aaoboa - a12b21)U2 V2 + 3aaob21U4 +
+ 3a12b03 V4 = cos U.

Jestliže položíme aproximativně

U2 U4
cos U • 1 - 2 + 24 ' (15)

pak po dosazení z výrazu (15) do (14) musí pro iden-
tickou platnost. rovnice být splněny dvě soustavy

al2bol + 3alOboa = O

aaoboa- al2b2l = O (16)

al2boa = O

alobol = 1
alOb2l + 3aaobol = -0,5 (17)

aaob21= 0,0138.

Je zřejmé, že pro splnění soustavy (16) stačí, aby

a12 = O, boa= O (18)

a tedy tři rovnice V soustavě (17) obsahují čtyři ne-
známé a1O' bOl' aao, b21. Vyjádříme-li pomocí koefi-
cientu alO všechny ostatní ze soustavy (17), dostaneme
(vzhledem ke kvadratické rovnici pro aao) dvě řešení:

1
bOl=--alO

aao = -0,035 221alO

i b2l = -0,394 335 _l_
i alO

Koeficienty (18) a (19) ·nebo (18) a (20) tedy zaručují
splnění rovnice (14) s uvážením (15); přitom zůstává
koeficient alO neurčen. Protože již máme splněnu pod-
mínku ekvivalence - a to vzhledem k rovnici (15)
aproximativně - provedeme volbu alO z podmínky
pro maximální úhlové zkreslení LIOJ. Takové kritérium
můžeme vyjádřit např. jako požadavek, aby dvojný
integrál

_ SUmu YJ?'ax LI OJ
S = tg2 2 cos UdU dV (21)

O O

nabýval minimální hodnoty. Je třeba vyjádřit inte-
grand jako funkci zeměpisných souřadnic a hledaného
koeficientu alO' Podle známéllo vzorce z [1] platí

LI OJ (a - b)2
tg22 = 4P.

Vzorec pro plošné zkreslení P podle (9) při uvážení
rovnic (13), (14), (16) a (17) bude

P = ~U (1 - 0,5U2 + 0,0416 U4). (23)cos .
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1
F(U) = ------

1 - 0,5U2 + 0,0416 Uf.

UmaxVmax

S = f f F(U).(a - b)2.cos2UdU dV,
o o

pro který podle rovnic (8) platí

(a-b)2 = m~+ m~-2P.

Do rovnice (27) l,losadíme za m~, m~, P z rovnic (9)
a dále z rovIŮc ( 3). Výsledná rovnice se zjednoduší
podle (18) na

(a - b)2= (alO+ asoU2)2+ 4b~lU2p +

1
+ (bOl+ b21U2)2+cos

+ U alObol + (alob2l+ 3asobol)U2+cos
+ 3a30b21 Uf.. (28)

Integrál (26) je tedy připraven k minimalizaci při
použití rovnic (28), kam je ovšem při numerickém
zpracování třeba dosadit z výrazů (20) a rozlišit :při- '
tom v uvedených výrazech obě varianty řešení.

'v první variantě číselného řešení dosadíme pro
zobrazení celé zemské koule do integrálu (26) Uma%' =
= 90°, Vmax = 180° a dále za bOl'Uao,b21 z rovnic (20).
Dostaneme tak charakteristický integrál

n/2'"

S = S S [F(U) cos2U(1-:- 0,211 326U2 +
u=ov=o
+0,011160Uf.) aio+ F(U) (1- 0,788 670U2 +

+ 0,155 500Uf.+ 0,622 000U.V2 cos2U) ~ -
alO

-2 cos ul dU dV. (29)

a provedení integrace podle zeměpisné délky V
dostaneme

n/2

S [F(U) cos2U(1 - 0,211 326U2 + 0,01l160Uf.)alO-
o

- F(U) (1-0,788 670U2+ 0,155 500U(+

+ 2,046 298U2 cos2U)~] dU = O. (31)
alO

Pro numerickou integraci podle zeměpisné šířky U
užijeme Simpsonova pravidla pro krok 15°, jehož
hodnota byla numerickou cestou zjištěna- jako posta.
čující. Dostaneme tak

1
10,3671alO- 23,7554 -8- = O, (32)

alO

takže hledaný koeficient alO a podle rovnic (18) a (20)
ostatní koeficienty budou. \

alO= 1,23034

a12=0
aso=-0,043 33 (33)

bOl= 0,812 78
b21 = -0,320 51

bos= O.

Obdobnou integrací provedeme pro koeficient alO
z hodnot (33) výpočet charakteristického integrálu
(29). Vychází S = 92,32.

Obdobně pro druhou variantu číselného řešení do-
sazením koeficientů b~l1 a;o, b;l z rov. (20) získáme

"'/2'"
;, = S S F(U) cos2U (1- 0,788 676U2

u=ov=o
+ 0,155 502Uf.)a~~ - F(U) (1- 0,211 324U2 +

1
+ 0,011 164 Uf.+ 0,044 656U2 cos2U) ~ -

alO

- 2 cos UJdU d V , (29')

po derivaci integrandu a provedení integrace podle
zeměpisné délky V pak vychází

n/2

S [F(U) cos2U(1- 0,788 676U2 + 0,l55502Uf.)a~o-

o
- F( U) (1 - 0,211 324U2 + 0,011 164Uf. +

1 ]+ 0,146 912U2 cos2U) -----;s dU = O. (31')
alO

Po numerické integraci je pak

8,0815a~o- 53,5652 ~ =O, (32')
alQ
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odkud pak dostáváme a~o a podle rov. (18) a (20)
ostatní koeficienty

a~o= 1,604 53
a~2 = O
a~o= -0,210 91 (33')
b~l = 0,623 24
b~l = -0,065 85
b~3 = O.

Hodnota charakteristického integrálu pak vychází
8' = 124,44.

Srovnání obou variant provedeme podle hodnot
charakteristických integrálů. Protože vychází 8 < 8',
budeme prvou variantu pokládat za výhodnější.
Zobrazovací rovni~e tedy budou

X = 1,2~O34U - 0,043 33U3 ,
(34)

Y = 0,81 78V -0.,320 51UZV,
I

z nichž je patrno, ~e zobraze'ní patří do třídy nepra-
vých válcových/zobrazení. Plošné zkreslení P je
možno počítat podle vzorce (23). Pro zkreslení v po-
ledníku mp a v.~ovnoběžce mf použijeme vzorců (9),
kam za parciáÍní derivace dosadíme z (13); po čísel-
ném dosazení hodnot (33) pak je

m~= (1,23034 - 0,130 00UZ)2+ 0,410 90U2V2
(35)

m~= ~U (0,812 78 - 0,320 51U2)2.
cos

Maximální úhlové zkreslení můžeme počítat např. ze
vzorce

..dm (a-b)2
sIn2 - ----2 - (a+ b)2 '

kam je třeba dosadit z rov. (8), takže

. 2.dm m~+ m;-2P
SIn - = ------ (36)

2 m~+ m;+ 2P

Nákres ekvideformát plošného a maximálního úhlo-
vého zkreslení je proveden v získaném zobrazení v obr.
1 a 2.
Výpočet zkreslení v poledníku mp a v rovnoběžce mf
byl proveden podle vzorců (35). Hodnoty jsou uvedeny
v tab. (1).

v 00 300 600 900 1200 1500 1800

U
mf mp

0° 0,81 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
30° 0,84 1,19 1,20 1,24 1,30 1,38 1,48 1,59
60° 0,92 1,09 1,14 1,29 1,51 1,78 2,06 2,37---
90° ClO 0,91 1,05 1,39 1,82 2,30 2,82 3,30

V článku je ukázána metoda, kterou lze podle volby
zobrazovacích rovnic ve tvaru polynomů v zeměpis-
ných souřadnicích získávat podle různých podminek
nové varianty kartografických zobrazení. Jedné z me-
tod pro řešení hledaných koeficientů bylo použito pro
zobrazovací rovnice ve tvaru polynomů 3. stupně. Zo-
brazení, získané pro mapu světa na jednom listě má
průběh zkreslení dosti podobný Kavrajského ekviva-
lentnímu sinusoidálnímu zobrazení, patřícímu rovněž
do nepravých válcových zobrazení nebo vůbec zobra-
zením Eckertovým. Je pravděpodobné, že hodnotu
charakteristického integrálu by bylo možno ještě dále
s~žit rozšířením polynomů v základních zobrazovacích
rovnicích (5) při případném použití moderních výpoč-
tových prostředků.

Lektoroval: Doc. Ing. dr. Jaroslav Koval'ík, CSc.,
FS ČVUT Praha

[lI Fiala, Fr.: Matematická kartografle, Praha 1955
[2] Hojovec, V.: Přinos novodobé výpočtové techniky k rozvoji

některých numerických řešeni v geodézii a kartografll. Habili-
tačni práce na katedře mapováni a kartografle FSv OVUT,
Praha 1964

[3] Hoj ovec, V.: Použiti samočinných počitačů při hledání vhod-
ných variant kartografických zobrazeni. Studia geophysica et
geodaetica 1966/10

[4] Hojovec, VA:;mehil, J.: Kritéria pro posuzování vhodnosti
kartografického zobrazeni z hlediska deformaci, GaKO 1968/1

[5] 8mehil, J.: Kritéria pro posouzení vhodnosti kartografické
'zobrazovaci me.tody. Diplomni práce na katedře mapování
a kartografle FSv OVUT, Praha 1966

[6] Urmajev, N. A.: Metody izyskanija novych kartograflčeskich
projekcH, Moskva 1947

" Odborná skupina 1702 - kartografie ČVTSa SVTS
Československý kartografický komitét
pořádají ve dnech 14.-16. října 1969 v Praze

2. KARTOGRAFICKOU KONFERENCI ------~~
O VÝZNAMU KARTOGRAFIE PRO ROZVOJ POZNANI

Konference se bude konat ve velkém sále hotelu Belve-
dere v Praze 7-Holešovicích, Obráncu míru 19.

Součástí konference bude výstJava a e~kU'rze na karto-
grafické pracoviště a do experimentální školy v Praze.
Přihlášky na konferenci budou rozeslány členum VTS
koncem června t. r. Ostatní zájemci si mohou pozvánky
vyžádat na adrese: Přípravný výbor 2. kartografické kon-

ference - organizační komise, Hybernská 2, PMha 1.
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Československé zkušební fotogramme-
trické pole pecný

Ing. Václav Pichlík, CSc
Výzkumný ústav geodetický, topografický,

a kartografický, Praha

Českcsl'ovenské zkušební fotogrammetrické pole
Pec n Ý [1] bylo vybudováno v roce 1962 se zá-
měrem vytvořit podmínky pro výzkum problémli
spojených s fotogrammetrickým mapováním v mě-
řítkách 1: 500 až 1: 5000. Za tím účelem byla na
ploše asi 500 ha s maximálním převýšením. asi
200 m zhuštěna daná trigonometrická síť bodli na
celkový počet 292 bodli. Uvedený počet bodl1 byl
v'olen se záměrem, aby na užitkové ploše sním-
kové dvojice v měřítku 1: 8500 se zobrazilo asi
40 bodu. Tento počet pokud možno pravidelně roz-
ložených bodli s prtiměrnou vzájemnou vzdáleností
asi 140 m se jevil postačitelný pro výzkum vlivli
zkoumaných činitelli.
Body byly stabilizovány žulovými hranoly o roz-

měrech 16 X 16 lX 80 cm a podzemně zajištěny
skleněnými deskami o rozměrech 16 X 16 X3 cm.
P,olohové souřadnice podrobných bodli byly urče-
ny protínáním se střední chybou menší než
± 2 cm, výškové souřadnice technickou nivelací
se střední' cpybou ± 1 cm.
V severoz4padní části zkušebního pole Pecný na

ploše asi 10 ha byly pak na spojnicích stabHi~
zovaných b dli zaměřeny tachymetricky podélne
profily. Vol a směru profilli se řídila požadavkem
rovnoměrn - o pokrytí celého území spádnicemi.
Podrobné achymetrické body byly voleny s hus-
totou pl respektující povrch terénu. Na zmíněné
ploše 00 ha bylo na 86 pl"ofilech o celkové délce
12 736 m reměřeno 942 podrobných tachymetric-
kých bodli.
Prvé snímkování zkušebního pole Pecný se usku-

tečnHo v roce 1962, celkově v 11 rnzných varian-
tách v měřítku 1 : 3500 až 1 : 25 000 komorou Wild
RC5 - 11/18, 15/23 a 21/18, komorou Wild RC7
17/14 a komorou Zeiss-]ena MRB 21/18.

Další snímkování se uskutečnilo v roce 1966 pro
experimentální práce zájmové skupiny IV/1 a IV/2
Mezinárodní fotogrammetrické společnosti (MFS).
Snímk'ování bylo provedeno komorou Wild RC5a
15/23 v měřítkách 1: 3500, 1: 6000 a 1: 12 000 na
panchromatický film značky Gevaert s pol~este-
rovon podložkou, s cílem zajistit pro experImen-
tální práce v každém z uvedených měřítek sním-
ku po dvou snímkových dvojicích se 40 až 60 sig-
nalizov1anými body o známých geodetických sou-
řadnicích v každé snímkové dvojici.

