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528.112
TRESL, ).
Analýza variance v souborech s neúplným počtem mě·
ření
Geo1etický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 1, s.
~-9, 4 tab., lit. 4

Analýza variance v souborech s chybějícími daty. Po-
stup v případě měření téže ve,Jičiny při působení dvou
nezávislých faktorů. Postup v případě měření různých
veličin při působení jednoho faktoru (příslušná syste-
matická chyba se uvažuje Jako funkce velikosti měi'e-
né hodnoty]. Příklady praktického použití při zpraco·
vání souborfi gravimetrických měření

528.235:528.063
PYŠEK, ).
Obecné řešení azimntálnich
Geodetický a kartografický
9-14, 2 obr., lit. 10
Obecný přístup k získání
Získáni zobrazovacích rovnic
zení.

zobrazení
obzor, 29, 1983, Č. 1, s.

azimutálních zobrazení.
některých nových zobra-

338.Z44[ 528:061.14[ 437.1/.2 .1]
KRAUS, A.
Zkušenosti s aplikací Souboru opatření v resortu Ces-
kého úřadu geodetického a kartografického
Geodetický a kartografický -obzor, 29, 1983, Č. 1, s.
14-17
Zhodnoceni významu a přínosu vstřícného plánování.
Rozbor problematiky zvyšová ní efektivnosti a kvaQJty
práce v resortu ČÚGK. Trend vývoje materiálo'vých a
mzdových nákladů a produktivity práce v letech 1980
až J 983.

528.063.3:528.44
LETOCHA, K.
K opravám chyb u výměr parcel vypočtených ze sou·
řadnic
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 1, s.
17-19, 10 obr., [it. 1
Problematika oprav výměr parcel nesprávně vypočte·
ných v důsledku chybného předpisu lomových bodfi
nebo v dfisledku oprav souřadnic nesprávně určených.
Stanovení pravidla pro předpis opravující části výmě·
ry a ukázka kontroly správnosti výpočtu celé skupiny
parcel.

528.112
TPElllJI, :fL
AHaJlH3 BapHaHI\HH B COBoKyrrHocTIIXC HerrOJlHhlM 'mc'
JlOM H3MepeHHŘ
reoJ\e311qecKllu li KapTorpaqmqeCKllU oD30P, 29, 1983,
No 1, CTp. 5-9, 4 TaD., JlHT. 4
AHaJIH3 BapHaHI\HH B cOBoKynHocTlIx C OTCyTCTBYIOru;HMH
H3MepeHHIIMH. I10pllJ\OK B cJlyqae H3MepeHHU TOU lKe
caMOU BeJlHqHHhl npH .D.eUCTBHH.D.BYXHe3aBllCHMhlXq,aK-
TOpoB. I10PHJ\OK B CJIyqae H3MepeHHU pa3HhlX BeJlHqllH
npll J\eí\cTBHH OJ\Horo q,aKTopa (COOTBeTCTBYlOru;aHcHCTe-
MaTHqeCKaH OIlIHDKa 05CYlKJ\aeTCIIKaK q,YHKU;HIIBeJmqH-
Hhl H3MepeHHoro 3HaqeHHII). I1pHMephl rrpaKTHqeCKOrO
rrpHMeHeHHH npH 05pa60TKe cOBoKynHocTeu rpaBHM8TpH-
qeCKHX H3MepeHHU.

528.235:528.063
I1bl111EK, H.
06ru;ee peIlIeHHe a3HMYTaJlhHblx rrpoeKI\HH
reoJ\e3HqeCKIIU H KapTOrpaq,HqeCKllJ1 0630P, 29, 1983,
No 1, CTp. 9-14, 2 pHC, JlHT. 10
06ru;HU nOJlxoJ\ J\JIH rrOJIyqeHIIH a311"YTa"hHhIX npoeK-
U;HU. I10JlyqeHlle ypaBHeHlIií oTo5pa'-KeHllJI HeKoTophlX
HOBhlXnpoeKU;Hí\.

338.244[528:061.14(437.1/.2) ]
KPAYC, A.
OrrhlT npH npHMeHeHHH KOMrrJleKCa :-IepOrrpHIITHŘ B Be-
.D.OMCTBelJecKoro yrrpaBJleHHII reOJ\e3HH a KapTorpa<)HH
reO.D.e3HqeCKHU li KapTOrpaq,HQeCKHJ1 oD30p, 29, 1983,
No 1, CTp. 14-17.
Ou;eHKa 3HaQeHHJI H BKJlaJ\a BCTpe'lHOro rrJlaHllpOBa-
HHlI. AHaJlH3 rrpobJIeMa THKH rrOBhllUeHHJIe<l>q,eKTllBHocTH
li KaqeCTBa TpY.D.a B BenOMCTBe qYfK. TpeHn pa3BH-
THH pacxoJ\oB no MaTepllaJlY li 3apn"aTaM H rrpoH3BonH-
TeJlhHOCTHTpY.D.aB 1980-1983 rr.

528.063.3:528.44
JIETOXA, K.
K rronpaBKaM 0lUH6oK nJloru;aJ\H na pI\eJl.1 BblQHCJleH-
HOŘ rro KOOpJlHHaTaM
reOJ\e311QecKIIU H KapTorpaq,HQeCKHU oD30p, 29, 1983,
No 1, CTp. 17-19, 10 pHC., JIllT. 1.
I1p06J1eMaTHKa OIlIllDoK rrJIoru;a,D,HrrapneJlJl HenpaBllJlhHO
BhlQHCJIeHHblXBCJlenCTBHeoIlIll60QHOrO npeJ\nllcaHllH rre-
peJlOMHblX rrYHKTOBHJlll BCJleJ\CTBHerronpaBoK Koopnll-
HaT HenpaBHJIhHO onpeJ\eJleHHhlx. OrrpeJ\eJleHHe npaBHJla
J\JlH npe.D.rrllCaHHlI HCrrpaBJllllOru;eu QaCTH nJIoru;anll H
rrpHMep KOHTpOJlJI npaBHJlhHOCTH BhIQllC.'eHHH I\eJloí\
rpyrrnhl napu;eJlJl.

528.112
TREŠL, ).
Varianzanalyze in Siitzerr mil unvollstiindlger
Beobachtnngsanzahl
Geodetický a kartografický obzor. 29, 191\3, Nr. 1,
SeJte 5-9, 4 Tab., Lit. 4
Varlanzanalyze ln Satzen mit fehlenden Angaben. Vel"
fahren lm Falle der Messung derselber Grosse bel
der Wlrkung von zwel unabhangigen Faktoren. Ver·
fahren lm Falle der Messung verschiedener Grose bei
der Wlrkung elnes Faktors (der entsprechende syste·
mallsche Fehler wlrd als dle Grossefunktlon der
gemessenen Werte bedacht). Beispiele der praktischen
Anwendung bei der Bearbeltung der Stitze von gravl-
metrischen Messungen.

528.235:528.063
PYŠEK, ).
Gemeinsame Liisung azimutaler Projektionen
Geodetický a kartografický obzor. 29, 1983, Nr. 1,
SRite, 9-14, 2 Abb., Lit. 10
Gemelnsamer Zutritt ZUl' Erwerbung azimutaler Pro-
jektlonen. Erwerbung der Projektionsgleichungen eini·
gel' von neuen Projektionen.



KRAUS, A.
Erfahrungen mil der Applikation des Massnahmen-
komplexes im Resort dels Tseheehisehen Amtes fiir
Geodasie u, Kartographie
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr, 1, Selte
14-17
Be1wertung von Bede'utung und Beitrag der Gegen-
planung. Analyse der Problematik der Effektlvltats-
und QuaJltatse1rhohung delr Arbeit im Resort des Tsche.
chischen Amtes fiir Geodasle u. KartogI'aphle, Ent-
wicklungsrlchtung der materlellen und Lohnkosten und
Arbeitsproduktlvitat ln jahren 1980-1983.

528.063.3:528.44
LETOCHA, K.
Zu Fehlerverbesserungen bei der aus Koordinaten be-
reehneten ParzellenfUiehen
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 1,
Seite 17-19, 10 Abb., Lit. 1
Problematlk der Verbesserungen unrlchtlg berechneter
Parzellen-flllchen als Konsequenz der unrlchtlgen Auf-
schrelbung der Brechpunkte oder als Konsequenz der
verbesserungen der unrlchtlg bestlmmten Koordlnaten.
Regelfestsetzung fUr Aufschrelbung des verbessernden
Teiles der FUiche und ein Belsplel der Berechnungs-
richtlgkeitskontrolle elner ganzen Parzellengruppe.

528.112
TREŠL, J.
An Analysis of Varianee in Set s with Ineomplete
Number of Measurements
Geodetlcký a kartografický obzor, 29, 1983, Nn. 1,
pp. 5-9, 4 tab., 4 rer.
An analysls of variance ln sets wlth mlsslng data.
The procedure in case of measurlng the same quantlty
influenced by two lndependent factors. The procedure
ln case of measuring dlfferent quantltles lnfluenced
by one factor (the correspondlng systematlc error ls
assumed to be a functlon of elaboratlng sets of gra-
vlmetrlc measurements.

528.235:528.063
PYŠEK, J.
A General Solution of Azimuthal Projeetions
Geodetlcký a kartografický obzor, 29, 1983, No. 1, pp.
9-14, 2 fig., 10 rer.
A general approach to derlvlng azlmuthal prolectlons.
Derlvlng equatlons of some new prolectlons.

338.244(528.061.14[437.l'.2] j

KRAUS, A.
An Experienee with Applieation of the Set of Mea-
sures in the Braneh of the Czeeh Offiee of Geodesy
and Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 1, pp.
14-17
Eva:luatlng the importance and contributlon >Dfcoun-
te'r-planning. Analysis of problems of ralslng the ef-
fectlveness and quality of 'Work in the branch of
COGC. Tendency of the development nf materlal and
laDom costs .and the labour productlvlty ln 1980-1983.

528.063.3:528.44
LETOCHA, K.
On Correetions of Errors in Parcel Areas, Computed
from Coordinates
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 1, pp.
17-19, 10 fig., 1 rer.
Problems of correctlng parcel areas, lncorrectly com-
puted as a result of the wrong prescrlptlon of polnts
or lncorrectly determlned correctlons of coordlnates.
Settlng down rules for prescrlptlon correcting the
part of area and the ll!ustratlon of controll!ng the
correctness of the calculatlon of a whole group of
parcels.

528.112
TREŠL, J.
Analyse de la variante dans les syntheses a nombre
d'observations incomplets
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No,. 1,
page's 5-9, 4 panches, 4 blbliographles
Analyse de la varlante dans les syntheses 11 données
manquantes. Procédé employé en cas de levé de la
méme grandeur pendant I'actlon de deux facteurs ln-
dépendants. Procédé en cas de levé de grandeurs dlffě-
rentes pendant l'actlon ďun seul facteur (I'erreur
systématlque relatlve est prlse en consldératlon com-
me fonctlon de la grand eur de la valeur mesuréej.
Exemples ďemplol pratlque lors du traltement de syn-
thěses du levé gravimétrlque.

528.235:528.063
PYŠEK, J.
Solution universelle des projeetlons azimutales
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 1,
pages 9-14, 2 lllustratlons, 10 blbliographles
Accěs universel aux prolectlons azlmutales. Acquisi-
tlon d'équatlons de certalnes nouvelles projections.

KRAU:>, A.
Expériences acquises par applieatlon de I'Ensemble
de mesures pour le perfectionnement systématiqne de
la gestion économique, introduit dans le ressort du
Bureau Teheque de Géodésie et Cartographie.
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 1, pa-
ges 14-17
Evaluation ds ľimportance et de I'apport de la planl-
fication avencěe. Analyse du probleme relatlf
a ľaugmentation de l'effeICtivité et de la qua-
lité du trav·ail dans le ressnrt du Bureau Tchěque de
Géodésle et Cartographle. Tendences de rr'évolutlon
dels frals du matěrlel et des salalres et de la pro-
ductlvlté du travall d'ans les nnnées 1980-1983.

528.063.3:528.44
LETOCHA, K.
Des correetions ďerreurs sur les répartitions de lots
de terrain évalués des eoordonnées
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 1,
pages 17-19, 10 iliustratlons, 1 bibliographie
La problématlque relatlve aux corections des répar-
titlons de lots de terraln calculées incorrectement 11
la sulte de rěglement erroné de points de réfraction
ou a la sulte de correctlons de coordonnées faussement
détermlnées. Rěgle lmposée pour précepte corrlgeant
les partles de répartltion et un exemple d'une véri-
flcation de ]'exactltude du calcul de tout uo groupe
de 10ts de terrain.



Geodetlckt a kartografický obzor
ročník 29/71, číslo 1/1983 1

K šesťdesiatinám predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie
Ing. Ondreja Michalku, nositefa Radu práce

Rezort Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) v posledných desia-
tich rokoch dosahuje velmi dobré výsledky v oblasti uspokojot'ania požiadaviek
takmer všetkých odvetví národného hospodárstva na geodetické a kartografické
práce. Tieto úspechy treba pripísať predovšetkým skutočnosti, že na čele tohoto
rezortu je od jeho vzniku v roku 1969, skúsený a rozvážny vedúci pracovník
s vynikajúcimi organizátorskými schopnosťami, vysokou politickou a odbor-
nou vyspelosťou, angažovanostou a obetavosťou pri plnení politických a spolo-
čenských úloh, predseda S ÚG K Ing. Ondrej M ichalko.
Ing. Michalko sa narodil 10. 1. 1923 v podtatranskej ob::i Važec v robot-

níckej rodine. Nemal bezstarostné detstvo. V mladom veku stratil obidvoch 1'0-
dičov a pri skromných rodinných pomeroch len zásluhou svojej usilovnosti
a tvrdej húževnatosti mohol študovať na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde
21. mája 1943 maturoval.

Už v mladom študentovi sa hlboko zakorenil vplyv z výchovy českých profe-
sorov, ktorí zanechali v ňom trvalý odka" o československej vzájomnosti a spo-
lupatričnosti. Výchova zo školy v duchu ozajstného vlastenentva a presvedčenie
o porážke fašizmu mu boli také vlastné, že svojimi prejavmi proti prisluhova-
čom fašizmu sa dostával do zložitých situácií. Preto s nadšením vítal dni

oslobodenia a oduševnele neskór odovzdával svoje sily, vedomosti a schopnosti pre tvoriacu sa novú spoločnosť.
Bez materiálnej pomoci rodiny od roku 1943 študoval ako štipendista finančnej správy na Slovenskej vysokej

škole technickej v Bratislave (SVŠT), kde 25. 6. 1948 skončil s vyznamenaním zememeracské inžinierstvo.
Dňa 1. 7.1948 nastúpil ako technik - fotogrameter na Fotogrametrický ústav pre Slovensko v Bratislave, kde si

svoje vedomosti prehlboval tiež pod vplyvom nestora československej fotogrametrie, zosnulého prof. dr. Ing. Pavla
Gála, DrSc. V odbornosti fotogrametra pracoval aj počas základnej vojenskej služby v rokoch 1949 až 1951 vo Vo-
jenskom zemepisnom ústave. Po skončení základnej vojenskej služby pracoval ako vedúci fotogrametrickej smeny
a ako uznávaný odborník vo fotogrametrii bol vybratý v r. 1955 v početnej skupine československých odbornikov
na zvýšenie si odbornosti vo fotogrametr'ii do Sovietskeho zvazu.
Obohatený o nové odborné vedomosti ale aj po získaní poznatkov o živote sovietskych pracujúcich preniká hlbším

štúdiom politickej literatúry do realizomnia svojej životnej cesty, pričom má na pamati svoj robotnícky póvod, strá-
danie svojéj mladosti a príčiny biedy a utrpenia. Tieto poznatky ho nutne privádzajú roku 1954 do radov členov
KSČ. Plne si uvedomuje, že členstvo v strane vyžaduje vysoko zodpovedný prístup k plneniu nielen straníckych po-
vinností, ale i úloh na pracovisku. Preto všetky úlohy plní s presvedčením, že sú nevyhnutné v období budovania
novej socwltstickej spoločnosti.

