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KOUBA, J.
Úkoly plánu organizací ČÚGK na rok 1972.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 2,

str. 27-28.
Současný stav výstavby resortu ČOGK k plnění
plánovaných úkolů pro rok 1972. Hlavní úkoly a
cíle ČOGK v letošním roce. Předpoklady resortu
k plnění úkolů v rámci 5LPa pokračování prací
na prognóze geodetických a kartografických prací.

528.14

KUBAčEK, 1:.

O vyrovnaných hodnotách (dokončeni).

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, č. 2,
str. 28-31, 11 lit.

Vyrovnání podle principu maximální věrohodnosti.
Nejlepší možné vyrovnání. Vyrovnáni jako výsle-
dek rozhodnut[.

347.235.11 (437) :681.3.01

KRUDENC, J., NIPL, Z.

Vyhotoveni komplexní sumarizace sektorových
přehledů o plochách kultur podle údajů evidence
nemovitostí na počítači DP 100.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, č. 2,

str. 31-38, 6 tab.
Zkušenosti ze zpracování komplexní sumarizace
sektorových přehledfi strojní početní stanici na
děrnoštítkových strojích (tabelátorech). Práce na
střediscích geodézie. Výsledné sestavy a možnosti
využití tohoto způsobu sumarizace v krajích. Eko-
nomické zhodnocení nového zpfisobu provádění
sumarizace.

528.5:65.012.122

KOČETOV, F. G.
Tcchnologicko-organizační řetězce a zdokonalování
gwdetických přístrojfi.

Geodetický a kartografický obzor, lB, 1972, Č. 2,
str. 38-39, 2 obr.

Pojednání nejjednodušší aplikace technologicko-
organizačních řetězců. Jednoduché postupy, ope-
race, úkony a spojovaci kanály.

528.007.2:278 (437.6) :331.11

HYROŠŠ, M.

Umiestnenie inžinierov-geodetov absolventov Sta-
vebnej fakulty SVŠT v Bratislave v praxi.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 2,
str. 40-43, 4 tab.

Časový přehled a způsob výchovy absolventů. Spe-
cifikace umístění kvalifikovaných pracovníků. Čle-
nění vykonávaných prací podle druhovosti. Per-
spektivni zaměření profilu absolventů.
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KOYBA, fl.
3a.lla'JH nJlaHa opraHHaaqHŘ qYfK Ha 1972 r.

feon. H KapT. 06aop, 18, 1972, No 2, cTp.27 -28.
COBpeMeHHoe COCTOJlHHe COanaHHJl BenOMCTBa qYfI<
K BhmOJIHeHHIO nJIaHHpOBaHHhlX aanaq Ha 1972 r.
fJIaBHhIe aa"naqH H qeJIH qYfK B TeKYIIleM rony. ITpen-
nOJIOmeHHJl BenOMCTBaHa B~nOJIHeHHe aanaq B paMKax
ITJlTHJIeTHerOnJIaHa H nponOJlmeHHe pa60T Ha nporHoay
reoneaUqeCKUX H KapTorpaŤUqeCKHX pa60T.

528.14

KYBA qEK, JI.

o ypaBHeHHI>IXBeJlHqHHaX (aaKJlIOqeHue).

feon. H KapT. o6aop, 18, 1972, No 2, CTp. 28-31,
JlHT. 11.

YpaBHeHue no npHHqHny MaKCUMaJlhHOa nOCTOBepHOCTH.
HaHJlyqwee BoaMomHoe ypaBHHBaHHe. YpaBHHBaHHe KaK
peaYJU,TaT peWeHHJl.

347.235.11 (437) :681.3.01

KPYJJ:EHI.J; , :tf. - ImllJI, 3.

COCTaBJleHHe oorqea CBonKH ceKTopHhIX OOSOpOBo mlO-
rqallJlX KYJlhTYP no naHHI>IMyqeTa SeMeJlL Ha BhIqHCJlIl-
TeJlLHOň MaWHHe .ZlIT 100.

feon. u KapT. 0630P, 18, 1972, No 2, CTp. 31-38,
6 Ta6.

OnhIT no COCTaBJleHHIOo6I1leň CBO.!lKHceKTopH~X 06-
aopOB BhIqUCJlHTeJlhH~M ~eHTpOM Ha nePŤOKapTH~X Ma-
WUHax (Ta6YJlJlTOpHbIX MaWHHax). Pa60Thl B~nOJlHJle-
MMe B qeHTpax reOneaHl{. OKOHqaTeJlhH~e CBOnKI{
H BoaMomHOCTH HCrrOJlhaOBaHHJi BhulIeyrrOMJlHYToro
cIToc06a no 06JlaCTJlM. 3KOHOMHQecKaJl oqeHKa HOBoro
cnocooa BhmOJlHeHHJl CBonKH.

528.5:65.012.122

KOqETOB, <1>. f.

TeXHOJlOrHqeCKO-OpraHHaaqHoHHl>Ie CBJlaH H COBepwell-
CTBOBaHlle reoneSHQeCKHX npHoopoB.

feon. u KapT. o6aop, i8, 1972, No 2, CTp. 38-39,
2 pUC.

TpaKToBKa npocTeawero npHMeHeHHJl TeXHOJlOrUqeCKO-
-opraHHaaI.\HOHHhIX cBHaea. ITpocThle npOI.\eCChI, onepa-
I.\UU, npueMhl u C006I1lHTeJlhHhle KaHaJlhI.

528.007.2:278( 437.6) :331.11

fbIPOIIIJlI, M.
YCTpoeHHe .HHmeHepoB-reoneaHcToB, BhInycKHHKOBCIIH,
CTpOHTeJlLHorO~YJlLTeTa B BpaTHCJlaBe, Ha npaKTHKe.

feon. u KapT. o6sop, 18, 1972, No 2, CTp. 40-43,
4 Ta6.

BpeMeHHoa o6aop u cnoco6 BocrrHTaHHJl BhrnycKHHKOB.
CueI.\uŤHKaI.\UJl YCTpOeHUJlKBaJlHŤHI.\HpOBaHH~x pa6oT-
HUKOB. PaCqJleHeHHe BhmOJlHJleM~X pa60T no HX BHny.
llepcneKTHBHoe HanpaBJleHUe crreqHaJlHaaqHH BhIllYCKHll-
KOB.
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KOUBA, J.
Aufgaben des Plansdor Organisationen des Tsche·
chischen Amtes fur Geodasie und Kartographie
(COGK).
Glilodetickt a ,kartografický obzor, 18, 1972, N<l. 2,
Seite 27-28.

Gegenwlirtiger Stand des Ausbaues des Bereiches
des CúGK zur Realisierung der geplanten Aufgaben
(iir das Jahr 1972. Hauptaufgaben und Ziele lm
heurigen Jahr. Voraussetzungen des Bereiches zm
Realisierung der Aufgaben im Rahmen des Fiinf-
jahresplans und Fortsetzung in den Arbeiten an
der Prognose der geodlitischen und kartographi-
schen Arbeiten.

528.14
KUBACEK, 1:.
Ober ausgeglichene Werte (Beendung).
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 2,
Seite 28-31, 11 Lit.

Ausgleichung nach dem Prinzip der groBten Glaub-
wiirdigkeit. Die bestmoglichste Ausgleichung. Aus-
gleichung als Ergebnis der Entscheidung.

347.235.11(437) :681.3.01
KRUDENC, J., NIPL, Z.
Auslertigung der komplexen Summarisierung der
Sektoren-Ubersichten iiber die Fliiche von Kultu-
ren nach den Daten der Liegenschartenevidenz
auf der Rechenanlage DP 100.
Geodetický a kartografickt obzor, 18, 1972, No. 2,
Seite 31-38, 6 Tab.

Erfahrungen aus der Bearbeitung der 'komplexen
Summarisierung der Sektoren-Obersichten in dem
Rechenzentrum auf Lochkartenmaschinen (Tabel-
latoren). Arbeiten in den Zentren fiir Geod1l.sie.Er-
gebniszusammenstellungen und Nutzungsmoglich-
keiten dieser Summarisierungsart in den Kreisen.
Okonomische Wertung des neuen Verfahrens der
Durchfiihrung der Summarisierung.

528.5:65.012.122
KOTSCHETOW, F. G.
Technologisch-organisatorische Ketten und VervolI-
kommung geodiitischer Gerate.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 2,
Seite 38-39, 2 Abb.

Behandlung der einfachsten Appl1kation technolo-
glsch-organisatorischer Kettan. Einfache Arbeits-
gl1nge, Operationen, Art der Arbeit und Verbin-
dungskan111e.

528.007.2:278(437.6) :331.11
HYROŠŠ, M.
Einsatz der Ingenieure-Geodiiten, Absolventen der
Baulakultiit der STH ln Bratislava, in die Praxis.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 2,
Seite 40-43, 4 Tab.

Zeitiibersicht und Ausbildungsart der Absolventen.
Spezifikatlon des Einsatzes qual1fizierter Krafte.
Gliederung der angefiihrten Al'beiten je nach
ihrer Art. Perspektive R!chtung des Prof!ls der
Absolventen.
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KOUBA, J.
Tasks 01 Plan of Organizatlons of the Czech Dllice
01 Geodesy and Cartogrllphy (COGK) in the Year
1972 .
Geodeti~ký a 'kartograf!ckt obzor, 18, 1972, No. 2,
pp. 27-28.

Present state of development of the CÚGK with
regard to the tasks fo~ the year 1972. Ma~n tasks
and goals of the CÚGK this year. C<lndmons for
fulfilling the tasks of the Five Year Plan and
continuation of the work at prognosisof geodetic
and cartographic works.

528.14
KUBACEK, 1:.
Adjusted Data (conclusion).
Geodetickt a 'kartografickt obzor, 18, 1972, No. 2,
pp. 28-31, 11 ref.

Adjustment according to the principle of maximum
probability. The best adjustment possible. Adjust-
mellt as result of decision.

347.235.11[437) :681.3.01
KRUDENC, J., NIPL, Z.
Compi1ation of Statistical Land Use Data on the
Basis 01 Roal Estate Registration Uslng Computer
DP 100.
Geodetic'kt akartografiokt obzor, 18, 1972, No. 2,
pp. 31-38, 6 tab.

Experience with the use <lf pun~h-card machines
(tabulators). Work of the Survey Centers. Tables
compiled and possibility of using the method in
regions. Economic evaluation of the new method.

528.5:65.012.122
KOČETOV, F. G.
Technological-Organizational Chains and Prefection
01 Surveying Instruments.
Geodetickt a kartografický obzor, 18, 1972, No. 2,
pp. 38-39, 2 fig.

Description of s!mple application of technolog i-
cal-organizational chains. Simple procedur~s, <lpe-
rations, acts and connecting channels.

528.007.2:278(437.6) :331.11
Engineers of Geodesy Graduates at the Faculty 01
Building 01 the Slovak Technical University in
Practice. .
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 2,
pp. 40-43, 4 tab.

Curriculum and method of education. Speclficatiol1
of allocation of quallfied land surveyors. Analysis
of the works done. Perspective arlentatlon ar the
program of stud!es.
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Ú~oly plánu organizací
ČUGK na rok 1972

Organizace ČÚGK zabezpečují plánované úkoly
na rok 1972 za příznivých podmínek. Zásadní změ-
nou v podmínkách všech hospodářských organizací
resortu ČÚGK v roce 1972 je vytvoření nového zdo-
konaleného systému řízení a organizace práce.
Tento systém byl vypracován na základě závěrů
byra ÚV KSČ z 23. 2. 1970, na základě závěrů XIV.
sjezdu KSČ a na základě usnesení vlády ČSR Č. 57
z 31. března 1971. Při projednávání situace v od-
větví geodézie a kartografie uložila vláqa ČSR zmí-
něným usnesením provést analýzu činnosti organi-
zací resortu ČÚGK a navrhnout novou organizační
strukturu a systém řízení, který by vycházel ze
základního cíle -,... soustředit kapacitu resortu na
hlavní úkoly požadované naším národnímhospo-
dářstvím a společností. Jde o to soustředit kapacity
na zabezpečení naléhavých úkolů na úseku EN a map
velkých měřítek. Po schválení návrhu nového orga-
nizačního uspořádání v říjnu 1971 přikročil ČÚGK
ve spolupráci s aktivem pověřených pracovníki'l
v krajích k realizaci tohoto komplexního opatření.
Všechny úkoly na tomto úseku byly úspěšně splně-
ny. K 1. lednu 1972 byly vytvořeny ve všech kra-
jích hospodářské organizace - Geodézie, n.p.,
které mají za úkol zabezpečit požadavky na geode-
tické a kartografické práce v krajích a okresech.
V souladu s federálním zákonem č. 46/71 byly ke
stejnému datu vytvořeny krajské geodetické a kar-
tografické správy, jimiž je sledováno posílení vli-
vu státu v odvětví geodézie a kartografie v rozsahu
krajů.

V roce 1972 se hlavní úkoly ČÚGK orientují na
zabezpečování těchto zásadních cílů:

zlepšení uspokojování potřeb národního hospo-
dářství a obyvatelstva na geodetické práce a
kartografické výrobky,
zvýšení péče o kádrovou základnu v resortu,
zlepšení organizace a řízení racionalizace geo-
detických a kart10grafických prací .a zabezpeče-
ní rozvoje jejich automatizace,
zabezpečení úkolů na úseku evidence nemo vi-
tostí,
zefektivnění a prohloubení mezinárodní vědec-
kotechnické spolupráce v geodézii a kartografii.

V rozpisu hlavních ukazatelů plánu na rok 1972
jsou vytvořeny všem organizacím stejné ekonomic-'
ké podmínky dané především jednotným podílem
mezd na realizované výrobě. Progresívní forma
státních hospodářských organiza.cí vytváří nejlepší
podmínky pro uspokojování materiálních zájmu
pracovníků resortu za předpokladu úspěšného plně-
ní hlavních úkolů. Plán na rok 1972 předpokládá.
že forma státní hospodářské organizace bude
úspěšně využita k orientaci činnosti celého resortu
na hlavní rozhodující úkoly. Úkoly plánu roku 1972
jsou podstatně náročnější především na řídící a 01'-
ganizátorskou činnost na všech stupních řízení.
Úspěšné zabezpečení všech úkolů předpokládá
zlepšit metody řízení, zvýšit osobní náročnost na
všechny pracovníky resortu a zaměřit soustředěné
úsilt na kvalitativní stránky plánu. Při nedostatku
pracovních sil bude třeba věnovat zvýšenou pozor-

Ing. Jaroslav Kouba,
náměstek předsedy

Českého úřadu geodetického a kartografického

nost náboru a rozmísťování absolventů středních
a vysokých škol.
Proto podniky a organizace resortu musí nové

získané kapacity orientovat zejména na ty úkoly,
které jsou rozhodující pro uspokojování současných
potřeb společnosti. Jde především o zlepšení služeb
obyvatelstvu, o zabezpečení vyšší kvality evidence
nemovitostí a vytvoření kapacit pro úkoly. které
stojí před odvětvím geodézie a kartografie, mimo
jiné v souvislosti s opatřeními na úseku specializa-
ce a integrace zemědělství. Nová organizační struk-
tura resortu ~ÚGK v~tváří předpoklady pro zlepše-
ní kontroly kvality prací. Všechny organizace re-
sortu vypracují vnitřní systém kontroly kvality pra-
cí a zabezp,ečí jeho realizaci. Důle'žitou součástí
kvalitativní stránky plánu je snižování nál{ladů na
geodetické a kartografické práce.
Organizací resortu ČÚGK jsou rozepisovány

úkoly na úseku evidence nemovitostí ve smyslu
koncepce činnosti středisek geodézie na období
1971 - 1975. Plán má zabezp1ečit úkoly, vyplývající
z programu geodetíckých a kartografických prací,
zpracovaného na základě zásad pro přípravu5LP
v období 1971 - 1975. Rozpís plánu předpokládá
dodržení tříletého výrobního cyklu u technicko-hos-
podářského mapování a dvouletého cyklu u ream-
bulace map. Nové metody práce spojené s rozvíje-
jící se automatizací jsou zabezpečeny opatřením,
podle kterého všechny nové lokality technicko·hos-
podářského mapování a reambulace map budou
zpracovány metodami umožňujícími automatizova-
né vyhotovení originálu kresby.
Dalším rozvojovým úkolem je fotogrammelrické"

vyhotovení technicko-hospodářských map místních
tratí v měřítku 1 : 1000 minimálně na jedné lokali-
tě každého kraje v rozsahu podle realizačních pro-
jektů. U základních úkolů realizace vědecko1iý-
zkumných prací jsou zpraoovány realizační projek-
ty, které stanoví rozsah úkolů a odpovědu::lst
zúčastněných organizací.
Dalším významným úkolem, který bude realizo-

ván ve všech krajích, je fotogrammetrická údržba a
obnova map EN spojená s pi'evodem těchto map do
systému JTSK a dekadického měřítka. Na tomto
úseku dochází k výraznému snižování nákladLl na
pořízení nových mapových děl. Dalším závažným
realizačním úkolem je převod katastrálních operá-
tů na mikrofilmovou dokumentaci. Rozpis plánu
předpokládá dokončení tohoto převodu ve třech
okresech ČSR. Dalším významným úkolem jsou
práce na obnově nivelační sítě hl. města Prahy a
experimentální realizační úkol - založení plsem-
néhl() operátu EN na samočinném počítači v okre-
sech' České Budějovice.
Velké úkoly stojí v letošním roce před námi na

úseku kartografie. Půjde jednak o zabezpečení
zpracování základních map ČSR v měřítku 1: 10 000
a 1: 25000, dále o vydání tematických map, zejmé-
nao zabezpečení požadavků cestovního ruclm a
škol na kartografii.
Nová struktura organizace resortu ČÚGK vytváří

předpoklady hlouběji se zabývat řešením oblastních
problémů v gleodéz1i a kartografii. Krajské geode-
tické a kartografické správy v průběhu první poL>·
viny roku 1972 zpracují koncepci hlavních dlouho-

1972/27
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dobých úkolfi do roku 1975. Zde pfijde především
o zabezpečení požadavkfi spojených s rozvojem
Prahy, Severočeského kraje a o koncepční řešení
geodetické a kartografické problematiky rozvajo-
vých oblastí a aglomerací, např. problematika
Ostravska, Brněnska atd.
V souladu se situací na úseku pracovních sil ne-

počítá plán na rok 1972 s přírfistky pracovních sil.
V procesu zabezpečování úkolfi bude třeba lépe vy-
užít a současně zlepšit kvalifikační strukturu a do-
sáhnout výrazného rfistu produktivity práce pře-
devším rozvojem komplexní socialistické raciona-
lizace. Na tomto úseku byly také v našem resortu
účiněny první kroky. Racionalizaci pokládáme za
hlavní směr zkvalitňování a zdokonalování řízení
geodetických a kartografických prací na všech
stupních řízení. Pro rok 1972 budou ve všech cr-
ganizacích resortu zpracovány racionalizační pro·
gramy orientované na využit\, pracovních sil, stro-
jfi a zaří~ení a zabezpečení úkolfi na úseku zdoko·
naleného řízení technického rozvoje, vynálezcov-
ského a zlepšovatelského hnutí a automatizace geo-
detických a kartografických prací. Součástí nové
kvality plánu je také zvýšená pozornost, která je
věnována přípravě a kontrole plánu vědeckový-
zkumných prací. Vědeckovýzkumné úkoly jsou za-
měřeny na řešení nejzávažnějších úkolfi v odvětví
geodézie a kartografie, na pružné zavádění výslerl-
kfi výzkumu do výroby a tím na lepší využití vklá-
daných prostředkfi. Dochází k dalšímu rozvoji me-
zinárodní vědeckotechnické spolupráce, zejména
s geodetickými službami socialistických státfi.
Nová struktura organizace a systém řízení geode-

tických a kartografických prací ve státních hospo-
dářských organizacích vyžaduje dfisledně a syste-
maticky se zabývat otázkami normativfi a cen a
hledat všechny možnosti ke zkvalitnění prací na
tomto úseku. Tato opatření jsou součástí komplex-
ního úsilí ČÚGK ke zkvalitnění vnitropodnikového
řízení našich organizací.
K úkolfim plánu na rok 1972 přistupují organiza-

ce resortu ČÚGK s dobrou znalostí hlavních úkolfi
na celou pětiletku. Současně s přípravou plánu na
r. 1972 a s potvrzením hlavních úkolfi do roku 1975
byl již v roce 1971 vytvořen aktiv pracovníků
VÚGTK a dalších organizací resortu, který Dyl po-
věřen úkolem zpracovat I. variantu předběžné prog-
nózy geodetických a kartografických prací du roku
1985. Tato práce tvoří výchozí materiál pro další
kvalitnější variantu prognózy, která ve smyslu XIV.
sjezdu KSČ a příslušných usnesení vlády bude z.pra-
cována V' prů.běhu I. pololetí t.r. Zatímco předběžná
varianta obsahovala především orientaci na vědec-
kotechnickou prognózu prací, další práce se zamě-
ří především na otázky sociálně-politické a ekono-
mické prognózy a na zabezpečování vazeb s prog-
nózami ostatních odvětví. Náročné úkoly plánu na
rok 1972 po jejich projednání na každém pracovišti
s kolektivy pracovníků. celého resortu vytvoří v no-
vých podmínkách dobrý základ pro další rozvoj
geodézie a kartografie. Za pomoci stranických a
odborových organizací a organizací VTS bude jistě
v roce 1972 se strany kolektivů. našeho l'esortu uči-
něno vše, aby všechny tyto úkoly byly úspěšně
splněny.