Před snímwováním při kalibraei později užité
letecké komory Wild RC5a 12/23 byly zjištěny ná-
sledující parametry:

"Ohnisková vzdálenost
Poloha hlavního bodu ~ uvnitř
kruhu ve středu snímku o poloměru

Radiální distorse menší než
Prtiměrná RS

Cílem experimentálních prací zájmové skupiny
IV/l MFS byl výzkum rlistu chyb fotogrammetric-
kyvyhodnocených bodu jako funkce měřítka sním-
ku. Pro každé z uvedených měřítek snímkli proto
byly vyhodnoceny dvě snímkové dvojice, přičemž
prvá z nich byla vždy ,absolutně orientována na da-
ných pět vlícovacích bodli, a druhá k ní byla při-
řazena bez znalosti souřadnic vlícovacích bodu.
Fotogrammetrické chyby byly definovány jako roz-
díl mezi danými geodetickými a určenými foto-
grammetrickými souřadnicemi signalizovaných
bodů.
Aby na užitkové ploše snímkové dvojice v mě-

řítku 1 : 3500 bylo též zobrazeno 40 až 50 signali-
zovaných bodu, byla na části zkušebního pole síť
podr~bných trvale stabilizov,aných bodu doplněna
sítí bodu o prnměrné vzájemné vzdálenosti 60 m,
dočasně označených kolíky.
JejIch polohové souřadnice byly naměřeny poly-

gpnálně s přesností ± 2 cm, výškově technickou
nivelací s přesností ± 1 cm.
. Cílem experimentálních pr!,!cí pro zájmovou sku-
pinu IV/2 MFS byl výzkum zdrojů chyb fotogre~-
metrického mapování sídlištních jednotek. Za hm
účelem bylo v severozápadní části zkušebního pole
Pecný proHnáním zaměřeno se střední chybou
menší než ± 3 cm 156 rohu střech vesnických
obydlí. Před snímk10váním byla větší část stabili-
zovaných bodli na zemi a 38 rohů! střech signali-
zováno bílými čtvercovými signály o stranách
25 cm. Menší část trvale stabilizovaných bod(l by-
la pak signalizována bílými čtyřremennými kříži
o celkové délce ramen 80 cm a šířce 10 cm.
Výsledky zájmové skupiny IV/l MFS - [2] a

zájmové skupiny IV/2 MFS - [3] byly předneseny
na XI. kongresu MFS v Lausanne v r. 1968.

Po jejich publik10vání Výzkumný ústav ?eode-
tický top'Ografický a kartografický (VUGTK)
v Pr;ze 1 - tř. Politických vězňu 12 byla je často
žádán od tuzemských i zahraničních fotogram-
metrických pracovišť, škol a vědeckých ústavu
o poskytnutí fotogmmmetrické a geodetické do-
kumentace ze zkušebního f1otogrammetrického po-
le Pec n ý, a to pro účely učební, pro ověřování
kvality a stavu vyhodnocovacích stroju, pro pře-
zkoušení stupně způ.sobilosti precovníků na vyhod-
nocovacích strojích a pro ruzné výzkumné práce.
VÚGTK po zvážení zmíněných požadavku a mož-

152,50 ± 0,02 mm ného přínosu pro praxi a výuku fotogmmmetri~
při využití fotogrammetrického. pol~ _tuzem~kÝn:I

0,01 mm I zahrani1čními zájemci, VyhOVIzmmeným I přI-

0,007mm
60-20 č/mm
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padným dalším požadavkil.m a poskytne za úhra-
du materiálních a manipulačních výloh k dispo-
zici materiály, jež byly použity pro mezinárodní
experiment pracovní skupiny IV/I la IV/2 MFS
v období 1964-1968 a pro ověřování přesnosti fo-
tGgrammetrického vyhodnocení vrstevnic.
V úhrnu se jedná o následující materiály:

a) k!ont,aktní kopie leteckých snímkil. r viz tab.),
b) diapozitivy leteckých snímkil. na ,skleněných

deskách r viz tab.),
c] zvětšené kopie leteckých snímki'i se zákresem

podrobných signalizovaných bodu pro ka~dé
měřítko snímkil.,

d) fotodetaily podrobných signaI1zovaných bodi'i,
eJ seznamy geodetických souřadnic podl'obných

signalizovaných bodil.,
f) data tachymetrického zaměření podélných pro-

fiIil. z prostorů snlmkových dvojic 1828-29,
1829-30 a 1819-21.

Lit e r a t u r a:
[1]' Pic h II k, v,: Zkušební bodové fotogrammetrické pole -

GaKO 12, 1966, Č. 5, str. 126-126, J tab.
[2] M li II e r, S. G.: Report of the Experiment - Pecn9 1966-1966.

Helsinki, Technlcal University 1966, 37 s., 8 obr., 10 tab.
(3) Pic h II k, V. - R o u I e, M.: Planimetric Accuracy of Plot-

,Ing in Built - Up Oreas. Praha, VOGTK 1968, 8 s., 5 obr.,
2 tab., list. 4.

Druh a počet bodd

MěřHko snlmku Snlmková dvojice 1 2

1: 3 500 1845-46 52
1846-47 52
1860~61 20 156

1:6000 1828-29 46 156
1829-30 41

1:12000 1819-21 54 156
1821-23 53

Poznámka: Druh bodO 1 -stabilizované body,
2 - rohy střech

K některým otázkám hmotné
zainteresovanosti a stanovení ukazatelů
pro odměňování vedoucích pracovníků

'\

"''''". <M''',",,, :

Vedoucí prac,oojníci na všech stupních jsou odmě-
ňováni dle p~ní plánu. Toto plnění plánu se po-
suzuje pocUé stanovených ukazatelil.. Ukazatelé
však mO!;ldu postihnout jenom malou část proble-
matiky, se kterou se vedoucí útvaril. potýkají. Je
tedy plnění plánu jaKo podklad pro hodnocení ve-
doucích problematické a již ta okolnost, že i'eho
kritéria se ustavičně mění, nám signalizují, že zde
není něco 'v pořádku, a že i ten, kdo tato kritéria
stanoví, hledá ukazatele nejvhodnější.

Objektivně nutno však uznat, že Oblastní
ústav geodézie je svou náplní práce určitou výjim-
kou, poněvadž provádí jak údržbu, tj. práce vý:
slovně rozpočtového charakteru, tak práce za úpla-
tu, kde by se spíše hodila kritéria výroby. Ať se
přikloníme k té či oné alternativě, bude nutno
přihlížet ještě k dalším faktoril.m, které ovlivňují
posouzení a srovnatelnost kvality výkonu, a tedy
i nároky na Výši odměny jednotlivých vedoucích
pracovníkil.. Jsou to především:

Druhovost prací
ústav provádí 17 druhil. prací, tzv. úkolil., které
většinou zasahují do obou sfér, jak výrobní, tak
rozpočtové. Okolnost, že jednotliví vedoucí odpo-
vídají za ril.zné druhy prací, ponecháme úmyslně
stranou.

Geografická poloha a klimatické
poměry
Je logické, že podmínky v okresech kopcovitých a
horských' jsou jiné než v okresech v Polabí. Ať
již proto, že členitost terénu a kopcovitost ,zne-
snadňuje a činí výkon polních prací namaha'vým

Ing. Zdeněk Hanuš,
Sti'edisko geodézie, Mladá Boleslav

pro výškové rozdíly a pro stromové a keřové po-
rosty, nebo proto, že v Polabí je daleko méně sně-
hu v zimě a zimy jsou mírnější a kratší, ale i Ipro- '
to, že je v těchto obcích ril.zná členitost parcel.
Také to, zda je okres v pohraničí či nikoliv, má
v měřické službě velký význam.

Per s o n á I n í o bs a ze ní
Velmi závažné je, je-li útvar obsazen kvalifikova-
nými pracovníky, jde-li o muže či ženy. Zeměmě-
řictví je specializace příliš vyhraněná a náročná
na fyzickou zdatnost a přeškolení jiných profesí
se daří zcela vyjímečně. Tato okolnost činí měřic-
ké službě zvláště na okresech největší potíže a
je s problémem zaměstnanosti žen ústředním pro-
blémem všech vedoucích. Zeměměřictví je pro
fyzickou náročnost a pro nutnost stálého cesto-
vání pro ženy n~prosto nevhodné zaměstnání.
Avšak jako dil.sledek naprostého nedostatku mužil.
v našem povolání je v současné době v ústavu za-
městnáno 50 % žen.

Vybavení materiální
Ačkoliv se řadu let mluví o technickém a materiál-
ním vybavení středisek geodézie, je ještě mnoho
středisek, které svým vybavením nedosahují pril.-
měru, a tak porovnání, v tomto směru také není
snadné.

Umí stě n í v e v hod n Ý c h mís t n o s-
tech

Více než polovina středisek geodézie pracuje
v místnostech zoela nevhodných a pro svou stí-
sněnost nemil.že anI rozvinout řádný chod služby,
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natož se pokusit o podnikání, například na l1seku
reprodukce, a tím i o zkracování dodacích lhůt
pro vnější zadavatele.

V nové soustavě řízení národního hospodář-
ství je hmotná zainteresovanost pracovníků bez-
prostředně závislá na hospodaření celého podniku,
samozřejmě i závodů, útvarů. a podobně. Je tedy
v zájmu jednotlivých pracovníků nejen docílit nej-
vyšších platů za individuální výsledky práce, ale
i celkových příznivých hospodářských nebo hos-
podárných výsledků oelého ústavu. Tento zájem se
podněcuje přiznáváním podílů nebo odměn. Toto
jsou všeobecně známé skutečnosti.

Je však také známo, že naopak mzdy a platy
ovlivňují výrobu.
Mzda podněcuje r ů s t p r d d u k t i v i t Y

P r á ce. Mzda podněcuje individuální hmotný zá-
jem na růstu produktivity, ovšem když je správně
stanovena. (V př~padě, že je stanovena příliš vy-
soko, může produktivitu i brzdit.)

Mzda je nástrojem k upevnění socialistické
p r a c o v n í d i s c i P I í n y. Člověk se dobrovolně
podřizuje určité kázni, když ví, že je to spojeno
s jeho vlastním prospěchem.

Mzda souvisí s otázkou z a vád ě n í a v y-
už í v á n í n o v é tec hni k y. Při trvalé práci
s novou techniku jde však o to, aby nedošlo ke
snížení výdělku (odměn).

Mzda podněcuje pracující ke z v y Š o v á n í
k val i f i k a c e.lbY člověk vykonával různé prá-
ce, je nutné mzd diferencovat podle složitosti,
obtížnosti apod. a outo diferenciací vzniká ~mot-
ný zájem na růstu valifikace.

Probereme ny í tyto kategorie z hlediska ze-
měměřické služby

a) Růst pro ktivity práce
Může být ovliv ěn technikou, organizac'í práce a
kádry.
Technika
Ta je v našem ústavu poměrně na vysokém stupni.
Málokde se setkáme s přístroji starších typů a
mezi zaměstnanci je také velký zájem o to, na-
učit se s novými přístroji pracovat. Co je však za-
rážející, je to, že citelně chybí pomůcky nejprimi-
tivnější (z hl,ediska zeměměřických techniků), ja-
ko jsou pentagony, planimetry, kvalitní měřítka
a vynášecí trojúhelníky apod., které se přestaly
v našem státě vyrábět a které nelze nikde koupit.
Domnívám se, že je to všeobecný zjev, ale není
tak významný, aby ovlivnil produktivitu.

P r á c e f o to g r a m m e t r ic k é mají vyme-
zenou působnost na technickohospodářském mapo-
Vání, ale široké možnosti při evidenci nemovitos-
tí, ovšem pouze tam, kde jsou k dispozici letecké
měřické snímky. To je otázka koordinace prací
s jinými obory, zvláště s vojáky, aby se tyto ná-
lety soustavně prováděly v období určitých let. Na
to však nemají zatím- vedoucí útvarů na úrovni
středisek geodézie vliv.

Str o j n ě poč e t n í s t a nic e je využívána
poměrně málo, Konstrukční a výpočetní prá.ce se
provádějí dosud pilevážně ručně. Ve větším měřít-
ku by pOUŽití přicházelo v úvahu po zavedení no-
vého způsobu zaměřování změn připravovaném
Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým
a kartografickým.

Re pro d u k c e, z vět š o v á.ní a zrn e n-
š o v á ní p lán ů fotografickou metodou se vy-
užívá též málo, a ani kapacita reprodukčních za-
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řízení není zatím taková, aby zvládla větší ná.por
na tyto prá.ce. Co je platné dodržová.ní hospodář-
ských smluv při velkých pracech, kvalitní prá.ce
i po stránce úpravy a prací kresličských, když veš-
kerý efekt pro zadavatele je ztracen tím, že musí
čekat i celý rok, než je námi vyhotov'ené dílo re-
produkováno. U prací malých a u geometrických
plá.nů je průměrná. dodací lhůta 3 měsíce i déle.
Zde čeká. zvlá.ště na menší útvary naléhavý úkol
zavést alespoň pro nejjednoduší případy vlastní
reprodukci. Vždyť pro veřejnost je nepochopitelná
tak dlouhá dodací lhůta a j,e příčinou většiny stíž-
ností.

Organizace práce
Organizace prá.ce, a to i organizace vlastní práce
jednotlivých pracovníků, je na nízkém stupni. Zde
je největší pole působnosti vedoucích všech stup-
ňu, aby naučili zaměstnance pracovat bez prosto-
jů. Domnívám se, že to je zaviněno v minulosti
nedostatečným zá.cvikem nových pracovníků. Vět-
šina jich byla "vržena" do Výroby ihned po nástu-
pu a o organizaci práce se nikdo nestaral, zvláště
když bylo obtížné zvládnout především jejich tech-
rucké vědomosti. Naproti tomu výtečných výsled-
ků v plnění úkolů dosahují vždy ti, kteří si umějí
práci organizovat beze ztrát a prostojů. Sám si
umí ovšem organizovat práci ten, který ji ovládá
ve vší komplexnosti, od začá.tku až do konce.
Při dnešní dělbě prá.ce a specializace přechází

však na vedoucí všech stupňů tuto práci organizo-
vat a koordinovat. To však dovede pouze skuteč-
ný odborník, který prošel všemi discLplínami vý"
roby a ovlá.dá je. Dělba práce přináší s sebou ne-
jen specializaci výrobních programů podniků, ale
i specializaci funkcí. Tato dělba práce má být do-
provázena i dělbou hmotné odpovědnosti, nemá-li
společnost doplácet na chyby, lajdáctví a odbor-
nou nemohoucnost některých svých členů.