Zložistost a obťažnost plnenia úloh spočívala v tom, že boli nové a náročné, cielom bolo vybudovat, vytvoriť, zorga-
nizomt vždy niečo nové, alebo rúcajúce sa zachraňovať. Prvá jeho zodpovedná úloha, ktorú musel samostatne zvládnut,
bolo o?'ganizovanie a vedenie detašot'anej zložky Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Modre -
Harmónii, kde pracoval v rokoch 1953 až 1955. Práve tu, pod vedenim mladého nadšenca sa vytvorili základy slo-
venskej kartografie. V tomto období Ing. O. Michalko poznáva širšie súvislosti týkajúce sa zabezpečomnia úloh
a zvyšuje sa jeho pocit zodpovednosti za to, ako ním riadené pracovisko uspokojuje stúpajúce potreby spoločnosti.
Z tohoto obdobia je tiež tvorba topografických máp 1: 25 000. Súoosne v Modre - Harmónii riadi kartografickú
učňovskú školu a ďalšie vzdelámnie pracovníkov, bor'í sa so získamním odborníkov pre tvoriacu Sa tlačiareň, -::.a-
bezpečuje stavebné i strojové investície, pomáha riešiť osobné problémy pracovníkov, ale vniká aj do problematiky
plánovania a financovania. O to lahšie a Ú8pešnejšie vykonáva d'alšiu funkciu hlavného inžiniera Geodetického,
topografického a kartografického ústavu v Bratislave, v ktorej zostáva aj po jeho re~rganizovaní a premenovaní na
Geodetický ústav v Bratislr.tve (GÚ).
Možnost poznania širkích súvislostí postavenia geodézie a kartografie v národnom hospodárstve a ich riešenia sa

pred ním otvára dňom 1. 4. 1958, kedy nastupuje do funkcie námestníka predsedu Správy geodézie a kartografie
na Slovensku. Tu získané poznatky uplatňuje Ú8pešne lij v ďalších funkciách, a to od roku 1959 ako riaditef GÚ
a v rokoch 1962-1964 ako riaditel Ústavu geodézie a kartografie (ÚGK) v Prešove. Práve pri plnení tejto straníckej
úlohy, cielom ktorej bolo skonsolidomť pracovné, ekonomické a spoločenské pomery ÚGK v Prešove, pri odlúčenosti
od rodiny, preukázal silný pocit zodpovednosti Clena strany a riadiaoeho pracovníka. Úlohu Ú8pešne splntl v spolu-
prá~i so ZO KS8, a to vďaka jeho objektívnemu, hlboko politicky zás"dnému a nekompromísnému postoju. Pri
riešení úloh využil p02natky zo štúdia politickej literatúry, bol už absolventom Večernej univerzity marxizmu-leniniz-
mu a našiel tieí porozumenie a pomoc v straníckych orgánoch okresu a kraía. Po splnení straníckej úlohy sa v 1'.1964
vracia za riaditela GÚ.
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Geodetický a kartografický obzor
2 ročník 29/71, číslo 1/1983

V rokoch 1966-1967 ako riaditel Kartografického a geodetického fondu v Bratislave dobre zvládol organizačné vy-
budovanie a vedenie celoštátneho ústavu. Z tohoto obdobia sú charakteristické jeho cesty po pracoviskách celej republi-
ky, pričom si úroveň riadenia overoval priamym stykom s pracovníkmi. Túto vlastnost si Ing. Michalko ponechal
aj v ďalšom období, a to aj pri zastávaní vyšších funkcií.
Po vzniku národných podnikov v rezorte geodézie a kartografie v r. 1968 sa stal riaditelom Inžinierskej geodézie,

n. p. v Bratislave.
Od 6. 2.1969 je vo funkcii predsedu SÚGK. Súhrn technických odborných vedomostí, overených osobnou praxou

najma na úseku budovania geodetických základov, fotogrametrie a kartografie, prehlbenie si teoretických vedomostí
z oblasti ekonómie absolvovaním štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v roku 1969, individuálne štú-
dium politickej literatúry, z ktorej ho osobitne zaujali otázky leninského štýlu práce a riadenia (o tejto proble-
matike vyprar;oval záverečnú prácu v rámci cyklického vzdelávania I. stupňa na Vysokej škole KSČ v Prahe), ale
hlavne overovanie si teórie s praxou a živý neustály styk s pracujúcimi rezortu na všetkých pracoviskách, vytvorili
mu také predpoklady, že s rozhladom vykonáva riadenie a rozhodovanie aj v zložitých otázkach organizačného pre-
budovania rezortu a zabezpečenia plnenia úloh štátného plánu.
Ing. M ichalko venuje osobitnú pozornost plneniu úloh, ktoré vyplývajú z uznesení straníckych a vládnych

orgánov. Medzi ne patrí najma uznesenie vlády SSR č. 134/1971, ktoré ukládá do roku 1985 dobudovat mapový
fond máp velkých mierok na Slovensku. Úloha sa plní tiež zásluhou jeho neustáleho sledovania a vytvárania príaz-
nívých podmienok. Tak je tomu aj pri zabezpečovaní úloh pre potreby polnohospod4rstva, pre ochranu polnohospo-
dárskeho a lesného pódneho fondu, pre potreby urbanizácie, ochranu žívotného prostredia, ochranu historických
a kultúrnych pamíatok, výstavby plynovodov, atómových elektrární a pre ďalšie potreby socialistických organizácií
a obyvatelstva. Velkú starostlivost a záujem prejavuje o vydavatelskú činnost n. p. Slovenská kartografia v Bratisla-
ve a má podstatnú osobnú zásluhu na včasnom vydaní Atlasu SSR a celkovom rozvoji kartografie na Slovensku.
~V;:~-;;ojejriadiaéej a"organizát~rskej práci sa osobitne zameriava na zavádzanie automatizáoie a progresívnyrh
technológií v organizár;iách rezortu vrátane investičnej výstavby.
Popri starostlivosti o rozvoj materiálno-technickej a výrobnej základne rezortu venuje osobitnú pozornost aj poli-

tickému a odbornému rastu prar;ovníkov, kádrovej politike, dóslednému plneniu úloh na úseku sociálnej starostli-
vosti, mzvoja iniciatívy pracujúcich, uplatňovania chozrasčotných metód v organizá<iách, dóslednému uplatňovaniu
Súboru opatrení na zdokonalenie plánovitého riadenia národného hospodárstva a ďalších smerov zefektívňovania,
zhospodárňovanía a skvalitňovania výroby a všetkej činnosti v rezorte. Dósledkom takejto starostlivosti je aj skutoč-
nost, že v rezorte SÚGK sa dlhé roky plnia úlohy štátneho plánu.

Kádrová politika O. Michalku začína už prácou a stykom s poslucháčmi SVŠT prostredníctvom prednášok.
Svoju náročnost tiež uplatňuje ako predseda skúšobnej komisie pri štátnych záverečných skúškach na SV ŠT a ako
člen Komisie geodézie a kartografie Vedeckej rady Stavebnej fakulty SVŠT, ale aj záujmom a usmernovanim zvyšo-
vania politických a odborných vedomostí, medzi ktoré patrí aj forma postgraduálneho štúdia v odbore geodézia a kar-
tografia. Na jej zavedení má rozhodujúci podiel.

Výsledky jeho starostlivosti o rozvoj vedeckej činností v rezorte majú konkrétny prejav v zriadení výskumného
pracoviska na Slovensku, v raste počtu vedeckých pracovníkov, ale aj vo významných výsledkoch činnosti kolektivu
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Svoje bohaté skúsenosti a poznatky odovzdáva aj prostred-
níctvom prednášok na akciách Československej vedeckotechnickej spoločnosti (ČSVTS) a na stránkach odborného
časopisu.
Súdruh Michalko svojou prácou, zmýšlaními vonkajším prejavom osvedčuje svoju oddanost politike komunístic-

kej strany. To jednoznačne preukázal aj v príebehu krizových rokov 1968-1969. Svoje politické vedomosti uplatňuje
ako aktivista ÚV KSČ, ÚV KSS, lektor ObV KSS, ale aj v ďalšej svojej aktívnej činnosti v oblasti spoločenského
a politického života, najma tiež prostredníctvom spoloéenských organizácií. Prešiel viacerými zodpovednými funkcia-
mi v ROH, ČSVTS a je členom viacerých medzirezortných poradných orgánov.

V !iadiacej práci velmi aktívne zabezpečuje spoluprácu s rezortom Českého úradu geodetického a kartografické-
ho (CÚGK) a s rezortom Federálneho ministerstva národnej obrany pri plnení celoštátnych úloh geodézie a karto-
grafie, ale aj v medzinárodnej spolupráci s geodetickými službami socialistických štátov (GSSŠ), a to tak v rámci
Koordinačnej rady ČÚGK a SÚGK ako aj pri osobnom styku s predstavitelmi a ďalšími pracovníkmí týchto rezortov.
Za dosiahnuté výsledky v náročnej práci získal viaceré ocenenia a vyznamenania v rámci rezortu geodézie a karto-

grafie. Medzi ne patria: v r. 1965 titul "Najlepší pracovník rezortu", v r. 1968 "Čestné uznanie" pri príležilosti'
50. výročia vzniku Československa, v r. 1974 "Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" a "Čestné
uznanie" za vyše 20 ročnú prácu v organizáciách rezortu, v r.1978 titul "Zaslúžilý pracovník rezortu" a v r. 1979'
čestný názov "Priekopník socialistickej práce".
Dopad jeho činnosti a pósobenia našiel odraz aj v iných rezortoch tiež tým, že mu boli udelené vyznamenia a oce-

nenia, ako sú: v r. 1973 "Čestné uznanie" za mimoriadne úsilie o rozvoj činnosti SVTS a technický pokrok ná-
rodného hospodárstva, v r. 1975 "Plaketa" 30 rokov ZNB v službách ludu, v r. 1975 "Pamatná medaila" SVŠT,
v r. 1976 "Pamiitná medaila" X. konferencie geodetických služieb socialistických štátov za zásluhy o rozvoj geodézie
a kartografie, v r.1976 "Pamiitná plaketa" 25 let VTOPÚ Dobruška, v r. 1979"Čestné uznanie II. stupňa ČSVTS"
za obetavú prácu v oblasti vedy a techniky, "Pamatná medaila" hl. mesta SSR Bratislavy a "Medaila" za zásluhy'
o rozvoj Východoslovenského kraja. Za každým vyznamenaním treba vidieC záslužnú prácu Ing. Michalku v pro--
spech inštitúcie, ktorá ho udelila.
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Súdruh M ichalko prejavoval a prejavuje osobitne kladný vz{ah k otázkam medzinárodnej spolupráce GSSŠ.
Iniciatívne pósobí na účelné integrovanie výskumných riešitelských kapacít štátov zúčastnených na riešení spoloč-
ných úloh. Angažuje sa za poskytovanie materiálnej a kádrovej pomoci rozvojovým krajinám, v ostatnej dobe najma
v prospech Vietnamskej socialistickej republiky. Dósledne sleduje plnenie úloh vyplývajúcich z konferencií GSSŠ,
ale aj z dvojstranných doMd uzatvorených medzi geodetickou službou (GS) ČSSR a GS iných socialistických štátov.
Odraz tejto angažovanosti sa prejavil v udelení vyznamenaní v r. 1971 titul "N ajlepší pracovník geodézie
a kartografie ZSSR", v r. 1972 "Zlatý odznak" za zásluhy v oblasti geodézie a kartografie PL'R a v r.1976
prijatie za "Čestného člena maďarskej geodetickej a kartografickej spoločnosti".

Jeho zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie a tým aj o rozvoj našej socialistickej spoločnosti boli viackrát ocenené
vysokými straníckymi a štátnymi orgánmi, najma udelením štátneho vyznamenania "Za zásluhy o výstavbu"
v roku 1968, "Čestným odznakom vlády ČSSR a ÚRO" za mimoriadne výsledky v socialistickom súťažení k 30. vý-
ročiu oslobodenia našej vlasti v roku 1976, "Radom práce" v r. 1978 a udelením "Národnej ceny SSR"
v roku 1982.

Ing. Ondrej Michalko sa doží'ť(J,60 rokvv svojho plodného života v dobrom zdraví, plný optimizmu a energie
s chuťou naďalej Ú8pešne zabezpečo'ťať úlohy v prospech našej socialistickej spoločnosti. Prí.slušníci širokej rodiny
československých geodetov a kartografov pTi gratulácii k tomuto životnému jubileu prejavujú Ing. Michalkovi úctu
a poďako'ťanie za jeho doterajšiu neúnavnú prácu a obetavos{ v záujme rozvoja našej geodézie a kartografie a do
ďalších rokov želajú hodne zdravia a úspechov v práci a v osobnom živote.

V minulém roce uplynulo 70 let od doby, kdy začal
vycházet celostátní odborný časopis pro odvětví
geodézie a kartografi.e v československu. V uplynulé
době byl tento časopis vydáván pod různými názvy:
Zeměměřičský věstník (1913-1939), Zeměměřický
obzor (1940-1950), Zeměměřictví (1951-1954) a Geo-
detický a kartografický obzor (GaKO), který vychází
letos 29. rok. V bohaté historii našeho časopisu se
vystřídala řada vydavatelů. Od roku 1970 jsou vyda-
vateli časopisu GaKO Český úřad geodetický a karto-
grafický (ČÚGK) a Slovenský úrad geodézie a karto-
grafi.e (SÚGK).

Úlohou časopisu GaKO je především plnit funkci
politickovýchovnou, odbornou i společenskou v okruhu
odborníků v odvětví geodézie a kartografie a repre-
zentovat československou geodézii a kartografi.i v za-
hraničí.

Redakce a redakční rada časopisu si kladou za cíl
prostřednictvím GaKO:

a) informovat čtenáře o současném stavu českoslo-
venské geodézie a kartografie, o nových poznatcích
geodézie a kartografie ve světě, zejména v socia-
listických zemích, o pokroku v těchto vědních
oborech z hlediska vědeckého a technického a infor-
movat o nejnovějších zkušenostech z praxe,

b) přispívat k plnění úkolů vyplývajících pro odvětví
geodézie a kartografie ze závěrů XVI. sjezdu
Komunistické strany Československa (KSČ) a 7. pě-
tiletého plánu, k rozvoji vědeckých poznatků a je-
jich rychlému zavádění do praxe a k rozvoji propa-

gace úspěchů geodetické a kartografické vědy
a praxe, dále přispívat ke zvyšování úrovně řízneí
a dosažení vysoké efektivnosti geodetických a kar-
tografických prací a růstu produktivity práce,
k aktivitě v plnění plánu výrobních úkolů organi-
zací resortu ČÚGK a SÚGK, zvláště cestou širokého
rozvoje iniciativy pracujících a komplexních racio-
nalizačních brigád,

c) uspokojovat tak zájem pracovníků s vysokoškol-
ským vzděláním i zájem středně technických kádrů.

K naplňování těchto záměrů pomáhá při tvorbě
časopisu rámcový tematický plán na období pěti let,
který v průběhu tohoto období může být dále zpřes-
ňován a doplňován podle daných požadavků a potřeb.
Tematický plán vychází především z úkolů, které vy-
plývají ze závěrů XVI. sjezdu KSČ, stanovených
pro odvětví geodézie a kartografie a z následných
plenárních zasedání Ústředního výboru (ÚV) KSČ
a ÚV Komunistické strany Slovenska, zejména z
rezolucí těchto zasedání, zaměřených k posílení
úlohy vědeckotechnického rozvoje při zvyšování efek-
tivnosti československého národního hospodářství,
k otázkám ochrany a využití zemědělského a lesního
půdního fondu a k otázkám ochrany životního pro-
středí. Dále vychází z komplexního programu dalšího
prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje
socialistické ekonomické integrace členských států
Rady vzájemné hospodářské pomoci a směrnic i opa.
tření, která v resortech ČÚGK a SÚGK výše uvedené
materiály rozpracovávají na podmínky odvětví geo-
dézie a kartografie.
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Prvořadým společenským úkolem je dát potenciál
vědy a techniky plně do služeb socialistické výstavby,
efektivního rozvoje ekonomiky a zabezpečení životní
úrovně lidu.

Pozornost je především zaměřena na zvyšování
efektivnosti výroby, služeb, zejména růstem produkti-
vity práce, snižováním nákladů na jednotku výroby,
úsporou a vyšším zhodnocováním paliv, energie a ma-
teriálu, efektivnějším využíváním základních fondů,
zvýšením směnnosti, racionálním využíváním pracov-
ních sil a fondu pracovní doby, dále zvyšováním kvali-
ty veškeré práce, technické úrovně a kvality .finálních
výrobků. V posledním období je věnována zvýšená
pozornost ochraně a lepšímu využívání zemědělského
a lesního půdního fondu při využití výsledků rozvíje-
jící se disciplíny - dálkového průzkumu Země.

Obsahové části jednotlivých čísel časopisu GaKO
je na pravidelných měsíčních zasedáních redakce
a redakční rady věnována vysoká pozornost z hledi-
sek, která byla uvedena. Snahou je, aby vedle teore-
tické části časopisu byly publikovány články obsahu-
jící perspektivní směry hlavních oblastí geodézie
a kartografie a články pro potřeby geodetické a karto-
grafické praxe z další základní tematiky: technická
(užitá) geodézie a kartografie a kartografická poly-
grafie, evidence nemovitostí, mapování a pozemkové
úpravy, družicová geodézie a dálkový průzkum Země,
racionalizace v geodézii a kartografii, ekonomika,
řízení a plánování v geodézii a kartografii, přístrojový
výzkum a vývoj v geodézii a kartografii a informační
systém geodézie a kartografie. Hlavním článkům
z této základní tematiky předchází podle potřeby
úvodníkové články.

Redakce a redakční rada má velký zájem i o pří-
spěvky autorů z praxe - z výrobních podniků -
ať již jsou psané ve formě hlavních článků, nebo ve
formě článků menšího rozsahu zařazovaných do hlídky
"Z geodetické a kartografické praxe". Vítané jsou
i kratší zprávy od autorů z praxe, které uveřejňujeme
v dalších hlídkách, jako např. "Rozvoj pracovní
iniciativy a socialistického soutěžení", "Racionali-
zace v geodézii a kartografii", "Zprávy z krajů",
"Tribuna mladých", "Ze života orgánů a organizací
ČÚGK a SÚGK." a podobně.

Redakce GaKO chce s vydatným přispěním re-
dakční rady, kolektivu autorů i lektorů přispět k plnění
úkolů, které jsou na ni kladeny. Zaměřuje proto své
úsilí především na získávání a uveřejňování článků
pro tematické skupiny, které úzce souvisí s problema-
tikou inovačního procesu v geodézii a kartografU,
s realizací výzkumných úkolů významných pro zvy-
šování efektivnosti v geodézii a kartografii, na orien-
taci úvodníkových článků na perspektivně a společen-

sky nejzávažnější problémy geodézie a kartografie
v současné etapě. Redakce časopisu chce přitom velmi
úzce spolupracovat i s kolektivem dopisovatelů,
utvořeným ze zástupců organizací resortu ČÚGK
a SÚGK, a navázat s jeho pomocí užší kontakty s geo-
detickými pracovišti a zejména s mladými autory.
Rovněž předpokládá i nadále neformálně rozvíj et spolu-
práci s organizacemi vědeckotechnických společností
tak, aby obrovskému potenciálu Československé vě-
deckotechnické společnosti se dostalo na stránkách
časopisu optimální publicity i informací.

