
Vyšší produktivitou práce k vyšším reálným mzdám
Dr František Jabůrek, ÚSGK 331.024.3:526.003

.Ekonomickým základem růstu reálných mezd a
zvyšování životní úrovně pracujících v naší vlasti
je nepřetržitý růst produktivity práce. Proto naše
národní hospodářství plánuje každoročně růst pro-
duktivity práce ve všech sektorech průmyslu a ze-
mědělství. .
V naší druhé pětiletce má být ~ysokého Í'ozšíření

výroby dosaženo z 9/10 růstem produktivity práce
a pouze z 1110 zapojením dalších kádrů do pracov-
ního procesu.
Také v geodesii a kartografii má být během druhé

pětiletka produktivita práce podstatně zvýšena.
Ústřední správa určuje plánovaný růst produk-

tivity práce jednotlivých ústavů v celkovém objemu
prací na jednoho pracovníka, a to na základě ekono-
~ických rozborů úrovně produktivity dosažené v mi-
nulých obdobích s přihlédnutím k celostátnímu plá-
novanému růstu vývoje produktivity.
Hlavní úkol v dosahování plánované produktivity

práce pak připadá vedením ústavů a všem pra-
covníkům. .
Dosavadní zkušenost ~kazuje, že účinnému řízení

růstu produktivity práce nebyla dosud věnována
dostatečná pozornost. Ukazatele růstu produktivity
práce byly dosud sice téměř vždy splňovány, nelze
však říci, že těchto výsledků bylo dosahováno vždy
žádoucími způsoby.
Okolnost, že produktivita práce je plánována

v celkovém objemu prací na 1 zaměstnance, vedla
u některých ústavů k tomu, že zajišťovaly plánovaný
růst produktivity prodlužováním pracovního času,
nebo, p!ipouštěním takové praxe u výrobních pra-
covmku.
Tento způsob dosahování růstu produktivity je

velmi pohodlný, neboť neklade vysokých požadavků
na ekonomické rozhodování a operativní a konkretní
řešení výrobních otázek. Že takováto praxe je nežá-
doucí a v lpnoha případech škodlivá, není třeba
podotýkat. Tato vec byla zčásti vysvětlena v článku
o práci v úkolu, uveřejněném v březnovém čísle
tohoto časopisu.
Uvědomujeme si nlJsprávnost této praxe, zejména

dnes, kdy v resoluci UV KSČ z 23. 3. 1956 bylo jako
perspektivní cíl vyty-čeno zavedení. 7hodinové doby
pracovní již během druhé poloviny pětiletky.
Rozbor produktivity v rámci celého ústavu bývá

však zpravidla velmi složitou záležitostí, neboť sebe-
přesnější ukazatele získané z průměrných čísel jsou
ovlivňovány celou řadou činitelů, kteří zpravidla
způsobují skreslení výsledného ukazatele.
V první řadě působí tu změny v druhovém složení

prací, které pro různé objektivní i subjektivní pří-
činy mohou být poměrně časté a mohou podstatně
skreslovat celkový obraz. Proto v některých přípa-
dech nelzti na první pohled zjištit ani vazbu výsled-
ného ukazatele produktivity práce na plnění plánu
a na ukazatele průměrné mzdy, jestliže nastaly
z~ěny v druhovém složení prací.

V souvislosti s tím, je nutno si uvědomit, že druhové
složení prací může podstatně ovlivnit i ukazatele
průměrné mzdy, protože změna v druhovém složení
prací může být provázena i změnou ve složení pra-
c~v~íků, dělníků a inženýrsko-technických pracov-
mku.
Kromě toho hraje tu důležitou úlohu i vzájemný

poměr rozsahu normovaných a nenormovaných prací.
V socialistické výstavbě je určována výše a vývoj

mezd jednak snahou o maximální snížení podílu
mezd ve vlastních nákladech a dále snahou o zvýšení
reálných i absolutních mezd, a to při dodržování
hlavní zásady, aby produktivita práce rostla rych-
leji než mzdy. Tyto zásady jsou rozhodující při se-
stavování plánu práce.
K zajišťování růstu produktivity nemá docházet

ne;ustálým zvyšováním intensifikace práce výrobních
pracovníků, ani prodlužováním jejich pracovní doby.
Plánovaného rychlejšího růstu produktivity má