Do organizace prá.ce patří i s pec i a 1i z a c e
výr o b y. Tu má. l1stav i naše středisko geodézie
po nové organizaci provedenu ve všech útvarech.
Je věcí názoru, která z těch předchá.zejících nebo
nynější vyhovuje nejlépe.

S pec i a I i z a c e 11zem í pro l1stav geodézie
znamená rozčlenění na střediska geodézie na okre-
sech a rajonizace uvnitř středisek. Tato speciali-
zace l1zemí se již léta uskutečňuje.

S o c i a I i s t i c k á. s o u těž e n í přispívala
značně ke zvýšení produktivity, dokud nezastara-
ly ukazatelé socialistického soutěžení. V poslední
době odmítá. jak ZV ROH, tak PV ROH socialistic-
kou soutěž ve starých kritériích, poněvadž se
domnívá, že soutěž po stránce odborářské se nedá
vůbec vyhodnotit. Z důvodů, které byly již v úvodu
této prá.ce uvedeny (druhovost prací, geografická
poloha, personální obsazení, materiální vybavení,
umístění apod.), je hodnocení o nejl'epší středisko
oblasti vůbec neuskutečnitelné. Není nikoho, kdo
by při značné druhovosti prací, a nyní i proto, že
41 středisek je ze čtyř krajů (ústav geodézie je
ústavem oblastním pro kraje středo český, jihočes-
ký, severočeský a hl. m. Prahu, které také měly
různá kritéria socialistické soutěže a různá. zřízení
závodních výborů), ob1'ektivně vyhodnotil takovou
soutěž. Až do stanovení nových podmínek soutěže
se tedy soutěž konat nebude. Je možno soutěžit na-
nejvýš o nejlepšího pracovníka jednotlivých stře-
disek. Je to snad analogická. situace s hledáním
nových kritérií, jako s hledá.ním ukazatelů pro
odměňování vedoucích pracovníků.
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Hovoříme-li o kvalitě kádrů, máme na mysli pře-
devším tec hni c k o u o d bor n o s t u jednot-
livých pracovníků. Bylo mnoho prací, které se za-
bývaly tímto problémem: od různých školení až
po zavedení zácvikových listů, a s tím spojenou
povinnost sledovat pracovníka, zdali prošel veške-
rými disciplinami a které z nich ovládá. Žel, úko-
lů bylo vždy tolik a pracovníků málo, takže na
žádném útvaru se tato akce nebrala s takovou
vážností, jakou by zasluhovala. Jisté je, že stav
odbornosti širokých kádrů je velmi nízký. Měla
by se znovu důsledně zavést osvědčená výchova
pracovníků tak, aby každý prošel všemi disciplí-
nami výroby (mapování, speciální práce, výškopi-
sy, ,evidence nemovitostí, vlastnické listy apod.),
a to nejen na svém pracovišti, ale i u speciálních
útvarů. Zácvik by měl trvat alespoň po dobu jed-
noho roku u každé disciplíny, nebo nejméně po
dobu jednoho cyklu Výroby, a pak teprve by mohl
pracovník nastoupit na stálé pracoviště. Zásadní
chyby v nedůslednosti při posuzování odbornosti
u zvyšování platů měly za následek, že zaměst-
nanci nepovažovali za nutné se dále vzdělávat,
poněvadž jejich úsilí by neodpovídalo finančnímu
efektu. Je samozřé]mé, že zde hraje značnou roli
též platový katalog býv. ÚSGK, kde nebyla dosta-
tečně provedena diferenciace platů. V ústavě bylo
již probojováno odstranění rovnostářského rozdě-
lová;ní odměn, stále však je snaha sklouznout zno-
vu k tomuto způsobu rOZ~ělOVání. Vedou k tomu
dva důvody - IPohodlnost a alibismus vedoucích.
V dnešní situaci se také u azuje, že se odměn stá-
le více používá na vyJ,epš í a diferenciaci pfatů.
Pak však uděláme z odmě trvalou součást platů,
poněvadž přece jen v~ždém útvaru jsou pra
covníci trvale lepší, výk nnější a schopnější než
ti druzí, a to také ne účelem odměn. Vedoucí
pracovníci musí věnoyát velikou pozornost hmot-
nému odměňování, ~oněvadž z hmotné zaintere-
sovanosti vyplývají především motivy činnosti
lidí, a tedy i zájem o vlastní práci, její průběh
a výsledky.

Proto by měli vedoucí pracovníci věnovat po-
zornost takovým vztahům pracujících, jako jsou
vztahy ke hmotnému odměňování, vztahy k nové
technice, k novým způsobům práce, vztahy k pra-
covním kolektivu, k vedoucím, k organizaci a. ří-
zení práce apod. Tím však přicházíme k dalšímu
tématu, a to je:

P orně rkp r á c i u pracovníků má být
vý"razněji ceněn. Všichni pracovníci mají zájem na
maximální mzdě, ale mnozí pracovníci jsou ochot-
ni pracovat pouze za maximální mzdu a nejde-li
to, jejich nadšení v práci mizí. Druzí pracovníci
pracují za všech okolností ~polehlivě. Domnívám
se, že je správné výrazněji odměňovat tyto pracov-
níky v odměnách (samozřejmě při splnění ostat-
ních podmínek!) a nerozdělovat odměny rovno-
stářsky. Vztah člověka k práci ovlivňují také jiné
objektivní složky: Organizace pracoviště, osvětlení,
hluk, bezpečnost práC'e, příjemné pracovní pro-
středí, osobnost vedoucích, péče o mimopracovní
život, zdravotní péče, pracovní hygiena apod. Také
samostatnost rozhodování a vlastní iniciativa mají
velký význam pro utváření poměru k práci. Pracov-
ník se podílí celou svou osobností na plnění pra-
covního úkolu, jestliže při jeho plnění může
uplatnit své schopnosti a není jen dílčí složkou
technologického procesu.

Hanuš, Z.: K některým otázkám hmotné zainteresova-
nosti a stanovení ukazatelů pro odměňování vedoucích

pracovníků

A není tak obtížné v poměrech měřické služ-
by, aby se mohli všichni pracovníci tvůrčím způso-
bem podílet na pracovních postupech. Vedoucí
pracovníci by měli počítat s významem iniciativy
jednotlivců a měli by vytvářet podmínky, aby se
v průběhu plnění úkolů, jejich přípravy a pláno-
vání našla příležitost k uplatnění tvůrčích nápadů
jednotlivých pracovníků.

Z a m ě s t n a n o s t žen je v našem oboru
vážným problémem. Zeměměřičství je fyzicky na-
máhavé zaměstnání nejen pro vlastní výkon v poli,
ale i pro soustavné cestování. Ženy zvláště po
provdání velmi nerady konají pracovní cesty a
mají-li děti, nemohou cestovat již vůbec, poně-
vadž jesle a školy končí většinou před příjezdy
veřejných dopravních prostředků. Také absence
žen z důvodů nemocnosti dětí činí veliké potíže
při ohlášených a předem dojednaných pracovních
cestách se zadavateli a místními národními výbo-
ry. Náklady' na zácvik a studium pracovnic jsou
také příliš vysoké a zatěžují nejen ústava útvary,
~l~ i ostatní pracovníky, kteří musí zvýšeným
uSllím nahrazovat ztráty. Vždyť někde jsou zaměst-
nankyně stále v zácviku. V minulosti byl překro-
čen optimální poměr mezi zaměstnanci obou po-
hlaví. U našeho střediska činí ženy 50 % všech
zaměstnanců a u mnoha středisek je toto procento
ještě větší. Tento poměr bude vhodné v budouc-
nosti upravit na 25 %. Důslednou snahu všech ve-
doucích by mělo být, aby prosadili, že pro obor
zeměměřičství bude získáno pro studium na prů-
myslové škole zeměměřičské v Praze větší počet
žáků mimopražských. PražštI absolventi této školy
(a většinu tvoří děvčata) pochopitelně hledají
místo v Praze i za (::enu, že opustí obor geodézie.
Tím, že by měly okresy plánováno jedno místo
pro některého studenta (chlapce) jednou za dva
roky, by bylo velmi pomoženo jak problému úpra-
vy procenta zaměstnaných žen v geodézii, tak
počtu zaměstnanců geodézie vůbec.

V Ý c h o v a uč ň ů. Učňovský poměr zavede-
ný v r. 1963 byl opět zrušen, poněvadž nebylo do·
myšleno zařazení učňů po absolvování učňovské
školy. Nastává situace, kdy vyučený měřič odmítá
pracovat za 1000 Kčs měsíčně a hledá si jiné vý-
hodněji placené zaměstnání. Ústav nechce upravit
jejich platy, poněvadž by nastala situace, že pra-
covníci s maturitou by měli menší platy než mě-
řiči. A přece výchova učňů - výlučně chlapců -
(za předpokladu, že 60-70 % mťlřičů bude dálko-
vě studovat průmyslovou školu zeměměřickou)
by mělo být nejrychlejší nápravou i v llepříznivém
složení žen a mužů u ústavu; tím, že učni budou
mít v těchto místech bydliště, bude také záruka,
že se z nich stanou trvalí zaměstnanci středisek
geodézie.

Výchova zaměstnanců se děla převážně tak,
že se příkaz vysvětlil a zaměstnanec se pustil sám
do práce. Když mu to šlo, více se o něho nikdo
nestaral. V opačném případě se přeložil. na jinou
práci. Zkušenosti a osvědčené praktiky zkušených
zaměstnanců se nikdy nedozvěděl, pokud na ně
nepřišel sám. To byla Ipříčina úpadku v naší služ-
bě v posledních letech. Každý nový zaměstnanec
by měl být dán na zácvik. zkušenému praktikovi,
který by ho osobně vedl, al'e který by na něho také
obdržel zácvikový čas, jehož délka by byla stano-
vena svým minimem i maximem dle normativů,
které by stanovil ústav. Pokud jde o metody a
prostředky k výchově dospělých, jsou závislé na
obsahu výchovy a vzdělání, na kádrových pod-
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mínkách, na vzdělání zaměstnancfL, na organizaci
práce a na mnoha vlivech, mezi nimiž význam-
nou úlohu má osobní příklad vedoucích a jejich
vztah k výchově a vzdělání, poněvadž základem
výchovy dospělých je metoda přesvědčování, ná-
zornosti výkladu, využití konkrétních situací na
pracovišti i v životě.

Řekli jsme, že zde mimo jiné hraje dfLležitou
roli osobní příklad vedoucího. Jak by měl tedy
především vedoucí vypadat nebo jaké by měl mít
znalosti a vlastnosti?

Od bor n é z n a los t i - tj. nejen technické
znalosti, ale i odborné schopnosti a politické zku-
šenosti, ,ekonomické poznatky a velmi dobrou in-
formovanost v oboru.

P o I i t i c k o u v y s P ě los t tj. oddanost so-
cialistickému zřízení, třídní uvědomělost a morál-
ně politický Iprofil.

O r g a n i z a ční s c h o p n o s t i - tj. nejen
organizovat práci druhých, ale i svou vlastní, umět
hospodařit s časem, umět řídit perspektivně a plá-
novat dopředu.

Charakterové vlastnosti jsou v prvé řadě pří-
most, čestnost, otevřenost, rozhodnost, sebekritič-
nost, skromnost, pravdomluvnost, houževnatost,
atd. Jako dal~í vlastnost by měl mít vedoucí po-
měr k lidem'~fLVěru k pracujícím, ale 1 př,enášet
část odpovědn sti na pracovníky, nebát se pora-
dit se s nimi, "ednat spíše po dobrém, klidně a
trpělivě a přit m vytýkat přímo nedostatky. Vší-
mat si i mi opracovních radostí a starostí za-
městnancfL, o I1vňovat jejich názory, ale netrpět
osobní úsluh z jejich strany, ani dfLvěrnosti. Umět
jednat s H i. Vztah ke kolektivu by měl být co
nejužší, olupracovat s nimi zvláště v otázkách
řízení, radit se s kolektivem. Vztah ke společen-
ským organizacím by měl být opravdu co nejužší,
aby se tyto organizace daly využít pro řízení a ře-
šení technických, ekonomických i společenských
problémfL. Jako samozřejmost považuji spolupráci
se stranickými orgány. Jako další samozřejmost
by měla být u vedoucího schopnost ~právně roz-
hodovat, formulovat myšlenky, pohotově se vy-
jadřovat, rozvážně řešit úlohy, zvyšovat si kvali-
fikaci sebevýchovou a sebevzděláním. Čestnost a
čistota soukromého i mimopracovního života by
měla být požadavkem u všech vedoucích právě
tak, jako péče o vzMed a chování a společenské
vystupování. Jak jsem již řekl dříve, jedním
z hlavních úkolfL vedoucích je dbát na výchovu
podřízených pracovníkfL, být jim ve všem tom, co
zde bylo uvedeno, příkladem a umět je k tomu při-
vést. Z toho vyplývá, že úloha vedoucího není pou-
ze technická, výrobní nebo ekonomická, ale i spo-
lečenská, poněvadž nejen řídí, aIe i vychovává,
výchovně pfLsobí na kolektiv a jednotlivce.