Těmto záměrům velice aktivně přispívá redakční
rada časopisu i kolektiv dopisovatelů. Pro aktuální
problematiku, o které se redakce a redakční rada
domnívá, že je vhodná a prospěšná širšímu okruhu
pracovníků v praxi, byla zavedena samostatná hlídka
"Na pomoc geodetické a kartografické praxi". Její
poslední verze je zveřejňována ve formě vyjímatelné
přílohy časopisu vydávané na pokračování podle
svého rozsahu.

Ke zpestření obsahu časopisu jsou zařazovány do
některých čísel GaKO fotografie s odbornou temati-
kou.

Pro zlepšování spolupráce autorů s redakcí GaKO
jsou jednou za rok vydávány "Pokyny autorům
příspěvků", ve kterých jsou řečeny základní údaje
o psaní příspěvků do časopisu a zároveň je připojena
ukázka nejběžnějších korektur. Tyto pokyny jsou
publikovány opět ve formě vyjímatelné přílohy časo-
pisu a mají sloužit zejména mladým a začínajícím
autorům.

Redakée a redakční rada předpokládá dále rozvíjet
spolupráci s bratrskými redakcemi geodetických
a kartografických časopisů socialistických států, ze-
jména formou výměny článků s aktuálním obsahem.

Pro seznamování našich čtenářů s náplní geode-
tických a kartografických časopisů socialistických
států jsou uveřejňovány v českém překladu obsahy
těchto časopisů v hlídce "Přehled časopisů".

Redakce a redakční rada časopisu uvítá spolupráci
všech vedoucích, řídících, koncepčních, vědeckých
a výzkumných pracovníků a pracovníků z provozních
organizací resortu ČÚGK a SÚGK, pracovníků geode-
tických a kartografických kateder vysokých škol,
pracovníků středních odborných škol a funkcionářů
i členů vědeckotechnických společností pro geodézii
a kartografii a všech odborných pracovníků ze všech
geodetických a kartografických pracovišť v ČSSR
i v zahraničí, kteří přispějí svými články a příspěvky
k naplňování tematického plánu našeho odborného
časopisu.

Ing. Ivan Čermák,
vsdoucí redrt,ktor
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Analýza variance v souborech
s neúplným počtem měření Ing. Jiří Trešl, CSc.,

Geodetický ústav, n. p., Praha

Budeme zde řešit následující dva typy úloh:
1. Je dán neúplný soubor L měření téže veličiny X
při působení 2 nezávislých faktorů A, B. Faktor A
působí na k úrovních, faktor B na n úrovních. Hledáme
odhady obou středních systematických chyb, způso-
bených faktory A, B a odhad střední náhodné chyby.
2. Je dán neúplný soubor L měření k různých veličin
Xl> X2, ••• Xk při působení faktoru B na n úrovních.
Hledáme odhad střední systematické chyby způsobené
faktorem B a odhad střední náhodné chyby. V dalším
textu budeme krátce hovořit o úlohách 1. a 2. typu.
V případě úlohy 1. typu se jedná o provedení dvou-

faktorové analýzy variance. Postup v případě úplného
souboru, který obsahuje N = nk > L měření je
uveden v [1]. V geodetické praxi se však často stává,
že soubory měřených hodnot nejsou úplné. Příčinou
může být např. závada na přístroji, nemožnost observa-
ce, vyloučení některého měření obsahujícího hrubou
chybu apod. Postup zpracování úplného souboru je
pouze speciálním případem obecnějšího postupu zpra-
cování neúplného souboru (pro L = 'N).
Rovněž při řešení úlohy 2. typu použijeme dvou·

faktorové analýzy variance. Je třeba si uvědomit, že
skrytým faktorem A jsou neznámé odchylky jednotli-
vých veličin Xi od průměrné hodnoty (Xl + X2 + .,.
... + X/c)/k, jejichž hodnoty nás nezajímají a musíme
je vyloučit. Dále budeme předpokládat, že systema.
tické chyby způsobené faktorem B jsou funkcí veličin
Xi a mohou tedy nabývat proměnných hodnot.

Předpokládá se následující model:

Xii = X + Ai + Bi + Llii ,

kde Xii je měřená hodnota skutečné veličiny X, Ai
resp. Bj je systematická chyba konstantní pro i-tou
řádku, resp. j-tý sloupec a Llii náhodná chyba. Před-
pokládáme, že složky Ai> Bi, Llii jsou nekorelované.
Pro jejich střední hodnoty platí:

Dále lze psát:

Ai = (Ai - <X) + <X = ai + <X ,

Bi = (Bi - fJ) + fJ = bi + fJ '

E(a) = O, E(b) = O ,

Xii = X + ai + <X + bi + fJ + Llij.

Hodnoty <X, fJ udávají centra souborů systematických
složek A, B. Pro hledané odhady 8~, 8~, 82 příslušných
variancí O'~, vi, 0'2 platí:

O'~ = E(a2) = E(8~), O'~ = E(b2) = E(8~) ,
0'2 = E(Ll2) = E(82) . (4)

Zaveďme nyní symboly (Jii s následující vlastností:

(Jii = O jestliže měření Xii chybí,

(Jii= 1 jestliže měření Xii existuje. (5)

Matice gii udává strukturu neúplného souboru. Je-li
v i-té řádce ni měření a v j-tém sloupci ki pozoro-
vání, bude celkový počet:

k "
L = 1: ni = 1: ki •

i=l i=l

V ~alš!m textu budeme operátory sumace psát zjedno-
dusene:

k n
1:=1:, 1:=1:.
i=l i=l

Utvořme nyní řádkový průměr XiOl sloupcový prů-
měr Xoi a celkový průměr Xoo:

1 1
Xio = - 1:(Ji;Xii = X + ai + lX + -1: (Jii b;+fJ +

ni i ni i

1+ -1: (Ji;Lli;= X + ai + <X + bio + fJ + Llio, (8)
ni i

1 1
~=T~~~=X+T~~~+<x+~+fJ+

, " J 1

1+T~(JiiLlii = X + ao; + <X + bi + fJ + LIoj , (9)
1 ,

1 1
xoo =L ~1: (Jij Xi; = X + -L ~ ni ai + <X +

• 1 •

1 1+ -1: k b + fJ + -1: 1:(J" LI·=L i 1 1 L i i '1 '1

= X + aoo + <X + boo + fJ + Lloo . (10)

1. Opravy měření k celkovému průměru:

Vi; = Xoo - Xi; = (aoo - ai) + (boo - bj) +
+ (Lloo-Lli;) (11)

2. Opravy měření k řádkovému průměru:

uij = XiO - Xii = (bio - b;) + (Llio - LIi;) (12)

3. Opravy měření k sloupcovému průměru:

V;j = Xoi - Xi; = (aOj - ai) + (LIo; - LI i;) (13)

Wii = Xoo + Xii - Xio - Xoj = (aoo - ao;) +
+ (boo - bio) + (Lloo + LI i; - Llio - Lloi) (14)
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Ui = xoo-x;o = (aoo-a;) +
+ (boJ - bio) + (.100 - Llio)

6. Opravy sloupcových průměrů k celkovému:

Vj = xoo - Xoj = (aoo - ao;) + (boo - bj) +
+(.100-.10;) (16)

S uvážením vztahů E(Lli; .1i") = E(a,ak) = E(blJn) =
= O dostaneme po elementárních úpravách výrazy
(hranatými závorkami jsou označeny sumy):

E[ v2] = (L - ~ ~ nř) a~ + (L - ~ ~ kJ) ag +
+ (L-l)a2, (17)

E[UI2] = (L - k) ag + (L - k) a2 , (18)

E[VI2] = (L - n) a~+ (L - n) a2 , (19)

2_( k-';-'2 2')2 (k-';-'k2E[U ] - k + i"2 ~ ni - aa + L2- ~ j +
+ l: ~ - 2 l: l: gi;~-) ag + (l: ~- _ -~) a2,

; ni Lij ni i ni L
(20)

E Tď2 _ ( n -.;-.k2 ) 2 (n -.;-.2
[t ] - n +V ~ j - 2 ab + V ':ni +
-.;-.1 . 2 -.;-. n;) 2 (-.;-. 1 n) 2+~----l: ~gij-- aa + ~--- a ,
j kj Lij kj j kj L

(21)

E[w2] = (n - ~ ~ nf) a~ + (k - ~ ~ kJ) ag +

(
g- )+ L - k - n - 1+ 2 l: l: _'1_ a2•

i j ni kj

Pro určení odhadů hledaných variancí lze použít libo-
volné trojice z výrazů (17)-(22). Z výpočetního hle-
diska je výhodné zavést především opravy Ui (k hod-
not) a V; (n hodnot), protože k < L, n < L. Ze vztahu
(22) je dále zřejmé, že zavedení redukovaných oprav
Wij zde nepřináší žádné výhody, protože jsou v těchto
opravách i složky systematických chyb. Stačí tedy
vzít vztah (17) obsahující opravy vij' Vzhledem k (4)
potom dostaneme:

[U2] = KllS~ + K12sg + K13S2 ,

[V2] = K21S~ + K22Sg + K23S2 ,

[v2] = K31S~ + K32Sg + K33S2 .

Význam koeficientů Ki; je zřejmý z rovnic (17), (20),
(21). Řešení soustavy lineárních rovnic (23) je potom:

s~= DsID, s~= D"ID, S2 = DLJID . (24)

Zde D je determinant soustavy a Da, Db, DLJ determi-
nanty vzniklé z D nahrazením sloupce u příslušné
neznámé sloupcem absolutních členů.
Zbývá ještě provést testování, zda vypočtené od-

hady variancí systematických chyb jsou statisticky
významné. Budeme testovat nulovou hypotézu o ne-
působení těchto chyb (s" = Sb = O). Vypočteme po-
měry:

F = ( U2 - K12sg)1 2 = I --+- KllS~_
a K s. 'K 2'

13 138

F = ( V2 - K218~)1 2 = 1 -"---_K22Sg
b K s 'K 2'

23 23S

Tyto poměry jsou zobecněním pHpadu úplných sou-
borů, kde Kl2 = K21 = O, KllIK13 = n, K221K23 = k.
Hodnoty Fa resp. Fb potom srovnáme s kritickými
hodnotami Fisherova rozdělení FIX(IX, n~= k-I,
n~= L - 1), resp. FIX(IX, n~= n -1, n~= L - 1)
pro zvolené IX. Při překročení některé kritické hranice
zamítneme příslušnou nulovou hypotézu s maximál-
ním rizikem IX. Kritické hodnoty F IX jsou tabelovány
např. v [1].
Řešení speciálního případu úplného počtu měření

vyplývá ihned z odvozených obecných vztahů sub-
stitucemi:

ni = n, k; = k, L = N = nk, g;j = 1. (26)

Výrazy (17)-(22) se transformují následovně:

E[V2] = (N - n) a~ + (N - k) ag +
+(N-l)a2, (27)

E[U'2] = (N - k) ag + (N - k) a2 , (28)

E[V'2] = (N - n) a~ + (N - n) a2 , (29)

E[w2] = (n -1) (k -1) a2, (30)

k-I
E[U2] = (k-I) a~ + ---a2,

n

n-l
E[V2] = (n -1) ag + k a2. (32)

Zde je výhodné použít redukovaných oprav Wij, které
neobsahují systematické složky. Pro odhady hleda-
ných variancí ihned dostaneme:

[w2] 2 [U2] S2
(n-l) (k-I)' sa= k- (-~'

.J [V2] S2
sb = n---=T - k . (33)

3. Řešení úlohy 2. typu

1x = X· + B + .1 = --l: X -L A -"---B- + .1-
l) 't lJ 'tj k i l I /' lj 'tj'

kde Xij je měřená hodnota skutečné veličiny Xi, Ai je
odchylka skutečné veličiny Xi od hodnoty l: X;jk, Bij

i
systematická chyba a .1;; náhodná chyba. Jedná se
tedy o případ měření k různých veličin Xl' X2, ••• Xk•

Neznámé odchylky Ai (posuny jednotlivých Xi vzhle-
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dem k jejich průměru) musí být při analýze vyloučeny.
Předpokládejme, že systematická chyba Bij závisí
obecně na velikosti Xi a že tedy lze psát:

Zde Xi jsou přibližné hodnoty veličin Xi a o funkci
f(Xi) předpokládáme, že předem známe její tvar (např.
pro chybu z etalonáže položíme f(Xi) = x;)).Označme
dále:

Potom můžeme systematickou chybu Bij přepsat do
tvaru:

Bij = Brfi = B;fo(fdfo) = Bl1i . (38)

Vzhledem k (2), (3) tedy platí:

.t'u = Xi + (bj + (l) qi + Llu, (39)

1 q.
Xiv = -:E gij Xij = Xi + -'-:Egij bi + {lqi+

ni i ni j

1+ -:E gijLlij = Xi + qi bio + (lqi + Llio, (40)
ni i

Uy = Xio - Xii = q.,(bio - bj) + (LI;o - ,Jij). (41)

Snadno se přesvědčíme, že všechny další opravy
analogické opravám (11), (13)-(16) by obsahovaly
složky odchylek Ai, které chceme vyloučit. Jako dru-
hou charakteristiku pro určení odhadu variancí (j~, a2
zvolíme v tomto případě součet oprav u{j ve sloupcích
(8= 1,2, ... ,n):

Zj = :E gij u{j = (:E :E ~ gii gi. b. - ~ qi gij bj) +
~ t S n~ '~

+ (:E :E ~ gij gis LI;. - :E gijLlii). (42)
i s ni i

'2 2 ni -1 2 ni - 1 2E(u .. ) = q. ~~-ab + ~~-a , (43)
1J 'ni ni

Střední hodnoty součtu čtverců oprav jsou dány vý-
razy:

E[u'2] = :E qf(ni - 1) a~ + (L - k) a2 , (45)
i

E[Z2] = {:E :E (:E ~ gii gi.)2_ 2:E (~qi gij:E -~ gii) +
.I i'I 1 nt J1,l nt

+ f(~qig;J}a~ + (L-k)a2. (46)

Vzhledem k (4) tedy platí:

[U'2] = P8~ + (L - k) 82 ,

[Z2] = R8E + (L - k) 82•

Význam koeficientů P, R je zřejmý z rovnic (45), (46).
Řešení soustavy (47) je:

. [U'2] - [Z2] P[ Z2] - R[ U'2]
8~ = P _ R ' 8

2 = (P _ R) (L _ k) . (48)

Pro testování odhadu 8~ vypočteme poměr:

[Z2] R82
Fb = (L _ k) 82 - 1 + -(L _~) 82

a srovnáme jej s kritickou hodnotou F (lX", ni = n -1,
n~= L - k). Při Fb > F" zamítneme nulovou hypo-
tézu o nepůsobení systematické chyby (s max. rizikem
ťX).
V případě úplného počtu měření je výhodnější

místo součtů Zj zavést opravy sloupcových průměrů
k celkovému. Zde platí:

Vj = Xoo - Xoj = -~-~ uy = -} Zj,

Dosazením (26) do (45) a (46) dostaneme s přihlédnu-
tím k (50):

[U'2] = Q2(n - 1) 8Š + k(n - 1) 82, Q2 = :E q; ,
i

n-l
[V2] = (n - 1) 8~ + --k 82 .

k2[ V2] - [U'2]
(k2 - Q2) (n -1) ,

k[U'2] - kQ2[ V2]
(k2-Q2)(n-l) .

Fb
__ k[ V2] k82____ =I+_b•

(n -1) 82 82

Tíhový rozdíl byl určen z měření 7 gravimetry stejného
typu. Měření bylo provedeno opakovaně v letech
1975-79 s intervalem 1 rok. Po předběžném zpraco-
vání (zavedení slapových oprav, vyloučení chodu pří-
stroje, vynásobení kalibrační konstantou) byly získány
následující tíhové rozdíly (tab. 1 - v jednotkách
0,01 t-tm.8-2, redukované o hodnotu 24 t-tm.s-2):
Předpokládáme, že uvedené tíhové rozdíly mohou

kromě nahodilých chyb obsahovat i systematické
chyby, způsobené možnou časovou změnou tíhového
rozdílu (faktor A) a přístrojovými nedokonalostmi
(faktor B). Chyby v etalonáži gravimetrů se zde zřejmě
neprojeví, protože tíhový rozdíl je velmi malý.

Postup výpočtu: k = 5, n = 7, nt = n3 = n4 =
= ns = 4, n2 = 7, k1 = k2 = k3 = k4 = 5, ks = k6 =
= 4, k7 = 3, L = 31, :En; = 193, :E kJ = 141, gl1 =

i j
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~ Gravimetr

!
~ i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = 5 i = 6 i = 7 xio Vi

Rok ~
i = 1 (1975) 89 51 79 76 40 70 x 68 +4
i = 2 (1976) 86 74 98 105 73 59 100 85 -13
i = 3 (1977) 92 50 81 74 79 x 72 75 -3
i = 4 (1978) 82 34 62 72 61 107 x 70 +2
i = 5 (1979) 60 81 75 41 x 77 29 61 +11

xoi 82 58 79 74 63 78 67 72 = xoo

Vi -10 +14 -7 -2 +9 -6 +5

Vypočtené hodnoty oprav uii = xoo - Xii jsou sesta-
veny v tab. 2 (v 0,01I-'m.s-2):

Uii= I i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = 5 i = 6 i = 7= xoo-xii

i = 1 -17 +21 -7 -4 +32 + 2 x
i = 2 -14 - 2 ~26 -33 - 1 +13 -28
i = 3 -20 +22 -9 -2 -7 x O
i = 4 -10 +38 +10 O +11 -35 x
i = 5 +12 -9 -3 +31 x -5 +43

[U2] = 11 819, [U2] = 334, [V2] = 485,

[

4,00 0,08 0,65]
Kii = 0,22 6,03 1,41

24,77 26,45 30,00

Působení systematických chyb přístrojů se tedy
neprojevuje (82 < O) a existenci časových změn tího-
vého rozdílu nelze spolehlivě prokázat (riziko zamít-
nutí nulové hypotézy IX > 25 % je příliš velké). Odhad
střední náhodné chyby 8 = ±0,20 I-'m.s-2.