5. Vyrovnanie podla principu maximálnej vierohod-
nosti (ML)

V predchádzajúcich úvahách sa vyrovnané hodnoty
určovali ako lineárne funkcie nameraných údaj ov
a temer nijako neboli využité vlastnosti distribučnej
funkcie nameraných údaj ov. V skutočnosti je to práve
distribučná funkcia, ktorá vytvára korešpondenciu
medzi súborom nameraných údaj ov Xl' ••• , X" a k-ticou
vyrovnávaných parametrov €JI' ... €Jk• Vyrovnávané
parametre 0 vystupujú v distribučnej funkcii náhod-
ného vektora ~, realizáciou ktorého vzniká súbor na-
meraných údaj ov, x ako neznáme parametre:

F(x1, ••• , X,,; €JI' ... , €Jk) =
= P{~l < Xl' ... , ~"< X" I €Jv ... , €J,,},

kde symbol na pravej strane naznačuje pravdepodob.
nosť náhodnej udalosti za podmienky, že určované
parametre majú hodnotu €JI' ... , €Jk•

V ďalšom budeme predpokladať, že k funkcii F(x, 0)
existuje funkcia f(x, 0), pre ktorú platí
a)

:/:1 :/:"

F(x, 0) = J ... J f(~, " ., t", 01, ... 0,,)dtl... dt,.
-00 -00

RNDr. Ing. l:.ubomir Kubáček, CSc.,
Ústav te6rie merania SAV

Bratislava

alebo
b)

F(x, 0) = ~ f(a, 0),
M

,pričom naznačená sumácia sa vykoná cez množinu M
bodov,y == (Yl' ... , Y,,), pre ktoré platí Yl< Xl' Y2 < X2
... y", < X". (Treba pripomenúť, že množina bodov y,
v ktorých je l(y,0) > O, maže byť v n-dimenzionál-
nom euk!idovskom priestore nanajvýš spočftatel'ná).
V prípade a) hovoríme o spojite rozdelenom

náhodnom vektore~, v prípade b) hovoríme o diskrét-
ne rozdelenom náhodnom vektore ~.
Podra princípu maximálnej vierohodnosti za naj-

lepšie vyrovnané hodnoty e parametrov 0, považuje-
me tie, pre ktoré platí

f(x,8) = max f(x, 0),
0.D

kde Q je taká oblasť k-dimenzionálneho euklidovského
priestoru, v ktorej můžu nadobúdať hodnoty para-
metra 0. Takéto hodnoty v praxi vždy nájdeme rie-
šením tzv. rovníc vierohodnosti

olnf(x,0) _ O
00 - 1M'
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dovných zaujímavých vlastností takto vyrovnaných
hodnot:

1) lim P{It91 - 81\~ B,
,,-""

le2- 821;;:;; s, ... ,Iek- 8kl;;:;; s}= O
pre každé s > O.

2) lim P{a1:;;;; €JI - 81< b1,

a2 :;;;;82 - 82< b2,· •• ,ak :;;;; ek - 8k < bk} =
1 b1 bk _ 2.- u'Fu

k 1 5··· 5 e 2 dUt,· .. dUh
(21t)2IF-1j2a1 ak

kde {F}"j= M (_ a2ln f(~, 0»).a8
i
a8

j
(5.2)

(O matici F pozri podrobnejšie v kapitole 6. Najlepšie
možné vyrovnanie.)
Vlastnosť 1) ukazuje, že s rastúcim rozsahom name-

raných údajov (nadbytočných meraní) sa pri zafixo-
vanom k stáva nemožným odchýlenie vyrovnanej
hodnoty od skutočnej. Vlastnosť 2) ukazuje, že bez
ohradu na tvar funkcie f(x, 0) (presnejšie povedané
aspoň v dosť širokej triede distribučných funkcií) vy-
rovnané hodnoty (najvierohodnejšie) sa chovajú ako
realizácie normálne rozdelených náhodne premenných
so strednými hodnotami rovnými skutočným hodno-
tám príslušných parametrov. Teda takto vyrovnané
hodnoty budú (aspoň asymptoticky) štatisticky nevy-
chýlené. Z vlastností matice F v kapitole 6. ďalej
vyplynie, že takto odhadnuté hodnoty pri dosť veI.
kom n majú najmenšie možné disperzie v triede všet·
kých štatisticky nevychýlených odhadov.
Přetože združene efektívne vyrovnanie minimali·

zovalo disperzie len v triede lineárnych funkcií 0 (x)
a pretože riešenie rovníc pravdepodobnosti (5.1) ne·
musí byť lineárne, maximálne vierohodné hodnoty
možu mať pri dosť veIkom n menšie disperzie, ako sú
disperzie združené efektívného vyrovnania.
Tento prípad nenastáva v prakticky doležitom prí.

pade, keď ~ je normálne rozdelené. Predpokladajme
prípad nepriamych meraní (kap. 2. Štruktúra
jednotlivých prípadov vyrovnania). Potom

I - -}-(X - DEJ)' ,E-'(X - DEJ)

f(x,0) = --tI -l-e (5.3)

(21t)21~12

ln f(x, 0) = ln ( ~ 2.-)
(21t) 2 1~12

1- "2 (X'~-l X- 2 0'D'x + 0'D'~-lD0),

a ln ~~' 0) = D'~-lx _ D'~-lD = O. (5.4)

Porovnaním práve získaného výsledku s (3.2) vi-
díme, že v prípade normalio/ vektora ~ princíp maxi.
málnej vierohodnosti, ZMNS a združene efektívne vy.
rovnanie sú navzájom ekvivalentné.
Situácia sa samozrejme m6že podstatne zmeniť, ak

nameraný údaj nie je produktom dostatooného premie-

šania elementárnych chýb. (Nie je sphlená jedna'
z postačujúcich podmienok platnosti centrálnej limit-
nej teorémy teárie pravdepodobnosti [8], t.j. chyba
jednotlivého nameraného údaja je kombináciou len
veImi malého počtu elemeIltárnych chýb.) V takomto
prípade nemusí vektor ~ byť normálne rozdelený
a vyrovnané hodnoty podra ZMNŠ m6žu byť cite1'ne
horšie (s vačšou disperziou) ako inou cestou získané
odhady. Ako príklad uveďme priame meranie
parametra 8 s nameranými údajmi Xl" •• ,Xn, ktoré sÚ
realizáciou náhodného vektora ~ s hustotou pravde.
podobnosti

( ~ rak pre všetky i= 1, ... , n, : -

ff-8::;;:x·::;;:-+8
- .- 2

O vo všetkých ostatných prípadoch.

(Ide tu o rektangulárne rozdelenú chybu merania -
často sa vyskytuje pri meraní rozlišovacej schopnosti
optických sústav - so šírkou variability rovnou ff.)
Eahko preveríme, že najhodnovernejší odhad pro 8
(resp. ff) je daný vzťahom

6J = Xmax + Xmln

2

ff = Xmax - Xmln •

2

Analýzou, ktorá presahuje rámec tejto práce, mož.
no ukázať, že v takomto prípade ML-vyrovnanie pre-
konáva ZMNŠ.vyrovnanie. Platí napr.

n2(12(eMJJ ~ Ct; na2(6JZMNs) ~ C2,

" "
kde CI a C2 sú konštanty.
Univerzálnu procedúru, ktorá by pri fixovanom n

a pri danej distribučnej funkcii náhodného vektora ~
viedla k vyrovnaným hodnotám s najmenšou možnou
disperziou, sa nepodarilo nájsť. Niektoré čiastkové
výsledky sa však podarilo získať a niektoré z najd6le-
žitejších sú spomenuté v nasledujúcej kapitole.

V tejto kapitole sa obmedzíme na takú triedu distri-
bučných funkcií, resp. hustot pravdepodobnosti, pre
ktoré je prípustné vymenenie integračného znaku so
znakmi prvej a druhej parciálnej derivácie podIa
parametra. Napr. pre druhé parciálne derivácie

a2 "" ""
a8.a8. 5 ... 5 f(x1,···, Xn, 81"", 8k)dxl,·· .dxu =

1 1_00 a:;)-

_ ""5 ""5 a2f(x1,···, xn; 81" •• ,8k) dx dx
- ... a8.a8. 1'" n'
-co -co 1 1

Takúto triedunazývame triedou regulárnych
rozdelení druhého rádu. Ďalej sa obmedzíme na
také odhady :f(x) funkcií parametrov 1'(0), pre ktoré
platí

"" ""f ... j -:;(x)f(x, 0) ĎX1,· •• dxn = 1'(0)
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o OOs 00 ~ 01:(0)
-oe. .,. S 1:(x) f(x, 0) dx = oe. =

t_~ -00 1-

OOs 00 ~ of(x,0)
= . .. S 1:(x) oe. dx .

-00 -00 '

(Ide o nevychýlené regulárne odhady).

Pri horeuvedených podmienkach síce nie je nájdená
procedúra, ktorá vedie k najlepším možným vyrovna-
ným hodnotám, ale je objavené kritérium, ktoré umož.
ňuje rozhodnúť, či fubovol'ne navrhnutá procedúra
maže alebo už nemOže byť zlepšená.

Platí totiž veta Rao-Cramér-Fréchetova:

2(~( )) > ( 01:(0) 01:(0)) F-l (01:(0) 01:(0))'
(I 1: x = oe1" .. , oek oe1 , ... , O&k '

(6.1)

pričom rovnosť v (6.1) nastáva práve vtedy, ak

Pe {~~) - 1:(0)=b'(0) o ln ~~' 0)} = L (6.2)

Tu F je určená vzťahom (5.2) (Ide o tzv. Fisherovu
infortnačnú maticu) a b(0) je nejaký vektor reálnych
funk~ií, ktoré mažu závisieť od vyrovnávaný.ch para·
metrov, ale nesmú byť závislé od nameraných údajov.
Hodnota výrazu na pravej strane (6.1) mOže byť

vypočítaná pred započatím procedúry vyrovnania.
l3ubovofná navrhovaná procedúra vyrovnania (z trie-
dy nevychýlených regulárnych vyrovnaní) určuje
hodnotu na favej strane (6.1). Ak nastáva rovnosť
podTa horespomínanej teorémy (alebo, čo je ekviva-
lentné, nastáva rovnosť v (6.2) pre navrhovanú pro-
eedúru), vieme, že nemožno už J:lavrhovaný postup
vyrovnania zlepšiť ..
Vráťme sa ešte raz k prípadu normálne rozdele-

ného vektora podfa (5.3). Nech 1:(0)= C'0 (po-
rovnaj s kapitolou 3. Združene efektívne vyrovnanie)
a nech -;(~) = C'(D'~-lD)-lD'~-l~. Potom vzhIadom
na (5.4) platí

;:-m - 7(0) = C'(D'~-lD)-lD'~-l~ - C'0 =
= C'(D'~-lD)-l. [D'~-l~ - D'~-lD0]=

= b'(0) 0Inf(.~,0)
00 '

kde b' (0) = C'(D'~-lD)-l.
Takto je ukázaný fakt, že v prípade normality na-

meraných údaj ov (a to aj keď sú skorelované) ZMNŠ
alebo princíp maximálnej vierohodnosti alebo zdru-
žene efektívne vyrovnanie je najlepšie možné vyrov-
nanie, ktoré nemaže byť prekonané žiadnymi neli-
neárnymi odhadmi.
Nie pre každú distribučnú funkciu náhodného vek-

tora je však možné navrhnúť postup vyrovnania, pre
kt.orý platí (6.1) resp. (6.2). Koopman a Pitman však
ukázali triedu tzv. exponenciálnych distribúcií, v kto-
rých je toto možné, avšak len pre určité typy funkcií
1:(0). (Podrobnejšie pozri v [4], [10].)

7. Výrovna.níe ako výsledok rozhodnutia

Okrem vpredu uvedených hTadísk na vyrovnané
hodnoty je užitočné aspoň poukázať na aspekt, kto-

rého autorom je A. Wald [11]. Tu funkcia 0 (x) je
chápaná ako rozhodnutie priradené k realizácii x
náhodného vektora ~, ktoré rozhodnutie má za násle-
dok stratu (napr. finančnú) L(0, 0 (x)), kde 0 je
vektor skutočných hodnot vyrovnaných parametrov.
Za najlepšie vyrovnanie sa považuje taká voTba funkcie
e, ktorá minimalizuje priemernú stratu R(0, e (.))=
= M[L(0, e(~))],ktorá sa nazýva tiež rizikovou funk-
ciou.Malo by teda pre najlepšie vyrovnanie e platiť

R(0,0(.)) = min {R(0, 0(.)) :0(.) sD}
kde D je trieda pre daný problém prípustných vyrov-
naní. .

Toto hfadisko je podstatne všeobecnejšie ako hra-
diská uvedené vpredu. Ak totiž za funkciu L(0, 0(x))
zvolíme napr. L(0,é(x)) = {c'[(0 - 0(X)]}2 (porov-
naj s 3. ZdružeIié efektívne vyrovnanie), prichádzame
k úlohe, ktorá bola rozriešená vpredu. Funkciu
L(0,0(x)) však možno voliť všeobecnejšie a riešením
tohto prípadu dostávame vyrovnanie, ktoré maže byť
výhodnejšie z tohto všeobecnejšieho hTadiska. Uveď-
me na ilustráciu aspoň prípad z inžinierskej geodézie.
Observátor má na základe meraIiia rozhodnúť, kedy

sa má zastaviť obrábanie lodného hriadeTa, pričom
predpísaná hodnota sledovaného parametra je 00,
Nameraný vektor hodnot pri kontrolnom meraní nech
je realizáciou náhodného vektora ~ s M(~) = ie
a ~š = (121, pritom nech L(e, @(x) = (e(x) - eo)2.
.c+ k. n. Tu hodnota k je cena jedného merania
a číslo c je určené pomoc ou nasledovnej úvahy. Ma-
ximálna prfpustná odchýlka skutočnej hodnoty para-
metra e od predpísanej eo (ktorá ešteneznehodnotí
výrobok) nech je Llmax. Jej prekročenie znamená ne-
podarkovosť lodného hriadefa, tzn. finančnú škodu
veTkosti H. Pre c platí cLlrnax = H. Platí teda

~ H ~
R(e, e) = A2- [(l2(e(~)) + (e- eo)2]+ kn. Ako

LJmax
bolo ukázané v predchádzajúcich kapitolách, funkciu
R(e, e) minimalizuje pri fixovanom n funkcia

~ 1 n
e(x) = .- ~ Xi.

n i~ 1

Úíslo n, ktoré potom minimalizuje priemernú stratu
observátora, je dané vzťahom

nopt = _(1_ Vli *) (7.1)
.1max k

Observátor bude teda za najlepšie vyrovnanie po-
važovať také, ktoré jednak použije obyčajný aritme-
tický priemer a jednak počet meraní bude daný čís-
lom nopt z (7.1).
Z horeuvedeného príkladu vidno, že teória rozhodo-

vania maže zasahovať nielen do vorby funkcie e, ale
aj do observačného plánu. Z tohto hradiska už presa-
huje problematiku jednoduchého vyrovnania a zasa-
huje do problematiky optimálnych štruktúr geodetic-

*) Priemerná strata observátora potom bude

~ ( fa - fa )1 V--- ( a )R(fa,fa)=H 0 +2 H.k --.
Llma'j, Llmax /

PodTa posledného vtťahu možno si vytvoriť predsta.
vu o tom, nakol'ko riziková je práca observátora.
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kých sietí, ekonomiky vyrovnávacích postupov, príp.
observačných plánov (pozri čiastočne v [7]).

Problémy vyrovnávacieho počtu, tak dokonale
spracované v roznych geodeticko.astronomických
prácach, sa vzhradom na rozvoj pravdepodobnostne
štatistických met6d v súčasnosti študujú z hradísk
neobvyklých pre geodeta. Jeden z ústredných problé-
mov vyrovnávacieho počtu - problém určenia vy-
rovnaných hodnot - bol v predchádzajúcich kapito.
lách analyzovaný práve z týchto hfadisk. Ciefom pri.
tom bolo naznačit hradisko súčasnej matematiky na
uvedený problém.
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Poznámka lektora:

Autor - geodet a matematik - rieši v článku zá-
sadné problémy vyrovnávacieho počtu pomocou ta-
kých matematických nástroj ov, ktoré Sil. u nás poslu-
cháčom geodézie neprednášajú. Pritom výsledky jeho
práce majú nielen teoretický, ale i praktický význam.
Usudzujem, že predložená štúdia priam demonštra·
tívne vyzýva k dokladnej revízii matematickej pri.
pravy poslucháčov geodézie. Zmodernizovanie sylabov
z matematiky, zavedenie maticového počtu, rozšírenie
a doplnenie prednášok z te6rie pravdepodobnosti,
štúdium matematickej štatistiky atď., to sú predpo.
klady, ktorých splnenie umožní prisposobit doterajší
výklad odborných predmetov súčasnej úrovni mate·
matiky. Ak sa majú teoretické predmety geodézie roz·
víjat paralelne s ostatnými vednými odbormi, tak
musia v plnej miere využívat súčasné prostriedky
a možnosti matematických vied. Bez toho je ďalší roz·
voj geodézie nemyslitefný.

Ing. J. Kukuča, oSe.,
VÚGK Bratislava

Vyhotovení komplexní sumarizace
sektorových přehledů o plochách kultur
podle údajů evidence nemovitostí
na počítači OP 100

V r. 1966 v čísle 4 Geodetického a kartografického
obzoru byl uveřejněn náš příspěvek k této tematice.
Tehdy bylo vyzkoušeno vyhotovení sumarizace sek.
torových přehledů strojní početní stanicí na děrno·
štítkových strojích (tabelátorech). Zavedení tohoto
způsobu provádění sumarizace sektorových přehledů
přineslo řadu výhod proti ručnímu způsobu, hlavně
úsporou živé práce, kterou bylo možno využít daleko
produktivněji na jiné práce.

2. Zkušenosti ze sumarizace
na děrnoštitkových tabelátorech

Zkušenosti ze čtyřletého období ukázaly, že zá·
kladní myšlenka vycházet z prvotních dokladů uza·
vřených na úhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP),
které jsme obdrželi odečtením přírůstkových pozemků
(zpravidla v sektoru 15, 17 a 19) a připsáním všech
úbytkových pozemků dělených podle sektorů a obcí,
kam odcházejí, je naprosto správná a nemusí se na ní

Ing. Jaroslav Krudenc,
Ing. Zdeněk Nipl,

Geodézie n. p. Pardubice,
Stl'edisko geodézie Hradec Králové

nic měnit. Rovněž zvolení okresu za organizační jed-
notku se ukázalo nejvýhodnější.
Kritické připomínky hlavně evidenčních pracovníků

MNV i některých závodů se týkaly výsledných sestav.
Použitím tabelátoru vycházely výsledné sestavy sklá.
dané do tzv. "harmonik", kdy každý sumarizovaný
údaj byl zapisován strojem v sloupcích. Jinou formu
výsledných sestav však nám nedovolily volit možnosti
použitého stroje. Ůtení v těchto sestavách vyžadovalo
určitou dobu zácviku a rutiny. Bylo jasné, že využí.
vání dosavadního strojového parku SPS nevyhovuje,
a proto byly hledány cesty lepšího uspořádání výsled.
ných sestav.
V prvé polovině roku 1970 byly instalovány u ně·

kterých SPS nové alfanumerické počítače DP 100,
které umožňují nejen daleko lepší uspořádání výsled.
ných sestav, ale i jejich adjustaci nadpisem názvu
sestavy a obce, předepsáním'hlavičky formuláře apod.
Po prostudování možností tohoto počítače vypraco-

vali jsme dodatek k dosavadnímu technologickému
postupu, který doplňoval některé úkony, které se
v minulosti neprováděly.
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Geodeticky a kartografický obzor
34 ročnlk 18/60, čfslo 2/1972

Vcelku se dosavadní způsob práce na sumarizaci
nezměnil. Byly pouze využity výhody modernějšího
stroje, který má vnitřní kontroly a umožňuje pře'-
zkoušet zapsané hodnoty a tam, kde se vyskytuje chy-
ba, ji označit.
Proto byl prvotní doklad (vzor 1) doplněn sloupcem

(2-4) kontrolní číslo, kam se zapisuje součet všech
hodnot zapsaných ve sloupcích 5-25. Touto kontro-
lou je zajištěno správné děrování všech určujících
znakú tím, že v programu je počítači uloženo, aby se-
četl údaje zapsané ve sloupcích 5-25 a porovnal se
součtem zapsaným ve sloupci 2-4. V pHpadě, že sou-
čet je odlišný, stroj vyznačí chybu tak, že vytiskne
vedle naděrovaného kontrolního čísla písmeno "N". •
Podobná kontrola je předepsaná i pro údaje výměr.