být dosahováno při normální intensitě práce a při
dodržování zákonné normální pracovní doby.
Velmi důležitým prostředkem k zabezpečení úrovně

výdělků všech pracovníků je plán technicko-orga-
nisačních opatření (TOO), neboť se jím zajišťuje, aby
pracovník vyrobil více a mohl získat i vyšší mzdu
než dosud, při téže intensitě práce.
Využití těchto možností spočívá jak na zaměst-

nanci, tak i zejména na vedení ústavu. Proto plán
T00 je velmi důležitou součástí kolektivní smlouvy,
která musí být bedlivě sledována a kontrolována
samotnými pracovníky v jejich vlastním zájmu.
Základpimi prostředky, kterými je třeba přímo za-

jišťovat plánovaný růst produktivity práce jsou:
1. zlepšení organisace práce,
2. mechanisace, lepší využití strojů, přístrojů a za-

řízení,
3. lepší využití pracovní doby a snížení ztráto-

vých časů,
4. zavádění nové techniky,
5. zvýšení kvalifikace pra;covnÍ.ků.
Mezi nejdůležitější prostředky, jimiž se zajišťuje

růst produktivity práce nepřímo, patří socialistické
soutěžení a pobídkové formy mzdy.
Přenesení průměrných ukazatelů produktivity

práce, které vyplývají z plánu ústavu, do oblasti
konkretní práce činí většinou jisté obtíže. Přesto
však je nezbytné tento krok podstoupit, neboť
konkretní práci nutno řídit konkretními opatřeními
a zásahy do organisace výroby a pracovního procesu
tak, aby úkol a cíl nebyl vzdálen chápání pracovníka,
na jehož iniciativě a· snaze záleží v první řadě,
bude-li růstu produktivity dosaženo.
~(dyž se podaří tato konkretní opatření uplatnit

a v praxi zavést, je nutno bedlivě v součinnosti se
všemi zúčastněnými pracovníky sledovat jejich účin-
nost a vliv, jaký mají na dosahování růstu produk.
tivity práce. .
K tomu účelu bude třeba vybavit také vedoucí
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provozů a postupně i další vedoucí pracovníky evÍ-
denčním materiálem, na jehož základě budou moci
provádět rozbor vlivů, které působí na produktivitu
práce a na jejichž základě pak mohou prová:dět kon-
kretní opatření.
Z toho důvodu budou ústavům dodávány tabelo-

gramy, zpracované strojně-početní stanicí, z nichž
lze sestavit výsledné ukazatele produktivity práce,
členěné podle provozů, později případně podle druhů
prací a to na jednoho výrobního pracovníka, na
jednoho inženýrsko-technického pracovníka výrob-
ního i na skutečnou hodinu.
Tabelogramy obsahují i údaje o výdělku v tomtéž

členění, takže ústavy mohou z těchto údajů čerpat
základní materiál pro vypracování rozborů vývoje
růstu produktivity a růstu mezd.
Stejně tak budou ústavům k disposici tabelogramy

s údaji o plnění výkonových norem podle druhů
prací. Také tyto údaje budou cenným vodítkem
řídících orgánů k sledování účinnosti jednotlivých
technicko-organisačních opatření, uskutečňovaných

ve výrobním procesu. Kromě toho povedou jistě
i k zpřesnění rozpisů plánu na pracovníky a k zkva-
litnění mzdové politiky. Přispějí k prohloubení tech-
nické i ekonomické stránky řízení práce.
Ukazatele produktivity budou tak přiblíženy vý-

robním pracovníkům a vyvolají vzrůst socialistic-
kého soutěžení, snahu o ovládnutí vyspělé techniky,
o přejímání pokrokových zkušeností od vyspělejších
pracovníků a o získávání vyšší kvalifikace. Po~nítí
také vzestup zlepšovatelského a novátorského hnutí.
Z těchto dílčích výsledků bude moci i ústav jako

celek přikročit k·mnohem lepšímu a skutečně ekono-
mickému zabezpečování plnění celoústavních uka-
zatelů, zejména růstu produktivity a růstu výdělků,
jimž nebyla dosud věnována potřebná pozornost.
Po skončení etapy budování pokrokové základní

organisace mezd v čsl. geodesii a kartografii,· která
probíhala v minulých dvou letech, nastupujeme nyní
další a významnější etapu vývoje naší mzdové po-
litiky, která nám otevírá široké perspektivy k úspěš-
nému a včasnému splnění úkolů druhé pětiletky.