4 různé tíhové rozdíly byly měřeny 6 gravimetry stej-
ného typu ve stejném období. Po předběžném zpraco·
vání byly získány následující tíhové rozdI1y (tab. 3-
v jednotkáchO,01I-'m.s-2, redukované o přibližné hod-
noty Xl = 620l-'m.s-2, x2 = 900 I-'m.s-2, Xs = 430
I-'m. S-2, x4 = 280 I-'m. S-2):

~Gravi'lmetr i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i=5 i=6 xioTíh. ~
rozdíl

i = 1 x 129 173 171 212 127 162
i = 2 761 750 780 777 759 675 750
i = 3 160 160 207 184 203 177 182
i = 4 992 969 1011 938 1019 912 973

Předpokládáme, že uvedené tíhové rozdíly mohou
kromě nahodilých chyb obsahovat i systematické
chyby z etalonáže, které budou úměrné velikostem
tíhových rozdílů (faktor B).

Postup výpočtu: k = 4, n = 6, nI = 5, n2 = ns =
= n4 = 6, kl = 3, k2 = ks = k4 = ks = ko = 4, L =
= 23, !ln = O, fi = Xi' fo = 557,5, ql = 1,11, q2 =
= 1,62, qs = 0,77, q4 = 0,50.
Vypočtené hodnoty oprav uij, Zi jsou sestaveny v tab. 4
(v 0,01I-'m.s-2).

,
1 i = 1

Uij = i = 2 i = 3 i = 4 i = 5 i = 6
= xio -xij

i = 1 x +33 - 11 - 9 - 50 + 35
i = 2 -11 O - 30 -27 - 9 + 75
i = 3 +22 +22 - 25 - 2 - 21 + 5
i = 4 -19 + 4 - 38 +35 - 46 + 61

Zi - 8 +59 -104 + 3 -126 +176

[U'2] = 23413, [Z2] = 61222 ,

P = 22,21, R = 72,33 ,

8~ = 754, 82 = 351 ,

Fb = 9,18> F",(l %,5,19) = 4,18.

Působení systematické chyby v etalonáži gravi-
metrů je přesvědčivě prokázáno. Odhad příslušné
střední systematické chyby 8b = ±0,27 I-'m. S-2 a od-
had střední náhodné chyby 8 = ±0,19I-'m.s-2.

Cílem práce bylo odvození postupu pro analýzu va-
riance v neúplných souborech měření s přihlédnu-
tím k možné závislosti systematických chyb na veli-
kosti měřených veličin. Přestože příklady byly voleny
výhradně z oblasti zpracování gravimetrických dat,
mohou být uvedené metody aplikovány i při zpraco-
vání jiných geodetických měření (např. délkových).
Existuje ještě jiný způsob dvoufaktorové analýzy

variance v neúplném souboru. Je založen na doplňo-
vání chybějících měření takovými fiktivními hod-
notami, aby pro příslušné redukované opravy platilo
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Wii = O. Bližší informace o použití tohoto způsobu při
zpracování statistických dat lze nalézt např. v [2].
Jeho aplikace při rozboru gravimetrických měření jsou
uvedeny v [3], [4].
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V tomto příspěvku je uvedena obecná metoda získává-
ní azimutálních zobrazení. Obecný přístup nám dává
možnost užít celé řady dalších variant, které klasický-
mi postupy získat nelze.

Všechna zobrazení azimutálního druhu patřící do
třídy jednoduchých zobrazení [6, 8] jsou definována
diferenciální rovnicí

dn m
--ntgffJ=---, (1)
dffJ cosffJ

kde n je zkreslení ve směru rovnoběžky, m zkreslení
ve směru poledníku a ffJzeměpisná šířka; za referenční
plochu uvažujeme plochu kulovou o poloměru R.

Určité zobrazení je definováno, jsou.li určeny jeho
zobrazovací rovnice; z nich vyplývají pak charakte.
ristiky zobrazení, jako např. zkreslení ve směru poled-
níku m, zkreslení ve směru rovnoběžky n, meridiánová
konvergence r (ve třídě jednoduchých zobrazení
r = ex.A, ex = konst., A- zeměpisná délka), zkreslení
úhlu mezi poledníkem a rovnoběžkou e (v uvažované
třídě e = O jako podmínka ortogonálních zobrazení)
a zkreslení základních geometrických prvků - plochy
P a e:x:trémní úhlové zkreslení L1w.

Pro zobrazení azimutálního druhu je výhodné užít
polárního systému souřadnic, protože obrazy poled-·
níků tvoří svazek přímek a obrazy rovnoběžek sou-
středné kružnice se středem ve vrcholu svazku.

Zobrazovací rovnice zobrazení uvažované třídy azi.
mutálního druhu [1, 4, 6] jsou v podstatě libovolné
funkce vlastností

e = e(ep),

b = b(A).

Ing. Ji!'í Pyšek, CSc.,
katedra matematiky,

Vysoká škola strojní a elektrotechnická
v Plzni

P I

Pravoúhlé souřadnice určíme ze vztahů (obr. 1)

x = l? cos b

de-dq;
R
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n = -~~ (4)
R cos ep

a zkreslení základních geometrick)'ch prvků [1, 4, 9]

P=m n,

. Aw n~m
SIn - .- = --.--~

2 n + m'

Polohu roviny, na níž v případě azimutálních zobra-
zení zobrazujeme, vzhledem k referenční kulové ploše
(případ tečný, sečný a nesečný) stanovíme určením
integrační konstanty.
Zobrazení uvažujeme v poloze normální ~ pólové

(normála roviny splývá s osou rotace referenční plo-
chy); ostatní případy (poloha transversální a obecná)
jsou analogické pro kartografickou síť poledníků
a rovnoběžek.
Tato problematika je jinými metodami částečně

řešena v [3, 10].

Typ jednoduchých zobrazení azimutálních [6, 8], je
definován základní rovnicí (1) zobrazení azimutálního
druhu a podmínkovou rovnicí [6, 8]

k1 (mn-I)+k2 (m-n)=O, (6)

kde k1 a k2 jsou konstanty nebo funkce zeměpisné
šířky ep, ne současně rovné nule.

Zobrazení definovaná rovnicemi (1) () (6) lze dělit
na dvě skupiny [6, 8], a to na tradiční jednoduché
zobrazení a netradiční jednoduché zobrazení.
Obě skupiny můžeme dále dělit, a to určením k1

a k2.

V případě jednoduchých 'lobrazení tradičních, volíme-li

obecně konst. k2 =ft O, dostáváme zobrazení konformní
(uvnitř typu jednoduchých zobrazení azimutálních,
druhu azimutálních zobrazení li třídy jednoduchých
zobrazení).
Jednoduchá azimutální zobrazení konformní [6, 8]
jsou tedy definována rovnicemi:

dn rn
--- - n tg ep = - --',
dep cm: ep

m-n =0,

Určité (konkrétní) zobrazení dostaneme jako parti-
kulární řešení této soustavy.

Dourčíme-li soustavu rovnic (1) () (6) podmínkou

(k1 = 1) () (k2 = O), obecně k1 = konst. =ft O,

du m
- 11, tg ep = - ,

dep cos cp

která definuje všechna jednoduchá azimutální zobra-
zení ekvivalentní.

Řešením soustavy při zvolených počátečních pod·
mínkách dostaneme určitá ekvivalentní zobrazení.

Zvolíme-li

(k1 = 1) () (k2 = 1), obecně k1 = k2 = konsL =ft O,

pak soustavu rovnic (1) a (6) dostaneme ve tvaru

dn
---n
dep

m
tgep =---.

cos ep

m=l.

Tato soustava tedy definuje všechna jednoduchá
azimutální zobrazení ekvidistantní v polednících.
Určitá (konkrétní) zobrazení získáme obdobně jako

v předcházejících případech.
Druhou skupinu, netradiční zobrazení [6, 8] definu-

jeme soustavou (1) () (6), přičemž v podmínce (6)
můžeme dále k1 a k2 považovat za konstanty, ale
jejich volbu provést jinak než u tradičních zobrazení.

Položíme-li na k1 a k2 podmínku

pak uvnitř typu jednoduchých zobrazení definujeme
taková zobrazení, v nichž je určitou vahou obražena
jak podmínka ekvivalence, tak podmínka konformity.
Jelikož ekvideformátami zobrazení uvažované tříd v

jsou obrazy rovnoběžek, je možné také volit [6, 8] .

k1 = k1(ep)·

k2 = k2(ep). (11)

Všechna zobrazení definovaná rovnicemi (1) () (6)
S podmínkou (10) nebo (11) mají vyrovnávací charak-
ter - jsou zobrazeními vyrovnávacími.
Takovýmto dourčením základní rovnice druhu azi-

mutálních zobrazení dostaneme v obecném případě
nelineární diferenciální rovnici. Není tedy možné pro
libovolnou volbu k1 a k2 získat analytické řešení.
V takovém případě můžeme pE zvolené počáteční

podmínce získat její numerické řešení.

Ekvivalentní zobrazení jsou definována rovnicemi (8).
Z druhé rovnice (8) vyplývá

1
m= --

n

Dosadíme-li (12) do první rovnice (8), dostáváme

dn 1
·---n tgep =---- }/-1. (13)
dcp cos Cf

Tato rovnice má zřejmě zvláštní význam při obec-
nějších řešeních dílčích případů ekvivalentních zobra-
zení ekvidistantních v polednících [3].
Užitím substituce

převedeme rovmcl (13) na lineární diferenciální rov-
nici s pravou stranou
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1 dz 1-------z to" cp= ----o
2 d<p '" COR cp

Řešením této rovnice dORtaneme

__ -2 Rinq' + C\
'" - cos2 cp

Řešení rovnice (13) získáme srovnáním (16) a (14).
Zkreslení ve Rměru rovnoběžky je rovněž určeno
z (4), a tedy

rl -2 sin cp + CIn2=--- ----- (17)R2 cos2 cp C082 cp

Z tohoto vztahu již snadno zí,,;kámeprvní ze zobrazo-
vacích rovnic (2).

Konstantu C2 určíme z podmínky, aby zeměpisná
rovnoběžka o šíí'ce cp = CPi) se zobrazila kružnicí o po-
loměru

fJ = fJo '

C2 = g& + 2R2 "in CPo.

r/ = -2R2 sin cp --7-- (lg + 2R2 sin <Po ,

(!2 = (l~+ 2R2 (,;in q'o - "in q).

tj. zobrazovací rovnice ekvivalentního azimutálního
zobrazení:
Druhá zobrazovací rovnice má pro všechna zobrazení

azimutálního druhu tvar [1, 4, 6]

Abychom získali určité ekvivalentní zobrazení, je
nutné zobrazovací rovnici (21) dourčit.
Položme například podmínku, aby se pól zobrazil

jako bod; pak múžeme zobrazovací rovnici (19) získat
buď dosazením konstanty C2 určené ze (~O) za podmí-
nek (CPo = 90°) () «(lo = O), (23)

tedy C2 = 2R2 nebo užitím podmínek (2:3)Yevztahu (21)

dostaneme
g2 = 2R2(1 - ,~íll!p).

Užijeme-li pólm'é odlehlo"ti

Zobrazovací rovnice (26) a (22) jsou zobrazovacími
rovnicemi Lambertova zobrazení.
Zkreslení m, n, P a 11m urÓÍme ze (4) a (5).
Věnujme se nyní konformním zobrazením.

Všechna jednoduchá azimutální zobrazení konformní
jsou definována rovnicemi (7).
Dosazením m = n z druhé (podmínkové) rovnice

do prvé v (7) dostaneme

dn
~- n tg cp
dcp

Chceme-li získat partikulární řešení rovnice (27) za
podmínk;\-

Srovnáme-li vztah (30) a (4), dostaneme zobrazovací
rovníci zobrazení Zl

cm: cp
(l=2R ----

I + sin cp

Nahradíme-li zeměpisnou šířku cp pólovou odlehlostí "p,
pak

Zobrazení Zl je známá ;.:tereografická projekce.

V zobra7.ení Z2 užijeme počátečních podmínek

(cp = 60°) n (n = 1). (33)

Řešením (28)n (33) dostaneme

l 2 + V3-
C =------ (34)

2

a prvou zobrazovací rovnici múžeme zap"at Y(' tvaru

2 + V3 cO"cp
{J = ---- - -- R -----
" 2 1 + ;.:in<p

Do;.:adíme-li do (28) C z (34) pro cp == 90°, dostaneme
n < 1, pro cp = 60 o, n = 1 a pro cp = O ° pak n > 1.
Ve všech konformních azimutálních zobrazeních je

zkreslení v rovnoběžkách vyjádřeno funkcí
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o
1 + sin g;

Vyšetřme takové konformní azimutální zobrazení
Z3, aby zkreslení v rovnoběžce g; = 0° bylo o tolik
větší než 1, o kolik bude menší než 1 pro g; = 90°.

Podle (37) platí

g; = 0° : 1 + k = O

g; = 90° :1- k = 0/2.

1
k=-

3

4
0=3'

Dosazením (39) do (37) a srovnáním takto vzniklého
vztahu s (4) dostaneme prvou zobrazovací rovnici
ve tvaru

4 cos g;
e=-R---

3 1 + sin g;

4 "pe =- R tg-o3 2
Druhá zobrazovací rovnice je dána vztahem (22).

Chceme-Ii vyšetřit zeměpisnou šířku g;o rovnoběžky,
která nebude zkreslena, pak řešíme současně (39)n
n (37) za podmínky n = 1

4
3

1 + sin g;o

. 1
g;o = arCSlll 3

Zobrazujeme tedy na rovinu, která je určena rovno-
běžkou g; = g;o' Jedná se o azimutální zobrazení,
tedy o zobrazení na rovinu, která protíná referenční
plochu kulovou v rovnoběžce g; = g;o (sečná poloha).

Jako poslední z konformních zobrazení Z4 uvažme
zobrazení, jehož zobrazovací rovnici e = e(g;) získáme
porovnáním vztahu (37) za podmínky

se vztahem (4).

Zobrazovací rovnic':) pak jsou

= R cos g;
e 1 + sin g;

Jedná se opět o sečnou polohu roviny vzhledem k re-
ferenční ploše kulové. Rovina je určena rovníkem.

Vyšetřili jsme čtyři případy konformního zobrazení
azimutálního. Zobrazení Zl je známá stereografická
projekce. Zobrazovací rovnice můžeme odvodit z vlast-
ností promítání. Středem promítání je pól opačný
k pólu, ve kterém si představujeme tečnou zobrazo-
vací rovinu (antipól).

Také zobrazení Z2, Z3 a Z4 jsou případy stereo-
grafické projekce. Zobrazením získáme obrazy navzá-
jem podobné.

Zobrazovací rovnice i u těchto zobrazení můžeme
získat z vlastností promítání (obr. 2).

Zobrazovací rovnice pro zeměpisné rovnoběžky lze
psát obecně

Ve všech případech stereografické projekce je každé-
mu bodu referenční plochy kulové přiřazen právě
jeden bod roviny, pouze pólu (středu promítání) je
přiřazen nevlastní bod.

Jde o vzájemné přiřazení bodů Gaussovy roviny
a kulové plochy umístěné tak, že se dotýká Gaussovy
roviny v počátku.

Pro úplnost si všimněme ještě zobrazení ekvidis-
tantních v polednících.

Jsou definována rovnicemi (9), tedy diferenciální
rovnicí

dn 1--n tgg; =---.
dg; cos,g;
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Obecným řešením této lineární diferenciální rovnice
1. řádu je funkce n = n(cp) ve tvaru

01-cpn=---.
cos cp

Porovnáme-Ii poslední vztah se vztahem (4), dostane-
me zobrazovací rovnici azimutálních zobrazení ekvi-
distantních v polednících.

Budeme-li požadovat, aby se pól zobrazil jako bod
a užijeme-Ii podmínky

Zavedeme-li pólovou odlehlost "P = 90° - cp, pak
dostaneme zobrazovací rovnice ve tvaru

e = eo + R (CPo - cp)
<5 = A..

Užijeme.li v posledních zobrazovacích rovnicích opět
podmínku, aby pól se zobrazil jako bod a zavedeme-li
místo zeměpisné šířky cp pólovou odlehlost "P, dostane-
me opět rovnice (53).

Uvažujme azimutální zobrazení definované vzta-
hem (1) a podmínkou

Dosazením (56) do (1) dostaneme

m = sin cp.

Porovnáním tohoto výrazu s prvním ze vztahů (4)
a řešením takto vzniklé diferenciální rovnice dostaneme

e = R,cos cp + O. (58)
Při podmínce

(cp = 90°) n (e = O) (59)

dostáváme
0=0 (60)

a zobrazovací rovnice azimutálního zobrazení s nezkre. pak
slenými rovnoběžkami

e = R 00S cp

To jsou zobrazovací rovnice známého zobrazení-
ortografické projekce.

Uvažujme ještě takové zobrazení, ve kterém poža-
dujeme, aby na charakteristikách Eulerovy-Urmaje.
vovy soustavy [5, 6, 7] byla splněna podmínka

1 1
n =-.-=--. (62)

sm cp cos 1jJ

Dosadíme-Ii poslední podmínku do (1), dostaneme

1
m=--sin2 cp ,

de =R 1
d1jJ cos21jJ ,

Řešíme.li poslední diferenciální rovnici s podmín-
kou, aby pól se zobrazil jako bod, tedy

To jsou zobrazovací rovnice známé gnomonické pro-
jekce.