Opět naděrované výměry jednotlivých kultur země-
dělské půdy sčítá a porovnává s naděrovaným sou-
čtem celkové výměry zemědělské půdy a celkovou vý-
měru zemědělské půdy sčítá s kulturami nezemědělské
půdy a tento součet porovnává s naděrovanou celko·
vou výměrou. I v tomto případě, shledá-li rozdíly
součtů s naděrovanými hodnotami, vyznačí chyby
písmenem "N" vy tištěným vpravo od celkové vý-
měry případně součtu zemědělské půdy.
Podstatný rozdíl proti dřívějšímu způsobu je v tom,

že pro každou sestavu bylo nutn9 vypracovat podrob-
ný program, který se po vyladění na počítači dále
nemění a případně další požadavky se musí těmto pro-
gramům přizpůsobit. Při dřívějším způsobu bylo
možno využít naděrované údaje v různých kombina-
cích, které byly podmíněny pouze návrhem dalšího
třídění. Při práci na počítači DP 100 jsme vázáni vy-
pracovaným programem a jiné neprogramované úko-
ny stroj nevyhotoví. Na ukázku uvádíme blokové
schéma programu 1. sestavy (vzor 2). Toto schéma
znázorňuje matematické a logické vztahy při zpraco·
vání.
Další změna proti minulému způsobu je organizační-

ho rázu. Protože se jedná o alfanumerický počítač
a vyžadujeme, aby obecní sektorový přehled byl na·
depsán jménem obce, musíme pi''C(bmzaslat do stanice
jmenný seznam obcí s udáním jejich kódu. Strojní
stanice si předem jména obcí a jejich kódy naděruje
a tím získá časový předstih. Tyto naděrované údaje
je možno využít i pro práci v dalších létech.

4. Výsledné sestavy a možnosti využiti tohoto způsobu
sumarizace v ostatnich krajich

Zatím bylo vypracováno 6 programů pro sumarizaci
sektorových přehledů na počítači DP 100 s těmito
výslednými sestavami:
Sestava 1 ÚHDP podle obcí a okresu (vzor 3).
Sestava 2 Kontrolní sestava úbytkových pozemků.
Sestava 3 Kontrolní sestava přírůstkových pozemků.
Sestava 4 Obecní sektorový přehled podle sektorů

(vzor 4).
Sestava 5 Okresní sektorový přehled podle sektorú.
Sestava 6 Okresní sektorový přehled výrobních oblastí

podle sektorů (vzor 5).

Názvy jednotlivých sestav, jak jsou uvedeny, jsou
také v záhlaví jednotlivých sestav vytištěny. U se-

Krudenc, '., Nipl, Z.: Vyhotovení komplexní sumarizace
sektorových přehledů o plochách kultur podle tídalu

evidence nemovitostí na počítači DP 100
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stavy 4 je označen tímto názvem obecní sektorový
přehled každé obce a zároveň uveden i název obce.

Další rozšíření počtu sestav lze provést v budoucnu
podle potřeby, ovšem za předpokladu, že bude pro
ně vypracován příslušný program. Sestava 1 slouží
zároveň jako kontrolní sestava pro odstranění všech
chyb, způsobených jak na SG, tak i zaviněných chyb-
ným děrováním. Odstraněním všech vyznačených
"N" získáme již podklad pro bezchybné provedení
dalších sestav. Totéž platí pro sestavy 2 a 3.

Pro napsání hlaviček jednotlivých sloupců sestav
byli jsme nuceni použít těchto zkratek:

DŠ = děrný štítek ST = subtyp
MV = místní vztah VS = velikostní skupina
KR = kraj SR sektor
OK = okres ZÁV = počet závodů
OB = obec ZÁHM= počet záhumenkářů

Rovněž byly zkráceny názvy některých druhů po-
zemků (kultur), zkratky jsou však srozumitelné.

Údaje prvotního dokladu Se děrují tak, že údaje
jednoho řádku (sektoru) se naděrují do dvou děrných
štítků označených čís. 1 a 2. Děrný štítek 1 obsahuje
indikační údaje, které jsou ve sloupcích 2-25 a údaje
o výměře celkové až zemědělské půdy včetně. Děrný
štítek č. 2 obsahuje rovněž indikační údaje jako ští-
tek č. 1, ale děrují se údaje o výměře v kulturách lesy
až ostatní plochy a údaje o počtu zemědělských zá-
vodů, případně počtu záhumenkářů. Tento způsob
byl volen proto, že všechny údaje jednoho řádku prvot-
ního dokladu se nevejdou na jediný děrný štítek
a rovněž šíře tiskárny neobsáhne v jediném řádku
všechny požadované údaje. Ve výsledných sestavách
jsou údaje štítků 1 a 2 vytištěny za sebou ve dvou-
řádku, při.čemž indikační údaje štítku č. 2 se netisknou
a tím získává výsledná sestava na přehlednosti.

Výsledné sestavy odpovídají sestavám, které byly
vyhotoveny na tabelátorech. Došlo však k výraznému
zmenšení objemu. Je to způsobeno jednak tím, že se-
stava ÚHDP obcí a sestava ÚHDP okresu byly slou-
čeny do jedné sestavy, což bylo umožněno využitím
většího počtu součtů počítače (možnost 4 součtů),
jednak využitím celé plochy tabelačního papíru
zápisem kultur do řádků, zatím co u dřívějších sestav
byly zapsány ve sloupcích pod sebou. K dalšímu zjed-
nodušení došlo u sestav 5 a 6, kde jsou vytištěny pouze
výsledné hodnoty jednotlivých sektorů.

Sestavy 4 a 6 jsou pak uzavřeny vždy na celkovou
hospodářskou plochu okresu, což rovněž umožnil
větší počet součtů.

U sestavy 4 obecní sektorový přehled podle sektorů
nové uspořádání je daleko přehlednější jak pro potřeby
obcí, tak i pro jednotlivé závody socialistického sek-
toru a finančního odboru ONV, protože mají vyčísleny
v jednom řádku údaje o ploše jednotlivých kultur a cel-
kové výměře zemědělské půdy v té které obci, kde
půdu závody užívají.

Veškerá shora uvedená zjednodušení a nové uspo-
řádání výsledných sestav způsobilo nejen jejich větší
srozumitelnost, ale i snížení celého objemu souboru
sumarizace, který jsou střediska geodézie povinnyar-
chivovat, na méně než 1/4 objemu souboru dřívější su-
marizace prováděné na tabelátorech. Tím získaná
úspora archivovacího prostoru, kterého na SG je
vždy nedostatek, není zanedbatelná.

Krudenc, T., Nipl, z.: Vyhotovení komplexní sumarizace
sektorových přehled/l o plochách kultur podle údajů

evidence nemovitostí na počítači DP 100

Nový technologický postup sumarizace sektorových
přehledů zpracovaných na počítači DP 100 byl vypra-
cován pro potřebu středisek geodézie Východočeského
kraje a přizpůsoben jejich podmínkám. Při řešení celé
problematiky působilo totiž největší překážku velké
množství údajů, které bylo potřeba umístit do
90sloupcového děrného štítku a pak vytisknout na
danou šíři tiskárny. Ani rozdělení údajů do dvou děr-
ných štítků a tisk údajů jednoho sektoru do dvou
řádků nevyřešilo všechny potíže. Konečné uspořádání,
které bylo přijato, řeší nedostatek místa na děrném
štítku případně tiskárny i za cenu vynechání dvou
kultur zemědělské půdy, a to chmelnice a vinice. Toto
řešení bylo voleno proto, že obě kultury se ve Východo-
českém kraji nevyskytují. Teprve možnost dalšího
rozšíření tohoto provádění sumarizace do dalších krajů
nás vedl k další úvaze, jak tento nedostatek odstranit.
Sestavili jsme tabulku jednotlivých krajů, kde jsou
uvedeny okresy, ve kterých se kultury chmelnic a vi·
nic vůbec nevyskytují, takže lze u nich využít této su-
marizace bez úprav, dále okresy, kde výměry chmelnic
a vinic jsou nepatrné a kde je možno tento způsob
sumarizace zavést po malé úpravě technologického
postupu, a pak okresy, které mají výměry chmelnic
a vinic značné, takže tento způsob sumarizace bez
vypracování nového programu nelze použít.

Počet okresů, kde

Kraj lze použít I Celkem
nelze okresů

bez po použít
úprav I úpravě

Středočeský 7 3 2

I
12

Jihočeský 8 - - 8
Západočeský 8 2 - 10
Severočeský 6 1 3 i 10
Východočeský 11

I
- -

I
11

Jihomoravský 4 4 6 14
Severomoravský 8 1 1 10
·Úhrnem I 52 11 I 12 I 75

Z uvedené tabulky vyplývá, že sumarizaci sektoro-
vých přehledů lze provádět podle této technologie
celkem v 69,3 % okresů, po malé úpravě technologie
v dalších 14,7 % okresů a pouze v 16 % okresů nelze
této technologie využít. (Není uvažována sumarizace
pro hl. město Prahu a město Brno.)

5. Ekonomické zhodnoceni nového způsobu
prováděni sumarizace

Pro vyčíslení ekonomického přínosu tohoto způsobu
sumarizace jsme měli k dispozici údaje z výkaznictví
11 středisek geodézie Východočeského kraje. Z tohoto
počtu provádělo k 1. 1. 1970 9 středisek sumarizaci
pomocí SPS na děrnoštítkových tabelátorech a dvě
střediska ručně. Letošní sumarizace byla prováděna
na všech střediscích již na počítači DP 100.

Při tomto způsobu sumarizace bylo ušetřeno 2900
hodin při snížení celkových nákladů o 800 Kčs. V letoš-
ním roce byla však prováděna proti loňsku sumarizace
subtypů, takže úspory jsou vlastně vyšší vzhledem
k tomu, že sestava okresního sektorového přehledu
o plochách kultur podle subtypů vyšla bez další lidské
práce. Získaných zkušeností se zpracováním sumari-
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zací na počítači DP 100 bylo využito i pro zpracování
krajských sektorových přehledú o plochách kultur
podle subtypú.

Práce na sumarizaci sektorových přehledú jsou
svou povahou předurčené pro zpracování na samočin-
ných počítačích. Vypracováním technologického po-
stupu na zpracování sumarizace na počítačích DP 100

Krudenc, T., Nipl, Z.: Vyhotovení komplexní sumarizace
sektorových přehledů o plochách kultur podle úda;ů

evidence nemovitostí na počítači DP 100

považujeme za další mezičláneR v automatizaci prací
na údržbě EN na střediscích geodézie.

Program pro počítač DP 100 byl pH letošní sumari-
zaci sektorových přehledú vyzkoušen a je k dispozici
pro zájemce u útvaru hlavního geodeta pro Východo-
český kraj v Pardubicích. '"

Do redakce došlo 4. 3. 1971
Lektoroval:

doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc.,
VÚGTK v Praze

Technologicko-organizační řetězce
a zdokonalování geodetických přístrojů Doc. Ing. F. G. Kočetov, CSc.,

Kiiiněvský polytechnický institut, SSSR

Předkládáme naszm čtenářům studU Ing. Koče-
tova, F. G., CSc., docenta geodézie na Kžšžněvském
polytechnickém institutu. Jmenovaný byl na pi!ti-
mi!síční stáži v geodetické laboratoři katedry
vyšší geodézie fakulty stavební ČVUT v Praze
a zabýval se studiem nových geodetických přístro-
;ů. Specializu;e se na řešení otázek spo;ených
s automatizací geodetických prací. Je autorem
za;ímavé publikace "Niveliry s samoustanavliva-
;uščejsja liniej visirovanija," která byla vydána
nakladatelstvím Nědra v roce 1969.

Intenzivní rozvoj vědy a techniky, mechanizace
a automatizace vyžaduje komplexní posouzení
otázek, které spolu vzájemně souvisí a řeší jeden
společný problém. Technicko-organizační linie
nebo-li řetězec bude výsledkem komplexního,
sjednoceného pohledu na tyto otázky. Jednotlivé,
dílčí části řetězce - postupy - jsou svázány je-
den s druhým. Jejich vzájemná souvislost je nejen
mechanická, ale i logická, a je v určitém vzájem-
ném poměru. Technologicko-organizačnL řetězec
(dále TOŘ) dovoluje objektivněji analyzovat ce-
lou výrobu i každý její článek, správněji plánovat
objem prací, umožňuje lepší a účelnější zavádění
nové techniky, zvyšuje kvalitu práce atd. I v geo-
detické praxi se objevují aplikace TOŘ.l}

Otázky obecné teorie TOŘ v geodézii, jejich
optimalizace a využití vytváří celou oblast problé-
mů, které jistě najdou svoje řešení v pracích věd-
ců a inženýrů. V této úvaze se pokusíme vyřešit
pouze nejobecnější principy TOŘ a požadavky na
ně, které umožní zdokonalovat dosavadní a kon-
struovat nové geodetické přístroje. Zdokonalené
a nově konstruované geodetické přístroje budou
potom vstupovat zpětně do řetězce v jeho někte-
rém dílčím článku.

Sestavení TOŘ začíná analýzou výrobního pro-
cesu a podmínek, za kterých se produkuje koneč-
ný výrobek, efekt či závěr. Vyšetřujeme nejdříve
množství a druh informací, jež jsou výsledkem
předcházejícího a základem pro následující po-

1) Např.: LANG, H.: Gestaltung technologischer Ketten
im Hinblick auf die tellautomaUslerte Datenerfassung
und - verarbeitung. Prag, 1970. Beltrag Hlr Interna-
tionales Symp'Osľum.

stup, dále informační kaná-
ly spojující jednotlivé postu-
py a konečně samotný zkou-
mavý postup. Předcházející
postup probíhá na základě
informací určitého druhu,
jakosti a obsahu získaných
příslušným kanálem od je-
mu předcházejícího postupu.
Budeme-li takto zkoumati
jeden postup za druhým, je
možno dojít až k počáteční-
mu postupu, v němž získává
prvotní informace: Spojením
všech uvažovaných postupů
sestavíme základní TOŘ. Je-
ho diferenciací (deta1lizová-
ním] rozdělíme každý jed-
notlivý postup na operace.
Získáme následující schéma:
TOŘ - postup - operace
- úkon. Uvažme ještě, že
k hlavnímu technologickému
řetězci se mllže připojit sa·
mostatné, druhotné menší
řetězce. Výsledkem bude roz-
větvený technologicko-orga-
nizační řetězec nebo tzv.
"technologicko-organizační
strom."Z)

Základní požadavky na TOŘ jsou: minimální
množství nutných postupů, spolehlivá návaznost
a vzájemná soudržnost, minimální množství nut-
ných informací k uskutečnění postupu a jednodu-
chost jejich formy, možnost předání v};sledkil ve
tvaru vhodném pro následující postup, jednodu-
chost zařízení pro dosažení žádaného Výsledku,
možnost modernizace, mechanizace a automatiza-
ce jednotlivých článků TOŘ.

Uvedené these objasníme na příkladě tachy-
metrického měřenÍ. Budeme přitom uvažovat
"klasický způsob" měření, tj. bez jakékoliv auto-
matizace. Topografická mapa, která je konečn)'m

2) "technologičeskoe derevo" - ruský orig.
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výsledkem tachymetrického měření, vznikne po
skončení celého výrobního postupu, na podkladě
informací o souřadnicích bodů zemského povrchu
a informací o jejich vzájemné poloze. Informace
pro polohopis musí obsahovat dvě veličiny -
zpravidla směrník a vzdálenost. Pro bod reliéfu
informace obsahuje ještě sdělení o nadmořské
výšce bodu. Požadované informace jsou výsled-
kem předcházejícího výrobního pustupu - kance-
lářských výpočtů. Získají se propočtením zá-
pisníku tachymetrického měření a číselným
vyjádřením výchozích a konečných informací. Pře·
dání informací se provádí nejjednodušším kanálem:
"od člověka k člověku."
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Výchozí informace pro kancelářské výpočty je
polní zápisník, který má standardní tabulkově-čí-
selnou formu.
Sestavení polního zápisníku se provádí během

postupu "získávání základních informací v teré-
nu," tj. při měření. Tomuto postupu pi'edcházejí
obvykle ještě dva procesy: rekognoskace v terénu
a zjišťování geodetických a jiných údajů ve spe-
ciálním dokumentačním centru.
Grafické technologicko-organizační schéma i'e··

tězce tachymetrického měření je na ohl'. l.
Na obr. 2 je diferenciace jednoho postupu uva-

žovaného TOŘ (proces shromažďování prvOlnícl1
informací v terénu] podle operací a ílkonů.
Všechny procesy TOŘ musí být diferencovány

vyčerpávajícím způsobem. V grafickém zpracová-
ní je diHežité identifikovat smluvenými značkami
druh spojovacího kanálu mezi jednotlivými postu-
py a operacemi a zajistit spolehlivost a kontrolo-
vatelnost těchto údajů. Dobře sestavený TOŘ
umožňuje správně volit přístroje, pomúcky a me-
tody pro uvažované postupy.
TOŘ může být rovněž základem pro zdokonalo-

vání, modernizaci a konstruování nových přístrojů.
Každý vědec, inženýr, konstruktér, pracovník
v oblasti konstrukce geodetických přístrojů musí
přesně znát své místo v konkrétním 'fOŘ a v postu-
pu, ve kterém pracuje, na jehož zdokonalení se
podnL Rovněž každý pracovník by měl být sezná-
men, když již nikoliv s celým TOŘ, tak alespoň
s předcházejícím a následujícím postupem. Získá
se tím možnost již v prvních etapách řešení kon-
strukce nového přístroje brát v úvahu takové
otázky, jako je změna TOŘ po zavedení 'konstruo-
vaného přístroje, doplnění nových zařízení, eko-
nomičnost atd., na př. zavedení kódového teodoli-
tu FLT 3 v TOŘ na obr. 1 pro splnění postupu 3 a 4

je možné pouze při modernizaci celého řetězce
a je nutně spojeno se zavedením převáděcího,
děrovacího a jiného zařízení. Pro malé objemy
práce tak velká změna TOŘ není vhodná pro
nákladnost celého zařízení. Ve stejném případě
zavedení diagramového tachymetru do řetězce
(obr. 1], je postup nejen zvětšen, ale i zdokonalen,
protože zavedený přístroj značně zjednodušuje
i proces 5.
Analýza rozvoje konstrukce geodetických pří-

strojů z hlediska TOŘ dovoluje definovat tři pra-
vidla při zdokonalování a konstrukci přístrojů
a pomůcek.
1. Zdokonalování, směrující k zjednodušení ne·

bo odstranění zbytečných úkonů ~ jednotlivých
operacích nebo postupech. Tato zdokonalení zjed-
nodušují nebo automatizují jednotlivé operace,
značně ulehčují práci, ale nemění TOŘ. Je možno
mezi ně zařadit např. nahražení kovového limbu
teodolitu limbem skleněným, nahražení samostat-
ných zastavovacích a mikrometrických šroubů
šroubem souosým, výměna obyčejné olovnice za
optickou, nahrazení indexové libely svislého kru-
hu automatickým indexem a nivelační libely kom-
pensátorem atd.
2. Zdokonalení a konstrukce, směřující ke spo-

jení různých nebo odstranění zbytečných operací,
včetně zjednodušení nebo automatizace některých
postupů. TOŘ zůstane buď nezměněný nebo se jen
nepatrně změní. Příkladem může být redukční
dálkoměr, který po zavedení do řetězce (obr. 1]
pro splnění postupu 3 automatizuje operace spo-
jené s určením převýšení a současně určení re-
dukcí na vodorovnou (postup 5].
Závěrem lze konstatovat, že nový přístroj zave-

dený do určitého procesu nezjednodušuje nebo
neautomatizuje pouze operace příslušného postu-
pu, ale ovlivní i operace jiného procesu.
3. Konstrukce směřující ke spojení různých

nebo odstranění zbytečných postupů v TOŘ. Tako-
vé konstrukční práce vedou k sestrojení princi-
piálně nových přístrojů, organizaci nových TOŘ
a zavádění nových spojovacích kanálů. Napl'. kon-
strukce přístroje Kartie - 250 vedla ke spojení
všech postupů počínaje rekognoskací v terénu až
po konečné kreslířské práce.
Velké možnosti pro zjednodušení tachymetric-

kých měření jsou v užití souřadnicového teodol1-
tu. S použitím speciálních informačních kanálů
o souřadnicích bodů terénu a jejich vzájemném
spojení lze bezprostředně z polního měření pře-
dávat informace na řídící blok automatického
koordinátografu a zobrazit na papír nebo na jinou
podložku podklady pro topografické mapy nebo
fixovat jako digitální plán.
Při konstrukCi nových přístrojů nutno uvažovat

náklad nutný na výrobu, objem uvažovaných pracír
vliv na ostatní druhy práce v řetězci, návaznost
na související pracovní procesy apod. Je potřeba
též uvážit snadnost práce s přístrojem. Předchozí
rozbory dovolulí ekonomicky zhodnotit a porov-
nat účelnost zaváděných přístrojů.
V článku jsme ukázali nejjednodušší aplilwci