Výchovu nelze oddělovat od pracovního a vý-
robního procesu a od zpfLsobu života lidí na pra-
covišti. Jde tu především o vytváření vztahu člo-
věka k práci. Výchova zaměstnancfL je utvářena
také kolektivem. Také výkonnost zaměstnancfL je
vždy ovlivňována kolektivem. Vedoucí pracovníci
musí mít tedy zájem na utvoření pevných kolek-
tivfL a snažit se s nimi úzce spolupracovat. Vždyť
zvláště při posuzování nepopulárních a obtížných
úkolfL se opírají o nejlepší členy těchto ~olektivfL,
kteří tvoří jejich jádro jako politicky a odborně
nejvyspělejší jejich členové. Při výchově pak ko-
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lektiv značně pomáhá vedoucímu nejen ve výrob-
ních a ekonomických sporech zaměstnancfL, které
často kolektiv vyřeší lépe a účinněji než vedoucí
sám. Je samozřejmé, že musí být oboustranná in-
formovanost situace jak ze strany kolektivu, tak
ze strany vedoucího.

b) Pracovní disciplina:

Hlavním obsahem pracovní disciplíny je, aby
každý pracovník se snažil dosahovat co nejlepších
výrobních výsledkfL. Vedle IPolitické práce má vý-
znamnou úlohu i hmotná zainteresovanost. Nedo-
statečná, nebo nesprávná zainteresovanost podni-
ku je živnou pfLdou, ze které vyrfLstá nekázeň, ne-
dodržování pracovní doby apod. Politická práce
je především osobní přesvědčování pracovníkfL a
osobní příklad vedoucích. Hmotná zainteresova-
nost se mfLže konkrétně projevit v našich pod-
mínkách správným nerovnostářským rozdělováním
odměn a prémií a osobní odvahou řešit sám pro-
hřešky proti pracovní dfsc~plíně.

c) Zavádění a využívání nové techniky:

Zavádě.ní nové techniky je na nízkém stupni.
Většinou se omezuje na úsilí o zavádění drobných
pomfLcek, které na zvyšování společenské produk-
tivity práce nemají valného vlivu. Většinou ani
neproniknou do širšího užívání.

Skutečné a pronikavé zvýšení společenské
produktivity práce v našem oboru mohou přinést
pouze změny v technologii práce. A to především
změny v technologii prací kancelářských, které
přes veškeré snahy plánovačfL tyto práce omezit
stále představují 2/3- 3f4 našich prací. Částečná,
ale okamžitá náprava by se mohla stát dokonalým
vybudováním planografie, fotografickou a xerogra-
fickou technikou. Také plánované vybavení nej-
nižších útvarfL nejjednodušími reprodukčními po·
můckami není provedeno.

d) Zvyšováni kvalifikace:

Zvyšování kvalifikace se dělo neorganizovaně
a naprosto živelně. Kdo se přihlásil na studium,
ten se ke studiu doporučil. Tento postup je na-
prosto nesprávný a neodpovědný. Na studium je
nutno doporučovat zaměstnance po dobré úvaze
a jen takové, kteří dávají záruku, že školu zdárně
dokončí a kteří budou po dostudování v ústavu
platnými silami. Často jsme se setkávali se za-
městnanci, kteří se nijak netajili s tím, že po do-
studování podnik opustí a půjdou tam, kde budou
lépe placeni. Jsou ovšem i jiné formy zvyšování
kvalifikace, než je studium na ZPŠ a ČVUT.

Za nejjednodušší a pro podnik nejsnadnější
formu zvyšování kvalifikace bych považoval vý-
měnu pracovníků v jednotlivých disciplínách vý-
roby. Představuji si to prakticky tak, že pracovník,
který by prováděl určitý čas Ipráce třeba na po-
lohopisném měření nebo výškopisu, by byl poklá-
dán za znalého a schopného vykonávat tyto práce
pouze na základě zvláštního kontrolního nálezu
technické kontroly. Tím by se poměrně rychle a
nejjednodušším způsobem v poměrech zeměměřic-
ké služby zvyšovala kvalifikace a použitelnost řa-
dových pracovníků. Podmínkou připuštění ke kva-
lifikačním zkouškám by bylo též absolutorium
určitých disciplín tímto zpfLsobem. Pro vedoucí
pracovníky všech stupňfL by z toho vyplývala po-
vinnost účelné organizace této výuky.
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Ukazatelé hmotné zaint.eresovanosti pro vedoucí
pracovníky

Úkol:

1. s a m o z ř e j m Ý : I. nové přístroje
VI. specializace výroby
VII. specializace území
XIV. pracovní disciplína
XVI. zvyšování kvalifikace

studiem
2. důl e žit Ý : II. zavádění fotogrammetrie

VIII. socialistické soutěžení
X. poměr k práci
XI. zaměstnanost žen
XII. výcbova učňů

3. pod s t a t n Ý : III. používaní strojně početní
stanice

IV. reprodukce
V. organizace práce
IX. odbornost kádrů

XIII. výchova zaměstnanců
XV. nová technika .

XVII. zvyšování kvalifikace

Je známo, že během několika let odejde mno-
ho pracovníků do výslužby. V některých případech
to bude mít dalek sáhlé důsledky. Zvláště dnes,
kdy se vracíme k ěkterým osvědčeným disciplí-
nám v naší službě, je již v,elmi málo lidí, kteří
tyto práce ovládají. poslední době ústav sám cítí
potřebu organizovan výchovy kádrů, jak po tech-
nické tak společens é stránce a koná značné pří-
pravy pro tuto akc·. Bez důsledné pomoci vedou-
cích nejnižších je otek nebude mít však tato
akce úspěch. Je t jedna ze stěžejních otázek dal-
šího rozvoje ústavu. Proto navrhuji jako jeden
z hlavních ukazatelů pro odměňování vedoucích
právě výchovu zaměstnanců.

Organizace práce sice stojí osamocena ve tře-
tím stupni, je to však tak významná kategorie, že
pokládám za nutné ji zařadit na místo druhé. Mám
samozřejmě na mysli nejen organizaci práce pod-
řízených složek nebo zaměstnanců, ale především
naučit lidi organizovat si práci vlastní.

Druhou převládající kategorií v nejvyšším
stupni je zavádění nové techniky. Zařaďme ji na
třetí, poněvadž, jak již bylo řečeno, v naší službě
může ovlivnit produktivitu podstatně jen v někte-
rých druzích práce. Proto jsme ji zařadili až za
organizaci práce.

Prostředek k dosažení lepších výsle!iků na
úseku výroby je socialistické soutěžení. Zařaďme
ho na místo čtvrté, ačkoliv bylo vysvětleno, že
za stávajících ukazatelů vůbec soutěž zanikne. Na-
vrhuji, aby byla vypsána soutěž na stanovení uka-
zatelů socialistické soutěže OOG. .

Poměr k práci a pracovní disciplína je na
místě zařadit také do ukazatelů pro odměňování,
poněvadž pracovní disciplína i poměr k práci jsou
dnes na velmi nízkém stupni.
Stanovme nyní ukazé.tele pro odměňování. ve-

doucích pracovníků kromě plnění a překračování
plánů, což jest samozřejmý úkol:

1. Výchova zaměstnanců

Odborná výchova zaměstnanců, zvyšování
jejich kvalifikace mimoškolním zácvikem
a zvyšování jejich použitelnosti v různých
úkolech (druzích prací),

Hanuš, Z.: K ni?kterým otázkám hmotné zainteresova-
nosti a stanovenI ukazatelů pro odměňování vedouclch

pracovnlků

udržování informovanosti· zaměstnanců
o dění v podniku a sledování jejich mimo-
pracovních vztahů,
udržování plánovaného počtu zaměstnanců
s výhledem na zvýšení procenta mužů.

2. Organizace práce
pracovat v Ipředstihu alespoň jednoho
čtvrtletí,
připravovat zaměstnancům práci tak, aby
na zakázkách nebyly žádné prostoje a vy-
chovávat zaměstnance k takové připrave-
nosti.

3. Zavádění nové tec~niky
využití fotogrammetrie pro EN,
plné využití strojně početní stanice pro
přidělené úkoly,
zavedení vlastních světlotiskových zaří-
zení,
zavádění ústavních nebo vlastních zlepšo-
vacích návrhů

4. Socialistická soutěž
sledování soutěže o vzornou kvalitu,

- udržovat soutěž živou a určovat na jednot-
livá období směr a podmínky soutěže.

5. Poměr k práci
- udržovat pracovní disc~plínu,
- nerovnostářské rozdělování odměn.

Je samozř,ejmé, že názory na náplň těchto· pěti
bodů se budou vývojem situace měnit a bude třeba
je proto vždy čas od času stanovit znovu. Chtě~
jsem jenom ukázat, jakým způsobem a metodamI
lze dojít k určitým závěrům, a to že plnění plá-
novaných úkolů by mělo být věcí samozřejmou a
posuzování vedoucích by se mělo ubírat jinou ces-
tou než doposud.

Lektorov.al: Ing. Vladimir Pospišil, Ing. Karel Maxmilián,
, ČÚGK, Praha '

Koncem února t. r. vyšel v Kartografickém nakla-
datelství, n. p., Praha technologický postup Z a-
měř o v á n í pro I u k. Autory technologického
postupu jsou Ing. A. Šlégr z Pražského projektové-
ho ústavu a Ing. K. Galus z Inženýrské geodézie,
n. p., Praha. Obsahem publikace je technologie vy-
pracování geodetické dokumentace pro proluky,
která je podkladem projektové dokumentace: pří-
pravné práce, polohopis, výškopis, zaměření štíto-
vých zdí, uliční a stavební čára, bezpečnost práce,
měřické přístroje a: pomůcky, zobrazovací práce,
schémata, vyhotovení matric, technická zpráva,
související předpisy a normy.
17 stran formátu A5, 10 stran příloh {19 obrázků
a 3 ukázky tiskopisů). Náklad 300 výtisků. Cena
Kčs 8,-.
K dostápí u mapových služeb v sídle oblastních
ústavů geod(lzie:
Mapová služba OOG Praha, Šaldova 24, Praha 8,
tel. 23 56 19.
Mapová služba OOG Brno, Malinovského nám. 3,
Brno, tel. 25537.
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Pracovní úrazovost a nemocnost
v resortu geodézie a kartografie
v roce 1968

vývoj pracovní úrazovosti v letech
1964 až 1968
V roce 1968 se vY$kytlo v orgánech a organizacích
Ústřední správy geodézie a kartografie celkem 119
pracovních úrazii, z toho ženy 46, mladiství 6 11ra-
zii. Bylo zameškáno 3104 kalendářních dnfi. V roce
1967 jsme dosáhli velmi dobrých výsledkfi. Snížil
se počet precovních úrazfi o 24 % proti roku 1966.
Počet úr,azfi v roce 1968 se proti roku 1967 snížil
o 21 úrazfi, tj. o 15 %. Tendence úrazovosti je se-
stupná. Na jeden pracovní ·úraz bylo :remeškáno
26 kalendářních dnii, zatímco v roce 1967 jen
20,85 dnfi, co~ ukazuje, že úrazy byly těžšího dru-
hu a délka t~vánípracovní neschopnosti ovlivnila
tak prfiměrnéfprocento úrazovosti (nejobjektivnější
ukazatel úraz vosti), takže toto se proti roku 1967
nezměnilo.

prfiAěrné procento pmcovní neschopnosti pro
pr,acovní úra y:
v roce 1964 1965 1966 1967 1968
bylo (%) 0,14 0,13 0,12 0,09 0,09

Pořadí výrobních orgánii a organizací OSGK po-
dle rozboru pracovní úrazovosti v roce 1968 (srov-
náno podle priiměrného procenta precovní ne-
schopnosti pro pracovní úrazy bez lúSGK, VůGTK a
KN):

1. lG Bratislava 0,01
2. OOG Bratislava 0,03
3. OOG Preha 0,04
4. OÚG Brno 0,05
5. KGF BI1atisLava 0,07
6. Kartografia Bratislava 0,11
7. KGF Praha 0,131
8. lG Preha 0,137
9. lG Brno 0,22
10. Kartogrefie Praha 0,28

Zhoršení stavu úrazovosti proti roku 1967 vyka-
zuje Kartografie, n. p., Praha, kde bude třeba zvý-
šit péči o bezpečnost la ochranu zdraví 'při práci;
v roce 1968 ÚSGK vykonala hloubkovou kontrolu
BOZ v Kartografii Pmha a bude nadálA trvat na
splnění opatření navržených touto kontrolou.
O d š k o d ň o v á n í p r a c o v n íc h ú r a z ů.
Odškodněno bylo 86 pracovních úrazii, tj. 72,26 %
všech pmcovních úrezů. Na jeden precovní úraz
připadá odškodné o priiměrné výši 503 Kčs.
Zd roj e a pří č in y p r ft c o vn í c h ú r a z ů
K pracovním úrazfim u OÚG a lG došlo při měřic-
kých precích v terénu: ,
při stabilizaci a signali~aci měřických znakfi, při
tvoření prfisekfi v lese a porostech, při přenášení
m~řických pomficek a stabilizačních znaků, při
osekávání kolíků., při 'havárii služebních aut, uklouz-
nutí a pády na zledovatělém terénu apod.; ve více
příp'adech se zjistila neopatrnost, nedisci'plinova-
nost a špatné vybavení ochrannými pomtlckam1.

Rudolf Masnica,
Český úl'ad geodetický a kartografický,

Praha

Jeden z vážnějších úmzii byl zaznamenán v zá-
vodě lG Liberec, kde 21. srpna 1968 jedna soudruž-
ka utrpěla prfistřel pravé paže.

U podniku Kartografie v Pmze a Bmtisl'avě jsou
zdrojem úrazťi zejména manipulace s materiálem,
pořezání na skleněných deskách, přeplněné praco-
viště předměty a stroji a n~kdy i nepořádek na
pl.'lacovišti.

Smrteln'é úrazy
V roce 1968 jsme na základě rozborfi třech smrtel-
ných 6razťi z roku 1967 upozornili na zdroje a
okolnosti smrtelných úrazii, což se p,atrně proje-
vilo ve zvýšení pozornosti, takže v roce 1968 ne-
došlo k žádnému těžkému, ani smrtelnému úrazu.