Mezi zobrazení azimutálního druhu [6, 8] patří
např. zobrazení, která dostaneme řešením diferenciální
rovnice (1) s podmínkou

dn--- - n tg cp = -1 .
dcp

Partikulárním řešením této rovnice při počáteční
podmínce

1- sin cp
n= cos cp ,

n = 2R sin2.:t
r;: 2 .
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Hodnoty zkreslení určíme podle (4) a (5), resp. (68),
(72) a

P = 1nn = 2sin2 "P
2'

. .101
~1I1 ~- =

2·

1-2 COS2~
2

1 + 2 cos2_}

Obdobně urcnne charakteristiky zobrazení ve všech
uvedených zobrazeních.

V příspěvku je pro,'eden rozbor souboru azimutálních
zobrazení s vytvoi'ením několika nových kompen-
začních zobrazení. Je zde rovněž dokázáno, že obecný
soubor zahrnuje i projekci ortografickou a gnomo-
niekou.
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Zkušenosti s aplikací Souboru opatření
V resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického

Ing. Antonín Kraus,
ředitel ekonomického odboru,

Český úřad geodetický a kartografický

Dva roky uplatúování Souboru opatření, kterým byla
zdokonalena :"ou:"tava plánovál1í a řízení národního
hospodM,;tví, je již do:"tatečnou dobou k posouzení,
do jaké miry "e nová pravidla podílejí na ekonomie-
k)-ch v)-sledeíeh a odivňují hospodářskou praxi v re-
"ortu Českého Madu geodetického a kartografického.
I když v této etapě ještě nemůže jít ° komplexní hod-
nocení účinnosti Souboru opatření a tento článek ;;i to
ani neklade za cíl, přesto je již možné a jistě také
účelné, podělit se o některé poznatky a zkušeno;;ti
s aplikací Souboru opatření na vybraných úsecích hOR-
podáí-ské praxe v resortu.
Velké úsilí bylo třeba vynaložit, aby byly vytvoře-

ny nezbytné předpoklady k tomu, aby pětiletý plán
byl v praxi základem plánování, řízení a organizování
hospodářské činnosti v resortu ČÚGK. Úkoly, limity
a další ekonomické podmínky stanovené pětiletkou se
staly východiskem pro sestavování ročních plánů.
Ročními plány jsou rozpracovávány a zabezpečovány
úkoly pětiletky a zároveň v nich je a i nadále bude
reagováno na měnící se vnější a vnitřní podmínky a na
nově vznikající potřeb." v průběhu plnění pětiletého
plánu.

Významným novým prvkem plánovací praxe se ne-
;;porně stává vstřícné plánování. VsHícné plánování
bylo v resortu ČÚGK uplatněno v souladu s přísluš-
nými předpisy při přípravě plánu na rok 1982 v etapě
vypracování návrhu plánu i v etapě zpracování hos-
podářských plánů. V první etapě bylo uplatněno
vstřícné plánování ve vztahu k úkolům směrnice vlády
ČSR pro vypracování návrhu plánu a ve druhé etapě
ve vztahu k ~ávazným úkolům a závazným limitúm
státního prováděcího plánu.
Celkový přínm: vstHcného plánování ;;e zejména

projevil v zajištění stanovených věcných úkolů plánu,
hodnotově pak v první etapě zvýšením upravených
vla;;tních výkonú () 3,4 mil. Kos, ve druhé etapě pak
I) dalších 3,6 mil. Kčs, což vcelku předRtavuje zvýšení
proti směrnici ° 2,1 %' Současně ;;e odpovídajícím
způsobem při použití stanoveného normativu zvýšily
i mzdové prostředky podnikú resortu.
Obdobně jako v roce 1981 byl i v roce 1982 při vy-

pracování návrhu plánu na rok 1983 uplatněn systém
vstřícného plánování ve vztahu k úkolúm pětiletého
plánu a rozpisu směrnice vlády ČSR na rok 1983.
Cílem bylo vyvolat zainteresovano"t pracujících a na-
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plnit již v návrhu plánu roční úkoly pětiletého plánu.
K tomu sloužily také stanovené závislosti mezi roz-
hodujícimi uka;'ateli a nástroji hmotné stimulace bez
použití přepočítacích koeficientů do doby předložení
návrhu plánu.

Hlavní směry vstřícného plánování v podmínkách
resortu jsou rozpracovány v Politicko-organizačním
opatření ČÚGK a českého výboru Odborového svazu
pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahranič-
ního obchodu k zajištění účasti pracujících na tvorbě,
realizaci a kontrole plnění prováděcího plánu. Ve všech
organizacích byla přitom rozvíjena spolupráce se stra-
nickými, odborovými a mládežnickými organizacemi
a využívánjejich vliv při projednávání úkolů s pracující-
mi. Byly využity rovněž zkušenosti brigád socialistic-
ké práce a komplexních racionalizačních brigád, pro-
gram rozvoje vynálezcovského a zlepšovatelského
hnutí, racionalizační náměty a p,i'ipomínky pracují-
Jích. Tento postup se osvědčil. Ve svém souhrnu se
výsledky vstřícného plánování projevily ve zvýšení
upravených vlastních výkonů proti směrnici na rok
1983 o 1,7 mil. Kčs a v souvislosti s tím se zvýšily
i mzdové prostředky o 0,9 mil. Kčs. Rentabilita vý.
robních fondů se zvýšila o 0,35 bodu, podíl nákladů
na výkonech se snížilo 1,31 bodu a podíl materiálních
nákladů na výkonech o 0,39 bodu.

V uplynulém období byla věnována značná pozor·
nost, ale ještě mnoho práce bude třeba vynaložit
v úsilí o vyšší efektivnost, která je cílem všech Soubo-
rem přijatých opatření a smyslem poslání celého Sou-
boru. Všeobecný princip efektivnosti spočívá v po-
měřování užitečného efektu produkce se společenský-
mi náklady. Přitom kritérium efektivnosti v socialis-
tické eko~omice zahrnuje dvě základní složky: účel.
nost a hospodárnost. Požadavek účelnosti znamená,
že objem a struktura geodetických a kartografických
výkonů a v~Tobkú kartografické polygrafie musí co
nejlépe odpovídat objemu a struktuře společenských
potřeb na tyto práce (kvantitě). Zároveň však musí
geodetické a kartografické výkony a výrobky karto-
grafické polygrafie odpovídat potřebám i z kvalitativ-
ního hlediska, tj. užitné vlastnosti (parametry) výko-
nů a výrobkú musí splňovat nároky společensky nut·
né kvality. \' současné etapě vědeckotechnického po·
kroku zvláště platí, že množství užitných hodnot lze
zvětšovat nejen zvyšováním jejich kvantity, ale i kva-
lity.

Specifikum provádění geodetických a kartografic-
kých prací (s určitou výjimkou kartografické poly-
grafie) je v~'sok~-podíl živé práce. Orientace na inten-
zivní rozvoj a zvyšování výkonnosti prostí-ednictvím
technického rozvoje vyžaduje budování komplexního
systému měhcké, výpočetní a zobrazovací techniky.
Tyto investice (elektronické dálkoměry, programova-
telná výpoóetní technika apod.) nejsou vyráběny
v ČSSR a musí být dováženy. Záměry technické poli-
tiky resortu v tomto směru musí být přizpůsobovány
ekonomick~-m možnostem. Avšak i v případě možnosti
dovozu z kapitalistických zemí, existující diskriminač-
ní opatření na úseku elektronické měřické a výpočetní
techniky a vysoké dovozní ceny podstatně snižují
efektivnost takového postupu. Limitujícím faktorem
jsou pak možnosti dovozu v rámci RVHP.

Resort ČÚGK přistoupil k specifickému řešení prob-
lematiky zvyšování úrovně kvality prací. Přestože
resort nebyl zařazen do okruhu organizací realizujících
komplexní systém řízení jakosti, protože nemá plné
podmínky pro jeho uplatňování, byl systém odzkoušen
a zaveden. Součástí v resortu zavedeného systému
jsou závazné postupy v kontrole jednotlivých druhú
geodetických a kartografických prací, stanovení opti-
mální kvality u vybraných druhů prací a postihy za
nekvalitní práci. Systém jakosti doplňuje realizace
úkolú státní standardizace a normalizace podle plánú
projednaných a schválených Úřadem pro normalizaci
a měření.
Resort ČÚGK prúběžně aktualizuje bázi technic-

kých předpisů a převádí je do jednotného systému ve
vzájemné vazbě s cenami a jednotnými výkonovými
normami. Vytváří se tak současně nástroje pro objek-
tivizaci technické kontroly v orgánech a organizacích
resortu ve smyslu Souboru opatření.
PO'i.:itivnímvýsledkem zavedeného a uplatňovaného

jednotného systému řízení jakosti v resortu ČÚGK
bylo sjednocení rúzných systémú hodnocení kvality.
Dále se získal přehled o kvalitě v jednotlivých skupi-
nách jednotné klasifikace výkonů, možnost usměrňo·
vání kontrolní činnosti a postupná stabilizace kvality
prací na potřebné úrovni. V současné době a v nejbliž-
ších obdobích bude hlavní dúraz na tomto úseku smě-
rován na funkčnost hlavního kontrolora, organizační
dobudování technické kontroly a postihování nekva.
litní práce a zmetků.
Zatím co první složka kritéria efektivnosti, tj. účel·

nost klade požadavky na vztahy mezi výsledky a spo.
lečenskými potřebami, druhá složka kritéria efektiv-
nosti, tj. hospodárnost klade požadavky na vztahy
mezi výsledky a společenskými náklady. Přitom kri-
térium efektivnosti je jednotou obou požadavkú. Ke-
splnění jednoho z nich znamená ztráty na efektivnosti.
Každý výsledek geodetických a kartografických prací,
resp. výrobek kartografické polygrafie i když vyrobe-
ný s nízkými náklady je ekonomicky neefektivní,
pokud neuspokojuje konkrétní společenské potřeby.
K tomu, aby výsledky geodetické a kartografické čin-
nosti resortu co nejlépe uspokojovaly společenskou
potřebu bude třeba ještě mnoho vykonat. Pi'-edpokla.
dy a možnosti pro to jsou objektivně dány ve všech
oblastech geodetické a kartografické činnosti, jak na
úseku evidence nemovitostí, mapování, inženýrské
geodézie, kartografie, tak i v poskytování geodetic-
kých služeb obyvatelstvu atd.
Zatím co intenzifikace se zatím uskutečňovala ze-

jména z hlediska vynakládání živé práce, dlouhodobá
strategie na zvyšování efektivnosti a intenzívních
faktorů rústu znamen4, že výrazný obrat musí také
nastat zejména v prosazování ekonomie práce minulé,
Z tohoto hlediska jedním z nejvýznamnějších poža-
davků Souboru opatření je snižování materiální a ener-
getické náročnosti včetně dovozní náročnosti.
Výraznou specifikou podnikú resortu ČÚGK je re-

lativně malý podíl spotřeby materiálu a energie.
Z celkových nákladú činily náklady na spotřebu ma·
teriálu a energie v roce 1981 v celoresortním průměru
9,9 %. Přesto podniky v rámci aplikace Souboru
opatření byly vedeny k tomu, aby se věcně zabývaly
možnostmi snižování materiálové a energetické ná·
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ročnosti. K tomu také napomáhaly resortní normy
spotřeby vybraných druhů materiálu, limity spotřeby
pohonných hmot a energie, omezené možnosti dovozu
materiálů atd.

V podnicích jsou na vnitropodnikové útvary roze-
pisovány vybrané materiálové náklady a nepřekroči-
telné limity spotřeby pohonných hmot a elektrické
energie ve fyzických jednotkách s bezprostřední vaz-
bou na hmotnou stimulaci odpovědných pracovníků.
Systém limitování benzinu, nafty a elektrické energie
se osvědčil a vedl k hospodárnosti v této oblasti.

V hospodaření s materiálem byla pozornost podniků
soustředěna zejména na speciální materiály z dovozu
- plastické fólie a filmy - s cílem omezit spotřebu
dovážených materiálů a nahradit je tuzemskými ma-
teriály. U polygrafických materiálů na bázi PVC se
snížila spotřeba dováženého astralonu a gollzalonu ná-
hradou tuzemskou fólií durofol. Další úspory jsou do-
sahovány smýváním filmových negativů a tím jsou
získávány PET fólie pro opakované využití v karto-
grafii. V kartografické polygrafii (n. p. KarliOgrafie
Praha) byla zahájena renovace eloxovaných tiskových
desek atd. Všechna uvedená a řada dalších racionali-
začních opatření se pozitivně projevila v relativním
snižování materiální "potřeby a tím i ve zvyšování
objemu upravených vla'ltních výkonů.

Trend v prosazování ekonomie minulé práce je pa-
trný z tohoto přehledu:

Skut.1981 Plán 1982 Plán 1983
Skut. 1980 Skut. 1981 Plán 1982

:Meziročnírůst:
- materiál. ná-

kladů bez odp.
a služeb ne-
mater. povahy +2,5 %

- uprav. vlast-
ních výkonů +6,3 %

:Meziročníindex
podílu mater. ná-
kladů bez odpisů
na výkonech 0,974

Návrh plánu na rok 1983 předpokládá tedy snížení
podílu materiálových nákladů (bez odpisů) na výko-
nech ve srovnání s výchozím rokem 7. pětiletky (ro-
kem 1980) celkem o 6,2 %.

Ukazatel upravených vlastních výkonů v dostateč-
né míře působí a stimuluje efektivnost prováděných
prací. Tak v roce 1981 bylo dosaženo zvýšení záldad-
ní složky mzdových prostředků o 0,4 % vůči plánu p1'-i
současném snížení materiálních nákladů (be'l odpisů)
a služeb nemateriální povahy celkem o téměř 5 %'

Vnitropodnikové směrnice pro oblast odměňováni
v podniclCh resortu orientovaly ukazatele pro odmě-
ňovám tak, aby ve svém souhrnu zabezpečovaly plnění
plánovaných úkolů. Základní sazby a průběh prémií
i výkonnostních odměn byly 'ltanoveny tak, aby dife-
rencovaly prémie a odměny úměrně pracovnímu vý-
konu (plnění výkonových norem), kvalitě práce a po-
stihovaly pracovníky při neplnění úkolů v objemu
a kvalitě. Při celkovém rů"tu průměrné mzdy v roce
1981 vůči roku 1980 o 2,2 %, rostla pohyblivá složka
mzdy rychleji (o 3,3 %) a činila v roce 1981 24,1 %

z celkové průměrné mzdy. Celkový trend vývoje prů-
měrné mzdy je provázen rychlejším tempem růstu
produktivity práce (z upravených vlastních výkonů):

Skut.1981 Plán 1982 Plán 1983
Skut. 1980 Skut. 1981 Plán 1982

:Meziročnírůst:
- produktivity

práce (z upra-
vených vlastn.
výkonů) +6,3 %

- průměrných
mě". mezd +2,2 %

Návrh plánu na rok 1983 předpokládá tedy zvýšení
průměrných mezd ve srovnání s výchozím rokem
7. pětiletky (rokem 1980) celkem o 5,5 % pti růstu
produktivity práce (z upravených vlastních výkonů)
za totéž období o 15,4 %, tj. téměř trojnásobný růst
produktivity práce vůči růstu průměrných mezd.
I v tomto příznivém vývoji je třeba spatřovat půso-
bení aplikace Souboru opatření.

Dvousložkové stanovení mezd pro podniky, s pří-
slušnými vazbami na upravené vlastní výkony a na
rentabilitu výrobních fondů, odpovídalo uplatňova-
ným mzdovým formám pro jednotlivce i pracovní ko-
lektivy a je možno ho považovat jak při tvorbě plánu,
tak i při jeho realizaci za vyhovující.

K nesplnění ukazatele rentability výrobních fondů
u žádného z podniků zatím nedošlo. Proto nelze vliv
sankcí z neplnění na tvorbu fondu odměn posoudit.

Absolútně největší složku celkových nákladů tvoř.í
mzdové náklady. Představují zhruba 50 % celkových
nákladů. Proto při hledání rezerv se zaměřují podniky
především na rezervy ve vztahu k práci, ve využívání
pracovní doby, protože to jsou faktory vysloveně ne-
investiční povahy a neexistují tedy žádné hmotné
zábrany k jejich lepšímu využití.

Celkovou orientaci na vyšší racionalizaci práce pro-
kazuje vývoj podílu mezd k upraveným vla<;tním vý-
konům (mzdová náročnost) v návrzích plánů let 1981
až 1983, kde tento ukazatel vykazuje znatelný pokles
z 64,7 % v roce 1981 na 60,54 v% v roce 1982 a na
56,77 % v roce 1983.

Zatím lze jen těžko jednoznačně stanovit, zda za-
vedení ukazatele rentability výrobních fondů jako ná-
stroje hmotné stimulace má vliv na zlepšování tohoto
ukazatele vůči předchozím létům. Hmotná stimulace
přináší v podstatě více ze zlepšení zisku než ze "nižo-
vání stavu zásob a základních prostředků. Proto pod-
niky se zatím více orientují na zvyšování tvorby zisku
zvyšováním výkonů a snižováním nákladů.

Na druhé straně z hlediska resortu je však třeba
kladně hodnotit, že došlo k značné regulaci potřeb no-
vých zařízení, zlepšil se postoj podniků resortu k vy-
užívání základních prostředků a urychlilo se plánovi-
té vyřazování neproduktivní techniky. SY'ltém pone-
chávání této techniky v rezervě byl poměrně rychle
přehodnocen.