TOŘ s jednoduchými postupy, operacemi, úkony
a spojovacími kanály. V geodézii se vyskytují
většinou složitější technologie. Tím více se jeví
potřeba plánování a sestavování TOŘ ukazujících
cestu technického pokroku.
Do redakce došlo 5. 1. 1971

Pl'elofll: Ing. L. Hora
Lektoroval:

doc. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc., Fsv. ČVUT, Praha
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Umiestnenie inžinierov-geodetov
absolventov Stavebnej fakulty
SVŠT v Bratislave v praxi

Rozvoj socialistickej spoločnosti potrebuje kVil'
lifikovaných odborníkov i v geodetickej a kartogra-
fickej praxi. Na politickú vyspelosť a odbornú sp6-
sobilosť má vplyv výchova, obsah a zameranie štú-
dia. Treba si však pritom ujasniť vzájomný vzťah
spoločenskej potreby, náplne a zamerania študij-
ného odboru, ako i výchovy kvalifikovaných od-
borníkov v geodézii a kartografii. Túto otázku
možno riešiť dvoma sp6sobmi:
výchova odborníka na takej teoretickej a prak-
tickej úrovni, že može byť hne ď z a poj e n Ý
do praxe,
výchova odborníka s takou teoretickou prípra-
vou, ktorá mu umožní p o krá t k o m z á-
c v i ku prisp6sobiť sa súčasným i prespektív-
nym potrebám praxe.
Vzhfadom k súčasnému celosvetovému i špec[-

fickému vývOju geodézie a kartografie v ČSSR javí
sa ako výhodnejšia druhá varianta, ktorá predpo-
kladá dynamický charakter výchovy.

Vysokoškolská výchova odborníkov v geodézii
a kartografii je zložitá v tom, že inžinieri - geo-
deti pracujú na vefmi odlišných pracoviskách, a to
nielen v rezorte geodézie a kartografie, ale aj
v iných zložkách, ako sú projekčné ústavy, staveb-
níctvo, priemysel, pofnohospodárstvo, vedecko-
výskumné pracoviská, metrologický ústav, vysoké
a stredné odborné školstvo a i. Z tohoto vyplýva
nutnosť všeobecného poňatia výchovy na vysokej
škol-e. Inžinier-geodet musí byť školený nielen pre
výkonné geodetické práce, ale aj pre vedecko-
výskumné, projekčné, technologické, organizačné
a ekonomicko-riadiace práce.

Okrem týchto odborných aspektov vysokoškol-
ská výchova počas piatich rokov p6sobí na objekt
- poslucháča, pretvára jeho názory, jeho subjekt,
formuje jeho morálno-v6fové vlastnosti, diferen-
cuje jeho záujmy v odbornej sfére, pomáha mu za-
smerovať sa na určitý okruh činnosti. Z toho po-
tom vyplýva aj rozmiestnenie a uplatnenie v praxi,
čiže záujem o určitý odbor prác v zamestnaní. To
je však viac-menej subjektívnej činitef pri roz-
miestňovaní.

Zamestnanosť a rozmiestnenie absolvent ov po
skončení vysokej školy v r6znych rezortoch a or-
ganizáciách musí mať aj objektívne stimuly. Tie
úzko súvisia s formami získavania nových kádrov
a stabilizácie zapracovaných kádrov. Medzi tieto
formy pa tria závodné štipendiá, platová otázka,
bytová. výstavba, hmotná a sociálna výpomoc rodi-
nám mladých zamestnancov, možnosti závodných
rekreácií, výstavba rekreačných zariadení a pod.

Aby sa vysokoškolská výchova a rozmiestnenie
inžinierov-geodetov V praxi dala lepšie konfron-
tovať so skutočnosťou, v ďalšom podávame rozbor
týchto otázok, doplnený potrebnými prehfadmi v ta.
bufkách.

Ing. Marian Hyrošš,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava

2. c~sový prehfad a sposob výchovy

Odbor geodézia a kartografia bol jedným
z prvých na novozaloženej Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave. Jej prví absolventi,
absolventi vysokej školy technického smeru na
Slovensku v6bec, boH inžinieri-geodeti, a to kon-
krétne Ing. V. Mo I n á r, Ing. J. Š t r o ff e k, ktorí
štátne záverečné skúšky vykonali pred 30 rokmi,
t. j. 28. marca 1941. Boli to tiež prví absolventi
4-ročného štúdia zememeračského inžinierstva,
ktoré sa začalo študovať na SVŠT v školskom roku
1941/42. Na ČVUT v Prahe zaviedli 4-ročné štúdium
až v školskom roku 1946/47, z d6vodov uzavretia
českých vysokých škOl počas Protektorátu. Do škol-
ského roku 1953/54 bolo štúdium 8-semestrové. Po-
tom do školského roku 1956/57 9-semestrové a prví
absolventi 10-semetrového štúdia končili v júni
1958. Tento cyklus trvá až doteraz.

Z tabufky č. 1 vidieť, že prví absolventi diaf·
kového štúdia absolvovali v roku 1960. Špecializo-
vané štúdium (zameranie) začalo v školskom roku
1955/56, a to dvoma zemeraniami: geodeticko-foto-
grametrickým (GF) a pozemkových úprav (POJ,
v treťom ročníku štúdia. Prví absolventi končili
v roku 1958. Dovtedy bolo jednotné štúdium - bez
zameraní (Bz). V rokoch 1960-1964 končili absol·
venti aj zamerania kartografického (K).

Prvá žen a odbore geodé,zia a kartografia na
SVŠT absolvovala v roku 1954. V ďalších rokoch
počet žien narastal. Celkove do roku 1970 včÍtane
ukončilo štúdium geodézie a kartografie 125 žien,
čo za celé sledované obdobie predstavuje 15 %,
(pozri tab: č. 1), avšak od roku 1954 to robí 20 %
všetkých absolventovo Feminizácia odboru je v jed-
notlivých ukončených rokoch r6zna a pohybuje sa
v medziach od 8-35 %. Pre úplnosť možno dodať,
že v roku 1971 skončilo 34 inžinierov-geodetov,
z toho bolo 16 žien (t. j. 47 %). V terajšom IV. roč-
níku je 31 poslucháčov, z toho je 12 žien (39 %).
Teda v týchto dvoch ročníkoch je vyššie percento
žien, avšak v ďalších ročníkoch opať sa dosiahTle
30-ročný priemer 15-20 %.

Počet ďalšieho sledovania (sledovaný počet) -
812, sa získal odpočítaním úbytku, t. j. - absol-
ventov bulharskej národnosti (B), absolventov už
v d6chodku (D) a zomrelých (Z). Prehfad k tomu-
to odstavcu podáva tabufka č. 1 a grafické vy-
jadrenie je na tabufke Č. 3.

3. Specifikácia umiestnenia kvalifikovaných pra-
covníkov

V ďalšom sa zmienime o spoločenskej spotrebe
vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníkovo Vy-
jadruje ju prehfad o umiestnení v praxi, ktorý
podáva tabufka č. 2 a tabufka č. 2a, rozpisujúca
zamestnanie v pedagogickej a vedeckovýskumnej
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Formy štúdia Zameranie

I
Ženy Úbytok I PočetUkon-I

I I poč.I% I I I
pre

Rok čilo interné I dial'kové Bz I GF PÚ poč. % B D Z Bled~-celkom poč. I % po". I % po". poč. I % poč. I % vallle

1941 12 12 12 6 1 1 4--- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- -- --
1942 11 11 11 1 1 2 7---- --- -- -- -- -- --- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---1943 11 11 11 4 3 1 3--- --- --- --- -- -- --- --- -- -- -- -- -- --- --- -- --1944 3 3 3 3

-- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --1945 3 3 3 3---- --- ----- -- -- -- --- ----- -- --- -- -- -- -- -- -- --1946 21 21 21 5 16
--- -- -- -- -- ---- --- -- -- --~_.-- -- -- --- -- -- -- -- i-

1947 12 12 12 4 8
-- --- ----- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- -- -- --- --

1948 12 ~-I--- 12 12
---- i-

1949 8 8 8 8---- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1950 17 17 17 1 1 15--- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --1951 27 27 27 27--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -1952 56 56 56 1 55-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
1953 42 42 42 1 41---- -. -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --1954 16 16 16 1 6 16--- -- -- -- --- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- I-

1955 8 8 I 8 1 7
1956 - PRECHOD NA 10-SEMESTROVÉ ŠTÚDIUM -
1957 31 31 ~I- 521=

6 20 31-- -- -- ---- -- -- ---- -- -1958 31 31 15 48 16 5 16 31
---- -

1959 39 39 23 59 16 41 3 8 39
--,--,-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -

1960 39 29 74 10 26 22 57 15 38 2 5 6 15 1 1 37-- -- -- -- -- -- -
1961 48 48 '27 56 19 40 2 4 6 12 48

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --1962 58 46 80 12 20 41 71 15 26 2 3 7 12 2 56-- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --- -- -- --1963 60 52 87 8 13 34 57 22 37 4 6 5 9 1 59
--'- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --1964 68 ~I~ 5 7 48 71 13 18 7 11 22 32 68

-- -- -- -- -
1965 54 43 80 '11 20 43 80 11 20 11 20 54

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1966 47 39 83 8 17 38 81 9 19 14 30 1 46

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -
1967 31 23 74 8 26 22 71 9 29 11 35 31

-- -- -- -- -- -- -- -
1968 27 --'"-1-"'- _7

24 ~I~ 8 28 8 28 27
--- ---- -- -- -- -- -1969 37 26 70 11 30

-- ~~ I ~1- 8 22 13 35 37
l!}8'31-4- 261- -

1970 23 17 6 7 30 23
Celkom I 852 I 768 I 90 ~ 378 I 44 I 167 I 20 I 17 [ 2 I 125 I 15 I 21 I 9 I 10 I~

činnosti. Prehlad zaznamenáva počet ukončených
po úbytku, teda 812 inžinierov-geodBtov za oelé
sledované obdobie 1941-1970 so sp6sobom a mies-
tom zamestnania ku dňu 31. 12. 1970.

Umiestnenie treba špecifikovať do dvoch základ·
ných kategórií:
a) pracujúci vélbec v 'odbore geodézie a kartogra-

fie, t. j. 94 % všetkých ukončených inžinierov
geodetov,

b) nepracujúci v odbore geodézie a kartografie,
t. j. 6 %.
Venujme pozornosť prvej kategórii, ktorú možno

rozdeliť podla umiestnenia v rezorte SSGK a ČÚGK,
t. j. 41 % absolventov (grafické vyjadrenie v tab.
č. 3) a mimo rezortu - 53 %. V rezorte polovica
inžinierov - 166, t. j. 50 %, je zamestnaná na
prácach evidencie nehnutelností, vyhotovení geo-
metrických plánov, vytyčovacích prácach a iných
druhoch prác pre podniky a obyvatelstvo a 107
(32 % z rezortu) p,racuje na tvorbe, vedení a
údržbe mapového fondu a ostatných účelovýcI1
geodetických prácach rezortu. Mimo rezortu na
rélznych účelových vymeriavacích a vytyčovacích

prácach v stavebníctve, polnohospodárstve, dopra-
ve, baníctve, hutníctve a geológii pracuje 33 % sle-
dovaných inžinierov.
V rubrike "iné" tabulky č. 2 je 20 % inžinierov

zamestnaných v škalstve, vo vedockavýskumnej
činnosti, metrologickom ústave, vo výpočtovej tech-
nike, VTEI, v iných geodeticko-kartografických
príbuzných a pomocných odvetviach a tiež 14 inži-
nierov, ktorých odborné zariadenie nebol o zistené.

Mimo odboru geodézie a kartografie (druhá
kategória) p,racuje celkove 6 % sledovaných inži-
nierov-geodetov, z toho 5 % vykonáva technické
práce (vačšinou v stavebníctve) a 1 % je zamest-
naných mimo technické odbory.

Délležitým ukazovatelom, ktorý určuje spélsob
a zameranie výuky, výber a diferenciáciu predme-
tov a ich rozsah a má vplyv aj na profil absol-
venta, j81zame,stnanie padla druhovosti prác. Pre-
hlad o tomto podáva tabulka Č. 4 (str. 44).
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PREHr.AD UMIESTNENIA K 31. 12. 1970
ta,b. Č. 2

NIlPra-
cujú

v rezorte v odb.
Sledo- SSGK u iných organizácii g. a k.

;:U, :::1: ~ I~I ~II g I ~ fl ~
I CD ""'d.o.~»

:::: . ; _;::. _~J 11=11 : Ij
1944 3 _~~ ~~ -.----,--.1- _1_ . _
1945 3 -'_1 I~~__..-!_I ~ 1 1 ----
1946 _ 16 1_8_5o __ 51_ i.1 1_1_._1 __

1947 8. _5 _:~2 i__ I _~'_I 1 1_1_
1948 12 _~ I~_---I-~J. _1_3 _1 1 __

1949 8 1 12 1 1 3 2 1

1950 15 -2-'14--3--1 1-3-4-1-1-

-- ----- -- ----- --'- _.- -- -- ---
1951 27 7 25 2 3 1 8 5 1---- ---------
1952 55 17 31 8 4 5 4 11 5 1

-------------
1953 41 11 27 9 1 2 4 8 6-- --- -_._. -- --- .._- - -- ----
1954 16 9 56 2 1 1 3------_ .. - -_.-
1955 7 4 57 2 1._-----------------
1957 31 12 39 6 1 2 7 2 1---- --- ._- --- - - -- ----
1958 31 15 48 5 1 2 6 1 1----------------
1959 39 10 26 8 4 1 3 10 1 2----- ------- -,---- ----
1960 37 15 41 4 3 2 1 9 2 1----------------
1961 48 15 31 10 3 6 1 10 2 1-- --- -- - - - ---- -- ,-

1962 56 21 8 9 5 3 '4 11 2 1------ ..- ------
1963 59 29 49 9 3 2 4 11 1----------------
1964 68 33 49 11 2 7 2· 12 1-------------_.
1965 54 26 48 10 2 1 13 2----------------
1966 46 22 48 5 3 3 3 8 2-- ----- -- -- - -- ----
1967 31 10 32 11 1 2 2 2 2 1----------------
1968 27 18 67 3 6__ 'o - _

1969 37 17 46 8 1 5 1 4 1---------------
1970 23 11 48 3 2 3 4

celkem 812 3321_132 43 ~1~1157 ~I~_!..
% 41 16 5 7 5 20 5 I 1

Podfapočtu zamestnaných možno vykonávané
práce členiť do 4 základných skupin.

P r v ú s k u P i n u tvorí evidenci a nehnutef·
nosU a jej údržba a rozne účelové geodetické
práce v rezorte geodézie a kartografie a iných
mimorezortných, hlavnestavebných organizáciách.
tu je zamestnaných 20-21 % sledovaných inžinie-
rov.

D r u h á sk u P i n a obsahuje technicko-hospo·
dárske mapovanie a reambuláciu máp vefkých mie-
rok a vytyčovacie práce inžinierskej geodézie (v re·
zorte, stavebníctve, doprave, baníctve a hutníctve),
a to 10 % inžinierov.
V porad i t ret i u s k u P i n u, zamestnávajúcu

4-7 % inžinierov tvoria špecializovaně pracovně
zaradenia, a to: školstvo (vysoké a stredné odbor-
ně) 7 %, pozemkověúpravy- 5%, kartografické
spracovanie a vydávanie máp, atlasov a iných kar-
tografických diel - 4 %.

PREHr.AD ZAMESTNANIA V PEDAGOGICKEJ
A VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI

(zo stlpca "iné" t.ab. Č. 2)

'J>, Vysoké školy >. .z Výskumné~
~

o ústavy~
""CD SRok ~..,~I~Iilil '~

I I" S J>, I~ .z ~'d" 'O 'O ;;-
"", .:!; "'i ." o_o

""
il:: ."l .S "" "aJ"" CD , >aJ aJ CD O

1941 4 -I- I 1 _-'_1 -I- I~ ~ -
1942 7 1 1 1
1943 3

__ o -- - ---1-- - -- - - ~ -- --
1944 3 1 1 1

----
1945 3

·!=I=
1 1 1

1946 16 2 1 3 3

1947 8 1 1 1

1948 12 --1--1- 1 1
_-' 2

2

1949 8 -I-l- I 1 2 2
--j---

1950 15 1 --.1-- 1 1 2 1 1 3
- - -

1951 27 1
,

1 1 2 1 3 4
----- -- - - - - - - - -- - - - -
1952 55 1 3 3 2 9 9 3 3 12-- -- - - - - -- - - - - - - -
1953 41 2 3 5 5 1 1 6-_.--- - - - - - - -- - - - - -
1954 16 _~!_1_ 1 1 2 1 I 1 3

- ----1--1955 7

r I_}
1 1 1~----

1957 31 3 3 112 4 7
----~._-

1958 31 2 4 6 6--~
1959 39 6 1 7 -·1----. 7

1960 37 5 1 6 1 7 I 1 1 8-- --- -- _. -- _._-- -- - - -- =1= - --1961 48 1 1 2 1 3 2 2 5

1962 56 3 3 1 4 2 2 6
-- - .- - - - - -- --- -- ~ - -
1963 59 1 1 2 3 1 3 4 7
-- -- - - - - - -- - - - - '- -
1964 68 1 1 1 2 1 3 4
--- - ~ - - - - - - - -- - -
1965 54 1 1 1 1 1 1 3 4
--- -- - -- - - - --- --1- - -
1966 46 1 1 1 1

1967 31 1 I 1
--1--- 1

cel-

-=-\-"-
I

97kom 812 31 6 45 18 63 14 --~'\~34% 6 2 8 4 12

Š t vrt ú s k u P i n u tvoria základné teoretic-
ké a vedně disciplíny, akozákladný výskum, apli-
kovaný a prevádzkový výskum a vyššie funkčné
zariadenia prípravy a riadenie výroby. V týchto
zadeleniach je po 3 % absolventov, čo zodpovedá
relácH štruktúry výskumu a organizácie výroby.

Pre úplnosť uvedieme ešte funkčné zadelenle
ukončených inžlnierov:geodetov v zamestnaní (stav
je k 31. 12. 1970). Vedúce funkcie od riaditefa SSGK
po vedúceho rajónu na SG zastáva cel kove 227 ab-
solventov, čo predstavuje 28 % všetkých sledova·
ných inžinierov.· Z toho vyplýva, že výchove absol-
ventov v ekonomike, organizácii a riadení prál;
treba dať príslušnú váhu a primeraný prlestor
v učebných plánoch.

Pri uvádzaní týchto pracovných zaradení je
vhodné záverom ešte uviesť stručný prehfad o tom,
ako sa sledovaní absolventi odboru geodézla a kar·
tografia SVŠT prezentovali na poli vedeckom a
vedecko-pedagogickom, prlpadne aké ďalšie vysoko-
školské kvalifikáciezískali a tým preukázali
schopnosť pracovať aj v iných technických odbo-
roch a disciplínach. Z tohoto aspektu je ku dňu
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31. 12. 1970 takýto stav: vysokoškolskf profesorl -
3, docenti - 7, DrSc. - 1, CSc. - 23, dr. techn.
- 3, Ing. stav. - 9, Ing. arch. - 1, Ing. les. - 1,
Ing. ekon. - 3, RNDr. - 4, JUDr. - 1, prom.
filozof-psychológ - 1, prom. pedagóg 2.