RegresnI náhrady za pr,acovní úrazy
Celkem bylo organi~acemi zlélplaceno 15 669 Kčs,
zatímco v roce 1967 81 600 Kčs.

Podstatnou část regresních náhred zaplatillélKar-
tografie, n. p., Pr,aha ve výši 15 096 Kčs (což proti
roku 1967 je trojnásobek), zbytek 210 Kčs ~aplatila
lG Brno a 363 Kčs Kartografia Bratislava.

Nemoce z povolání
V roce 1968 nebyl hlášen nový případ nemoci z po-
volání v našem resortu. Opatření na tomto úseku
v rámci preventivních a periodických lé~ařských
prohlídek bylo až na malé výjimky splněno.

Ne moc n o s t (bez pracovních a ost,atních úmzii)
Celkem bylo hlášeno v minulém roce 7151 případů
onemocnění (z prfimiirného počtu nemocensky po-
jištěných pracovníků. 9334), které si vyžádaly ab-
senci 108669 kalendářních dnů, z toho v českých
krajích 5117 případii (z počtu pracovníkťi 6368)
a zameškaných 74631 kalendářních dnfi. V sloven-
ských krajích bylo hlášeno 2034 případii onemoc-
nění (z počtu pracovníkii 2964) a zameškaných
34068 kalendářních dnii. Na jedno onemocnění
připadá v českých krajích priiměrně 14,58 kalen-
dářních dnfi, ve slovenských krajích 16,74 kalen-
dářních dnii. .

Proti roku 1967 se zvýšil počet onemocnění
(při přibližně stejném počtu pracovníkii) o 749 pří-
padii a též počet ~ameškaných kalendářních dnii
o 4967.

Priiměrné procento pracovní neschopnosti pro
nemoc je 3,19 (celostátní priiměr je asi 4 %.)

Nejvíce případiibnemocnění a zamešk1aných
kalendářních dnů. je vždy v 1. čtvrtletí v roce. Nej-
vyšší nemocnost je v Kartogrefii Bratislavlél, kde
prům~rné procento 'precovní neschopnosti pro ne-
moc je 5,61, dále v Klartogr.afii Praha 4,63 (převáž-
ná část nemocných jsou ženy) a též ve VÚGTK je
priiměrné procento nemocnosti 4,01. Nejméně ne-
mocní byli v KGF Bratisl'ava jen 2,02 %, a KGF
Praha 2,57 %.
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Masnica, R.: Pracovní úrazovost a nemocnost v resortu
geodézie a kartografie v r. 1968

Plnění plánu ozdravných op,atření a
nákup ochranných pomilcek
Plánované nákloady na opatření v zájmu pracují-
cích v roce 1968 byly 1,213 000,- Kčs, z toho bylo
vyčerpáno 1,206327,- Kčs a to na zakoupení
ochranných pomůcek, vybavení společenských za-
řízení, léky, hasicí přístroje, elektroinstalace, ma-
lování, vodní instalace, výměny 'podlah, potřeby
pro 'hygienu sociálních~ařízení, stavební úpravy na
SG, vytápění apod.

Přes opatření ná tomto úseku je třeba mnoho
zlepšovat. Kritický je nedostatek pracovního místa
v KartografU Praha, VÚGTK, OúG Praha a lG Praha
Já některých SG. V nově vytvořených organizacích
resortu v roce 1968 na úseku ochranných pomů-
cek vznikly vážné nedostatky, jejichž původ je
v disproporcích při delimitaci majetku, a jen po
inventuře v 1. pololetí se situace v tomto směru
zlepšila. NevyhovujíCí jsou i některé předepsané
ochranné 'pomůcky (mezi jinými prošívané obleky).
Technickoinženýrští pracovníci se zdráhají tyto
'prošívané o leky nosit, nebot střihově i kvalitou
látky nevy VUjí, po promoknutí a znovu vysušení
ztrácejí ví e než polovinu svých tepelných a izo-
lačních lastností; na tuto skutečnost poukazují
také se zřetelem na jednání se stranami, povětr-
nostní podmínky apod. V tomto smšru bude nutné
zje, at nápravu a po dohodě s Českým ťířJadem

----bezpečnosti práce vypracovat nové seznamy
ochranných pomůcek a stanovit v nich zásady
umožňující iniciativu org,ani'zací i v obl,asti pořizo-
vání ochranných pomůcek.

Větší péči musí orgány a organizace resortu
věnovat modernizaci hygienických ,a sociálních
~ařízení (umývárny, sprchy, jídelní kouty, hygie-
nická ~ařízení pro ženy, šatny, řešení stravování
pracovníků, osvětlování pracovišt, větrání, vytápě-
ní 'apod.). Některá povolání si vyžadují i zvláštní
lékařskou péči, zejména povolání, kde jsou pra-
covníci vystaveni zvýšené námaze na oční ústrojí
(~artografičtí kresliči, vyhodnocov,ači na fotogram-
metrických strojích apod.) . Nejvíce zanedbané jsou
reprodukční oddíly, kde mimo reprodukčního od-
dílu v Plzni stěží bychom našli v resortu vyhovu-
jící pracoviště. Plány ozdravných opatření by měly
být součástí kolektivní smlouvy organizace.
Výchova pracovníků k bezpečnosti
a ochr,aně zdr,aví
Na požádání ÚSGK byly uskutečn~ny v roce 1968
ve všech orgánech a organizacích resortu instruk-
táže k rozboru smrtelných úrazů a dodržování bez-
pečnostních předpisů. Ke školení byly využity fo-
tografie smrtelných úrazů v resortu, které byly vy- ,
půjčeny od SNB. Pochvalu si zaslouží zejména býv.
KGF, pobočka v Praze, kde instruktáž provedli
vzorně ve spolupráci s Výzkumnýmúst,avem bez-
pečnosti práce v Praze, a není náhodou, že v této
organizaci se podstatn~ snížila pracovní úrazovost
proti roku 1967, kdy byla za špatné výsledky kri-
tizována. Dobře bylo organizováno školení ,a ově-
řováníznalostí bezpečnostních předpisů v závodě
lG Liberec a lG, n. p., BDatislava.

Bylo uskutečněno celoresortní školení bezpeč-
nostních techniků. Při tomto školení bezpečnostní
technici upozornili na nedostatek, že vedoucí pra-
covníci nehodnotí jejich činnost rovnocenně s ostat-
ními činnostmi. Proto také dochází na této zpra-
vidla kumulované funkci každým rokem ke změ-

Imm, takže v celoresortním školení je třeba se zno-
vu vnacet k základní problematice. Všichni zúČiast-
něníbezpečnostní technici žádají každým rokem
dvou- až třídenní školení k problematice novelizo-
vaných předpisů BOZ a k nové organizaci a dělbě
práce BOZ.

V roce 1968 byly zpl'!acovány a vydány nové
bezpečnostní předpisy: výnos Ústřední správy geo-
dézie a kartografie, kterým se vydáv,ají seznamy
pI1ací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným že-
nám, matkám do konce devátého měsíce po poro-
du ,a mladistvým (čj. 1587/1968-2), výnos Ústřední
správy geodézie a kartogr,afie, kterým se vydáVlají
směrnice pro poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků a stejnokrojů a pro vyba-
vování společenských zařízení (Čj. 1463/1968-2).

V týmu pDacovníků jsou připravovány nové
směrnice beZpečnosti a ochrany zdr,aví pracovníků
v resortu.

Závěr

V roce 1968 byly dosaženy některé dílčí úspěchy
v péči o pracovníky, nevyskytly se pracovní
smrtelné úr,azy la nemoce z povolání. Snížil se
i počet pracovních úI1azů.

Přesto je třeba v opatřeních proti smrtelným
úrazům a nemocem z povolání pokr,ačovat jako
v roce 1968.

Příčiny ostatních pracovních úrazů jsou zejmé-
na v neopatrnosti pracovníků, podceňování nebez-
pečí, neznalosti bezpečnostních předpisů, zanedbá-
vání bezpečnostních předpisů, zvýšené nebezpečí
na 'polních pracích v zimním období, v podnicích
Kartografie, zejména nedostatek pracovního místa,
opomíjení ochranných pomůcek, nesprávná mani-
pulace s materiálem. Nedostatky jsou i v sortimen-
tu a nákupu ochranných pomůcek. I

Ing. Bohuslav Plachetka,
Inžlnierska geodéz:ia, Bratislava

Prispevok k volbe mierky prfložných
máp intravilánov pri THM

Pre zobrazenie priemerne husto ~astavaných úze-
mí sa javí najúčelnejšia mierka 1 : 1 000, alebo
mierka 1 : 2000. Pri technickohospodárskom ma-
povaní v ,našom Západoslovenskom kraji sme roz-
hodli, že budeme pri volbe metód využívať zatiaf
zásadne geodetických mapovacích metód, lebo
fotogrametrické metódy v zastavaných územiach
nepokladáme dosIal za dosť preskúmané, pohotové
a poskytujúce náležité dokumentačné hodnoty.

O tom, či pre zameranie intravilánov vidIec-
kých obcí zvolíme mierku 1 : 1 000 alebo 1 : 2 000,
bude rozhodujúci podrobný prieskum podmienok
pre podobné meranie, tj. bohatost polohopisných
prvkov, posúdenie majetkoprávnych vzťahov a
hfadisko budúGeho rozvoja výstavby obce.
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Technickohospodárske mapovanie teraz vyko-
návame na Trenčiansku v území obcí, ktoré dosial
nemajú vyhovujúce mapy.

V tý'chto obciach doteraz prakticky neboli vy-
šetrené a omedzníkované majetkové hranice po-
zemkov, ktorých jednoznačná poloha je problema-
tická v dosledku mimoriadne zložitých majetko-
právnych vzťahov, zapríčinených na Slovensku
najma posobením uhorského dedičského zákona,
vysokou cenou stavebných pozemkov, skoršou
všeobecnou nemajetnosťou a preludnatosťou vidiec-
keho obyvatelstva, hlavne v horských a podhor-
ských oblastiach. Preto sa v týchto obciach velmi
často pri vyšetrovaní pozemkovej držby vyskytujú
neurčité a' sporné majetkové hranice, ktoré ako ta-
ké sú zakreslované do technickohospodárskej ma-
py. Často dochádza k nepríjemným neshodám med-
zi susedmi, ktoré úkon vyšetrovania držby značne
zdržujú. Všeobecne sa v zast,avaných častlach ma-
povaných obcí nachádza mimoriadne rozdrobená
držba, kde nie je zriedkavosťou, že pod jedným
zastrešením lsa nachádza a bývapať aj viac vlast-
níkov. Tiet . pomery sa velmi ťažko zobrazujú do
mierky1 . 2000 a pri riešení pomerne častých
sporov pr vna hodnota zobrazených vMstníckych
hraníc n' je dosť presvedčivá.

D teraz sa určila mierka zobrazenia intravilá-
n podla toho, či šlo o obec striediskovú, či ne-
striediskovú, v zmysle "Uznesenia rady ZsKNV zo
dňra 26. VI. 1965 č. 254, k návrhu na výber vidiec-
kych sídlisk pre sústredenie výstavby byt ov, ob-
čianskej a technickej vybavenosti, v zmysle uzne-
senia vlády č. 1025/62, v príl. Ha a zoznamu ostat-
ných sídlisk, ktoré neboli vybrané pre sústredenie
výstavby, ale zodpovedajú kritériam uznesenia
vlády č. 1025/62, v ktorých možno povolovať vý-
stavbu bytov pre pracovníkov nepolnohospodár·
skych závodov cestujúcich za prácou (prlloha lLb)."

Intravilány obcí, ktoré boli takto v rámci okre-
sov roztriedené, sme automaticky zaraďovali do
mapovania v'mierke 1: 1000, ostatné do mierky
i : 2000. Keby národné výbory opatrenia vyše-
uvedených uznesení v praxi dosledne a krátko-
dobo uplatňovali, bolo by možno súhlasiť s naším
doterajším postojom v stanovení mierky mapy.
Niekedy zase pri výstavbe nových sídlisk
s pravidelným tvarom parciel a zastav1aním, by
mierka 1 : 2000 bola vyhovujúca. Rozdiel v cene
medzi použitím mierky 1 : 1000 a 1 : 2000 v intra-
viláne, určený podla najnovšieho Cenníka geode-
tických a kartografických prác, predstavuje cca
6,5 %. Ak uvažujeme piaty stupeň obťažnosti pri
50 ha obci, stojí zmapovanie polohopisu intravilá-
nu (polné a kancelárske práce) v mierke 1 : 1 000
Kčs 166 900.- a y. mierke 1 : 2 000 Kčs 156 450. Roz-
diel Kčs 10450.-, predstavujúci iba nepatrné zvý-
šenie ceny, je na druhej strane vyvážený presným,
prehI'adným zobrazením situácie, rahkosťou ďal-
šej manipulácie pri zákresoch budúcich zmien apod.

KeCÍ' uvážime, že technickohospodárska mapa
bude slúž1t svojmu účelu minimálne 50 rok ov, čo
potvrdilo takmer 100ročné používanie doterajších
katastrálnych máp, zdá sa mi prirodzené, že po-
žiadavka vyhotoviť. mapy intravilánov všetkých
obcí v mierke 1 : 1 000 je jedine logická a správna.

(1. VII. 1885-15. III. 1969)
Dne 21. března t. r. rozloučila se četná země mě-
řická veřejnost ve strašnickém krematoriu s Ing.
Václavem Hlavsou, emer. přednostou ústřední sprá-
vy pozemkového katastru v ministerstvu financí
(odd. 1II/6a). V červenci t. r. dožil by se krásného
věku 84 let.