Soubor opatření jako nástroj k dosažení sociálně
ekonomických cílů nepůsobí automaticky, ale jen pro-
střednictvím konkrétní řídící činnosti lidí a im;titucí.
Účinnost uskutečňovaných změn v soustavě řízení
a v hospodářském mechanismu bude tedy nadále zá-
viset nikoli na změnách zakotvených v Soustavě,
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nýbrž na těch, kteří je budou uplatňovat v praxi.
Podniky resortu jsou přímo řízenými organizacemi.
V resortu ČÚGK není zaveden postup řízení přes VHJ.
Dělba práce a z toho plynoucí práva a povinnosti
v podnicích byly uspořádány podle příkazu předsedy
ČÚGK z roku 1980, který vychází z úkolů daných
Souborem opatření na úseku organizace a řízení a pro-
sazuje zásady úspornosti v administrativě. Souborné
posouzení změn v organizaci a řízení v souvislosti
s aplikací Souboru opatření vyžaduje delší časový
odstup. Zatím tyto změny se projevují diferencovaně
a v rozdílné kvalitativní úrovni. Rozhodně však bude
třeba v dalších obdobích se hlouběji zabývat tím, co je
z hlediska aplikace Souboru opatření rozhodující -
úrovní, obsahem i formami řízení.

V článku jsou uvedeny některé zkušenosti s aplikací
Souboru opatření na vybraných úsecích hospodářské
praxe resortu. Ukazuje se, že i když za dobu uplatňo-
vání zdokonalené soustavy řízení se ještě neudělalo
všechno, co by bylo potřebné, dosahované výsledky
z aplikace zásad Souboru opatření se pozitivně proje-
vují v ekonomických výsledcích resortu a znatelně
napomáhají k lepšímu uspokojování potřeb národní.
ho hospodářství a obyvatelstva geodetickými a karto-
grafickými výkony a výrobky kartografické polygrafie.
V dalších obdobích bude třeba využít zkušeností,
které jsme získali a cílevědomě postupovat dál. Z při-
jatých zásad totiž nelze nic slevovat.

Do redakce došlo: 30. 11. 1982

K opravám chyb u výměr parcel
vypočtených ze souřadnic

Ing. Karel Letocha,
středisko geodézie v Prostějově,

Geodézie, n. p., Brno

Stává se, že při zpracování výsledků měření na počí.
tači dojde přes všechna zajištění k chybnému výpočtu
výměry parcely ze souřadnic, buď pro chybný bod
nebo chybný předpis bodů pro výpočet výměry podle
I'Huillierových vzorců (dále jen předpis).

Jedná-li se v takovém případě o jednu nebo o malý
počet chyb (což bývá obvyklý případ), je pak výhod-
nější místo nového výpočtu výměry celé parcely
počítat jen tu část, která je vymezena správným
a chybným průběhem hranice, tj. mezi začátkem chyb-
ného úseku (na obr. 1, 2, 3, 4 je to bod .A) a jeho
koncem (bod B).

Stanovme si zásadu, aby výměra této části měla
povahu opravy a opravovala tedy hodnotu chybnou
na správnou na základě výsledného znaménka +
nebo - provedeného výpočtu.*)

U případu na obr. 1 zvolíme tento předpis: 3 (A),
4, 5 (B), 4', 3 (A), aby výměra měla znaménko +.
Na obr. 2 bude předpis: 3 (A), 4, 5 (B), 4', 3 (A) a vý-
měra má znaménko-.

V obou případech toho bylo dosaženo tím, že na
základě názornosti jsme zvolili příslušný směr před-
pisu tak, abychom dostali potřebné znaménko, tj.
v prvém případě ve směru ručiček hodinových,
v druhém případě proti jejich směru.

* Vzhledem k důležitosti závislosti směru předpisu
na požadovaném znaménku výsledku je třeba uvésti, že
je možno dokázat, že směr ručiček hodinových rozhodu-
je u l'Huillierových vzorců jednoznačně o kladném
nebo záporném výsledku v kterémkoli kvadrantu pravo·
úWé souřadnicové soustavy a pro libovolnou volbu os
X, Y.

4/
~ PpI \

6 2~ A/ - \ 8 b
J 4

s

o spr.,;{vný boa' f'kdp/.ru
• ch'yimj H "

- Jpr.fvnj Im;!J:h r:'edpúv
- - - - chYbny'" tJ

I ;e- Jměr /Jf.edpis,!

P ;; I] sp-aY/Je' rymé')' ;»reel
1'/ ,Pí ;O; chylMe' , H

~-t YjlJ1ěrJ SKV'p/Í7y fJi1reel
l} j7ri/zdnj 'pros/or

V případech podle obr. 3, 4 nám už názornost spo-
lehlivě nepomůže rozhodnout, jakým směrem máme
opravující část výměry počítat.

Abychom dodrželi shora uvedenou zásadu o opravě
chybné výměry, nutno použít pomůcky nezávislé na
názornosti a tou je tento návod:
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Předpis opravující části vymery začni na začátku
chybného úseku a postupuj po správn ém obvodu
parcely do konce chybného úseku a odtud zpět po chyb-
ném obvodu na začátek předpisu. (1).

Body označené jako "začátek a konec chybného
úseku" jsou důležité pro výpočet opravy podle uve-
deného pravidla; bod A je současně poslední správný
bod před a bod B první správný bod po chybném
úseku. Výrazy začátek, konec, poslední a první je
třeba posuzovat u každé zpracovávané parcely ve
směru hodinových ručiček, tzn., že u sousední parcely
se úloha těchto bodů zamění, viz obr. 5, 6, (s výjim-
kou obvodu skupiny, viz obr. 9).

Abychom ukázali, jak by bylo obtížné spoléhat
ve složitějších případech na názornost, jsou na obr. 7
a 8 uvedeny 2 případy oprav chybných výměr tH
parcel pro zápis chybného bodu na jejich styku
(místo bodu 6 byl předepsán 6' a 6").
Značí-Ii PSK výměru skupiny všech parcel, P1, Ps,

P3 správné výměry a P~,P~,P~ chybné výměry, pak
platí PSK = P1 + P2 + P3 = P~+ P~+ P~podle ob-
rázku 7, tj.

ale také podle obr. 8, kde chybný bod je mimo rámec
skupiny (tj. v prázdném prostoru - Pp). Opravující
výměry mají podle pravidla (1) tento předpis:

01 •••• 7, 6, 5, 6', 71 podle obr. 7 a stejně podle
O2 •••• 8,6, 7, 6', 8 obr. 8, kde bod 6' nahradíme
03 •••• 5,6,8, 6', 5 bodem 6".

Pro kontrolu takto vypočtených oprav platí v obou
případech vztah

To platí za předpokladu, že předpis výměr u "oused-
ních parcel běží protisměrně a po totožné hranici.

Protože pro správný předpis platí, že jsou v něm
uvedeny všechny, ale také jen ty body hranice, které
určují výměru, a to ve zvoleném sledu (postupu),
mohou nastat tyto případy chyb:

1. Do předpisu byl zahrnut bod, který neurl"1je vý-
měru dané parcely (obr. 1, 2, 3, 4).

2. V předpisu byl vynechán bod, který tam patří
(obr. 7).

3. Při předpisu je porušen zvolený sled bodil (obr. 7).

Tyto chyby se mohou vyskytnout u jedné, tj. samo-
statné parcely (pak vztah (3) nepřichází v úvahu)
nebo u skupiny parcel. Opravy těchto chyb se počítají
podle (1) a vyskytnou-li se u sousedních parcel, mají
stejnou velikost, ale opačná znaménka a splňují
vztah (3) i v tom případě, kdy chybný bod (body) se
nachází mimo obvod Pp-
Do druhé skupiny patří chyby, které ph předpisu

u dvou nebo více sousedících parcel vznikly poruše-
ním zásady souvislosti, tj. jednotlivé parcely mllsí
vyplňovat plochu skupiny bez mezer a překrytí. Při
předpisu to vyžaduje u sousedních parcel sledovat
vždy totožnou hranici. Abychom se mohli o splnění
této podmínky po provedených výpočtech na počítači
přesvědčit, budeme u skupiny vždy předepisovat
samostatně výměru skupiny PSK po jejím obvodě.
Při kontrole výměr vypočtených na počítači bude-

me proto nejprve kontrolovat, jak je splněna podmín-
ka (2). Údaj PSK můžeme považovat za spolehlivý,
neboť zaměření, výpočtu a kontrole souřadnic (pomo-
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cí oměrných a jiných kontrolních měr) bodů obvodu
lokality budeme věnovat zvýšenou pozornost; stejně
tak i jejímu předpisu.

Bude-li PSK =:1=P' (kde P' = P~ + P~ + ...),bu-
deme hledat chybu zaviněnou mezerou (m) nebo pře-
krytem (k). Na obr. 9 jsou uvedeny případy mezery
a překrytu u sousedních parcel P1, P2 a na obvodě
skupiny.

Je-li PSK > P' došlo při předpisu k mezeře (nebo
při výskytu obou druhů chyb součet chyb m je větší
než součet chyb k).

Je-li PSK < P', došlo při předpisu k překrytu (nebo
součet chyb k je větší než součet chyb ml.
Pro chybu m je oprava Om, která pro opravovanou

parcelu má vždy znaménko kladné a stejně pro k je
oprava OJ; se znaménkem záporným. Je zřejmé, že

'2;0", + '2;0]( = PSK - P' (4)

a tím se tyto opravy liší od oprav se vztahem (3).

o ~',

x'·x',
x',
\'.,'.
x',
x'"
\',
x',,',
I"I'.

-----~.,.............
• , P, D

-. - purt1úm (neopr~•••n"y)I'řeúpis prll '1
____ H " M pfT1~

......... .s,or,ťvnýpfe~ prll Psx
m..o mezer~ mez" !J ~ Pz. m' mezer., mep'p' "Pp
k ... přeJcryt z p, do Pz k' jÝekryt z Il ab pp.

Dosud jsme probírali chyby, ke kterým příslušely
"normální" obrazce, u nichž se hranice správná a chyb.
ná v úseku AB nekřižují. Při výpočtu podle chybného
předpisu může dojít ke křižování správné a chybné
hranice v jednom nebo více průsečících, jichž souřad.
nice nejsou obsaženy v předpise. Nejjednodušší je
případ smyčky s jedním průsečíkem na obr. 10. I v tom-
to případě pravidlo (1) stanoví postup pro předpis
oprav chybných výměr P~ a P~.

Tím byly probrány všechny drnhy chyb, které se
mohou vyskytnout v důsledku chybného předpisu.
Pro všechny chyby určuje pravidlo (1) jednoznačný
předpis pro výpočet oprava pro vypočtené opravy
byly uvedeny kontrolní vztahy (3), (4), které ověřují
Hprávnost výpočtů. Pro jednoduchost byly u většiny
případů projednány skupiny se dvěma parcelami.
Vyskytne-li se chyba v bodu na styku tří parcel, je
situace I3l0žitější (obr. 7, 8); není možno se zde spolé.
hat na názornost a je třeba postupovat systematicky
podle uvedených pravidel.

.•..•... P.,

'" "-A '" "-
"-

B.•...----
PZo

V [1] bylo pro tento účel navrženo spojité zobrazení
pomocí kreslícího stolu za použití souřadnic vypočte-
ných počítačem a na základě předpisu pro výpočet
výměr. Spojité zobrazení je grafický záznam výpočtu
na počítači a usnadní vyhledání chyb a jejich přímé
odstranění při vyhodnocení výsledků počítače a při
konečném zpracování zakázky.
I v komplikovanějších případech nebude účelné

zasílat opravený předpis k novému výpočtu výměr
s ohledem na dodací lhůtu a hospodárnost ve využití
počítače. Není možné také spoléhat na to, že počítač
odstraní chyby, které jsme si nevyjasnili.
Ale také poměrná pracnost výpočetního postupu

na kapesním kalkulátoru (ať v přímém výpočtu nebo
podle programu) nutí k postupu, aby četnost bodů
počítané opravy byla co nejnižší a zvolíme proto vý-
počet dílčí opravy místo výpočtu výměry celé parcely.
Tento cíl sleduje článek a podrobnějším rozborem
možných chyb chce k tomu přispět.
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Společný postup Českého úřadu geodetického a kartografického a českého výboru
Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu

k realizaci závěrů X. všeodborového sjezdu v resortu
Českého úřadu geodetického a kartografického

Dne 14. října 1982 bylo uskutečněno společné jednání
předsednictva českého výboru Odborového svazu pra-
covníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního
obchodu a vedení Českéh') úřadu geodetického a karto-
grafického. Na tomto jednání byly přijaty zásady spo-
lečného postupu obou orgánů při zabezpečování plnění
závěrů X. všeodborového sjezdu v resortu Českého
úřadu geodetického a kartografického. Tyto zásady
byly zakotveny v následujícím dokumentu:

Spolupráce Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického (dále jen ČÚGK) a českého výboru Odborové-
ho svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví
a zahraničního obchodu (dále jen ČVOS) při realizaci
závěrů X. všeodborového sjezdu v resortu geodézie
a kartografie v období do roku 1985 bude soustředě-
na na uskutečňování generální linie výstavby rozvi-
nuté socialistické společnosti stanovené XVI. sjezdem
KSČ. K tomuto cíli bude směřovat činnost resortu,
všech pracovníků i odborových orgánů všech stupňů.

V zaJmu koordinovaného zajištění hospodářských
a sociálních úkolů po linii státního a hospodářského
řízení a odborových orgánů v souladu se základními
úkoly resortu geodézie a kartografie k zabezpečení zá-
věrů XVI. sjezdu KSČ, závěry a usnesením české kon-
ference Odborového svazu pracovníků státních orgá-
nů, peněžnictví a zahraničního obchodu konané dne
6. a 7. února 1982 se ČÚGK a ČVOS shodly na společ-
ném postupu orientovaném na tyto oblasti:

1. V dalším vývoji evidence nemovitostí pokládat za
rozhodující hledisko maximální aktuálnosti a po-
hotovosti údajů, diferenciaci informací z hlediska
charakteru území a úpravu současného obsahu
evidence nemovitostí a její právní základny v sou-
ladu s požadavky národního hospodářství a státní
správy.

2. Zabezpečovat včasné poskytování podkladů po-
třebných pro plánování a řízení zemědělské a lesní
výroby pro ochranu, zvelebování a využívání ze-
mědělského a lesního půdního fondu.

3. Provádět účinnější koordinace geodetických a kar-
tografických prací a jejich přímé návaznosti na
oblastní plánování.

4. Důsledně zabezpečovat geodetickými pracemi roz-
hodující investiční akce a to jak včasnou přípra-
vou podkladů, tak v průběhu výstavby a při do-
kumentaci a kontrole dokončeného díla.

5. Dosáhnout podstatného zkvalitnění služeb pro
obyvatelstvo a socialistické organizace včasným
a plynulým zhotovováním opisů a výpisů operátů
evidence nemovitostí ve zkrácené době.

6. Urychleně vyhotovovat mapové podklady pro po-
třeby stavebnictví, zejména při zajišťování výstav-
by jaderných elektráren, energetických komplexů,
těžkých strojních zařízení a bytové výstavby.

7. Prověřovat všechny normy spotřeby práce a jejich
uvádění do souladu s reálnými technickými a orga-
nizačními podmínkami práce.

8. Zpřísnit nároky při hospodaření se státními pro-
středky a na jejich účelné vynakládání v zájmu
a v souladu s celostátní politikou geodetických
a kartografických prací.

9. Zabezpečit úkoly XI. konference geodetických
služeb socialistických států na zvýšení exportu
geodetických a kartografických prací, připravenos-
ti pracovníků pro práce v zahraničí a expertů do
rozvojových zemí.

10. Výrazněji zhodnocovat paliva a energii, papír
a chemické výrobky, lidskou práci a základní fon-
dy; efektivně využívat strojních investic a racio-
nalizaci technologických postupů.

II. Zabezpečit program plánovitého rozvoje tvorby
a realizace vynálezů a zlepšovacích návrhů k za-
bezpečení úkolů rozvoje vědy, techniky a výroby;
rychleji realizovat podnikové programy komplex-
ní socialistické racionalizace.

12. Zvyšovat úroveň zdravotní péče, zlepšení životní-
ho a pracovního prostředí, plnění volebních pro-
gramů Národní fronty.

Ke zvýšení účasti pracujících při tvorbě, realizaci
a kontrole plánu a prohloubení jejich aktivity a inicia-
tivy budou ČÚGK a ČVOS:
I. V souladu s prohloubením účasti pracujících na ří-

zení na ČÚGK a v jim řízených organizacích při
raelizaci společného politickoorganizačního opatře-
ní ČÚGK a ČVOS k zajištění účasti pracujících na
tvorbě, realizaci a kontrole plnění prováděcích
plánů, zejména společně zajišťovat včasné projed-
nání plánu s pracujícími ve všech etapách jeho pří-
pravy a realizace, dbát na účinné využívání vstříc-
ných plánů, plnění programu hospodárnosti a vy-
užívání námětů pracujících.

K tomuto cíli především
a) společně působit na důsledné uplatňování a kon-

trolu plnění zásad vlády ČSSR č. 14/1981 aplikova-
ných v resortu geodézie a kartografie společným poli-
tickoorganizačním opatřením pro zabezpečení tvorby,
realizace a kontroly plnění plánu a rozpočtu.
Proto společně zabezpečit ověřování uplatnění zmíně-
ných zásad na nižších článcích hospodářského řízení.
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b) společně působit na zvýšení organizační a obsa-
hové úrovně výrobních porad tak, aby jako význam.
ná forma účasti pracujících na řízení účinněji napo-
máhaly při zajišťování rozhodujících úkolů, řešení
problémů a odstraňování nedostatků jak pracovních
kolektivů, tak celých organizací. Účinnost výrobních
porad pravidelně na úrovni organizací vyhodnocovat.
Důsledně vyřizovat vznesené připomínky, náměty
a návrhy a ve stanovených termínech informovat
o jejich vyřízení.
2. Projednat podmínky vstřícného plánování, stabili-

zaci optimální kvality a snižování zmetkovitosti
geodetických a kartografických prací se všemi pra-
cujícími, vysvětlit rozsah hmotné stimulace a za·
jistit, aby se na zaměření vstřícného plánování po-
díleli společně s vedoucími pracovníky především
nejlepší pracovníci resortu, průkopníci socialistické
práce, nositelé odznaků BSP, racionalizační brigá.
dy a zlepšovatelé.