Z predloženého rozboru vyplýva, že vysokoškol-
skú výchovu lnžlnierov-geodetov treba zamerat
podfa súčasného trendu s 5-10-ročnou perspek~
tívou vo vedeckotechnlckej revolúcll, pre úlohy,
vyplývajúce z medzinárodnej vedeckovýskumnej
spolupráce, pre potreby rezortu geodézie a karto-
grafie a ostatných technických odvetví národného
hospodárstva. Výchovu usmerniť podla druhej va-
rianty, uvedenej v úvode. Rozbor dalej ukazuje, že
výuku netreba úzko špeciallzovať,
ale dať dobré, jednotné a vyčerpávajúce odborné
základy v štyroch ročnfkoch štúdla a v 5. ročnfku
(1 semester + dIplomová práca) vytvoriť špecia-
lizovanú výchovu ako nadstavbu, ktorá sa bude
stále doplňať a prehlbovať novýmI vedeckýml po-
znatkami.

Ďalšiu výchovu pre narastajúcu mechanlzáclu li
automatizáclu treba zabezpečiť špeciálnyml sem i-
nárml a formou postgraduálneho štúdia.

Nakonlec treba dodať, že ročná potreba inži-
nierov-geodetov len pre rezort SSGK sa zvýši na
30-40. Vyžiadajú sl to náročné úlohy, ktoré ča-
kajú geodézlu a kartograflu v najbl1žších 5-10
rokoch - dobudovanie mapového fondu, technická
mapa miest, podklady pre hromadné spracovanie
údajov pre informačný systém v geodézll a karto-
grafii a pod.). akrem toho treba zabezpečiť odbor·
níkov aj pre mlmorezortné organlzácie.

Takže podla relácH z predloženého prieskumu
zamestnanosti a rozmiestnenla a predpokladanej
potreby vyplýva, že celková produkcia výchovy in-
žinierov-geodetov na SVŠT by mala dosahovať počet
cca 50-60 ročne .

konaného ve dnech 25.-27. října 1971 v Praze, je možno
objednat u CSVTS pro geodézii a kartografii (Ing. Her-
cík), ŠIroká 5, Praha 1. Cena 1 výtisku je 50,"':" Kčs. -

Druhý díl Sborníku je v tisku a bude rozeslán účastní-
kům sympozlaběhem 1. čtvrtletí 1972.

Český úřad geodetický a kartografický vydal pro potřebu
orgánů a organIzací ČÚGK

Návod pro vedení měřického náčrtu a zápisniku měře-
ných údajů určených ke strojovému zpracováni

. Návod navazuje na stávající technické předpisy a dopl-
ňuje je pro automatizované zpracování map velkých mě-
řítek. Stanoví činnosti a pracoVní postupy potřebné
k Úpravě naměřených hQdnot na vstupní data prb samo-
činný počítač a automatický kreslící stůl.

DistrIbuci provádějí mapové služby Geodézie, n, p., v'kra-
jích. Cena 3,50 Kčs
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RACIONALIZACE
V GEOOÉZII A KARTOGRAFII

F O L ARE X - využití pro polní
měřické náčrty
528.067.2 : 679.5

Podrobný popis ZN

A. Navrhujeme pro polní měřické náčrty použít
polyesterové fólie "FOLAREX" jednostranně matova·
né, o síle 0,10-0,16 mm.

1'ato kreslicí fólie má pro vedení polního měřického
náčrtu některé vynikající vlastnosti:

- Lze na ni kreslit a psát tužkou, barevnými tužkami,
perem i tušemi všech barev. Kresba se nerozmazává.

- Zákres lze opravovat gumou nebo vyškrabáním.
- Vzdoruje vlhkosti, nevadí ani déšť.
- Je prakticky nezničitelná, nedá se roztrhat, je

pružná, lze použít i fólie o slabší síle.
- Je průsvitná, což je zvlášť výhodné při použití

a dalším zpracování.

- Je velmi tenká a dobře skladovatelná (100 náčrtů
má tloušťku 1,5 cm).

- Je nesrážlivá, kresba neodprýskává.
- Je lacinější než astralon.

- Folarex je materiál výhledový, z velké části na·
hrazující astralon.

B. Dosavadní postup:

1. Při technicko.hospodářském mapování se př~ při-
pravě pro místní šetření pořizují zvětšeniny pozem. map
do měřítka budoucích polních náěrtů v měř. 1 : 500 nebo
1 : 1 000 (kyanotypická kopie).

2. Na podkladě těchto zvětšenin se vyhotovují
náěrty místních šetření tuší.

3. Z náčrtů místního šetření je nutno vyhotovit kya-
nooptické kopie na papír Schoellerparolle jako přípravu
pro polní měřický náčrt.

4. Vyhotovení polního měřického náčrtu tuší na při-
pravený podklad. Náčrt místního šetření nutno mít
stále s sebou vedle měřického náčrtu.

5. Vyhotovení sepiakopie polního náčrtu pro SG.

C. Navrhovaný postup:

1. Příprava náčrtu místního šetření se nemění.

2. Vyhotovení náčrtu místního šetření se nemění.

3. Příprava polního měřického náěrtu odpadá.

4. Fólie folarexu se přilepí samolepicí páskou na náčrt
místního šetření. Prosvítající situace náčrtu místního
šetření tvoří dokonalý podklad pro polní měřický náčrt.

4. Situace a popis polního měřického náčrtu se kresli
perem nebo tuší na folarex v předepsaných barvách.
Lze provést i vybarvení eosinem. Náěrt místního šetření
nepřekáží na pracovním stolku, přitom je vždy k dispo-
zici a je dokonalý přehled o souladu či nesouladu obou
náčrtů.

5. Kopie polního měřického náěrtu pro SG se pořídí
na ultrafaxu (1,60 Kčs!1 náčrt). Lze pořídit libovolný
počet kopií. Kopie jsou čitelnější než sepiakopie.

D. Cenové srovnání: Dosavadní postup - materiál
a reprod. náklady: Cena bodu 1. a 2. postupu se nemění:
Provedení prací ad 4 není použitím folarexu ovlivněno.
ad 3.:

filmový negativ vč. materiálu
kyanotypická fólie
papír Schollerparolle (B3)

56,30 Kčs
7,80 Kčs
1,30 Kčs

Příprava pol. měř. náčrtu celkem
ad 5.:

filmový negativ vč. materiálu
sepiakopie

56,30 Kčs
3,- Kčs

Kopie pol. měř. náčrtu celkem
Celkové náklady ad 3 + 5 (starý způsob)

59,30 Kčs
124,70 Kčs

Navrhovaný postup - materiál a reprodukční náklady
ad 3.:
reprodukční náklady odpadají
folarex (formátB3)

.ff Kčs
15,70 Kčs

ad 3. celkem
ad5.:
celkem kopie na ultrafaxu

15,70 Kčs

1,60 Kčs

Celkové náklady ad 3 + 5 (navrhovaný způsob)
17,30 Kčs

Rozdíl - úspora při použití
navrhovaného způsobu:
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ZLEPŠOVACÍ NÁVRH Závod, podnik, orgán ZN přihlášen dne Číslo ZN 3/71
lG, n. p. Praha. 26.7. 1971
OZ 2 Č. Budějovice

Jméno a příjmení zlepšovatele Prac. činnost Pracoviště - telefon Bydliště zlepš.
Ing. Josef Prokeš ved. provozu lG, n. p. Praha lG Lidická 27
Ing. Karel Andrle ved. výr. úseku OZ 2 Č. Budějovice
Ing. Václav Podroužek ved. čety tel. 2211
MiladaŠollarová plánovač

E. Kromě úspor materiálu a reprodukčních nákladů
vznikají další úspory zejména:

a) odstraněním potřebných organizačních časů a ča-
sových ztrát vznikajících při ,dosavadním způsobu při:

- zajišťování reprodukčních kapacit,
- posílání náčrtů místního šetření z polního oddílu

do reprodukce,
- odesílání náčrtů místního šetření a připravených

polních měř. náčrtů z reprodukce k polnímu měř. oddílu,
b) odstraní se těžkosti organizační vyplývající z toho,

že potřebné náčrty místního šetření, popř. připravené
náčrty měřické nejsou včas k dispozici na pracovišti
polního oddílu - náčrty neopustí pracoviště polního
oddílu,

c) dochází k úsporám filmového materiálu, jehož je
stálý nedostatek,

d) při použití folarexu je velmi jednoduchá kontrola
zaměření vyšetřených předmětů měření,

e) kopii polního měřického náčrtu lze provést velmi
pohotově - na počkání,

f) nezanedbatelná zejména pro dokumentaci je sku-
tečnost, že 100 polních měřických náčrtů tvoří vrstvu
silnou pouze 1,5 cm.

Úspory uvedené ad a-f jsou těžko vyčíslitelné. Úspo.
ra časů řídících pracovníků se promítne zejména ve
vyšší kvalitě a vyšší úrovni organizace práce.

F. Rozsah použití:
Možnost použití zlepšovacího návrhu je na všech

lokalitách THM mapovaných geodetickou nebo foto-
grammetrickou metodou, popí·. při mapování mapových
podkladů.

Pouze u provozu 2100 závodu lG České Budějovice,
kde je současně zlepšovací návrh zkoušen, se vyhotoví
ročně cca 400 polních měřických náčrtů, což představuje
roční úsporu materiálu a reprodukčních nákladů:

107,40 x 400 = 42960 Kčs
kromě dalších úspor plynoucích z bodu E.

Protože uvedené výhody ZN jsou evidentní, úspory
vzpikající při zavedení jsou značné a ZN lze ihned bez
investiěních nákladů zavést, doporučujeme rozšíření
ZN v působnosti celého resortu.
ZN podali dne 26. 7. 1971

Ing. Prokeš Josef, Ing. Andrle K., InJJ. Podroužek V.,
Sollarová Milada

Ustavení krajské koordinační komise
pro geodézii a kartografii v kraji
Západočeském
528 : 061.24 (437.1.3)

Dne 12. října 1971 se poprvé sešla na své ustavující
schůzi v Plzni krajská koordinační komise pro geodézii
a kartografii v kraji Západočeském.
Složení komise:

Přeasedou jmenován ing. Karel P r ů c h a - náměstek
ředitele OÚG pro kraj Západočeský, místopředsedou
ing. Jaroslav Pěn k a v a - vedoucí odboru souhro plánu
Západočeského krajského národního výboru. Jako další
členové komise byli jmenováni zástupci Západočeského
KNV ing. Josef Č e r n Ý - vedoucí odboru vodního
hospodářství, zemědělství a lesnictví. Za Inženýr-
skou geodézi! - závod Plzeň ředitel ing. Josef K a s 1,
za Hnědouhelné doly a briketárny SokolclV ing. Miloš
K o 1á ř, za Státní lesy, podnikové ředitelství, s. Eva
Pel n á ř o v á, za Útvar hlavního architekta města
Plzně - ing. Jaroslav S t u dni č k a; za Ústav pro
hospodářskou úpravu lesií - ing. Zdeněk V o pel k a
a ing. Vlad. Kr Ý s 1 z Krajského útvaru OÚG Praha
pro kraj Západočeský, zastává funkci tajemníka.

Účastníci byli v úvodu seznámeni s úkoly a významem
koordinační komise předsedou Ing. Priíchou. Byl proje-
dnáván organizační a jednací řád koordinační komise,
k němuž nebylo připomínek. Ing. Průcha dále informoval
účastníky o chystané nové organizaci geodetické služby,
o vzájemných vztazích a úkolech budoucích resortních
složek v krajI.
. V další části pak s. Ing. Priícha a ing. Krýsl přednesli
hlavní úkoly roku 1972 prováděné resortními složkami
ČÚGK v Západočeském kraji, a to jak na úseku středisek
geoClézle v oblasti služeb (vyhotovování geometrických
plánů) a v oblasti evidence nemovitostí, tak na úseku
tvorby a doplňování mapové,ho fondu, zejména map

velkých měřítek. Kromě toho byl účastníkům přednesen
i nástin pětiletého plánu.

V diskusi účastníci velmi živě reagovali na úkoly
evidence nemovitostí, zejména byly projednávány otázky
spolupráce resortních složek a uživatelů socialistického
sektoru. Bylo konstatováno, že hlavně na této spolupráci
závisí další zkvalitňování evidence nemovitostí. Z této
diskuse pak vyplynuly některé konkrétní úkoly pro členy
komise směřující právě k prohloubení spolupráce zejmé-
na se Státními lesy (která se velmi dobře rozvíjí)
a s odbory výstavby jednotlivých ONV.

Aby nadále byla důsledně zajišťována povinnost před-
kládání geometrických plánů ke kolaudacím staveb, bylo
dohodnuto s vedoucím odboru výstavby ZČKNV, že tato
záležitost bude řešena postupně po jednotlivých okre-
sech (i zpětně). Pro 1. etapu tohoto úkolu stanoveny
první 3 okresy - Klatovy, Plzeň-sever a Karlovy Vary.
ONV - odbory výstavby dostanou příslUšné pokyny.
Při projednávání úkolů v mapovacích pracech byla vzhle-
dem k potřebám kraje zvážena otázka výpomoci Seve-
ročeskému kraji. Pro r. 1972 byla zhruba kapacita nutné
výpomoci stanovena. Vzhledem k naléhavé nutnosti za-
jistit tuto výpomoc na dobu celé pětiletky bude třeba
v průběhu příštího roku vyřešit rozvržení a realizaci
potřeb kraje v tomto druhu prací tak, aby byly oba kraje
maximálně ve svých potřebách uspokojeny.

K zajištění dostatečné pravomoci koordinační komise
bylo projednáno, že zásadní úkoly komise budou zástupci
Západočeského KNV projednávat v radě Západočeského
krajského národního výboru. K prohloubení vlastní práce
k:oodinační komise bylo rovněž navrženo a dohodnuto do-
plnit složení komise o další členy z význačných hospodář-
ských úsekií kraje. Navrženi byli jako další členové zá-
stupci KQ ministerstva zemědělství, Agroprojektu, Sta-
voprojektu a Státní prokuratury. Doplnění bude projedná-
no a provedeno do příští schiízky koordinační komise.
K doplnění Informací byl všem členiím předán seznam
map, které má mapová služba pro potřeby Západočeské-
'ho kraje zatím k dispozici. '

Ing. Vladimír Kr!Jsl
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Symposium o automatizaci v geodézii
a kartografii

uspořádala CVTS pro geodézii a kartografil, odborná
skupina pro automatizaci, v Praze ve dnech 25.-27. října
1971 s účastí přes sto domácích a 30 zahraničních zá-
jemctl.

Prvního a posledního dne dopoledne probíhalo jednání
v plénu, ostatní čas byl věnovlí-n souběžnému jednání
ve třech sekcích a e~kursím. Jednání zahájil předseda od-
borné skupiny Ing. F. ŠILAR, CSc. Zduraznil, že automa-
tizace v odvětví geodézie a kartografie je hlavním ná-
strojem komplexní socialistické racionalizace. Úvodní
referát přednesl doc. Ing. Dr. O. VÁLKA,CSc. Podal pře-
hled oblastí čs. geodézie a kartografie, ve kterých je již
výpočetní a zobrazovací automatizace používána a ve
kterých je pro nejbližší budoucnost plánována. Podrob-
něji se zabýval koncepcí automatizace na úseku tvorby
a údržby map velkých měřítek, automatizací údržby
operátfi evidence nemovitostí, novými zásadami měření
při tvorbě a údržbě map velkých měřítek a při vyhoto-
vování geometrických plánů a jejich zduvodněním. Tyto
úseky vyžadují z hlediska objemu i počtu jimi vázaných
pracovníku maximální možnou automatizaci v nejkratší
době. Cílem není dosažení okamžitého ekonomického
efektu (je obecně známo ze zavádění automatizace v ji-
ných odvětvích, že zpočátku dochází obvykle k časo-
vým úsporám, a současně k vyšším nákladtlm), ale do-
sažení vyšší kvalitativní úrovně výsledkfi geodetických
.a kartografických prací a jejich širšího využití, zamezení
opakování prací a v neposlední řadě i docílení vyšší
kulturnosti práce. Postupně lze očekávat i snižování
nákladfi. Dr. Válka podrobně vysvětlil příčinu neuspoko-
jivého stavu dnešních map velkých měřítek, jejichž pu-
vodně dobrá kvalita zákresem změn postupně klesá,
v dtlsledku hromadění grafických chyb. Další a další
změny lze zakreslovat do mapy stále obtížněji až dochá-
zí k nutnosti obnovy novým měřením. Kdyby však byly
dňsledně zavedeny navrhované zásady číselného měření
a zpracováni, odpadla by zcela potřeba tradičního nového
měření a obnova mapy by se stala kancelářskou, větši-
nou automatizovanou, prací. A v tom vidí autor referátu
hlavní ekonomický efekt. Myslím, že se Dr. Válkovi, který
je znám doma i za hranicemi jako "otec automatizace"
v geodézii, podařilo podat výstižný přehled dosavadního
~ koncepci dalšího vývoje a plně tento výVOj zduvodnit.
Skoda, že se symposia nezúčastnilo více domácích od-
borníku!

Také druhý úvodní referát autoru Ing. V. SLABOCHA
a Ing. J. NEUMANNA,CSc.: Úloha geodézie a kartografie
při budování informačních systému, dobře zhodnotil
úlohu geodézie a kartografie v období současné infor-
mační explose a celostátního organizování integrovaných
informačních systémů. Nová výpočetní technikaumožňu-
je ve všech odvětvích národního hospodářství budovat
moderní informační systémy s informacemi ukládanými
na vhodných paměťových médiích v počítačích, v tzv.
bankách dat. Tyto nákladné systémy musí být budovány
tak, aby byly vzájemně propojitelné a využitelné. Geodé-
zie a kartografie, zabývající se sběrem, zpracováním,
uchováváním, aktualizací a poskytovánim lokalizačnich
informací, které jednoznačně určují prostorovou polohu
sociálních, technických i ekonomických prvl,ů reality,
jsou předurčeny být základem těchto integrovaných in-
formačních systémfi. Musíme proto urychleně vybudovat
integrace schopný informačni systém geodézie a karto-
grafie (ISGK]. Ing. Slaboch vysvětlil a zdfivodnil jeho
členění na subsystém geodetických informaci, registr
evidence nemovitostí a subsystém kartografických in-
formací. Referent osvětlil význam a poslání digitálních
map, informoval o výzkumu automatické tvorby
a aktualizace map ve středních a malých měřítkách
s využitím fondfi dat jiných informačních systémfi
a o experimentu s převodem písemného operátu EN na
samočinný počítač MINSK 22. Naznačil další možnosti

uplatnění geodézie a kartograf1e ve společnosti,. bude-li
zavedena číslicová výpočetní technika.

Autorem posledniho referátu předneseného v plénu byl
Doc. Ing. ŠOTTI, CSc.: Mechanizácia a automatizácla
v banskom meračstve. Informoval o významu, Q.osavad-
nim uplatnění a o představách dalšího vývoje automati-
zace v dfilnim měřictví, ve vlastní činnosti měřlcké
i v etapě vyhodnocovací. V přehledu moderních přístrojfi
a pomficek, umožňujicích automatizovat alespoň dí1či
etapy, uvedl i několik přístrojfi vyvinutých na katedře
dtllnino měřictvi Vysoké školy technické v Košicích
a v SAV. Vytyčil nezbytnost usilovat o automatizaci mě-
ření deformaci a nivelací v podz. prostorách, o vyvinutí
integrovaného úhlodálkoměrného přístroje, o maximální
využití číslicových počítačfi a automatických koordiná-
tograffi a o jejich miniaturizaci.
Mnoho zajímavých referátfi bylo předneseno v sekcích

a doprovázeno živou a plodnou diskusí.
V 1. sekci "Digitalizace předmětů měřeni a obsahu

map" referovali: Ing. M. HERDA,CSc.: Digitální technická
mapa města a její vYbžití v projekční praxi, Ing. F. ŠILAR,
CSc.: Digitální model terénu a jeho některé aplikace
(oba referujici jsou autoři příslušných výzkumfi], Ing.
V. VOBORNíK: Použiti digitálního modelu terénu při
projekci sitě televisních vysílačů, RNDr. J. KRCHo: Ma-
tematické zovšeobecnenie zostrojenia izočiarových téma-
tických máp pomocou samočinných počítačov na príklade,
Doc. Ing. Dr. HAUF CSc.: Digitální teodolity, Dip!. Ing.
K. HoLLAI a Dip!. Ing. G. KISFALUSI/MoM, Budapest:
Kódový teodolit Ko-B1 a některé možnosti jeho použití.