Cesta, prostředky a cíl zvyšování produktivity práce
v geodesii a kartografii 526.9:331.024.3

Ing. Dr f'áclav Burda, Státní ústav dopravního projektování v Brně

~,Produktivita práce je nak~nec to nejdůležitější a hlavní pro vítězství
nového společenského řádu. Kapitalismus vytvořil produktivitu práce, za
feudalismu nevídanou. Kapitalismus může být a bude definitivně poražen
tím, že socialismus vytvoří novou, mnohem vyšší produktivitu práce."

1Y.epřetržitý růst produktivity práce yyplývá přímo ze základního ekonomického zákona socialismu. Lenin
1
)

Ukolem pojednání je upozornit inženýry a techniky na obsah vědeckého řízení práce, jehož znalost a aplikace
je nezbytná, aby vedoucí i výkonné složky ve vzájemné harmonisaci a koncentraci všeho úsilí pracovaly při nezvy-
šované fysické i mentální námaze výkonně a hospodárně.

Vědecký a pracovní nástin zeměměřictví

Zeměměřictví je jedním z nejstarších pracovních
a vědeckých oborů inženýrských. Máme doklady
velmi staré. Již Egypťané měli zeměměřiče, starající
se o růst jejich měst a zemědělství. Babyloňané,
jimž se přičítá sestavení kalendáře a u nichž domo-
vem byla astronomie, také již měli značné měřické
znalosti. Nejstarším dokladem pracovní organisace
je starobabylonský plán polí z roku 3000 před n.I.,
v němž nalézáme parcely ve tvaru rozličných geo-
metrických obrazců, výpočty jejich výměr pomocí
aritmetického středu, prvky dělení kruhu a dal.2)
Počátek geodetické vědy jest však hledat v Egyptě.

Dokladem je papyrus Rhind,3) účelně sestavená
učebnice o výpočtu základních geometrických
obrazců.
Herodot uvádí, že Egypťané již kolem roku 1700

před n. I. měli katastr a znali sluneční hodiny
(gnomon), které p~užívali k určování meridiánu.
Gnomon znali také Zidé, jak dokazuje Jesaia. Kolem
r. 600 před n. I. Řekové začali shromažďovati dě-

1) V. I. Lenin, Velká iniciativa. Vyhrané spisy, sv. II. SNPL
1954, str. 473.

2) Dokázal Lehmann 1889 a 1896.
3) Vznik se datuje roku 1700 před n. 1. Papyrus je uložen

v Brit. museu.

\

dictví dřívějších národů a sídlem geodetické vědy
učinili Alexandrii. vývoj je charakterisován zná~
mými jmény Pythagoras, Sokrates, Plato a Aristo-
teles. Heron (284-221 před n. 1.) sestavuje prvou
knihu praktické geometrie, která platí bezmála
2000 let· (až do novověku) za nejlepší učebnici,
Eratosthenes (275-194 před n.I.) určuje prvně pro dél-
ku meridiánového kvadrantu hodnotu 11 573 750m,
která za 200 let později je Posidoniem měněna na
9 953 425 m. Okolo roku 130 po poč. n. I. vytváří
dodnes platné kuželové zobrazení Ptolemeus. Jím však
,je uzavřena vývojová epocha, poněvadž poté až do
pozdního středověku upadá geodesie v zapomnění,
a jediné co zůstává či vzrůstá, je pracovní a technická
zručnost měřičů, stojící na zkušeÍlOstech římských
agrimensorů. I když po vědecké stránce Římané nic
nového nestvořili, dali zeměměřictví právní á přísně
organisovan(}u formu v rámci státu. Ve středověku
převzali od Řeků vědecké vedení Arabové, jejichž
kalif AI-Manum dal přeložit stěžejní dílo Ptolemeovo
do arab'štiny pod názvem Tabrier al-Magesthi. Jak
známo, dal "Almagest" Friedrich Barbarossa přeložit
do latiny, při čemž řada názvů zůstala arabská
(jako alhidáda, zenit;nadir, algebra a daI.). Arabové
také se~tavili v roce 1154 mapu světa a mapu
Fra-Mauro, na tehdejší dobu vynikající mapová díla.
Bylo by zajímavé podrobně sledovat jednotlivé
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stupínky vývoje, ale podstatné rysy jsou známy a lze
jen heslovitě připamatovat: dalekohled Keplerův
(1571-1630) - stupňová měření Dr Fernelleho, urču-
jící délku zemského kvadrantu na 10 on 000 m -
topografická mapa Ph. Appianusa, na podkladě mě-
ření v letech 1554-1563 (do konce 18. stol.- nejlepší
topografická mapa) - Snelliova metoda výstavby
trojúhel. sítí (základna Bergen op-Zoom 327 m) a
odvození délky kvadrantu 10 004 OOOm- Napierovy
logaritmy, yřínos k produktivitě výpočetních prací -
metrický systém - katastrální měření Soldnerova
v měřítku 1 : 5000 roku 1808 v Bavorsku - oblou-
ková a stupňová měření - geofysikální metodY') atd.
Pro zvyšování produktivity práce má velký vý-