Postavu Ing. Václava Hlavsy jest dlužno ,si
ceniti v našem ŽhTOtějako výborného konceptního
pracovníka a organizátora, jakož i jeho dfJ.klad-
nosti v každém konání jeho práce. Odešel vzácný
člověk, který právě v době nesvobody udělal tolik
pro všechny zeměměřiče.

Ing. Václav Hlavsa se narodil 1. července 1885
.v Senkově u Loun, jako syn domkáře-zedníka. Vy-
studoval českou reálku v Lounech, ve které v roce
1904 maturoval s vyzmamenáním. Po maturitě ab-
solvoval jednoroční soukromou obchodní školu na
Vinohradech. Po skončení J:éto školy byl zaměst-
nán jako účetní síla v továrně na sudy ve Vršovi-
cích. Jeho tužby směřovaly výš. Na podzim r. 1905
se stal posluchačem učebného běhu pro zeměmě-
řiče, kteréžto studium ukončil v roce 1907 státní
zkouškou s vyznamenáním.

Zeměměřickou praxi získal v technické kance-
láři Ing. Václava Špitálského v Havlíčkově Brodě.
Zde také v roce 1908 nastoupil jako evidenční elév
u evidence katastru daně pozemkové. Po jmeno-
vání evidenčním geometrem převzal správu eviden-
ce ,kat. daně pozemkové v Rokycanech, odkud byl
v roce 1927 ,povolán do konceptní služby v ústřed-
ní správě pozemkového katastru v ministerstvu
financí, kde pracoval pod vedením přednosty
ústřední správy Ing. Františka Mandyse. Po jeho
odchodu převzal v r. 1938 pak sám vedení ústřední
správy. V době nesvobody byl v roce 1944 pen-
zionován ex offo. Po osvobození 9. května 1945
byl reaktivován a sloužil v čele ústřední správy
až do r. 1948.

V době nesvobody podařilo se Ing. V. Hlavsovi
zaměstnat všechny české zeměměřiče, kteří se
vrátili z obsazeného území, dále ze Slovenska a
Podkarpatské Rusi. V té době bylo provedeno za-
měření celé řady měst a zejména celého území
Velké Prahy, kdy byly vyhotoveny nové katastrální
mapy v měřítku 1: 1000. Po květnu 1945 se mu
také podařilo zařízení samostatného zeměměřické-
ho oddělení v ministerstvu financí, a tím odpoutat
definitivně katastrální správu od věcí daňových.

Bohatou činnost rozvíjel Ing. Hlavsa v řadě
odborných institucí a spolkfJ.. Po řadu let byl také
členem redakční rady Zeměměřického věstníku.
Přednášel na ČVUT v Praze jako honorovaný do-
cent nau'ku o čs. pozemkovém katastru a měřické
předpisy na odboru stavebního inženýrství a na
odboru zeměměřického inženýrství organizaci stát-
ní měřické služby. Své odborné články uveřejňoval
většinou v Zeměměřickém obzoru a ve Zprávách
veřejné služby technické.

Svým klidem a rozvahou, svým kolegiálním
cítěním, byl výbornýmJ. představeným svým mlad-
ším kolegfJ.m.

Nezapomeneme jeho vzácnou povahu a zacho-
váme mu čestnou památku.
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o zakončení 2. běhu kursu
Základy vědeckého řízení

Dvousemestrální kurs "Základů vědeckého ř1zení" (dále
jen "kurs ZVŘ") byl zahájen soustředěním t1častníků
5. června 1967 a ul!:()IJlčenpátým soustředěním 21. břez-
na 1968.

Témata závěrečných písemných prací byla navržena
oblastními t1stavy goodézie, podniky Inženýrské geodézie,
Kartograf1e, býv. Kartografickým a geodetickým fondem
a Kartografickým nakladatelstvím. Návrhy se týkaly
zejména problematiky ekonomické, organizační, perso-
nální, řídící práce, nikali všaJk 'problémfi výrolbně tech-
nických. Jednou z podmínek bylo, aby vypracování pí-
semné práce nebylo samoúčelné, ale vycházelo ze sdu-
časné struktury resortu a řešilo některé konkrétní zá-
važnější problémy, které budou analyzovány a vypraco-
vána jedna nebo více variant.

Na posledním soustředění si pak účastníci kursu
ZVŘ vybrali vhodnou tematiku s ohledem na své pra-
covní zařazení.

Závěrečné písemné práce měly být odevzdélny k od-
borným posudkům do konce října 1968, což se uskuteč-
nilo asi u poloviny absolventfi, která tyto práce obha-
jovala před koml - e dnech 110 a 12. prosince 1~68
a bylo jim o výsledku ydáno "Osvědčení" o absolvo-
vání a obhájení příslušné ráce.·

Ostatní pracovníci měli odloužen termín odevzdání
do 10. ledna 1969. \

Celkem bylo vypracováno ~ obhájeno 30 závěreč-
ných písemných prací, a to: \

-- 4 z oblasti perspektivníhol řízení výzkumu, tech-
nického rozvoje a VTEI, ' '

- 2 z perspektivy finanční politiky a výpočetnictví,
-- 4 z organizace výroby lG,
- 3 z organizace a řízení plánování na závodě lG,
- 2 z oblasti personalistiky,
-- 2 z tvorby cen,
- 2 z rozboru organizace a návrhu na nejvhod-

nější organizaci provozu,
-- 2 z perspektivního rozvoje podniku,
- 2 z analýzy organizace podniku,
-- 3 z řízení na SG,
-- 2 z problematiky hospodářského střediska v sou-

stavě nového řízení v rámci lG,
- 2 z analýzy organizace oOG.

Seznam závěrečných písemných prací bud9 dodatečně
zveřejněn.
Obhajoby prací byly roztříd,ěny do tří zkušeb-

ních komisí, a to pro oblast činností OOG, lG a K. Ob-
hajoby byly provedeny na závěrečné besedě za přítom-
nosti absolventů v jednotlivých komisích, podle jejich
pracovního zařazeni.

Všechny písemné práce jsou předány do knihovny
OS VTEIP ve VÚGTK v Praze, aby tak byly k dispozici
k širokému využití v resortu. Na toto opatření bylo
upozorněno v Geodetickém a l!:artografickém obzoru, ve
ZPRAVODAJI ČOGK a ve Výběru informací VÚGTK.

Z hodnocení obhajob, jak se o nich zmiňují před-
sedové zkušebních komisí, je patroo,že:
- autoři prací přistupovali k tématfim odpovědně a ne-

zůstali pouze u zpracování fiktivního úkolu, ale je-
jich práce se týkají přímo konkrétní problematiky
vlastní organizace a výsledky řešení problémfi jsou
dobře použitelné v praxi;

- možno konstatovat, že náklady, které organizace vy-
naložily na výchovu svých řídících kádrů, se bez-
prostředně vracejí již v závěrech kursu ZVŘ;

-- diskuse k jednotlivým obhajobám obyčejně překro-
čila rámec daného tématu a prokázala hluboký zá-
jem absolventti kursu o problematiku řídící práce;

- prtiběh obhajob vzhledem k vyspělosti všech absol-
ventti měl vysokou úroveň po všech stránkách a
v diskusi, které se zúčastnili vedle obhajujícího
všichni absolventi příslušné tematické skupiny
(DOG, lG, K), byla témata obohacena řadou podnět-
ných připomínek;

-- prtiběh všech obhajob je pokládán za velmi dobrý
a hlavně užitečný pro všechny přítomné (nevyjímaje
členy zkušební komise), což je důsledek dobře zpra-
covaných prací i výběru účastníků kursu ZVŘ, kteří
byli nejen odborně vysoce kvalifikovaní, ale proje-
vilf také mimořádný zájem a aktivitu, takže obhajo-
by bylo možno uskutečnit formou diskuse na vysoké
úrovni;

- společným závěrem ve všech případech bylodopo-
ručení, aby se s materiály centrálních úřadů (ČOGK
a SSGK) seznámili vedoucí pracovníci resortu geo-
dézie a kartografie (alespoň formou "Sborníku") a
aby závěrečné písemné práce byly podkladem pro
další podrobnější zpracování;
bude jistě vhodné, aby po určité době došlo k dal-
šímu doplnění věčně živé problematiky řídící čin-
nosti, zejména v rozvíjení automatizace řídícího pro-
cesu v aplikaci na geodézii a kartografii a k ověřo-
vání zkušeností v aplikaci poznatkti absolvovaného
studia v praxi (formou cyklického doškolování).

Ing. losef ARDN,

Tretí seminár
O novej technike v Bratislave

Ako už čitatefov GaKO v 12. čisle roč. 1967 infor-
moval Ing. P. Marčák, CSc., Krajský výbor CSVTS
pre g'eodéziu a kartografiu v Bratislave usporadú-
va každoročne seminár o novej technike v geodé-
zii. Toto, dnes už možno povedať tradičné poduja-
tie, sa v roku 1968 uskutočnilo 22. novembra
v hoteli Dukla v Bratislave. Na programe boli 4
prednášky, prednesené pracovnikmi SVŠT v Bra-
tislave.

Doc. Ing. J. Š o I c, CSc. oboznámil účastnikov
s programovou náplňou, priebehom a s niektorými
poznatkami ziskanými na XII. medzinárodnom
kongrese FIG v Londýne v dňoch 2. - 12. septem-
bra 1968. Okrem podrobnejšieho rozvedenia infor-
mácH o kongrese, ktoré obsahuje stručná správa
Ing. F. Čálka v č. 9. - 10 roč. 1968 GaKO, zaobe-
ral sa doc. Šolc hlavne problematikou automatizá-
cie, témou, na ktorú odznelo v Londýne veIa refe-
rátov. Porovnal súčasný stav vo svete so situáciou
v ČSSR a konštatoval, že meracie a vyhodnocova-
cie met6dy sa u nás v posledných desaťročiach
podstatne nezmenili; automatizáciu sme nezaviedlí
ani do čiastkových meracských úkonov, hoc! dnes
už možno hovoriť o automatickej linke v geodézii.
Pritom, ako bolo konštatované, významnejším fak-
torom než časové úspory sú výhody plynúce z vyš-
šej dosahovanej presnosti. V dalšej čas ti sa pred-
nášateI zaoberal úvahami o význame a výhodách
počítačov, automatických koordinátografov a elek-
tronických kartirovacich pristrojov. Na záver do-
poručil zriadiť u nás komisiu, ktorá by sa zaobe-
rala s problematikou automatizácie geodetických
prác.
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o novinkách geodetických prístrojov z vý-
stavy FIG v Londýne 1968 referoval doc. Ing.
S. M i c hal č á k, CSc. Povedal, že v poslednom
roku pred XII. kongresom FIG sa vo svete objavilo
vela nových konštrukcií geodetických prístrojov.
Najma v oblasti elektronických dialkomerov sa Já
hovoriť priamo o explózii noviniek, a to predovšet-
kým pre bežné meranie malých vzdialenosH (do
1 km). Z vystavených výrobkov prednášateI spo-
menul elektrooptický dialkomer SM-ll závodu
OPTON Oberkochen, dalej Distomat D 1 10T fy
Wild-Heerbrugg, Adisto S 2000 fy Askania, TeHu-
rometer MA-100, Zeiss J,ena EOK 2000, Geodimeter
M 7T a zvlášť presný Mekometer III (relatívna
chyba 2.10-6). Na meranie velkých vzdialeností
bol vyvinutý TeHurometer MRA 4 a Lasser - Geo-
dimeter M 8. Okrem toho boli účastníci seminára
obozná.mení s celým radom dalších geodetických
prístrojov, ako sú gyroteodolity, digitalizátory, la-
serové vytyčovacie prístroje a iné. Prednášatel sa
neobmedzil na púhy opis výstavy a jednotlivých
exponátov, ale zamer,al" sa Mavne na vysvetlenie
princípov ich činnosti a na i:nformovanie o súčas-
ných tendenciá.ch ich vývoja.

Ing. E. 1e r, CSc. mal prednášku na tému
"Poznatky z XI. kongresu Medziná.rodnej Iotogra-
metrickej spoločn sti v Lausanne vo Švajciarsku
v dňoch 8. - 20. . la 1968. Čitatelia GaKU boli
o tomto kongrese infQrmov,aní Ing. J. Poožákom a
Ing. J. Strnou CSc. v č. ~-10/1968 V rozsahu pribl1žne
zhodnom s prednáškou \ Ing. Adl'era. Tento navyše
podrobnejšie informovali svojich poslucháčov o vý-
stavách na XI. kongrese. Vedecká výstava dokumen-
tovala úspechy teoretiokého '8 experimentá.lneho
výskumu v roznydh fotogrametrlckých disciplí-
llIach (z ČSSR 3 expnzície). Na výstave členských
zemí čs. expozícia zvýr,azňoval1a svojimi ukážkami
starostlivosť o záchnanu kul~úrnohistorických pa-
miatok v ČSSR, najma s využitím pozemnej foto-
grametrie, ukážky prác z SVŠT v Bratislave a vy-
stavovala nle'ktoré nové nriginálne prístroje pre
leteckú fotognametr'lu. Na výstavA výrobcov fot,o-
grametrických prístrojov la materiá.lov vzbudili
pozornost analytické vyhodnocovacie prístroje -
kombilllácie stereokomparátorov, pačítačov ,a auto-
ma:tiClkých koordinátogoofov, ktoré predstavujú
v súčasnosti nový smer vo vývoj! fotogrametric-
kých prístrojov pre najpresnejši\-l prá.ce.