V 2. sekci "Automatizace zobrazovacfch pracf v geodé-
zii a kartografii" referovali: Ing. A. KURZ: Automatizace
zobrazovacích prací map velkých měřítek, Ing. Z. SOU-
ČEK: Číselná údržba map velkých měřítek, Ing. V. PEC-
KA: Zkušenosti z provozu automat. koordinátografu
z hlediska' vlivu na technologii zpracování map, Ing.
M. PoLÁČEK: Organizace měř. a konstrukčních praci
při automatickém zobrazování, Ing. V. VoBoRNIK: Auto-
matizace zobrazovacích prací v inženýrské geodézii,
Ing. M. KoTAL: Zkušenosti se zaváděním číselné údržby
map EN u oÚG v Praze. Dip!. Ing. H. G. KERN (NDR]:
Otázky automatické tvorby map velkých měřítek, Dip!.
Ing. F. HOLLRIGL (Rakousko]: Přetvoření rakouských
katastrálních map pomocí elektronického zpracování dat,
a zástupce fy Contraves p. HUBSCHER (Švýcarsko] o vý-
robním programu firmy.
V 3. sekci "Evidence nemovitosU jako soul!ást infor-

mal!ního systému geodézie a kartografie" referovali:
Doc. Ing. Dr. O. VÁLKA, CSc: Automatizace zpracování
a údržby operátfi evidence nemovitostí, Ing. J. KoCIÁN:
Výhrad spracovania evidencie nehnutelností na stred-
nom počítači, Ing. K. S"2'KoRA:Zkušenosti z experimentu
zpracování EN na počítači MINSK 22, Ing. J. MICHAL:
Registr evidence nemovitostí -základ ISGK, Ing. K. BOU-
DA, CSc.: Spojení registru evidence nemovitostí ISGK
s ostatními informačními systémy, Ing. J. KRUDENC:
Zkušenosti s prováděním sumarisace na počítači DP 100,
Dip!. Ing. H. WALLNER (Švédsko]: Nová banka dat
o pfidě ve Švédsku, Dip!. Ing. F. HOLLRIGL: Převod ra-
kouského katastru z děrných štítkfi na magnetické
pásky.
V závěrečném plénu přednesli referáty: Ing. M. svI-

TEK (Terplán, Praha]: Úloha geodetických a kartogra-
fických informací v informačních systémech územního
plánování (s promítnutím zajímavé dokumentace dosa-
vadních prací Terplánu], Dr. V. SRB (FSÚ, Praha]:
Potřeba geodetických a kartografických informací v jed-
notném systému sociálně ekonomických informací,
a zástupce fy. Kongsberg. p. LANGE (Norsko) o někte·
rých výrobcích firmy.

Výčet referátfi uvádím proto, že všechny stojí za pro-
studování. Zájemci se s nimi mohou seznámit ve sborní-
ku, který se podařilo organizátorfim symposia vydat po-
hotově ještě před zahájením. Referáty Ing. Kerna a Ing.
H511rigla byly přeloženy do češtiny a budou vytištěny
spolu se závěry jednotlivých sekcí i s celkovým usnese-
ním v dodatku ~e sborníku. Bohužel diskuse k dispozici
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není a tak je znovu třeba litovat, že počet účastníkil. byl
omezen. Účast mnohých dalších odborníkil. by prospěla
jim i projednávané tematice. Mělo by to být poučen1m
pořadatelfim obdobného symposia, připravovaného
v r. 1973. Je ovšem nutno uznat, že se pořadatelil.m po-
dařilo z1skat překvapuj1c1 účast zahraníčních odborníkfi:
10 z BLR, 5 z PLR, 4 z MLR, 2 z RLR, 2 z NDR, 2 ze Svý-
carska a po jednom z Norska, Svédska a Rakouska.
Dobrá organizace, pohotové tlumočení, z a do ruštiny

a němčiny, si zaslouží pochvalu. Exkurse do výpočetn1ho
střediska GÚ byla zdařilá a o předvádění kódového teo-
dolitu fy MOM, s registrací směril. (vteřinová přesnost)
do děrné pásky, byl pochopitelný zájem. Ocenili jsme,
že jsme si mohli osobně ověřit jeho vlastnosti.
Závěrem poděkoval Ing. Silar, CSc., za účast a přednesl

návrh resoluce, která byla přijata bez připom1nek.
Otiskujeme ji. Přejeme odborné skupině hodně úspěchfi
v nesnadné cestě za automatizací našeho odvětví.

Ve dnecll 25.-27. října 1971 se v Praze konalo sympo-
sium o automatizaci v geodézii a kartografii, kterého se
zťičastnilo 120 tuzemských ťičastníkfi a 30 zahraničních
hostil..
Účastníci symposia se na základě jednání v plénu

a ve 3 sekcích usnášej1:
1. Automatizace je i v geodézii a kartografii jedním

z hlavn1ch nástrojfi komplexní socialistické racionalizace
a je nezbytným předpokladem pro řešení náročnějších
úkolil. při nezvýšeném počtu pracovníkfi a pro zvýšení
kvality těchto prací. Automatizace nemění jen jed-
notlivé technologické procesy, ale pomoc1 samočinného
počítače dává i nový tvar výsledkfim geodetických a kar-
tografických prací, které je pak možno vyUžívat v in-
tegrované formě v jiných úsecích národního hospodář-
ství. To je jedním z cílfi připravovaného Informačního
systému geodézie a kartografie - ISGK, který je třeba bu-
dovat jak pro vlastní potřebu, tak i z hlediska předpo-
kládaných uživatelů.
2. K otázce digitalizace předmětil. měřen1 a obsahil. map

(1. sekce):
a) Digitalizace je jedním z předpokladů automatizace

geodetických a kartografických prací. Přednesené refe-
ráty i diskuse ukázaly, že tato problematik<}i je v CSSR
ťispěšně řešena. Zatím co digitalizace procesu tvorby
a aktualizace technickohospodářské mapy je již zavede-
na v praxi, je třeba usilovat o to, aby v nejbližš1ch le-
tech byly realizovány koncepce tvorby digitální tech-
nické mapy měst, digitální technickohospodářské mapy
a digitáln1ho vyjádřen1 výškopisu map velkých měřítek.
b) Byly diskutovány teoretické otázky digitálního vy-

jádření terénn1 plochy jak z hlediska technického vy-
užití, tak i z hlediska tvorby tematických map pomocí
samočinných počítačil.. V těchto pracech je vhodné po-
kračovat a Výsledky uplatňovat v programech pro řešení
úkolfi automatizace.

c) ÚčastníCi byli seznámeni se stavem rozvoje digi-
táln1ch teodolitů a prakticky jim byl předveden maďar-
ský kódový teodolit MOM Ko-B 1. Je třeba sledovat vývoj
těchto přístrojfi a vytvářet technické, organizačn1 a eko-
nomiCké předpoklady pro zavedení této techniky v nej-
bližších letech do geodetické praxe.
3. K otázce automatizace zobrazovacích prací v geo-

dézii a kartografii (2. sekce):
Náplní jednání sekce bylo přednesení všech plánovaných
referátil.. Navíc přispěli hodnotnými přednáškami Dip!.
Ing. Hollrigl z Rakouska a Dip!. Ing. Kernz NDR.
Krátké informace o výrobc1ch svých firem podal zástupce
firmy Contraves ze Švýcarska pan Sonderegger a pan
Dip!. Ing. Lange od firmy Kongsberg z Norska. Nefor-
máln1 diskuse, orientovaná na praktické aspekty vlastn1-
ho automatizovaného zobrazován1 na koordinátografu
Coragraph se uskutečnila při exkurzi ve výpočetním
středisku Geodetického ťistavu.
Z jednání komise vyplynulo doporučení, aby se pokračo-
valo ve v~ájemném informováni Q technologických po-

stupech a zkušenostech s automatizací zobrazovac1ch
prací a to na národních setkán1ch i na mezinárodní
ťirovni.
4. K otázce evidence nemovitosti (EN) jako součásti

informačního systému geodézie a kartografie (3. sekce):
aj Potřeba i reálnost zaveden1 automatizace do EN je

bezesporná. Je třeba však dále sledovat výzkum a hledat
cesty ke zhospodárněn1 automatizovaného zpracován1 ať
volbou počítače, programy, organizací, výukou pracov-
níkfi apod.
b) Je nutné zapojovat postupně evidenci nemovitosti

do informačního systému geodézie a kartografie (ISGK)
s návaznosti na jiné informační systémy v národním
hospodářství a věnovat pozornost integračním klíčfim.
Dále byly docíleny shodné názory na některé detailní
problémy:
c) Děrné štítky získané při obnově operátu EN stroji

ARITMA je třeba uschovávat pouze, jsou-li pro to vhodné
podm1nky. Jejich využití - vzhledem na kvalitu mate-
riálu a 90 sloupcový systém při přechodu na automatizo-
vaJ1é zpracování není zaručeno.
d) Jestliže by vybavení resortu geodézie a kartografie

počítačem TESLA se mělo uskutečnit až v r. 1975 nebo
později, bylo by třeba přezkoumat, zda by se orientace
neměla změnit na počítače systému RJAD.
e) Doporučuje se již v roce 1972 zahájit instruktáže

pracovníků SG na vedení výkazfi změn novým zpfisobem
a v roce 1973 zavést tento zpfisob obligatorně, jelikož
podle nového způsobu vedení výkazu změn lze operát
aktualizovat i ručně.
Další v referátech obsažené, nebo diskutované skuteč-
nosti budou vzaty v úvahu při dalším rozvíjení EN
a ISGK.
Účastníci byli seznámeni s úlohou geodetických

a kartografických informací v informačních systémech
ťizemního plánování a v jednotném systému sociálně
ekonomických informací. Doporučují, aby otázkám in-
tegračn1ch vztahů s těmito systémy byla věnována zvý-
šená pozornost při rozvíjení Informačního systému geo-
dézie a kartografie.

Seminář o problematice reprodukčních
pracovišť oboru geodézie a kartografie

Závodní pobočka Č V T S pro geodézii a kartografii
při Inženýrské geodézii, n. p. Brno '- závod Opava, uspo-
řádal ve dnech 8.-9. prosince 1971 v Opavě celostátn1
seminář o problematice reprodukčních pracovišť geo-
dézie a kartografie.
Seminář zahájil Ing. Pícka, ředitel závodu Opava.
Tematem užívaných technologií ve spojitosti s orga-

nizací práce se zabýval Ing. Jarom1r Lofelmann,
pracovník lG Pardubice, který poukázal na odlišnost
charakteru reprodukčního pracoviště a ostatních složek
závodu, spočívající v ceníku, normách, používaných ma-
teriálech, technologických postupech, strojích a přístro-
j1ch i katalogu mezd. V reprodukčním středisku se vy-
skytuje na 20 odborných profesí. Zastupitelnost jedno-
tlivých pracovníkil. vzhledem k odlišné specializaci je
většinou problematická.
Ing. Lofelmann přednesl organizaci reprodukčního

pracoviště:
A. Zpracování zakázky (převzetí, příprava, zpracování,

expedice),
B. Organizační začlenění reprodukčního pracoviště

v rámci závodu mfiže být buď:
1. reprodukční útvar jako samostatný provoz, nebo
2. reprodukčn1 úrvBr jako samostatný oddíl kartogra-

fického a reprodukčního provozu.
C. Návrh organizační struktury reprodukčn1ho pra-

coviště.
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V druhé části přednášky uvedl a zhodnotil Ing. Lo-
felmann používané techniky reprodukčních pracovišť, tj.
planografie, fotoreprodukce, ofsetová kopírna, ofsetový
tisk, knihařské práce a kartolitografie.

Ing. Petr K o vál', pracovník IG Brno, závod Opava
podal přehled možností využívání nových materiálil.
v kartograflcké polygrafii. Ve své přednášce uvedl do-
mácí i zahraniční materiály pro fotoreprodukci, kresbu,
rytinu, kopírování, montáž, lepení, potiskování, druhy
tiskových desek, vlastnosti jednotlivých materiálil. a jejich
aplikovatelnost v reprodukčních kartografických praco-
vištích.

Ing. Kovář poukázal na výhody podložek světlocitlivé
emulse, kopírovací a rycí vrstvy na bázi polytylenterefta-
látu oproti podložkám na bázi PVC a klasické skleněné
podložce.

Při výrobě rycích vrstev se doporučuje jejich centrální
ovrstvování a dodávání na jednotlivá pracoviště podle,
zájmu.

U potiskovatelných materiálil. byly shrnuty vlastnosti
tuzemských mapových papíru a podán přehled o nových
potiskovatelných materiálech, zajištěných proti rozměro-
vým deformacím tenkou hliníkovou fólií, nebo fólií po-
lyesterovou a papírech, zhotovených z plastických hmot.

Závěrem pojednal Ing, Kovář o moderních elektroly-
ticky zrněných tiskových deskách a o deskách předzci-
tlivěných.

Ing. Karel D vol' á k, pracovník ČÚGK, se zabýval
požadavky na reprodukční práce v geodézii a kartogra-
fii a optimalizací strojního vybavení r,eprodukčních pra-
covišť. Ve svém referátu zduraznil nejdil.ležitější prvky
racionalizace při zpracování investičních plánu vybavení
reprodukčních pracovišť. Dále uvedl nejvýhodnější typy
fotoreprodukčních přístrojil., jejich vlastnosti a vybavení,
zhodnotil světelné zdroje pro osvit ve fotografii a ko-
pírnách a několik typil. kopírovacích zařízení. Ve své
přednášce se rovněž zabýval druhy fotosázecích přístroj u,
od jednoduchých titulkových až po automatisovanou
fotosazbu.

Pro účely tisku map o malých nákladech uvedl Ing.
Dvořák typy tiskových stroju, vyráběných v ČSSR. i v za-
hraničí, se srovnáním jejich tiskových i mechanických
vlastností, popisem vybavení a doporučením pro jedno-
tlivé druhy prací.

Přednáška byla ukončena přehledem reprografických
zařízení, kterými by bylo možno zproduktivnit polygra-
fický proces v oboru geodézie a kartografie.

S velkou pozorností vyslechli účastníci semináře pře-
dnášku vedoucího katedry psychologie Filosofické fa-
kulty University Palackého v Olomouci PhDr. Emila
P e jho v s k é h o na téma Klima pro pracovní a lidské
vztahy. Zařazením této přednášky, která objasnila pro-
blematiku pracovního klimatu, interpersonální vztahy,
sOCiální skupiny', skupinové normy, sociální role, nefor-
mální strukturu pracovní skupiny, teorii lidských vztahů
a komunikaci, zdil.raznlli organizátoři semináře duleži-
tost péče o rozvoj a postoje pracovníka ve výrobním
procesu.

Přednášku zakončil Dr. Pejhovský statí Jak poznává-
me lidi.

Druhý den semináře byl věnován informacím o ma-
teriálech, které se používají v reprodukčních praco-
vištích.

Výrobky Fotochemy uvedlis. Jel í n e k, pracovník
pobočky v Praze a s. F ňu k a lov á z Fotochemy Blan-
sko.

S výrobky Grafotechny, včetně dovážených materiálu,
které Grafotechna distribuuje a výrobky n. p. Kartografie,
spolu s vybranými praktickými zkušenostmi při použí-
vání těchto materiálů seznámily účastníky semináře pra-
covnice technického rozvoje Kartografie, n.p. Praha -
Ing. J. J 1ř e lov á a Ing. Bl. K ř i k 1 á n o v á.

Seminář byl zakončen exkursí na polygrafické pra-
coviště závodu Opava.

Tematické zaměření semináře plně odpovídalo racio-
nalizačním tendencím současných reprodukčních pra-
covišt a bylo účastníky proto hodnoceno jako významný

přínos pro řešení ťíkolu na úseku reprodukce v oboru
geodézie a kartografie.

Účast 6. komise na XIII. kongresu FIG
ve Wiesbadenu

Ve dnech 1. až 10. 9. 1971 se konal v hlavním městě
hessenské spolkové republiky, Wiesbadenu, XIII. kongres
FIG. Na tuto příležitost se sjelo celkem 1100 delegátil.
z 52 zemí. Páteří velice bohatého kongresového progra-
mu bylo 58 zasedání 9 technických komisí, na kterých
byly předneseny referáty. Poprvé za dobu od r. 1927, kdy
je naše společnost členem této mezinárodní organisace,
se nám dostalo té cti připravit program a organizovat
zasedání jedné z nejmladších komisí FIG.

Tuto komisi jsme zdědlli od svých švýcarských kolegu,
kteří ji vedli v období 2 kongresu. Komise pro inženýr-
skou geodézii se svým programem i organizační struk-
turou liší od ostatních komisí. V souladu se stanovami
i s pokyny pro činnost komisí, vydanými v r. 1968, jsme
na začátku svého funkčního období uvedli v život 4 stu.
dijní skupiny, které se na XIII. kongresu představily
odbornými přednáškami ze svých tematickýCh oblastí.

7 pracovních schůzí 6. komise se konalo v jednom sále
sjezdového paláce Rhein-Main-Halle; účast posluchačU
předčila naše očekávání. Pokud se mi to podařilo odhad-
nout, bývalo přítomno 70 až 150 osob. Rozhodně patřila
zasedání naší komise k nejnavštěvovanějším.

Kromě těchto schil.zí uvedených předem na programu
se konala setkání členů jednotlivých studijních skupin
a zakládající schůze nové studijní skupiny E - Gyrotheo-
dolity a jejich použití. Podle programu bylo naší komisi
předloženo 39 vyžádaných (invited] a 4 speciální refe-
ráty (personal papers].

Z celkového počtu 41 autoru je 17 ze zemí socialis-
tických a delegátům z Jugoslávie a z Rumunska byla dána
možnost přednést zprávu, aniž byli předem přihlá-
šeni. Úspěšným se ukázalo zařazení dvou teoretických
referátu našich matematikO., doc. Nádeníka a doc. Bu-
dinského.

Struktura komise a její programová náplň navržená
a realizovaná jejím presidentem prof. Krumphanzlem se
projevila na kongresu progresivně a byla přijata bez
výhrad kladně. Práce ve studijních skupinách není orga-
nizačně zdaleka jednoduchá, neboť se jedná o spolupráci
odborníku z různých zemí hovořících ruznými jazyky
a majících odlišné způsoby práce a mnohdy odlišná sta-
noviska k řešení společných úkolu. První nesnáze se
však překlenuly a jsme oprávněni předpokládat, že tyto
skupiny přežijí naše funkční období (1969-1972). Po
této stránce jsme s výsledkem kongresu spokojeni.

Pro úspěch vystoupení 6. komise na XIII. kongresu
ve Wiesbadenu bylo učiněno vše, co bylo v možnostech
naší VTS a rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo
se jakýmkoli dílem na našich přípravách podíleli, zvláště
autorům referátu. Práce v komisi však ještě neskončila
a zbývá celý rok, než budeme moci složit účty a předat
dnes už obsáhlou agendu našim kolegum ze Stowarzy-
szenia Geodetow Polskich.

Pokud se v řadách členů naší VTS vyskytnou další
zájemci o činnost v komisi pro inženýrskou- geodézi!
a o další podrobnosti z kongresu, budou vždy vítáni
a prosím, aby se přihláslli u presidenta komise, s. prof.
Krumphanzla, na adrese: katedra spec. geodézie,Huso-
va 5, Praha 1.

Názvoslovná komise Českého úřadu geodetického a kar-
tografického - Statut komise a Rozhodnutí předsedy
ČÚGK o jejím zřízení, si můžete zakoupit v mapových

. službách Geodézie, n. p., v jednotlivých krajích. -
Cena 1,50 Kčs.
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Ing. Vojtech Molnár mrtvy

Dňa 1. 1. 1972 náhle zomrél vo veku 66-rokov za-
mestnanec Geodetického ústavu v. Bratislave, Ing. Vojtech
Mol n á r, významný pracovník-geodet, s ktorého menom
sa do značnéj miery spájajú úspechy pri budovaní geo-
detických základov na Slovensku. Počiatky jeho práce
v geodetických základoch spadajú až do čias jeho účin-
kovania v Prahe na Triangulačnej kancelárii a zároveň
do obdobia štúdi9. na Českom vysokom učení technickom.