znam neustálý vývoj pomůcek a strojů: na př. mě-
řických strojů Zeissových, Wildových, strojů počíta-
cích, metod mechanických, hlavně fotogrametrie po
prvé světové válce, konstrukce téměř automaticky
pracujících strojů překreslovacích a vyhodnocova-
cích pro všechna měřítka map, planimetrů a j.
Ihned po skončení druhé světové války přicházejí
další zlepšení, zvyšující dále produktivitu prací, je-
jichž výčet nemůže ani být úplný. .
Ať již jde o automaticky se urovnávající nivelační

stroje (s pomocí kompensátoru, který během půl
vteřiny horizontuje stroj s přesností 0,3 obl. vteřin,
takže lze dosáhnout· během 8 pracovních hodin
250 přestav), o dvouokruhové theodolity Dr Wilda
(zemřel 26. 12. 1951), o vysoce světelné zrcadlové
dalekohledy, o kulovitá ložiska theodolitů s pevnou
centrovací tyčí, o využití fotografické registrace;
o souřadnicové stroje Coorapid (Rost, Wien) ve veli-
kosti psacího stroje, umožňující výpočet souřadni-
cových hodnot nebo směrníků s kapacitou 100 bodů
Za hodinu, o přístroje pro přímé měření azimutů, sta-
vějící se pomocí prudce rotujícího setrvačníku do
roviny meridiánu (20.000 obr/min) a o mnoho dal-
ších, nehledě k odklonu od klasických metod k me-
todám fysikálním a hlavně k vysokofrekventní tech-
nice. Jezajímavé, že vývoj se i vrací k osvědčeným
metodám dřívějším, které zlepšuje, jako na př. k mě-
řickému stolu (Dahlta s kartirovacím strojem, stůl
Bjerhammarův), k použití dvou theodolitů, způsobu
používanému již během prvé světové války v Ra-
kousku,5) ve spojení s polární nebo pravoúhlou me-
todou aneb metodou měř. stolu, který skýtá racio-
nální postup, zrychlující polní práce, zmenšující
potřebné tahy na minimum, zvyšující přesnost a
zmenšující redukční výpočty za použití běžných
strojů.
To vše je nutno uvážit, prostudovat a v praxi

případně aplikovat, nepouštět však se zřetele ne-
ustálé vlastní zlepšování, spočívající v odstraňování
konstrukčních nedostatků, v konstruování výkon-
nějších strojů a pomůcek, v zlepšování pracovních
postupů a v celkovém optimalisování prací.
Výstavba ČSR klade na geodety a kartografy nové

požadavky.6) Aby je bylo lze úspěšně a· včas splnit,
musí se hledat takový postup, který by byl v sou-

, 4) Podrobněji Burda, Historický vznik myšlenky isostase.
ZO 1941, Č. 3, str. 43-'-46.

6) ProJeld, Die Schnittmethode. O. Z. f. Verm. 1923. Též
Hofmann, Jena 1952.