3. Nadále využívat osvědčené praxe a upřesňovat za-
měření rozvoje iniciativy pracujících v resortu geo-
dézie a kartografie na účinnost práce při zabezpečo-
vání úkolů plánu a rozpočtu v jednotlivých letech.
Dobré výsledky, kterých bude dosaženo rozvojem
iniciativy pracujících při zabezpečování hpspodář-
ských úkolů, vhodnou formou vyhodnocovat, po-
pularizovat a oceňovat.

a) podporovat hnutí brigád socialistické práce a po.
skytovat mu trvalou účinnou pomoc, usilovat o je-
ho neformálnost; jednou za dva roky svolávat kon-
ference brigád socialistické práce a komplexních
racionalizačních brigád v resortu geodézie a karto-
grafie k výměně zkušeností,

b) každoročně vyhodnocovat plnění úkolů jednotli-
vých organizací resortu a na základě dosažených
výsledků oceňovat pracovníky v souladu s resort·
ními zásadami k zaměření, hodnocení a oceňování
hospodářských organizací, pracovních kolektivů
a jednotlivců za výsledky socialistické pracovní
inicilttivy v 7. pětiletce, které vydal společně
ČÚGK a ČVOS. Ke zvýšení účinnosti rozvoje
iniciativy pracujících pravidelně ověřovat v praxi
konkrétní aplikaci společně přijatých zásad pro
hodnocení a oceňování iniciativy pracujících po
roce 1980,

c) k dalšímu zkvalitňování a prohlubování inciativy
pracujících důsledně uplatňovat zaměření a rozvoj
forem iniciativy pracujících resortu ČÚGK zpra-
cované v dohodě s ČVOS po XVI. sjezdu KSČ
v řízených organizacích a prověřovat jejich účin-
nost,

d) nadále podporovat osvědčenou formu iniciativy
tj. uzavírání sdružených socialistických závazků,
především na úseku poskytování služeb obyvatel-
stvu, které jsou uzavřeny mezi středisky geodézie,
národními výbory, státním notářstvím a okresní
pobočkou České státní spořitelny, jejich přínos
pravidelně hodnotit a popularizovat. Současně vy.
tvářet optimální podmínky pro rozvoj všech, i ne-
tradičních, forem rozvoje iniciativy pracujících
podle podmínek jednotlivých organizací, které pE-
nášejí prokazatelný celospolečenský přínos. Zkuše-

nosti a poznatky vyhodnocovat a usilovat o jejich
žádoucí rozšíření a uplatnění v praxi. K dalšímu
zkvalitnění a prohloubení všech forem iniciativy
pracujících v podmínkách resortu ČÚGK svolávat
pravidelně ročně společné porady předsedů PV
ROH (ZV ROH) a příslušných vedoucích hospo-
dářských pracovníků,

e) zvýšenou pozornost věnovat vynálezcům a zlepšo-
vateh'lm, pravidelně provádět pololetní veřejné
prověrky vyřizování a zejména realizace vynálClzů
a zlepšovacích návrhů, poskytovat technickou
a právní pomoc vynálezcům a zlepšovatelům,

f) pravidelně hodnotit průběh a výsledky pololetních
a ročních veřejných kontrol plnění kolektivních
smluv v rámci celého resortu a za tím účelem
uskutečňovat společné prověrky ve vybraných
organizacích,

g) zabezpečovat účinnou podporu a vytváření poli-
tickoorgftnizačních předpokladů pro plánovitou ra-
cionalizační a normotvornou činnost, praktické
uplatňování jejich výsledků a zavádění objektivi-
zovaných norem do praxe,

h) na základě zhodnocení prověrkou dosažených vý-
sledků a objektivizace jednotných výkonových
norem vyhlašovat v dohodě s příslušným odboro-
vým orgánem jejich platnost a navrhovat opatření
pro jejich uplatňování,

ch) zabezpečovat realizaci společného programu zvý-
šení ekonomické účinnosti mzdových soustav
s ohledem na zásluhovost mezd.

K dalšímu zdokonalování péče o pracovní a životní
podmínky pracujících budou ČÚGK a ČVOS pracov-
níků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního
obchodu ve vzájemné spolupráci
1. důsledně prosazovat a kontrolovat plnění pětiletých

a ročních prováděcích plánů personálního a sociál-
ního rozvoje resortu. Ve vzájemné dohodě dbát na
zabezpečení obsahové vazby mezi hospodářským
plánem, plánem personálního a sociálního rozvoje
a kolektivními smlouvami a společně organizovat
maximální účast pracujících na přípravě těchto do-
kumentů;

2. neustále sledovat stav a vývoj v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, pracovní a mimopracov-
ní úrazovosti, nemocech z povolání a nemocnosti
vůbec a vytvářet potřebné organizační, technické
a racionální podmínky. K postupnému zkvalitňo-
vání této péče zlepšovat výchovnou práci k úrazové
prevenci. K tomu uplatňovat pokrokové metody
zvyšující odpovědnost pracovníků v oblasti bezpeč-
nosti práce, zejména uplatňování metody vícestup-
ňové kontroly bezpečnosti práce a ochrany zdraví
pracujících na vybraných pracovištích resortu, kde
je zvýšené nebezpečí vzniku pracovních úrazů. Dů-
sledně dodržovat společnou dohodu ČÚGK a ČVOS
k uplatňování této metody a v této souvislosti pů-
sobit na zvýšení společenské kontroly ROH, zejmé-
na v základních organizacích;

3. v souladu s plány soC'iálníhorozvoje resortu působit
na vytváření podmínek ke snižování nebezpečí
hlučnějších pracovišť a postupnému snižování rizi-
kových pracovišť v resortu;
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4. po,kračovat v započatém jednání k zajišťování pre-
ventivních periodic,kých lé,kařs,kých prohlíde,k pro
pracovní,ky na pracovištích se zvýšeným nebezpe-
čím ohrožení života a zdraví, ,kde parametry š,kod-
livin nedosahují hodnot pro rizi,ková pracoviště,
jsou vša,k těsně pod jejich max. přípustnou hranicí.
Jedná se zejména o pracoviště fotogrammetrie,
kartografie, reprodukce a další;

5. zabezpečit zlepšení stavu v zajišťování, poskytová-
ní a využívání osobních ochranných pracovních po-
můcek a prostředků, důsledně dbát o jejich řádné
využívání a údržbu a vést pracující k maximální
hospodárnosti při jejich používání. Ve smyslu
vládního usnesení společně inovovat resortní jed-
notný seznam zá,kladního vybavení pracovníků
osobními ochrannými pracovními prostředky;

6. vytvářet podmínky pro neustálé zvyšování úrovně
péče o pracující zlepšováním pracovního a životní-
ho prostředí, zabezpečovat uplatňování Zásad vlády
ČSSR a ÚRO k plánovitému a efektivnímu rozvoji
podnikové rekreace. K tomu zpracovat resortní
přehled o využívání kapacit rekreačních podni,ko-
vých zařízení vlastními pracovníky a vyhotovit, ve
spolupráci s příslušnými odborovými orgány, studii
možností výměny případně zvýšení využitelnosti
i z mimoresortních organizací;

7. věnovat neust4lou pozornost rozvoji závodního
stravování a dosahovat postupně stále vyššího po-
dílu stravujících se pracovníků. Dosažené výsledky
pravidelně kontrolovat;

8. společně působit ke zdokonalení pracovně-právních
vztahů a k dodržování zákonných práv pracujících
a odborových orgánů, aktivně spolupracovat při
zvyšování ekonomické účinnosti mzdových soustav.

K prohlubování politicko-výchovné a masově politic-
ké a kulturní práce budou ČÚGK a ŮVOS

1. působit na další zkvalitňování obsahu politickový-
chovné práce zaměřené na upevňování socialistické
uvědomělosti, morálně politických vlastností pra-
cujících a na formování socialistického vztahu 1{ prá-
ci a ochranu majetku v socialistickém vlastnictví;

2. trvalou pozornost věnovat zvyšování kvalifikace
pracujících, zejména mladé generace, vytvářet k to-
mu potřebné předpoklady a konkrétní situaci v re-
sortu s pravidelností ověřovat především s ohledem
na realizaci programu kádrového a personálního
rozvoje jednotlivých hospodářských organizací re-
sortu;

3. dbát o zapojení vedoucích hospodářských pracovní-
ků jako lektorů a propagandistů jednotlivých akcí
školy socialistické práce plně ve smyslu a v souladu
s metodickými pokyny ÚRO pro školení funkcioná-
řů a další politicko-ekonomické vzdělávání členů
ROH a tak zajistit bezprostřední spojení školení
s pracovními úkoly;

4. vytvářet podmínky pro zvyšování kulturní úrovně
pracujících, rozvíjet a podporovat zájmové činnosti
a tělovýchovné a sportovně branné celoresortní
akce;

5. ŮÚGK bude vytvář'et všechny předpoklady pro
úspěšnou práci orgánů ŮVOS. Pracovníkům resortu,
kteří zastávají funkce v odborových orgánech, vy-
tvářet podmínky pro zodpovědný výkon jejich
funkce. ŮVOS zajistí požadovanou součinnost při
resortních aktivech, školeních apod.;

6. soustavně rozvíjet ekonomickou a právní propagan-
du a agitaci a směrovat ji na zabezpečování hlav-
ních úkolů resortu. K tomu využívat výměnu zkuše-
ností pracujících a popularizovat příkladné výsled-
ky.
Při vzájemné spolupráci budou ŮÚGK a ŮVOS vy-

cházet z těchto zásad:
1. uplatňovat jednotné společné řešení hlavních poli-
tických, hospodářských a sociálních úkolů, vyplý-
vajících ze základních politických dokumentů, úkolů
státního plánu, usnesení přijatých vládou ŮSSR
a ÚRO;

2. vzájemný styk mezi ŮÚGK a ŮVOSbude zajišťovat:
a) přímým jednáním predsedy ŮÚGK a předsedou
ŮVOS a mezi členy vedení ŮÚGK a členy před-
sednictva a vedoucích pracovníků ŮVOS a to
buď účastí představitelů ŮÚGK na zasedáních
předsednictva ŮVOSpřípadně plenárních zasedá-
ních ŮVOS, účastí představitelů ŮVOS na zase-
dáních kolegia vedení ŮÚGK, při účasti na kon-
ferencích a a,ktivech pořádaných oběma partne-
ry a v běžném pracovním styku,

b) pravidelným zasíláním dohodnutých materiálů,
vyplývajících ze vzájemné spolupráce, určených
především pro jednání vlády,

c) zastoupením pracovníků ŮÚGKv komisích a pra-
covních skupinách ŮVOS;

3. každoročně na společném jednání vedení ŮÚGK
a předsednictva CVOS kontrolu plnění úkolů za-
jišťovaných ve vzájemné spolupráci, zejména
z hlediska výsledků dosažených při zajišťování
úkolů plánu a rozpočtu resortu, rozvoje iniciati-
vy, plnění plánu personálního a sociálního rOZVQ-
je, bezpečnost a ochrany zdraví při práci apod.;

4. ŮÚGK a ŮVOS se dohodly, že
a) seznámí řízené organizace a odborové orgány
s tímto dokumentem s cílem jeho zabezpečení na
všech stupních řízení hospodářských organizací
a u všech příslušných odborových orgánů,

b) vypracují k zajištění plnění tohoto dokumentu
a příslušných usnesení vyplývajících ze společ-
ných jednání vlády ŮSR a ŮOR harmonogram
s vymezenním odpovědnosti, termíny splnění
jednotlivých úkolů a ze způsobem kontroly;

5. ŮÚGK povede řízené orgány a organizace k důsled-
nému re~ektování postavení a práv odborových
orgánů. CVOS bude rovněž usměrňovat jím řízené
odborové orgány a organizace ROH k užší spolu-
práci s orgány hospodářského vedení a ke zvýšení
jejich aktivního podílu na zajišťování ú,kolů resortu.

Ing. František Koubek
předseda Ůeského úřadu
geodetického
a kartografického

Lubomír Křivinka
předseda ŮVOSpracovníků
státních orgánů, peněžnic-
tví a zahraničního obchodu
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SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p.,
vydalo ediční plán na rok 1983, z nějž vyjímáme pro
vaši informaci některé části.
Knížky z tohoto edičního plánu je možno objednat

v ~ihkupectví nebo v některé ze specializovaných pro·
deJen Klubu čtenářů technické literatury (KČTL).
KcTL sdružuje šest československých nakladatelství
vydávajících technickou a ekonomickou literaturu
(SNTL, Academia, ALFA Bratislava, Nakladatelství
dopravy a spojů, Práce a VEDA Bratislava) a poskytuje
svým čtenářům knižní premLe a další výhody. Máte·li
zájem Sl úplný ediční plán_KCTL, je možno si jej vyžá.
dat v Ustřední evidenci KCTL, Praha 1, Spálená 51.

Teorie - Matematika - Fyzika

Bruno Budinský
ANALYTICKÁ A DIFERENCIÁLNÍ
GEOMETRIE
Matematika pro vysoké školy technické, sešit VII

Stručně, přehledně a názorně uvádí fakta z analytické
a diferenciální geometrie v rovině, v prostoru E. a En,
s kterými se studenti na vysokých školách technických
směrů setkávají v ostatních partiích matematiky a v in-
ženýrských aplikacích.

Jaroslav Binko - Ivan Kašpar a kolektiv
FYZIKA STAVEBNÍHO INžENÝRA

Vysokoškolská učebnice fyziky podávající ucelený vý-
klad technických oborů fyziky se zřetelem k praktickým
aplikacím.

Leonard Gillman - Robert H. McDowell
MATEMATICKÁ ANALÝZA
(Teoretická knižnice inženýra)

Kniha je učebnicí základů diferenciálního a integrálního
počtu funkcí jedné a více proměnných. Metodické pojetí
výkladu je nápadité a zaváděné pojmy jsou systema-
ticky motivovány. Text obsahuje množství řešených
příkladů i úloh k samostatné práci; je provázen řadou
nejrůznějších aplikací.

Hans J ochen Bartsch
MATEMATICKÉ VZORCE

Příručka obsahuje nejdůležitější definice, věty a vzorce
z matematiky s udáním podmínek jejich platnosti pro
řešení problémů technické praxe. Názorný výklad a čet-
né řešené příklady usnadňují pochopení látky.

Luděk Kučera
KOMBINATORICKÉ ALGORITMY
(Matematický seminář SNTL sv. 17)

Knížka poskytuje základní teoretické poznatky týkající
se možností a omezení pro volbu správného typu algo-
ritmu při řešení konkrétních úloh na počítačích. Teore-
tické výsledky jsou bohatě ilustrovány na konkrétních
příkladech, jejichž výběr sahá od základních problémů
teorie grafů až po úlohy operační analýzy s bezprostřed.
ním vztahem k praxi.

Jiří Likeš - Josef Machek
MATEMATICKÁ STATISTIKA
Matematika pro vysoké školy technické, sešit XI

Knížka se věnuje základům matematické statistiky
v rozsahu učiva na vysokých školách technických.
Probírá náhodný výběr, metody odhadu parametrů
a jejich funkcí, ověřování statických hypotéz, ověřování
shody empirických rozdělení s modelem a zabývá se
regresní analýzou.

OPERAČNÍ SYSTÉMY
(Knižnice výpočetní techniky)

Zachycuje pokroky softwarové techniky, podává zákla·
dy systémového programování zaměřeného na budování
operačních systémů třetí generace. Zpracovaný mate.
riál umožní čtenáři návrh, použití a analýzu operačních
systémů nejen současných, ale i budoucích. Obsahově
široké spektrum od specifických implementačních de-
tailů až po příslušné teoretické výsledky je doplněno
příklady a cvičeními.

Josef Škrášek - Zdeněk Tichý

ZÁKLADY APLIKOVANÉ MATEMATIKY I

Úvodní díl užité matematiky obEahuje poznatky z ma·
tematické logiky a teorie množin, důležité pojmy a me·
tody vyšší algebry, analytickou geometrii ve vektoro-
vém a klasickém pojetí, diferenciální počet funkcí
a jedné a několika proměnných, numerické metody
a nomografii. Výklad objasňují četné poznámky, řešené
příklady a cvičení s výsledky.

Robert Vích
TRANSFORMACE Z A NĚKTERÁ JEJÍ
POUŽITÍ

(Matematický seminář SNTL sv. 15)

Zabývá se transformací Z jako Eamostatnou funkcio-
nální transformací posloupnosti a uvádí její souvislost
s ostatními používanými funkcionálními transforma-
cemi. Obsahuje řadu zajímavých použití z různých
oborů (pro zpracování signálů, v numerickém počtu,
v teorii obvodů apod.), doplněných numerickými algo-
ritmy a tabulkami.

Slovníky a jazykové příručky

Encyklopedie

Obsahuje asi 80 000 termínů a terminologických spojení
ze všech oborů techniky. Byl sestaven na základě excerp-
ce současné odborné knižní a časopiEecké literatury.