Ked roku 1940 prichádza na Slovensko, dokončuje
štúdium zememeračského inžinierstva na Slovenskej vy-
sokej škole technickej v Bratislave, ako prvý absolvent
tejto školy v6bec. Zároveň uplatňuje svoje skúsenosti
pri zakladaní Triangulačnej kancelárii na Slovensku
v Bratislave. Práci v triangulácii a geodetických výpoč-
tochostáva verný do posledného dňa svojho života. Pri-
tom zápal, pracovitosť, náročnosť na vlastnú prácu
i svojich spolupracovníkov, boli osobné vlastnosti, ktoré
sa zračili v celom jeho plodnom štýle pracovného tempa.

Svoje skúsenosti a poznatky nadobudnuté systema-
tickou a tvrdou prácou odovzdával mladším i širokej
odbornej verejnosti.

Okrem obetavej činnosti Ing. Molnára pri budovaní
čs. trigonometrickej siete jeho zásluhy sa prejavujú
v odbornom zhodnocovaní starších geodetických zákla-
dov na Slovensku v súvislosti s využívaním mapového
fondu. Tak známa je jeho výskumná práca "Z hod n 0-
ten i e b Ý val Ý c h u hor s k Ý c h t r i g o n o m e-
trlckých sietí na Slovensku z hladiska
d-o k u m e n t li c i e ", o ktorú sa opierajú viacerí odborní
autorl.

Výsledky jeho celoživotnej, intenzívnej a húževnatej
práce majú trvalú hodnotu nielen pre pracovníkov Geo-
detického ústavu, ale pre celú slovenskú geodéziu.

Kelemen

Dne 6. února 1972 se dožívá 60 let ing. Bedřich Bartík,
pracovník VOGTK, který je znám starší i mladší gene-
raci pracovníkfi oboru geodézie, kde zastával významné
funkce.
Narodil se v Kostelanech v okrese Kroměříž. Po absol-

vování studia na ČVUT v Praze, v roce 1935 s vyzname-
náním prošel nejrfiznější praxí na kat. měř. úřadu
v Zatci a později v Praze, kde pracoval jak na evidenci,
tak při novém měření. Později byl zapojen do řízení
na Zemském finančním ředitelství v Praze. Po krajském
zřízení byl vedoucím zeměměřického oddělení na ONV
v Praze-sever.
Po soustředění zeměměřické služby v roce 1954 pra-

coval ještě nějaký čas jako vedoucí provozu Oblastního
ústavu geodézie a kartografie v Praze a od roku 1962
byl začleněn do centrálního řídícího orgánu. Do roku
1966 jako zástupce vedoucího odboru a od roku 1966 jako
vedoucí odboru technicko-správního, do poloviny roku
1971.
Ing. Bartík byl vždy propagátorem pokrokových technik

a technologi!. Zasloužil se o realizaci mechanizace zpra-
cování jednotné evidence pfidy pomocí děrnoštítkové
techniky podle výsledkfi výzkumu z let 1954 až 1956.
Jako vedoucí odboru podporoval zavádění racionalizač-
ních opatření, zejména novou koncepci číselného za-
měřování změn spojenou s automatizací prací středisek
geodézie. Za jeho činnosti jako vedoucího odboru se
úroveň prací i vybavení středisek geodézie podstatně
zvýšila. Pfisobil jako učitel mladých pracovníkfi, účastnil
se přednášek v akcích VTS na konferencích, seminářích
a sympozHch, publikoval několik článkfi v GaKO a spo-
luúčastnil se na vydání publikace "Evidence nemovi-
tostí a souvisící předpisy", která byla velmi informativní
publikací o práci středisek gtwdézie na úseku evidence
nemovitost!.

Byi také aktivním členem ROH, VTS. Absolvoval řadu
kursfi pro sebevzdělání, zejména v kybernetice, organi-
zaci a řízení, politické ekonomii. V současné době pra-
cuje velmi agilně na mikrofilmové dokumentaci a její
realizaci.
Přejeme ing. Bartíkovi ještě hodně zdraví, elánu

a energie do dalších let, aby mohl své bohaté zkušenosti
jak z praxe, tak z řízení předat mladší generacI.

Válka

Z cyklu vědeckých přednášek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze

V pondělí 6. prosince 1971 pokračoval cyklus přednáš-
kou Ing. Františka Charamzy, CSc., na téma: Ortogo-
nalizace definičních rovnic ve vyrovnávacím počtu.
Pro vyrovnání zprostředkujících a podmínkových po-

zorování bývají často doporučovány metody, založené na
Gramově-Schmidtově ortogonalizaci rovnic oprav, resp.
podmínkových rovnic. Tyto metody mají řadu cenných
vlastností: nevyžadují sestavení a řešení normálních
rovnic, jsou obecné, numericky stabilní a mají cyklický
charakter. Bývají proto brány za základ programů pro
samočinné počítače.
v Y p!e.dnášce byla odvozena ortogonalizační metoda pro
r~selll, I dalších dvou zákiadních kategorií vyrovnáva-
CIC~ ~loh, a to pro. vyrovnání zprostředkujících pozo-
rovan~ s podmín~a~ll ~ pro vyrovnání podmínkových po-
z?rovaní s ne~namyml. Při vyvození byl aplikován prin-
CIp extremállllch vah H. H. Schmida a bylo užito jisté
korekce ortogonalizačního procesu, tzv. doortogonalizace.
Současně byly studovány některé obecné vlastnosti do-
ortogonalizace, zejména její vztah k tlumení zaokrou-
hlovacích chyb, provázejících Gramovu-Schmidtovu orto-
gon.alizaci .. B~la . formulována, věta, podle níž doortogo-
nahzace ehmmuje ortogonállll projekce vektorfi zaokrou-
hlovacích chyb na vhodně definované euklidovské pod-
prostory. .
Gramova-Schmidtova ortogonalizace korigovaná do-

ortogonalizací se v principu mfiže stát základem univer-
zál?.í~o homogenn~ho ?lgoritmu pro řešení všech čtyř
zmmených základlllch uloh vyrovnávacího počtu. Takový
algoritmus byl ve VOGTK odvozen a programován jako
procedura v jazyce ALGOL.
V p>ondělí 3. ledna 1972 pokračoval cyklus přednáš-

kou prof. ing. dr. Josefa Bohma, DrSc., na téma: Teorie
tolerancí a plánování přesnosti měření.
Po provedeném měření fyzikální veličiny s výsledkem.

x zfistávají neznámy skutečná hodnota X, parametr přes-
nosti u i skutečný interval spolehlivosti (l S), který se
zvolenou statistickou jistotu tjJ (t) pokrývá hodnotu X.
Tolerance je předem daný lS = X ± tu, ke kterému
se podle tjJ (t) plánuje přesnost u.
Standard u reprezentuje základní soubor všech chyb

možných při podmínkách v době observace. Disperse u2
je součet dispersí všech elementárních chyb, platících
v historickém časovém diferenciálu observace. Podmín-
ky opakované observace jsou změněny, takže platí jiná
hodnota u, jiný lS i posun centra rozdělení (systema-
tická chyba) c. Pro vyrovnanou hodnotu platí lineární
prfiměr systematických chyb a kvadratický prfiměr dis-
persíz jednotlivých pozorování.
Takzvaná systematická chyba se uplatňuje dvojím

zpfisobem. Pramení-li z konstantních složek elementár-
ních chyb, rozšiřuje aditivně absolutní hodnotu lS. Ob-
jeví-li se jako další (dříve utajená) složka (elementární
chyba) zvětší puvodní dispersi o Ue2, a tím rovněž i lS.
V přednášce byla řešena otázka aproximace nezná-

mé hodnoty: a provedené observace pomocí známé
střední u, platné pro střední podmínky a kvality, anebo
pomocí empirické střední chyby m vypočtené z disperse
provedených pozorování. Druhý zpfisob má oprávnění jen
p~i dos~ate'čném počtu nadbytečných pozorování; v opač-
nem phpadě muže vést k intervalfim spolehlivosti nebo
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k plánované přesnosti, které jsou pro praxi nepřijatel-
né a někdy až paradoxní. Nejistota v odhadu (J [kvality
provedených měření) a kontrolní testy pomocí empiric-
ké střední chyby m vedou k většímu riziku pro doda-
vatele provedených prací než pro přejímateloe. Příklad-
né aplikace jsou voleny zejména z oboru inženýrské
geodézie.

Přednáška byla doplněna numerickými příklady. Dis-
kuse se dotýkala velikostí tolerencí, nesouhlasu teore-
tických úvah s praxí a překračování dovolených odchy-
lek v prax!.

V rámci cyklu vědeckých přednášek se konala 20. 12.
1971 beseda s úi!astníky československé delegace na
XIII. kongresu Mezinárodní zeměměřické federace FlG.
Své poznatky uvedli: Prof. ing. A. S uch á n e k , vedoucí
delegace, doc. RNDr. B. g udí n s k ý, CSc., ing. M.
Br y c h ta, ing. K. K o 11 ar, prof. ing. dr. V. K r u m-
p han z 1, doc. RNDr. Zb. N á den í k, DrSc., ing. Z. N o-
vos a d a ing. F. Šil a r, CSc.

Program besedy: Zahájení, zpráva o čs. účasti a vedení
delegace. Informace o organisaci FIG a současném pra-
covním programu. Zpráva ze zasedání komisí Č. 2, 3, 5,
6 a 8. Zvláštní zpráva o činnosti 6. komise a její sku-
pině O - Katastr podzemních rozvodů, jejichž vedení
je tč. v ČSSR. Informace o výstavách. Dojmy ze zasedání
a z výstav. Závěr a dotazy.

Beseda byla spojena s výstavkou dovezených mate-
riálů, a to sborníky přednášek všech devíti komisí
[Invlted Paper), osobní příspěvký [presented Paper),
národní zprávy a prospekty z výstav. Zájemcům byly
podány informace o možnostech vypůjčení kongresových
materiálů. Radouch

Cyklus vědeckých přednátek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze v roce 1972

V 1. pololetí 1972 budou prosloveny tyto další před-
nášky:
7. 2. 1972 - Ing. Otakar Vos i k a, CSc. [katedra spe-

ciální geodézie): Vliv chyb vytyčovací sí-
tě na přesnost vytyčeného bodu a rozměr
stavby.

10. 4. 1972: - Doc. Ing. Vladislav Hoj o v e c, CSc. [ka-
tedra fyziky stavební fakulty): Měření
ztráty fáze světla na kovech.

10. 4. 1972 - Doc. ing. Vladislav Hoj o v e c, CScs. [ka-
tedra mapování a kartografie): Možnosti
hledání nových kartografických zobraze-
ní s použitím samočinného počítače.
Ing. Jiří Š í m a, CSc. [Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografic-
ký): Výsledky výzkumu digitálního mo-
delu terénu ve VÚGTK a mezinárodní ex-
perimenty v tomto oboru.

5. 6. 1972 - budou prosloveny dvě kratší přednášky:
Ing. Ladislav Hor a [katedra vyšší geo-
dézie): O Samoglianově rovnici pro nor-
mální tíži.
Ing. Frant. Ho vo r k a [Lidová hvězdár-
na a planetarium v Hradci Králové):
Přesná pozorování umělých družic Země
pro geodetické účely.

Datum konání přednášek je stanoveno vždy na
první pondělí v měsíci, pokud není svátkem. Začátek
je v 15.00 hod. a místo konání: Husova 5, Praha 1, po-
sluchárna obvykle G 3. Na řadu ústavfi a osob jsou
rozesílány pozvánky. Pokud se vyskytnou další zájemci,
oznamte laskavě svou adresu u ing. V. Radoucha [Pra-
ha 1, Husova 5, te!. 221018).

Cyklus pl'ednášek bude probíhat i v pl'íštím školním
roce 1972/73. Informace o možstech proslovení pl'ed-
nášky v rámci tohoto cyklu je možno získat u ing. V. Ra-
doucha nebo u ing. J. Kabeláče [Praha 2, Karlovo
nám. 13, tel. 29 78 41, linka 223).

LOBANOV A. N.: Aerofototopografija, Nedra, Moskva
1971, 560 str. textu, 283 obr., 21 tabulek, 88 odkazfi na
literaturu, 48,50 Kčs, 3r. 78k.

528'7 (203)

Vzhledem k prudkému rozvoji fotogrammetrie se
rozhodl známý fotogrammetrický odborník prof. A. N.
Lobanov, DrSc., napsat novou učebnici fotogrammetrie.
Navázal tak na svou knihu z r. 1957 Fototopografija.
Kniha se zabývá pouze aplikacemi fotogrammetrických
metod při topografickém mapování všech měřítek.

V prvním oddíle na 53 stranách je vysvětlena teorie
měřického snímku. Autor definuje zásady středového
promítání, prvky vnitřní a vnější orientace a geometric-
ké vztahy na snímcích skloněných. Výklad je převážně
formulován analyticky s využitím maticového počtu.
Směrové kosiny transformačních matic jsou definovány
v závislosti na prvcích vnější orientace. Na rozdíl od
mezinárodně doporučovaného systému však A. N. Loba-
nov volí za primární osu y [nikoliv x), což vede při
mechanickém přejímání odvozených vztahů k formál-
ním rozporfim. V této části najde čtenář i úvahy o vlivu
zakřivení Země a atmosférické refrakce a základy geo-
metrických vztahů na panoramatickém snímku.

Druhý oddíl má 52 stran a je věnován pozorování
a měření na snímcích. Autor se zabývá poměrně široce
schopnostmi očí pro stereoskopické měření a pomficka-
mi pro vytváření stereoskopického umělého vjemu.
Kromě jiného jsou tu uvedeny i technické údaje o inter-
pretoskopu závodů VEB Carl Zeiss JENA.

Navazující oddíl na 12 stranách je určen pro osvětlení
zásad radiálních triangulací včetně vyrovnání výsledků
analytických řešení na samočinných počítačích a po-
měrně podrobně je rozebrána přesnost metod radiální
triangulace.

Čtvrtý a pátý oddíl na 56 stranách podává přehled
o překreslování snímků a o montáži fotomosaik a foto-
plánů. Kromě obvyklých popisů zařízení překreslovačů
je tu přehled všech moderních strojů, včetně nejnověj-
ších konstrukcí z NDR a Švýcarska. Zvláštní kapitola je
určena i rozboru vlivu podkladného skla v překreslova-
čích, na něž se často při překreslování pomocí předem
vypočítaných hodnot zapomíná. Zajímavé je, že při mon-
táži fotoplánů se v SSSR používá pouze metoda montáže
na vpichy vlIcovacích bodů, nikoliv na montážní čepy,
jak je tomu např. u nás.

Šestý oddíl - 13 stran - je věnován problému určení
prvkíi vnější orientace 'snímků, a to bud prostorovým
proHnáním zpět nebo pomocí snímků hvězdné oblohy.

Následující tři oddíly [celkem 66 stran) JSOUzaměřeny
na problémy orientace snímkových dvojic. Na základě
matematicky definovaných vztahfi jsou uvedeny prak-
ticky využívané opticko-mechanické a početní způsoby
orientace relativní. Pro absolutní orientaci jsou formu-
lovány jak analytické, tak analogové postupy.

Navazující oddíl věnuje autor A. N. Lobanov teorii
a praxi vyhodnocování s přetvořenými svazky paprsku.

Velmi obsáhlý jedenáctý oddíl na 85 stranách podává
ucelený přehled o vyhodnocovacích strojích. JSou tu
v sovětské literatuře vlastně poprvé podrobně popsány
nejen sovětské stroje, jako SPR-2, SPR·3, SD-3 a dife-
renciální překreslovače FTSč-2 a SD-3, ale i stroje
hlavních výrobcu VEB Carl Zeiss JENA [stereotrigomat,
ortofot a orograf), Wild [včetně aviografů a stereomatu
B8 a A 2000), Opton [včetně GZ-1), Galileo a Nistri
[včetně APC a AS 11 B-1). Na závěr jsou také vyslo-
veny hlavní směry rozvoje konstrukcí, které by podle
A. N. Lobanova měly směřovat k dokonalejším a rych-
lejším registračním zařízením, k diferenciálním překre-
slovačfim, k analytickým strojllm vysoké přesnosti
a k rozvoji metod elektronových korelačních systému.

Dvanáctý oddíl knihy je věnován diferencovaným me-
todám, které se v SSSR i dnes používají pro topografické
mapování v malých měřitkách.

60 stran násiedujícího oddílu je určeno aerotriangulaci.
Velmi vhodně probírá autor zásady analytických metod
v řadách a blocích. Pozornost je věnována využití sa-
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močinných počítačů, korekcím systematicky pi\.sobících
vlivi\. a vyrovnání sítí. Sem zařadil A. N. Lobanov i statě
o stereokomparátorech a monokomparátorech. Zajímavé
jsou údaje o nových sovětských štereokomparátorech
SK-A a SKV-1 a o zařízeních pro přenášení a vyzna-
čování bodů na snímcích. Kapitolu doplňují stati věno-
vané metodám analogových aerotriangulací.

Navazujfcf oddíl pojednává o sovětských speciálních
metodách pro zhuštění sítě pevných bodů: přímkové me-
todě, metodě nezkresleného modelu, fotopolygonometrii
a aeronivelaci.

Dalších 13 stran publikace je autorem věnováno
stručnému popisu technologií pro pořízení topografic-
kých map měřítek 1: 10 000 až 1: 100 000.

. Šestnáctý oddíl na 11 stranách seznamuje čtenáře
s problémy udržování a doplňování topografických map.
Autor docházf k závěru, že v hospodářsky exponovaných
územích SSSR je třeba obnovovat obsah map vždy
za 6 až 10 let, v ostatních územích za 10 až 15 let, a for-
muluje požadavky na kvalitu snímků a na přesnost me-
tod pro doplňování obsahu.

Poslední dva oddíly dokreslujf velmi zřetelně rozsah
dnešnfho využití fotogrammetrie a směr budoucího vý-
voje. Je to především využití fotogrammetrie pro ma-
pování planet a jejich sputniků. A. N. Lobanov tu po-
dává přehled dosavadního využití v SSSR a v USA v této
oblasti.

Poslední oddlI je věnován automatizaci stereofoto-
grammetrického vyhodnocen!. Prof. Lobanov vysvětluje
problémy elektronických korelačních systémů a dalšího
zpracován! dat. Ctenáři tu najdou zmínku o prvním
automatickém stroji sovětské výroby z r. 1960, popisy
stereomati\. B8 a A 2000 a planimatu s korelátory ITEK
a stroji\. AS 11-B. Je tu uvedena i připravovaná kon-
strukce automatického stroje podle návrhu autora knihy
a I. G. Zurkina.

Naši čtenáři tak získávají po delší době novou, velmi
přehledně zpracovanou učebnici fotogrammetrie. Je o to
cennější, že podává ucelený, didakticky vhodně sesta-
vený přehled o metodách a strojích, používaných na
celém světě.

Je psána velmi srozumitelně a i kvalita fotografií je
velmi dobrá. Jistě dobře poslouží všem, kdo se o foto-
grammetrl1 blíže zajímají a kteří mají zejména zájem
o analytická vyjádření jednotlivých problémů. Pro nás
trochu nezvyklá symbolika (zejména u rotacíJ jistě ne-
bude pro nikoho nepřekonatelným problémem.

Doc. Ing. ,. Smždrkal, CSc.

50 let Ing. Kelemena

Dne 30. ledna 1972 dovršil okrouhlé výročí 50 let od-
borný redaktor slovenské části našeho časopisu a pra-
covníK Slovenské správy geodézie a kartografie s. Ing.
Albert Kelemen.

Rozsáhlá '-odborná činnost v kartografické praxi, od-
povědná řídicí práce na úseku 'kartografie ve Slovenské
správě geodézie a kartografie i zájmová činnost ve VTS,
to jsou charakteristické rysy dosavadní práce Ing. Ke-
lemena. Bohaté odborné zkušenosti využívá i v odborné
redakci našeho časopisu.

Di\.slednost, ·houževnatost i životní optimismus, to jsou
osobní vlastnosti, jež Ing. Kelemenovi pomáhají v práci.
K další plodné činnosti přejeme jubilantovi dobré zdrav!
a hodně l1spěchii.

Jiř! Bouška, Vladimír Guth, Bedřich Onderlička,
Jaroslav Ruprecht a splupracovníci:

Academia, nakl. ČSAV, Praha 1971, 219 stran, brož. za
14 Kčs.