Poslednú, prednášku na tému Praktické využi-
tie stolných elektronických počítačov mal Ing. J.
Č e r ň a 11 s k ý. Účastníkov semináoo obozná.mil so
stolným elektronic'kým počítačom fy Soemtron
model 220 z NDR, s bulharským výrobkom fy
Elektronika model El~a 6521 a výrobkom americ-
kej firmy Hewlett Packard HP 9100 A Calculator.
Po popise funkčných a prevádzkových charakte-
ristrk zdoooznil výhody stolných elektronických
kalkulačiek apočítačov, ako je vysoká. opeI18čná
rýchlosť a najmii šetrenie tvorivých síl vedeckých
pracovníkovo zanedbatelný nie je ani ich nehlučný
chod, ktorým - citujem prednášatela ..... "priSlPiě-
vajú k ozdraveniu pracovného prostredia vedec-
kých pracovníkov a projekčných k'8ncelárií."

Celkove možno seminár hodnotiť ako vydara-
ný a užitočný. Treba uvítať, že KV ČSVTS aj touto
formou prispel k tomu, že poznatky získané na
medzinárodnych geodetických kongresoch nezosta-
11 majetkom úzkeho kruhu účastníkov, ale boli
sprístupnené širšej odbornej verejnostl.

Photogrammetrie - Sammlung Gtischen sv. 1188/
/118818, 2. vydání, Walter de Gruyter a Co., Berlin
1966, stran 205, vyobrazení 136, formát A6, brož.
5,80 DM.

V útlém svazku populární odborné knižnice Gtis-
chen, který se k nám dostal s jistým zpožděním,
zpracová.vá autor, profesor vysoké školy technické
v Hannoveru, vynikajícím způsobem přehled foto-
grammetrie s přihlédnutím k poslednímu stavu.
Vzhledem k tomu, že tato publikace nebyla u nás
dosud recenzována, bude vhodné zmínit se o ní
trochu podrobněji.

Látka je rozdělena do třech oddílů - základy
(geometrické a fyzikální 50 stran), fotogrammet-
rie pozemní (27 stran) a letecká (124 stran).
Zpracována je hutným způsobem, přesto však velmi
podrobně a je doplněna několika praktickými pří-
klady s číselným řešením. Pro lepší představu
uveďme rozdělení prvního oddílu a jedné části to-
hoto oddílu. První oddíl má pět čá.stí: 11 Úvod -
12 Měřická komora - 13 Fotografický obraz -
14 Vnější orientace měřických snímků - 15 Pro-
měřování snímků. Každá z těchto čá.stí je dále
dělena, např. část 14 má. šest statí: 14.1 Prvky vněj-
ší orientace - 14.2 Prostorové a snímkové souřad-
nice - 14.3 Základy jednosnímkového proměřo-
vání - 14.4 Měřítko snímku a měřítkové body -
14.5 Vlivy malfch změn prvků vnější orientace -
14.6 Uzlové body a uzlové paprsky.

Proti 1. vydání byla knížka co do rozsahu jen
nepatrně rozšířena, byly však vypuštěny některé
pracovní postupy a popisy přístrojů méně použí-
vaných a nahrazeny popisy nových postupů, pří-
strojů a pomůcek. Při probírání fotografických ma-
teriálů zmiňuje se autor o použití polyesterových
. podložek při výrobě nových měřických filmfi, dále
upozorňuje na použití funkce přenosu kontrastu
pro hodnocení kvality měřických snímků po strá.n-
ce optické i fotografické. V odstavci o barevných
fotografických materiá.lech by bylo vhodné pro
úplnost uvést též spektrozoná.lní (false color) ma-
teriály.

V oddílu věnovaném pozemní fotogrammetrii
jsou popsány malé stereoautografy - Wildův Auto-
graf A 10 a Terragraph závodů Opton. Ve stati
o vyhodnocová.ní mohla být zmínka o konstrukční
desce snad jen informativní, autor· sledoval po-
drobnějším výkladem patrně didaktické cíle.

Třetí oddíl doznal největších změn proti 1. vy-
dání. Střízlivěji jsou posuzovány konvergentní ko-
mory, vypuštěny jsou zmínky o Wildových objekti-
vech Infratar a Infragon. Zato jsou uvedeny nové
objektivy závódů Opton i Wildových s A-charakte-
ristikou, což jsou objektivy korigované i pro infra-
červené paprsky. zajímavá je zmínka o používání
gyrostabilizační roviny Aeroflex Corp., sloužící
k upevnění měřické komory. Čá.st věnovaná pře-
kreslování je doplněna statí o diferenciá.lních pře-
kreslovačích, autorem nazývaných překreslovače
pro nerovná území. V části o vyhodnocovacích pří-
strojích (s přesným řešením úlohy) je několik od-
stav cti věnováno novým vyhodnocovacím přfstro-
jilm, využívajícím elektronické konstrukční prvky,
jako je např. Analytical Plotter AP/G (Helavovy kon-
strukce) stavěný firmami OMI (Itálie) a Bendix
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Corp. (USA); B8-Stereomat, na jehož konstrukci
se podílejí závody Wild (Heerbrugg), Hunting Corp.
(Toronto) a Autometric Corp. (New York).

V následujících částech byly též přepracovány
a doplněny údaje o přesnosti aerotriangulací a
o postupech a přesnosti vyhodnocení zejména ve
velkých iIlěřítkách. Škoda, že část pojednávající
o analytické fotogrammetrii, nebyla též přepraco-
vána. Je prakticky celá věnována postupu G. H. Schu-
ta. Bylo by jistě vhodné tuto část poněkud rozšířit a
uvést v ní alespoň základní rozdělení-rliiných analy-
tických postupli, tak jak je uvádí třeba K. Szangolies
v Kompendiu fotogrammetrie, které mohlo být též
uvedeno v seznamu literatury.

Až na uvedené malé výhrady, je knížka zna-
menitou pomlickou pro všechny zeměměřické inže-
nýry i zájemce o fotogrammetrii z jiných oborl1.
Vzorná grafická úprava i tisk na dobrém papíře je
u sbírky Goschen, kterou si lze v současné době ob-
jednat v SNTL, již dobrou tradicí. Mližeme jen li-
tovat, že nemáme tak dobrý přehled fotogrammet-
rie též v českém jazyce.

L ti s c hne r F., H i I g e r F.,
Br ech n e i der U.

Geodatische Deform nsmessungen tersucht
am Beispiel der O ftalsperre (Geodetické mera-
nia posunov skúmané na príklade priehrady Dlef).
48 strán, 12 obr., 8 tab., 1966, Frankfurt a. M.,
Veroff. geod. Inst. Rhein. - Westf. TH Aachen, Nr. 10,
formát B5.

Geodetické merania posunov takého stavebného
diela ako je údolná priehrada predstavujú vždy
vysoko náročnú úlohu. Pri jej riešení sa obyčajne
dajú získať nové poznatky. Ich publikovanie a
sprístupnenie pre širokú odbornú verejnosť pri-
spieva k rozvoj u danej disciplíny. To plne platí aj
o publikácii· F. Loschnera, F. Hilgera a U. Brett-
schneidera.

Popredného vedca, špecialistu pre inžiniersku
geodéziu, riadnehoprofesora Rýnsko-westfálskej
vysokej školy technickej v Aachen, NSR Dr. Ing.
F. Loschnera poznajú naši odborníci už z jeho
prác pri stavbe rakúskych vodných dlel, najma
alpskej sústavy Glockner-Kaprun. Ďalší dvaja
spoluautori F. Hilger a U. Brettschneider sú jeho
bývalí spolupracovníci, .ktorí pod jeho vedením
konali merania na priehrail.e Dlef a mohli prispieť
zaujímavými úvahami a skúmanlami.

Publikácia obsahuje úvod (napísal Loschner),
6 kapitol, zhrnutie a zoznam literatúry. Už v úvo-
de nájde čitatel zaujímavé názory. Zmienime sa
o dvoch: Loschner nevidí podstatu inžinierskeho
merania v slepom plnení často prehnaných, a pre-
to nehospodárnych požiadaviek iných disciplín na
presnosť, ale v diskusii medzi zadavatelom práce
a geodetom, ovládajúcim teóriu chýb meraní. vý-
sled'kom diskusie má byť spoločně stanovenie účel-
nej presnosti a metód merania. Ďalej tu máme
názor na otázku· merania pružných a plastických
(trvalých) deformácií. Autor poukazuje na často
sa vyskytujúci nesprávny názor, že predmetom ob-
jednávky na geodetické merania sú predovšetkým
pružné deformácie a pritom sa prehliada skutoč-
nosť, že práve plastické deformácie mažu predsta-

vovať nebezpečenstvo pre bezpečnosť stavby. Aby
bolů možné jasne vysvetliť jednotlivé komponenty
posunu priehrady, navrhuje meraním zachytit
oddelene plastické a pružné deformácie.

P r v á k a pit o I a obsahuje opis stavby. Ide
o členenú klenbovú bet6novú priehradu na rieke
Dlef v blízkosti belgických hraníc, postavenú v r.
1955-65. M.ax. výška pr~ehradových pilierov je
58,7 m a dlžka 'koruny '282 m. Podložie tvoria
spodnodevonské bridlice.

V 2. k a pit o lesa autori zaoberajú spaso-
bom a rozsahom merania a meračskými sieťami.
Na vzdušnej strane každého priehradového piliera
(s výnimkou oboch krídel) sú v zvislých radoch
osadené 3 zámerné terče fy Wild. Ich vodorovné
a zvislé posuny určujú trigonometrickou metódou.
Na korune priehrady je 16 pozorovaných bodov,
ktorých posuny sledujú metódou od zámernej
priamky a velmi presnou niveláciou. Poslednou
metódou zisťujú tiež zvislé posuny výškových bo-
dov na pate múra. Je zaujímavé, žé blízke zaisťo-
vacie body nesplnili svoj účel (podobne ako u nás'
na Vírskej priehrade) a že ani daleké orientačné
body neboli pre nepriaznlvé priesečíky použitelné.

Najobsiahlejšiu časť publikácle tvorí t ret I a
k a pit o I a, venovaná meraniam a skúmaniam
v trigonometrickej siet1. Vodorovné smery merajú
súčasne 2 pozorovatelia teodolitmi Wild T 3 v 3
skupinách. Prístroj po každej skupine urovnávajú.
Posuny pozorovacích pilierov určujú vyrovnaním
uhlových zmien podla metódy najmenších štvor-
cov, vychádzajúc z dvoch pevných bodov a Hel-
mertovou transformáciou posunov. výpočty robia
na samočinnom počítači. Vidieť, že v porovnaní
s postup mi na niektorých našich priehradách nie
je tu velký rozdiel. .

Zaujímavé poznatky získali prl analýze vý-
sled kov experimentálnych meraní. Použili prltom
aj štatistitkě metódy. Skúmali razne spasoby cie-
lenla, otázku optimálnych cielový.ch značiek, dalej
otázku, či presnosť charakterizujú v rozhodujúcej
miere vonkajšie podmienky a či aj pozorovatel má
významný podiel, dalej ako sa zmenšuje stredná
jednotková chyba s rastúcim počtom meraní ai.

V podkapitole o trigonometrickom výškovom
meraní sa čitatel dozvie, že výškovú polohu pozo-
rovacích pilierov kontrolujú trigonometrickou (teo-
dolit Wild T 3) aj geometrickou niveláciou. Do-
siahnutá presnosť trigonometrického výškového
merania je 0,5 mm. Značnú pozornosť venovali
autori vyšetrovanlu refrakčného koeficienta. vý-
sledky ukazujú ako sa maže koeficient refrakcie
meniť v takých podmienkách ako sú na priehrade
Dlef. '

Š t vrt á k a pit o I a má názov: nlvelácia.
Do r. 1961 konali nivelačně merania s prístrojom
Wild N 3, neskar s prístrojmi so samočinným urov-
návaním zámery (Opton Ni 2, Koni 007). Patričnú
pozornosť venujú meracej metóde. Pri niveláciipo-
zorovaných bodov na korune zistili, že po ukonče-
ní sadania (r. 1960) závisia výškové zmeny len od
príslušnej teploty telesa priehrady. Tento poznatok
je v súlade so zistením rozhodujúceho vplyvu tep-
loty na výškové zmeny koruny Oravskej priehrady.

Do 5. k a pit o I y zaradili trigonometrické me-
ranie vodorovných a zvislých posunov. S prihliad-
nutím na nepatrné hodnoty nameraných posunov
(max hodnota posunu v smere podÍžnej osi prie-
hrady 3,6 mm a v smere toku 4,8 mm) sa v celej
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práci autori zamerali na diskusiu meractch met6d
a vyšetrovanie presnosti z hladiska teórie chýb
meraní. Neslobodno totiž zabúdať,že práve mera,
nie malýchposunov predpokladá v zVýšenej miere
vysoké znalosti merania a bezchybnú interpretáciu
nameraných výsledkov. Pokial ide o presnosť vodo-
rovných posunov, charakterizujú ju empirickou
strednou chybou 0,4 mm.

Aby sa merací proces skrátil na minimum, me-
rajú aj pri trigonometrickom výškovom meraní výš-
kové úhly na pozorované body súčasne dvaja pozo-
rovatelia, dvoma teodolitmi. V práci je opísaný po-
stup merania, postup vyhodnotenia a posúdenie
presnosti merania.

Š i e s t a k a pit o 1a je venovaná. skúškam
použitých prístrojov a zariadení. Autori do nej za-
radili: určenie strednej dIžky lB-tového metra, urče-
nie výšok točných osí používaných teodolitov a
určenie výšok zámerných terčov na pozorovacích
pi1ieroch.

V z á v e r e č n e j k a pit o 1e zhrnujú nie-
ktoré všeobecné hfadiská pri meraní deformáclí.

Recenzovaná práca je skvelým príkladom ve·
deckého prístupu a skúmania výsledkov geodetic-
kých meraní. Predstavuje pekný vklad do poklad-
nice vede ej geodetickej literatury. Napísaná je
jasne rozumitefne. Po metodickej stránke je vel-
mi d re usporiadaná.

rele ju odporúčam geodetom, ktorí sa zaobe-
ra meraním posunov stavieb, či už pracujú na
v decko-výskumnom úseku alebo v praxi. Prví mo-
u úroveň a výsledky riešenia obsiahnuté v nej

I orovnať s obdobnými svojmi prácami, druhí nájdu
v nej poznatky a závery cenné pre prax.