TECHNICKÝ NAUčNÝ SLOVNÍK III (J-L)

Obsahuje abecedně uspořádaná hesla ze všech oborů
technických věd a technologie, a to jak z klasických
oborů, jako jsou matematika, fyzika, chemie, elektro-
technika, strojírenství, stavebnictví atd., tak z odvětví,
která se rychle vyvíjejí a jejichž význam neustále
roste (kosmonautika, jaderná fyzika a technika, elektro-
nika automatizace, výpočetní technika, kybernetika,
sdělovací technika, televizní technika a mnohá další).

TECHNICKÝ NAUČNÝ SLOVNÍK IV (M-O)

Obsahuje abecedně uspořádaná hesla ze všech oborů
technických věd a technologie, a to jak z klasických
oborů, jako jsou matematika, fyzika, chemie, elektro-
technika, strojírenství, stavebnictví atd., tak z odvětví,
která se rychle vyvíjejí a jejichž význam neustále roste
(kosmonautika, jaderná fyzika a technika, elektronika,
automatizace, výpočetní technika, kybernetika, Edělo·
va.cí technika, televizní technika a mnohá další).
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Obsahuje abecedně uspořádaná hesla ze všech oborů
technických věd a technologie, a to jak z klasických
oborů, jako jsou matematika, fyzika, chemie, elektro·
technika, strojírenství, stavebnictví atd., tak z odvětví,
která se rychle vyvíjejí a jejichž význam neustále
roste (kosmonautika, jaderná fyzika a technika, elektro·
nika, automatizace, výpočetní technika, kybernetika,
sdělovací technika, televizní technika a mnohá další.)

Hornictví

Stanislav Mareš a kolektiv
GEOFYZIKÁLNÍ METODY
V HYDROGEOLOGII A INžENÝRSKÉ
GEOLOGII

Podává přehled metod geofyzikálního průzkumu hydro-
geologických struktur a způsobů stanovení některých
hydro geologických a inženýrskogeologických parametrů
geofyzikálními metodami. Shrnuje dosavadní zkuše-
nosti s použitím geofyzikálních metod při výzkumu hyd-
rogeologických struktur, při zjišťování základních
charakteristik zvodněných kolektorů, při regionálním
i detailním hydro geologickém průzkumu, při zjišťování
fyzikálněmechanického stavu horninového masivu atd.

V. 1. Smirnov
GEOLOGIE LOŽISEK NEROSTNÝCH
SUROVIN

Uvádí geologické a fyzikálněchemické podmínky vzniku
ložisek působením vnějších i vnitřních sil Země. Charak·
terizuje podmínky vzniku ložisek v geosynklinálách
a na platformách, jejich závislost na strukturách i zá·
konitosti jejich rozmístění v metalogenetických provin.
ciich.

Ekonomika

ČíSLA PRO KAŽDÉHO 1983

Uvádí soul6rnné charakteristiky vývoje národního hos-
podářství CSSR v roce 1981, přehled o plnění plánu
v jednotlivých odvětvích a úsecích národního hospodář-
ství, přináší výsledky ze sčítání lidu, domů a bytů
z roku 1980, údaje o životní úrovni obyvatelstva
a další zajímavé informace doložené statistickými údaji.
V tabulkové části jsou dloiuhodobé časové řady základ-
ních u-kazatelů rozvoje národního hospodářství.

Obsahuje informace o systému finančního hospodaření
výrobních hospodářských jednotek a podniků, zabývá
se financováním vědeckotechnického rozvoje, oběžných
prostředků i společenské spotřeby a věnuje se finančním
nástrojům v zahraničním obchodě a v zemědělství
a financování národních výborů. Zastoupeny jsou i další
oblasti finančního systému, jako je účetnictví, vnitro-
podnikový chozrasčot, platební a zúčtovací styk, ban-
kovní úvěr a devizové hospodářství.

Miloslav Grof
VYUŽITÍ BANKY DAT V PRAXI

Zabývá se tvorbou banky dat a vymezením programo-
vých prostředků, probírá tzv. korespondenci s bankou
dat a způsob využití souboru dat, kde věnuje pozornost
uživatelským a služebním programům pro styk s ban-
kou dat a v závěru se zabývá generátorem sestav, po-
·pisem jednotlivých procedur, programovými chody
a provozními podmínkami.

Miloš Konečný
EFEKTIVNOST VĚDECKOTECHNICKÉHO
ROZVOJE VE VHJ

:Řeší aktuální otázky efektivnosti vědeckotechnického
rozvoje ve výrobních hospodářských jednotkách.
Zvláštní pozornost věnuje organizaci a plánování vě-
deckotechnického rozvoje a rozborům jeho efektivnosti
na středním článku řízení československého průmyslu.
Ukazuje cestu ke zkracování cyklu výzkum a vývoj -
výroba - užití.

Vladimír Líbal a kolektiv
ORGANIZACE A :ŘÍZENÍ VÝROBY

:Řešísystémově a komplexně otázky řízení a organizace
výrobních procesů v průmyslových podnicích. Srovnává
a vyhodnocuje způsoby organizace a řízení výroby růz-
ných charakterů a typů u nás i v ostatních průmyslově
vyspělých státech a zobecňuje tyto- poznatky; rozebírá
metody komplexní socialistické racionalizace výroby,
které zahrnují i metody matematické statistiky a jiné
vědecké metody rozboru a projektování výrobních pro·
cesů.

Jan RoHo
LHŮTOVÉ PLÁNOVÁNÍ TECHNICKÉHO
ROZVOJE

Kniha se zabývá racionalizací metod lhůtového pláno-
vání technického rozvoje a inovací jako jednorázových,
dlouhodobých a značně složitých procesů. K řešení
úloh používá heuristické metody, které jsou určitým
kompromisem mezi klasickými metodami úsečkového
plánování a moderními metodami síťového plánování.
Výpočetní postupy jsou popsány blokovými schématy
a programy v jazyku PL/l a doplněny ukázkami řeše-
ných úloh.

Bohumil Snopek
NÁRODNÍ BOHATSTVÍ ČESKOSLOVENSKA

Kniha se zabývá národním bohatstvím z hlediska teore-
tického i praktického, uvádí metodologické a metodické
otázky i k~nkrétní fakta o stavu a struktuře národního
bohatství CSSR, o jeho přeměnách a rozvoji. V závěru
je m~todický návrh výpočtu hodnoty národního bohat-
ství CSSR.

Zdeněk Souček
ZÁSOBOVÁNÍ A ODBYT

Zabývá se problematikou zásobování a odbytu (mate-
riálně technickým zásobováním) na všech úrovních
řízení národního hospodářství. Vymezuje úkoly mate-
riálně technického zásobování v socialistickém národ-
ním hospodářství a popisuje jeho organizaci, metody
plánování, soustavu dodavatelsko.odběratelských vzta-
hů, problémy hospodaření se surovinovými zdroji
a zásobami a normování spotřeby materiálu. Věnuje se
problematice zásobování a odbytu ve výrobních hospo.
dářských jednotkách a v podnicích.

STATISTICKÁ ROČENKA
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ
REPUBLIKY 1983

Souborný statistický přehled ze všech oborů hospodář'-
ství, správy a kultury. Kromě celostátních čísel obsahuje
podrobné údaje za národní republiky a přehled základ-
ních ukazatelů za kraje. Důležité celostátní údaje jsou
doplněny mezinárodním srovnáním.

Stavebnictví

Karel Chobot - Jiří Benda - Václav Hájek
Hana Novotná
STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ II

Pojednává o metodách výpočtu přetvoření konstrukcí
a o základních principech mechaniky. Po úvodu do
problematiky řešení staticky neurčitých konstrukcí
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probírá silovou metodu; jsou uvažovány prutové kon-
strukce rovinné i prostorové, zatížení stálé i pohyblivé.

Hana Novotná - Stanislav Cais - Miroslav Ptáček
TEORETICKÁ MECHANIKA

Seznamuje se soustavami sil v rovině a v prostoru, se
statikou hmotného bodu, tuhé desky a tuhého tělesa,
probírá princip virtuálních prací, tření, Newtonovy
principy, přímočarý, křivočarý a vázaný pohyb hmot-
ného bodu, seznamuje s prací, výkonem a energií,
s rázy, D'Alembertovým principem, Lagrangeovými
rovnicemi aj.

Jaroslav Verfel
INJEKTOVÁNÍ HORNIN A VÝSTAVBA
PODZEMNÍCH STĚN

Kniha probírá injektování skalních a nesoudržných
hornin, injektování kotev a mikropilot, opravy zdiva
a betonu injektováním, injektování smršťovacích spár,
klenbových hrází apod. Pojednává o klasických a pre-
fabrJkovaných podzemních stěnách a uvádí příklady
z naší i zahraniční praxe.

Ivo Kazda
PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY
Řešení metodou konečných prvků

Kniha popisuje použití metody konečných prvků pro
řešení proudění podzemní vody, a to ustáleného i ne-
ustáleného, bez volné hladiny i s volnou hladinou
a v pórpvitém prostředí, které je nestlačitelné i stlači-
telné. Ulohy těchto typů se vyskytují při navrhování
hydrotechnických staveb, při zakládání staveb, v me-
chanice zemin a v hydro geologii.

Vladímír Pelikán
OCHRANA PODZEMMÍCH VOD)
(Knižnice Ochrana životního prostředí) I

Kniha podává monografický přehled Wavních probléffi'íi
ochrany podzemních vod, doložený řadou praktických
příkladů. Kromě teoretického rozboru a popisu příčin
ohrožení podzemních vod se zabývá preventivní ochra-
nou a uvádí metody asanace již znehodnocených pod.
zemních vod. .

Polytechnická knižnice

r Miroslav Fess - Bohumil Došla 1
-PROJEKTOVÁNÍ RODINNýc'H DOMKŮ

Praktická příručka se souborem návodů pro projekto-
vání a přípravu výstavby domků. Uvádí zásady postupu
při projektové přípravě a stavebním řešení domků
a četné návody z hlediska konstrukčně technologického
a materiálového. Věnuje pozornost jednotlivým detai·
lům konstrukčního a architektonického řešení výstavby.

Jaroslav Šalda
OD RUKOPISU KE KNIZE A UASOPISU

Knížka probírá vznik tisku, vývoj a charakteristiku tis-
kových technik a zabývá se přípravou rukopisů a obra-
zových předloh pro klasické i nejmodernější způsoby
sazby a reprodukční techniky. Pojednává o zhotovování
tiskových forem, o vlastním tisku a o dokončovacím
knihařském zpracování knih a časopisů.

Miloslav Vlk
PŘÍPRAVA VYOBRAZENÍ DO
TECHNICKÉ LITERATURY

Knížka přináší zevrubné informace potřebné k tomu,
aby podklady pro vyobrazení v technické a podobné
literatuře byly od samého začátku vytvářeny optimál-
ním způsobem, a to jak z Wediska hospodárnosti pro
autory i pro výrobu knih, tak z hlediska potřeb čtenářů.
Dává návody pro práci autorů, kresličů a popisovačů
a uvádí vhodné pracovní metody a prostředky.

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
ČÚGKA SÚGK

Branný pochod geodetů -
Geodetická padesátka 1982

Za ideálního počasí byl uspořádán dne I I. září 1982
v podhůří Jeseníků celoresortní pochod geodetů-" bran-
nými prvky již po osmé. Pod záštitou předsedy Ceského
úřadu geodetického a kartografického s. Ing. Františka
Koubka byl pověřen uspořádáním n. p. Geodézie Opava.
Vlastní zabezpečení závodu zajistilo středisko geodézie
Olomouc ve spolupráci s BSP, l'V ROH a ZO Svazar-
mu.

Nastoupené závodníky a hosty přivítal ředitel n. p.
Geodézie Opava s. Ing. Milou~ Kukeně, dále závodníky
pozdravil pracovník OV IfS,C v Olomouci s. Hrozen
.."vedoucí oddělení obrany CUGK s. Jasný.

Ženy absolvovaly pochod na trase dlouhé 20 km a mu-
ži na trase 30 km. Po ukončení pochodu plnili závodníci
následující branné disciplíny:
- střelbu ze vzduchovky,
- hod granátem na cíl,
- změření azimutu a odhad vzdálenosti.

Většina závodníků využila možnosti bonifikace za pří-
chod do cíle před časovým limitem a tak o absolutním
pořadí rozhodovaly trestné body za branné prvky.

1983/25



Geodetický a kartografický obzor
26 ročník 29/71, číslo 1/1983

Branného pochodu se zúčastnilo celkem. 102 záyodní-
kú, z toho 49 žen a 53 mužů.

Xa slaynostní ycčeři bylo proycdeno yyhlášení yý-
slpdktl y tomto pořadí:

v soutěži družstev žen:
1. místo - Geodézie, n. p., Pardubice
2. místo -- Geodézie, n. p., Brno
3. místo - Geodetický ústay, n. p., Praha.

v soutěži mužů:
1. rnísto ._-,Geodézie, n. p., Libercc
2. místo - Geodézie, n. p., Opaya
3. místo - Kartografie, n. p., Praha.

Va bsol ut ním pořadí j ednotlí YC Ú - ženy:
1. místo - Heinišová z Geodézie n. p., Opava
2. místo - Pešlová z Geodézie, n. p., Opava
3. místo~' Součková z Kartografie, n. p., Praha.

V absolutním pořadí j ednotliveú -ln už i:
1. místo --, l~urián z Geodézie, n. p., Pardubice
2. místo - Sevčík z Geodézie, n. p., Opava
3. místo - Vojáček z Kartografie, n. p., Praha.

Vítězná družstva v kategorii žen a :: ~ategorii muzu
obdržela putovní poháry předsedy CUGK, diplomy
a věcné ceny. Všichni účastníei obdrželi účastnický
diplom, který jim bude upomínkou na čestné boje
v průběhu celého závodu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem organizáto-

rŮm, kteří svoji činností umožnili účastníkům prožít
překrásné chvíle jak v prúběhu celého závodu, tak i na
slavnostním večeru geodetů.

Vzpomínáme na prof. dr. Františka Fialu, DrSc., nositele Řádu práce

12. ledna 1983 je
tom.u právě 100
let. kdy se y Bílku
u .Chbtěboře na·
rodil prof. dr.
František Fiala,
DrSc .. nositel Řá-
du práce. který se
st al sy'hn dílem
s yynikající peda-
gogickou. yědec,
kou. publikační
a organizá.torskou
úro\'ní Y\'!lraně-
nou osobn,;stí čes-
kosloycnské geo-
clézip a kartogra-
tiP.
Prozinl,yost. ye

\'~'(lecké práci ve·
(!ln prof. Finlu k
y\-blldoYání lnate-
nlat iek(\ - teoretic-
kÝ'clt Ntst í geodé,
zie a kartografie.
B~'ly to pí'cdcyším
disciplíny nazýva-

nt' \' t ehdejšíll\ lIčelmím plánu jako gpodctickó počtáí'stYí
II. a 111. bMlII. kartogratlcké zobrazoyání, nonyografie,

jimiž položil základy k dalšímu rozyojí studia zeměmě,
hckého inženýrství, Všechna jeho díla včetně učebníeh
pomúeek yždy vynikala vědeckou i pedagogickou úrovní
s vysokým stupněm propracoyanosti. Vysokou úroveú
měly i jeho yysokoškolské pí'ednášky. jimiž n,cll stu,
denty k poctiyé práci i lásce ke svému oboru. Dovedl
dokonale skloubit náročnost k sobě, spolupracovníkúm
a studentllln s citliyým přístupem, charakterizovaným
snahou poradit a založený·m na cenný-ch životních zku-
šenostech a psychologické znalosti lidí.
Vědeekou a pedagogickou činnost prof. Fialy prolnula

i jeho činnost organizátorskú, založená na pochopeni
široké společenské funkce našeho oboru a nutnosti jeho
rozvoje \' souladu s rústeny potí'cb naší společnosti.
Práee ye funkei děkana, potom proděkana tehdejší
Vysoké školy speciálnieh nauk a další široká činnost
prof. Fialy \'ytvořiln základy pro rozvoj oboru nejen
z hlediska školy. nle geodézie a kartografie vůbee.
Žáei a spolupracovníci neznpomenou na krásné osobnl

vlastnosti prof. Fialy, jako byla sknnnnost, čestnost
y práei i osobním ži\'otč. cíle\'ódolllost. prae()\'itost
a obMa\'ost.

I když prof. Fia]n odc~d \' r. 1H;jH do ,1l1Ohodu,vžd~-
byl ochotpn dá.le }'ollláhat radou a svými zkušenostmi.
Dne 11. dubna 1974 jsme se s ním rozloučili naposledy.
ZústahL núm nejen vzpomínka na krásného člověka,
učitele, yédee. alc zůstala. nám jeho díla, z nichž stáll'
čl'J.'páme.
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Řízený výlom je speciální technologie trhacích pra-
cí, umožňující použití trhavin i tam, kde jsou mimo-
řádné požadavky na obrysovou plochu, čímž odpadá
ruční dolamování ochranné vrstvy.

Zabývá se problematikou řízeného výlomu na povrchu i v pod-

zemí. Popisuje všechny známé technologie řízeného výlomu,

včetně potřebných základů o mechanismu působení náloží na

skalní masív a rozboru podmínek ovlivňujících proveditelnost

a výsledky řízeného výlomu.

Horniny a masívy

Výbuch v pevném prostředí
Ovlivnění masívu trhací prací

Principy a technologie řízeného výlomu

Geologické vlivy

Vrtání a výbušiny

Příklady řízeného výlomu

Seizmické účinky

Využití řízeného výlomu

Ekonomie řízeného výlomu

Zásady řízeného výlomu

Technickým vedoucím odstřelů, projektantům a technickým
pracovníkům s'tavebních a těžebních organizací a studujícím
středních a vysokých škol.

Zde, odsthhněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51, 11302 Praha 1