Letošní Hvězdářská ročenka vychází již jako 48. roč-
ník této publikace, bez podstatných změn proti minu-
lým letům, v tradiční pečlivé a přehledné úpravě
(a rovněž téměř tradičně přichází na knižní trh až po
začátku roku, pro který je určena). Je zpracována pře-
devšímpro potřebu astronomů amatérů, ale mnohé stati
poslouží i odborníkům v astronomii i geodézii. Po zá-
kladních kalendářních datech roku 1972 jsou uvedeny
efemeridy Slunce, Měsíce a planet s některými jasnější-
mi měsíci, informace o zatměních, zákrytech hvězd Mě-
sícem a o jiných úkazech na obloze. JSou uvedeny polohy
čtyř nejjasnějších planetoid, údaje o očekávaných perio-
dických kometách a meteorech, polohy některých hvězd
a údaje o hvězdách proměnných. Následuje stať o časo-
vých signálech, přehled pokroki\. v astronomii a přehled
umělých družic a kosmických raket vypuštěných v roce
1970.

Pro geodety pracující na astronomických bodech v zá-
kladní síti má význam především juliánské datum
a hvězdný čas, tabelované vhodně v efemeridě Slunce
a údaje o východech a západech Slunce i Měsíce
a o soumraku, které se uplatní při přípravě pozorován!.
V geodetické praxi lze využít poloh Slunce, středních
poloh hvězd do 3m a zdánlivých poloh Polárky a dal-
ších 16 nejjasnějších hvězd. Přesnost všech těchto údaji\.
plně postačí pro určován! astronomických směrů inže-
nýrskými metodami. Jen by snad měla být v tabulkách
poloh hvězd uvedena čísla nejlépe podle katalogu FK4.

Zvláště důležitá je v letošním vydání Hvězdářské ro-
čenky stať o časových signálech (str. 131J. Jsou tu po-
psány významné změny ve vysílání časových signálů,
k nimž dochází od počátku roku 1972. Časové signály
a etalonové kmitočty budou napříště vysílány přímo ve
škále atomového času, která definuje zákonnou časovou
a kmitočtovou jednotku. Ty se tak stanou přímo přístup-
nými všem použivateltim bez dalších oprav veličin
získaných z pří jmi\. signáli\.. Pro astronomickou praxi
však z toho plyne, že rozdíl mezi časem TU1, udávajícím
úhlovou polohu Země a vysílaným, tzv. koordinovaným
časem TUC bude dosahovat až asi 0,7 s, přičemž budou
podle potřeby vkládány nebo vypouštěny tzv. "přestup-
né" vteřiny. To vše znamená, že i při inženýrských me-
todách geodetické astronomie bude nutné kromě korekce
hodin zjištěné podle příjmu signáli\. (včetně občanské-
ho signálu čs. rozhlasuJ uvažovat vždy též korekci vy-
slIaného signálu na světový čas TUl. V téže stati jsou
uvedeny informace o československých a některých dal-
ších evropských nepřetržitých časových signálech, za-
hrnující kmitočty, polohy vysílacích antén a definice ča-
sových okamžiki\. na vysílaných časových značkách.

Z přehledu pokroki\. v astronomii 6 zaujme geodeta
patrně část o fundamentálníastronomii (s informacemi
o pracích na nových katalozích hvězd, o pohybu p6li\.
a rotaci Země, o novém cirkumzenitálu VÚGTK a o zlep-
šenf Danjonova astrolábuJ, méně již asi část o nebeské
mechanice (přinášející informace o velmi speciálnfch
pracechJ. Zmínka o úplných mapách Měsíce, kde bylo
šest kráterů na odvrácené straně nazváno jmény českých
vědců (mj. Bečvář - tvůrce známých hvězdných atlasi\.
a Nušl - autor cirkumzenitáluJ nám připomfná, že ma-
pování Měsfce a planet již přecháZí do oblasti činnosti
geodeti\., fotogrammetri\. a kartografů.

Hvězdářská ročenka 1972 je jako v dřívějších letech
praktickou příručkou pro každého, kdo se ze služební
povinnosti nebo z vlastní záliby věnuje pozorován!
oblohy.
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ceodezlja I kal'tograflja, č. 5/1971

C h I' e bto v a, L. 1.: Kolektiv komunistické práce, str. 11-12
Sel ach I n, P. 1.: sovětské pracovni právo ve službách výstavby

komunismu, str. 13-15
T a t e v j a n, A. Š.: Použiti Laplaceových azimutů při vyrovnáni

astronomlcko-geodetlckých slti, str. 16-24
K i m e r m a n, S. A. - R e Š e t o v, E. A.: Některé výsledky za·

váděni a základni směry zdokonalováni použití siťových grafů
v podnicich Hlavni správy geodézie a kartografie, str. 24-29

Tam m e, L. la.: Převod výšek "Kronštadt-Lomonosov" metodou
hydrostatické nivelace, str. 30-35

Ke mni c, lu. V.: Analýza hypotézy nestálosti matematické naděje
nahodilé posloupnosti po jeji jediné realizaci, str. 36-41

A s t ach o v a, N. P.: Zkušenosti s použitiIň gyroteodolitů při
určováni bodů geodetické sitě, str. 41-44

Vat a m a n o v s k I j, B. A.: pokus O určeni meteorologickýéh
prvkf1 atmosféry při měřeni délek leteckým rádiovým dálko-
měrem, str. 45-52

S e I' g e jev, A. s.: projektováni optimálni vyrovnávací roviny
při výškových ůpravách terénu, str. 53-56

Ve 11 č k o, V. A. aj.: Hydromanometrický nivelačni přistroj,

str. 56-62
O s t a n I n, N. 1.: K organizaci pravidelné práce provozu,

str. 62-66
A m I' o min, P. O. - Ly s k o v, G. A.: Použiti metody pozemní

stereofotogrammetrle při určováni poloměrů svislých objektů,
str. 66-69

Ne d e šev a, L. P. - S a d k o v a, M. N.: Seminář inženýrské
geodézie, str. 71-72

G o I' j a Č e v a, L. S.: soutěž o lepši turistlcko-schematickou mapu,
str. 74-75

Ceodezlju I kartograflja, Č. 9/1971

K I š i n s k i j, V. V.: oobrý začátek nové pětiletky, str. 3-7
G a i d a i e v, P. A.: Interpolace tižnicových odchylek trigono·

metrickou nivelaci, str. 10-18

T a I' t a čin s k I j, R. M.: chyby úhlových měření v trigonomet-
rických sítich, str. 19-24

Vor o b' jev, lu. V.: Použiti rádiového dálkoměru "LUČ",
str. 24-31

K a I' 1 s o n, A. A. - J uch v e c, Z. E.: Zařizení pro určováni
délkových změn, str. 32-34

Myl n I k o v, S. A.: Opatřeni při bouřce, str. 34-38

K a p t u I' e v s k i j, T. t.: Komplexní pré.ce při topografickém
mapové.ní a obnově map v měřltku 1:10000, str. 39-40

O u b i n o v s k I j, V. B.: Sestrojeni fotogrammetrlckých síti se
současným určenim a vyloučenlm systematických chyb souřadnic
bodll snlmků, str. 40-46

B a I a n d I n, V. N.: Komplex programů pro výpočet na elektro-
nických počltačlch .souřadnic bodů fotografové.ni z Výsledků rá-
dlogeodetických měřeni, str. 47-48

TI' e n k o v, t. - K a c a I' S k I, 1.: Fotogrammetrlcký způsob
určeni objemll těles pomoci Slmpsonova vzorce, str. 49-55

Ber e z i n, O. P.: K otázké.m klasifikace cest s povrchem z ne-
pevného materiálu, str. 55-56

K I s 1 j a k o v, I. le.: Snahy o unifikaci kartografických typll
pisma pro automatizované fotosázeci zařízenI, str. 57-63

Tel' ech o v, N. M.: Atlas Slivenského kraje (BLRJ, str. 64-67

Gen i k e, A. A. - B u g a jev, lu. G.: SymposIum představitelů
geodetických sluteb socialistických zemí o elektronických me-
todách měřeni vzll'álenosti, str. 67-73

Ly s k o v, G. A. - N I k i ten k o, V. L.: Národnl konference
o automatických systémech projektováni staveb linlového typu
a o problémech inženýrské geodézie, str. 73-75

ceodezlja, kartograflja, zemeustrojstvo, č. 1/1971

K a c a I' s k i, 1.: Fotogrammetrický systém použivaný při stavbf
silnic, str. 5-8

Vel e v, K. - M I I' Č e v, M.: Využlváni vektorových nahodilých
vellčln pro hodnoceni přesnosti jednostranně připojených
i orientovaných polygonových pořadll, protínáni vpřed a proti·
náni zpět, str. 9-11

V li 1 e v, G. - O II I' V o v a, N.: Geodetické práce při vytyčové.ni·
jeřábových drah, str. 12-15

Maž d I' a k o v, M. aj.: Přesnost výpočtll kubatur při hromadném
odstřeluJ str. 1B-19

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

B o i a d ž i e v, B.: Efektivnost a trvanlivost bodů katastru, str.
20-22

S t a n č e v, N.: K deformaclm plastických map, str. 23-24
G a ž d z i c k I, I.: Elektronický počitač GEO-2 a jeho použiti při

automatizaci geodetických výpočtu v Polsku, str. 25-28
B a n k o v, N.: Současné směry v konstrukci geodetických při-

strojů, str. 28-30

Bal d ž I e v, V.: Národnl vědeckotechnická konference o otázkách
pozemkového katastru, str. 32-33

O a k o v s k a, 1.: Národnl konference o otázkách střednlho geo-
detického a důlně měřického školstvi, str. 35

Pal i k I' uš e v, B.: Požadavky geodetické výroby na středně
technické geodetické kádry, str. 36-38

Pen k o v, P.: Okresni konference o otázkách doplněni a obnovy
plánů obydlených míst, str. 39

Nové vedení Hlavní technické organizace, str. 401
Geodeti a ochrana architektonických památek, str. 402-406
B Y c h a w s k i, ';['.: III. dny geodézie a kartografie v Poznani,

str. 406-408

G I' z Y b o w s k i, F.: Porada na téma technických a ekonomických
informací v geodézli, str. 409-411

B I' o k m a n, L.: Okresní archivy geodetické a kartografické do-
kumentace ve službách Informatiky, str. 412-414

Lip I ti s k I, B.: Poznámky k organizaCI městských pozemků,
str. 415-416

W a I' c h o I, S.: Význam právnich opatřeni pro vypracováni pro-
jektu scelováni pozemků, str. 416-419

Br y 5, H.: Vliv vodorovné diferenciálni refrakce na optické mě·
řeni vzdálenosti, str. 419-423

G I' o ID Y s z, I. - P i e 1 o k, I.: Periodické měření vychýlení prů·
myslových komínů pomoci hydrostatického sklonoměru podle
návrhu mgr. inž. S. Sawczuka, str. 424-426

P I' Ó S Z Y ti s k I, W.: Určení vlivu nesvislOSti točné osy přístroje
na měření odchylek bodů od svislé osy, str. 427-428

1 e Ž, B.: Plošná chyba na mapě v pojetí jiných vzorců, str. 428-430
1 a I' o ti s k I, A.: Měřeni vzdáleností dálkoměrem DlSTOMAT 01 10

v Nlgérli, str. 431-432

N lep o k Ó 1 c z Y c k i, M.: Pokus o modernizaci stereoautografu
1318 EL, str. 440-441

K u j a w s k i, E.: Několik poznámek k budování geodetických
podkladů pro fotogrammetrické snimky říčních břehů podléha-
jíclch ničivému působeni vody, str. 442-443

C Y t o w s k i, H. W.: Barva a jiné termíny v kartografii, str.
444-446

Przegllld Ceodezyjny, Č. 11/1971

K I o pot o w s k I, J.: Hlavni směry v oblasti další racionalizace
zemědělstvl, str. 450-453

Kongresové rozhovory. 'str. 454
oojmy z VI. kongresu polských techniků, str. 455-456

P ach u t a, S. - K a s o w I c z, I.: VII. schůzka vedoucich a zá-
stupců geodetických společností socialistických zemi, str. 456-458

Lip e I' t, C.: Vědeckotechnická konference Společnosti jugosláv-
ských zeměměřlckých inženýrů a geometrů," str. 458-460

J u z w a, K. - Mel' c I k, S.: Problémy měření jeřábů se zvláštnim
zřetelem na deformace jeřábových drah, str. 460-465

St e 1 m ach, M.: Některé problémy určováni tvarů parcel, str.
466-470

S z c z u I' e k, I.: Regulace kompenzátoru u nivelačniho přístroje
NI-Dl, str. 470-472

S o b i e I' a j s k I, B.: NěkoHk poznámek k Instl'ukci O-II. Smlu-
vené značky a zásady popisu technickohospodářských map,
str. 472-473

K u j a-w s k i, E.: Návrh nové úhlové jednotky a možnosti jejího
využiti pro popis dělených kruhů u geodetických přístrojil,
str. 473

Ber n a s i k, J.: O některých metodách pozemní fotogrammetrie
použitých při výzkumu deformaci staveb, str. 478-:481 '

S a k I a w s k a, B.: Otázka potřeby tiskových forem pro pracovny
zabývajici se reprodukci v malém množstvl, str. 482-484

O I' o z d, W. - :I:e n I e w s k a, M.: Automatizace tvorby radio-
navlgačnlch map SEA-FIX, str. 487-488

1972/52



Revlsta de geodezle, cadastru ,I organizarea terltorlulul, ě. 3/1971

Bot e z, M. aj.: pouliti teorie exaktnl transformace korelai!nfch
měřeni při vyrovnáni trigonometrických sltl, str. 3-19

G u Iu, A. - And r e i, o.: Přesllost měřeni posunil ve svislé
rovině pomocí fotogrammetrie, str. 20-26

C a z a n, C. - Bel e i, t.: Oigitalizace modelu terénu, str. 40-46

S o m i r d o e I a, I. - P o s t a, ~.: Chyba v určeni fáze u při-
strojil pro měřeni délek, str. 47-51

F i I o t t i, D.: Mezinárodnl akce v CSSR, str. 75-77

Revlsta de geodezle, cadastru ,I organlzarea terltorlulul, ě. 4/1971

T U d o r, C.: Aspekty činnosti rumunské topografické a katastrálnl
měřické služby, str. 4-14

G e o r g e s c u, S.: Závěry z porady expertů o problémech pozem-
kového katastru, str. 15-16

M i h li i 1 a, M.: Závěry z porady expertů o problémech topogra-
lického mapováni a o koordinaci geodeticko-topograflckých
prací, str. 17-20

O i n c a, T.: Závěry z porady expertů o problémech organizace
zem6dělských pozemků, str. 21-23

Tom a, G.: Zřizování pozemkovébo katastru v lntravilánech
v okrese la;;i, str. 24-28

Pop a, A.: Poožití katastrálnich map v měřltku 1:2880 a letec-
kých snímků ke zhotovování katastrálních map v m/.!tltku
1:2500 pro intravilány v okrese Timi~, str. 29-34

C o lov a nu, M.: Použití katastrálnl mapy odvozené ze základni
topogralické mapy při zaváděni pozemkového katastru, str. 35-41

Tir o n, M.: Některé aspekty použiti teorie grafů při vyrovnání
nivelačních síti podle záVIslých pozorování, str. 42-48

U r s a n, T. - C e a u ~ u, C.: Několik poznámek k projektováni
a realizaci srovná va ci základny pro komparaci elektronických
přistrojil, str. 49-56

B li I u, V. aj.: K variaci přlstrojově osobnl rovnice na základnlm
astronomickém bodě Oealul Piscului a její vliv na přesnost
určeni délek na Laplaceových bodech, str. 57-65

B o I d, I.: Zvláštnosti organizace pozemků v podmlnkách hydro-
melioračnich pracl se zřetelem na zemědělské podniky, str.
66-73

vermessungslechnlk, č. 4/1971

Pat e i s a t, M.: K 25. výroči od založení Jednotné socialistické
strany Německa, str. 121-123

A I ber t, I.: Odpovědnost vědců v socialismu, str. 123-127

Fr e u n d, W. - G I a s s, H.: Redukčnl tachymetr Oahlta 010,
str. 127-129

S I P O s, S.: Geodetické práce při stavbě budapešťské podzemnl
drflh y, str. 130-134

K r a s t e v, I. 1.: Geodetické prflce při pr:>jektovflnl vísutých la'
nových drah, str. 135-138

O li r s e I, I.: systém vzdělflvflnl a kvalifikačnl struktura ve vyvl-
jejlcím se společenském systému socialismu v NDR, str. 139-144

Tli P f e r, F.: Jak velkfl je NDR?, str. 145-147
N i s c han, H.: tnformačnl vědy a tematickfl kartografie - vzta-
hy a možnosti využití poznatků, str. 149-153

vermessungsteLhnlk, č. 5/1971

S Yd o w, G.: Zajištění výrobní kvality v zeměměříctvl, str. 162-164
Ber g e r, F.: Programový systém "TRASS-OPTI" pro výpočet že-
lezničnich tras, str. 165-169

W a I t her, R.: Nové formy vytyčovacích podkladů pro trasy
liniových staveb, str. 169-173

Ber g e r, F.: Digitfllnl model terénu, str. 173-176
K o c h, W. G.: Program pro automatické zhotovováni plošných
kartogramů, str. 176-178

O li r h o f e r, G. - P u s t k o w s k i, R.: Standardízace turistic-
kých mapových značek, str. 178-180

Ber n a t z k y, K.: Některé oborově specifické aspekty vědeckého
studia pracovní činnosti, str. 180-182

W i r t h, K. H.: Tužková kresba schopná reprodukce, str. 182-183
S a a I, W.: Zvýšené požadavky na zeměměřictví, str. 183-184
r I i t z k o, K.: Cesty ke zvýšeni informačnlho efektu vědeckých
časopiseckých článků správným adresovflním a racionálnl struk-
turou příspěvků, str. 185-188

~I o b i u s, G.: Studium přesnosti měření vzdálenosti základnovým
redukčním tachymetrem BRT 006, str. 189-193

528:330.414 (437.1/.3) ,,1972"
KOUBA, J.
Tiches résultant du plán des organisations COGK
Administration tchi'!qlle de géodésie et cartogra-
phie) pour I'année 1972.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 2,
pages 27-28.

Etat actuel d'édification du ressort ČÚGK poUl'
l'accomplissement des taches planifiées pom l'an-
née 1972. Taches principales et buts de ČÚGK
pendant cette arunée. Prémisses du ressort poUl'
l'accomplissement des taches relatives au plan
quinquennal et la suite des travaux se rapportant
i\ la prognose der travaux géodésiques et carto-
graphiques.

528.14
KUBAčEK, L.
Au sujet des valeurs compensées (fin).
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 2,
pages 28-31, 11 lit.

Compensation effectuée d'aprěs le principe du
maximum d'authenticité. La mei1leure compen-
sation possible. Compensation comme résultat
d'une décision.

347.235.11 (437) :681.3.01
KRUDENC, J., NIPL, Z.
Création ďune totalisation complexe ďapel'llus de
secteur sur les surfaces cultivées ďaprěs les don-
nées de I'évidence des bien-fonds sur ordinateur
DP 100.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 2,
pages 31-38, 6 tableaux.

Expériences acquises par l'exploitation intégrale
des données de la totalisation complexe d'aper-
~us de secteur par une station de machines cal-
culatrices (tabulatrices). Travaux effectués par
les Centres de géodésie. Etats résultants et possi-
bilités d'exploitation de ce moyen de totalisation
dans les régions. Mise en valem économique de la
nouvelle maniěre de totalisation.

528.5:65.012.122

KOČETOV, F. G.
Chaines ďorganisation technique et perfection-
nement des appareils géodésiques.
Geodetic'ký a kartografický obzor, 18, 1972, ND 2,
pages 38-39, 2 illustrations.

Traitement de la plus simple appli::ation des chat-
nes d'organisation technique. Modes d'emploi sim-
ples, opérations, actes et canaux de liaison.

528.007.2:278 (437.6) 331.11
Placement des ingénieurs-géodésiens, sortant de
la Faculté de constructions de la Haute Ecole
Technique Slovaque li Bratislava.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 2,
pages 40-43, 4 tableaux.

Aper~u temporaire et éducation ďanciens étu-
diants. Spé::ification du placement des travailleurs
qualifiés. Classement des travaux effectués ďaprěs
les catégories. Orientation perspective des profils
ďanciens étudiants_
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• nivelačních přístrojů

• a theodolitů ve svém závodě 11
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OPRAVUJE SPOLEHLIVĚ

• Theodollty a nlvelačnr přrstroje (velké)

• ve své opravně na

Sběrny:

31 - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha I, Vodičkova 30
33 - Praha I, Jungmannova 14
34 - Praha 5, Janáčkovo nábi'. 15
35 - Praha 3, Táborltská 16

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
41 - Liberec, ti'. 5. května 32
42 - Plzeň, Tylova II

43 - Ostrava I, Milrčova 4
45 - Olomouc, ti'. Osvobovenl 27