Peter M01'čtik

MAPY, ATLASY

Mapové přírdstky ústřední dokumentace
Geodetického ústavu v Praze

Soubor map "Poznáváme svět"
Ceskoslovensko Měřítko 1: 750 000. Vydalo Kartogra-

fické nakladatelství v Praze. Zpracoval a vytiskl KRÚ
v Praze. 4. vydání - 1967. Náklad 15280 (84960-
100240) výtisků. Formát 27 X 19 cm. Text, obrazová
část a rejstřík celkem 68 stran, dvě hlavní mapy roz-
měru kresby 57 X 107 cm a tři listy tematických ma-
pek o rozměru kresby 17 X 34 cm. Cena Kčs 17,50.
KGF čís. přír.68/68
Mapová část obsahuje dvě hlavní mapy CSSR - fy-

zickou a politickou v měřítku 1: 750000 a na třech
listech šest tematických mapek v měřítku 1: 2 250 000;
v nichž je' uveden průmysl, dále květena a lesy, země-
dělství, lidnatost, klimatické poměry a geologická
stavba.
Textová část souboru obsahuje množství geografic-

kých, politických a hospodářských údajfi našeho státu;
napojena je hlubotisková obrazová příloha a závěrem
rejstřík zeměpisných názvů vyskytujících se v hlaWlích
mapách.
Publikace je vložena do jednotně upraveného obalu.

Hélie Měřítko 1: 500 000. Vydalo Ka,rtogMflcké na-
kladatelství v Praze. Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze.
1. vydání - 1967. Náklad 23280 výtisků., Formát
27 X 19 cm. Text, obrazová část a rejstřík celkem 51
stran, mapa rozměru kresby 88 X 69 cm. Cena
Kčs 16,-.
KGF, čís. přír. 69/68

mavní mapa itálie, fyzickogeografická, má dvě do-
datkové mapky: v levém dolním rohu ,Politický pře-
hled" v měřítku 1: 9 000 000 a v pravém' horním rohu
"Hospodářský přehled" v měřítku 1: 4 500000.
Textová část souboru obsahuje geografický, politic-

ký a hospodářský popis Itálie, Malty a dvou ze tří
nejmenších států v Evropě: San Marina a Vatikánu,
na kterou navazuje hlubotisková obrazová příloha a
rejstřík zeměpisných názvfi hlavní mapy.
Publikace le vložena do jednotně upraveného obalu.

Střední Afrika Měřítko 1: 6 000000. Vydalo Kartogra-
fické nakladatelství v Praze. Zpracoval a vytiskl KRÚ
v Praze. 1. vydání - 1967. Náklad 17280 výtisků. For·· .
mát 27 X 19 cm. Text, obrazová část a rejstřík, celkem
70 stran, mapa rozměru kresby 71 X 87 cm. Cena
Kčs 18,-
KGF čís. přír. 70/68

Hlavní mapa střední Afriky, fyzickogeografická, má
dvě dodatkové mapky: v levém horním rohu Hospo-
dářský přehled" v měřítku 1: 18000000 a v 'pravém
horním rohu "Politický přehled" v měřítku 1: 36 000000.
. Obsahem textové části souboru je geografický, poli-
tický a hospodářský popis Burundi, Etiopie, Gabunu,
Kamerunu, Kenje, Konga (B), Konga [K). Rwandy, So·
málska, Středoafrické republiky, Súdanu, Tanzanie,
Francouzského Somálska a skupin drobných ostrovll
Seychely. Následuje hlubotisková obrazová přnoha a
rejstřík zeměpisných názvfi hlavní mapy. '
PubUkace je vložena do jednotně upraveného obalu.

Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay Měřítko
1 : 6 000 000. Vydalo Kartografické nakladatelstvl
v Praze. Zpracovala a vytiskla Kartografie, n. p., Pra-
ha. ř.t,1apovoučást vytiskla Kartografia, n. p., Bratislava.
1. vydání - 1968. Náklad 12 280 výtiskfi. Formát
27 X 19 cm. Text, obrazová část a rejstřík celkem 46
stran, mapa rozměru kresby 73 X 49 cm. Cena Kčs 18,50
KGF čís. přír. 157/68
Mapa jihoamerického kontinentu má dvě dodatkové

mapky: v levém dolním rohu "Politický přehled" v mě-
řítku 1: 36000000 a "Hospodářský přehled" v mě-
řrtku 1: 18 000000.

Obsahem textové části souboru je geografický, poU-
tický a hospodářský popis Argentiny, Chile, Paraguay a
Uruguay. Hlubotisková obrazová příloha a rejstřík ze-
měpisných názvfi k mapě nJaVlazulí na textovou část.
Publikace je vložena do jednotně upraveného 'Obalu.

Ceský ráj Měřítko 1: 100000. Vydalo Kartografické
nakladatelství. Zpracovala a vytiskla Kartografie, n. p.,
P~aha. 3. vydání - 1968. Náklad 24000 výtiskfi. 1 Ust,
vlcebarevná, rozměr kresby listu 37 X 63 cm (slož.
22 X 11). Cena Kčs. 5,-
KGF čís. přír. 376/68

Dliňinsko Měřítko 1: 100000. Vydalo Kartografické na-
kladatelství. Zpracovala a vytiskla Kartografie, n. p.,
Praha. 2. vydání - 1968. Náklad 47000 výtiskfi. 1 list,
vícebarevná, rozměr kresby Ustu 42,5 X 50,5 cm. (slož.
22 X 11). Cena Kčs 5,-
KG)? čís. přír. 158/68

Jizerské hory Měřítko 1: 100000. Vydalo Kartográ~
fické nakladatelství. Zpracovala a vytiskla Kartografie,
n. p., Praha. 5. vydání - 1968. Náklad 20000 výtisků.
1 list, vícebarevná, rozměr kresby listu 47 X 53 cm
(slož. 22 X 13). Cena Kčs 5,-
KGF čís. přír. 375/68

Krkonoše Měřítko 1: 100 000. Vydalo Kartografické
nakladatelství. Zpracovala a vytiskla Kartografie, n. p.,
Praha. 4. (vícejazyčné) vydání - 1968. Náklad 10000
výtisků. l' Ust, vícebarevná, rozměr kresby Ustu
51 X 35 cm (slož. 22 X 13). Cena Kčs 6,-
KGF čís. přír. 177/68
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Prachovské skály Měřítko 1: 10 000. Vydalo Karto-
grafické nakladatelství. Zpracovala a vytiskla Karto-
grafie, n. p., Praha. 2. vydání - 1968. Náklad 12000
výtisků. 1 list, vícebarevná, rozměr kresby listu 22 X 32
cm [slož. 22 X 10J. Cena Kčs 3,50
KGF čís. přír. 198/68

Slánsko (14) Měřítko 1: 100000. Vydalo Kartogra-
fické nakladatelství. Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze.
1. vydání - 1967. Náklad 10 000 výtiskfi. 1 list, více-
barevná, rozměr kresby listu 44 X 63 cm (slož. 22 X 11J.
Cena Kčs 6,-
KGF čís. přír. 77/68

Vysoké Tatry (27) Mierka: 1: 50000. Vydalo Kaxtogra-
fické nakladatelstvo. Spracoval a vytlačil KR'Úv Brati-
slave. 1. vydanie - 1968. Náklad 40000 výtlačkov. 1 list,
viacejfarebná, rozmer kresby listu 44 X 63 cm (slož.
22 X 11J. Cena Kčs 6,-
KGF čís. přír. 83/68

Mezinár ní symposium o fysikální
geodéz·. Praha, 22.-27. září 1969
TOI1:o/ symposium konané v rámci MezinárodnI

geodetické asociace (AIG) bude lorganizováno Geo-
fyzikájním ústavem ČSAV v Praze ve spolupráci
s Česlťým úřadem geodetickým a kartografickým
v Praz~, Geofyzikálním ústavem SAV v Bratislavě
a Přírodovědeckou fakultou Karlovy university
v Praze.
Symposium bude zahrnovat činnost následují'-

cích studijních skupin V. sekce AIG:
5.11. Geofyzikální interpretace tíhových anomálií

(předseda T. Ho nklél'sa 110)
5.16 Výzkum metod fyzikální geodézie pro úrčenI

tvaru Země a jejího vnějšIho trhového poten-
ciálu (předseda E. Ten g str ti m)

5.29 Interpolace tížnicových odchylek (předseda
I. Fischerová)

5.30 Interpolace a extrapolace tíhových dat (před-
seda U. A. U o t il a)

5.31 Výzkum nových matematických metod fyzi-
kylní geodézie (předseda H. Mor i t z).

Vědecké přednášky budou konány v budově Geo-
fyzikálního ústavu v Praze 4 - Spořllov. Zádáme
pmcovníky, kteří chtějí předložit vědecké sdělenI,
aby zaslali do 1. 6. 1969 na adresu sekretariátu
symposia (Geofyzikální ústav ČSAV, Praha 4 -
Spořilov, BočnI II) krátké anglické nebo francouz-
ské resumé. Text celého příspěvku, pokud bude při-
jat programovou komisí a pokud již nebyl otištěn
jinde, bude publikován v časopise Studia geophy-
sioa et geodaetica 1970. Úplné zněnI přijatých pří-
spěvků je třeba zaslat sekretariátu symposia do
1. září 1969.
Registrační poplatek činí pro účastnlky sympo-

sia 240,- Kčs, pro doprovázejIcí osoby 160,- Kčs.
Mimopražským účastnIkům je možno zajistit

ubytování. Přihlášky zašlete nejpozdějid<o 15. čer-
vence 1969.
Bližší pódrobnosti jsou obs<aženy v prvém a dru-

hém cirkuláři, které zájemcům zašle na požádánI
sekretariát symposia. Ing. M. pžck DrSc.

Przegl,d Geodezyjny, i!. 7/1968

OdIa nic k i - P o c z o b u t t, M.: Zasedání stálého
v9boru Mezinárodní federace geodetd (FIG J a sym-
posium Mezinárodní fotogrammetrlcké společnosti
(SIPJ v Dttawě, str. 269-273

Mo š cic k i,. B.: Úprava právního stavu některých
nemovitostí v oblasti scelování, str. 273-277

KI o pot o w s k I, J.: Kritéria racionální volby a utvá-
ření oblasti scelování pozemků, str. 278-280

S t o n a w s k a, A.: Možnosti plného využití Zeissova
tachymetru REDTA 002 při geodetických pracích, v ze-
mědělství, str. 280-284

Z ~ b e k, J.: Vliv vychýlení latě od svislého směru
na měření délek a výšek jednoobrazovýml tachy-
metry, str. 284-287

Jan u s z, W.: Několik poznámek k použití terminolo-
gie při speciálních pracích v oboru inženýrské geo-
dézle, str. 288-289

T r a u t s o I t, S.: Přípravy na mezinárodní vědecko-
technickou konferenci pro pozemkové t1pravy v So-
m, str. 290-291

G o r n i a k, W.: Zobecnění tvarfi vzorcfi pro normální
a stočené pozemní snímky, str. 303-304

P I r w I t z, K.: Zjednodušená grafická metoda měření
t1hld na leteckých snímcích podle Naguib F. Daniala,
str. 304-305

Br o k m a n, L.: Kartografie velkých měřítek v národ-
ním hospodářství, str. 306-310

Pot e r a I s k a - W a I c z y n s k a, L.: Možnosti použití
techniky sítotisku v kartografické reprodukci,
str. 311-312

Przegl,d Geodezyjny, i!. 6/1968

Bar t o sz e w s k i, Z.: Stav pracl na zemědělských pdd-
ních mapách, str. 313-314

B I a s z c z Y.k, D.: Geodetické upravovací práce spojené
s rekultivací polních trati, str. 315-:316

K a s per e k, S.: Možnosti využití fotogrammetrických
materiálů při geodetickém zpracování městských
t1zemí (1. část], str. 317-319

Ci e s I a k, J.: Proměnlivost t1hlu mezi osou záměry a
osou libely u přesných nivelačníCh přístrojf1, str. 320
až 323

Pa c h u t a, S.: Násadec dálkoměru DNfa DNA-2,str. 342
až 327

S i u d a, J.: Multikalkulátor - postup při regulaci ko-
lejové osy, str. 328-331

Bar a no w sk a, 1;.: Práce prováděné v NDR s použitím.
nákladních aut při měření přesnou nivelací, str. 331
až 335

Zl! b e k, J.: Vliv diferenční (přízemníJ refrakce na mě-
řenívzdálenosU jednoobrazovýml tachymetry, str. 335
až 337

Br o m o w I c z, W.: Výpočet objemu přesnou metodou
z pravot1hlých souřadnic, str. 338-339

Wa not - S w I t e k, E.: Úloha geodézle při plánování
a výstavbě měst, str. 339-341

Bar a n, W.: Vyrovnání ploch parcel na plochu skupiny
parcel, str. 341-343. Taišl
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sú výrobcom a vývozcom širokeJ šk6ly geodetIc-
kých prístrojov, ktoré sa vyznačuJú vysokou op-
tickou kvalitou a presnosťou odčftanla hodnot.

Výrobný program:

Gyro - teodollty • Teodollty s priamym
odčltanlm hodnot 1", 10" a l' • Tachy-
metre pre kruhový diagram. Presné nive-
lačné prlstroje • Automatické nivelačné
prístroJe • Stavebné nlvelačné prístroje
• Vybavenle meradch stolov • Polárne
planlmetre • Pantografy

a verký výber pomocok, ktoré zjednodušujú, urý-
chluJú a urahčuJú geodetické práce.