6) Průša, Úkoly geodesie a kartografie. GaKO 1955, Č. 1,
str. 1-2. - Štorkán, Aktiv vedoucích pracovníků gt:odesie a
kartografie. GaKO 1955, Č. 1, str. 21.

hlase s hospodářským rozvojem. Nesmí se zapomínat,
že právě speciální činnost, jíž zeměměřictví je ve
svém celku, je k tomu přím~ zavázána. Geodetická
věda dnes nemusí zabíhat jen do oblasti vědy popi-
sující a vysvětlující, nýbrž je povinna doplňovat
souhrn metodických poznatků novými zákony pra-
covními se zřetelem k potřebám společnosti. Vědní
souvislost je dnes žádána mezi geodesií, kartografií a
geografií, jejichž společným úkolem je zaměření, vy-
obrazení a vědecké vysvětlení téhož objektu. Me-
tody pracovní pak musí doslova lpět na vnější hos-
podárnosti všech prací a každý pracovník musí být
prodchnut snahou dospět k nejvyšším výkonům zvý-
šením produktivity vlastní práce ať řídící či výkonné
a veden touhou po pracovní harmonii.

Některé významnější přímé snahy optima-
lisační

Roku 1822 vydává Schwerd spis,7)ve kterém uvádí,
že lze 'v kratším čase, s menší námahou a menšími
náklady získat základy velkých triangulací.
I pozdější autoři se obírali vesměs problémy hos-

podárnosti pozorování a výpočtů.S)
Předmětem soustavného rozboru výkonnosti a

hospodárnosti se nestala žádná měřická metoda ve
svém celku,9) až teprve po prvé světové válce se
objevují studie o hospodárnosti pozemní a letecké
fotogrametrie.10)
S menšími studiemi výkonnosti a úspornosti se •

shledáváme při příležitosti popisu konstrukce nových
strojů měřických, překreslovacích a vyhodnocova-
cích a při zavádění optického měření délek. Poněkud
většímu zájmu se těší busolní měření a tacheometrie,
hlavně po stránce praktického provádění měření,
zapisování údajů, způsobu odečítání nití,používání
tabulek, interpolace vrstevnic atp. O skutečné roz-
bory_ pracovní ovšem nejde (s výjimkou u staršího
rozboru práce s měřickým stolem),'poněvadž není uva-
žována pracovní s()uvislost (na př. počet pracovníků,
úkol, způsob provedení a pod.). V roce 1953 vychází
v NDR prvý díl kolektivní práce,lI) pojednávající
o zeměměřické praxi. Praktické cíle a usměrnění
pracovního výkonú také sleduje návod,12)vyš)ý téhož
roku.
Závěrem nutno konstatovat, že k souvislému stu-

diu zeměměřické práce a jejího včlenění v plánované
úkoly dosud u nás nedošlo také především proto,
že není dostatek statistického materiálu. Bude však
úkolem nejbližší doby, aby k zvládnutí předem na-
stíněných úkolů byly vytyčeny i prostředky, jejichž

7) Schwerd, Die kleine Speyerer Basis oder Beweis, daB man
mit einem geringen Aufwand an Zeit, Miihe und Kosten durch
eine kleine, genau gemessene Linie die Grundlage einer groBen
Triangulation bestimmen kann. 1822.

S) Viz podrobněji Hruban, vývoj ekonomie pozorování v /l;eo-
desii. ZV 1938, Č. 2, str. 21. - Michael, K.-Slawik, K., Was
heillt Wirtschaftlichkeit im Vermessungswesen. Wichmann,
sv. 6 (1936).

9) Elznic, Geobibliografie. Praha 1944. - Bibliografie Das
deutsche Buch. Buchhandler- Vereinigung GMBH-Frankfurt/M.
(Lange, Maxwell& Springer LTD, London).

10) Růžička, J., Hospodárnost fotogrametrie pozemní a le-
tecké. Praha 1922. Příloha Věstníku MAP.

11) Das Vermessungswesen in der Praxis. I. díl (Instru-
m~ntenkunde - Triangulation - Streckenziige - Tachyme-
tne -' Teilungsrechnung - Absteckungen). Berlín 1953.

12) Fortfiihrungsanleitung fiir ďas Vermessungs- und Ka-
tasterwesen. 2. vyd. Berlin 1953.
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použití zaručí splnění požadovaných úkolů v čase
pokud možno krátkém. Nastíněný pracovní vývoj,
během kterého se jen poskrovnu hromadily pracovní
poznatky, dokumentující však stáří geodetické vědy
a jejího důležitého postavení v minulých společen-
ských soustavách, klade na současnou generaci země-
měřickou čestný úkol: provést synthesu poznatků
a na tomto základě vybudovat optimální metody,
hodící se pro splnění současných plánovaných úkolů.
Vzpomeňme si na zvládání úkolů te:reziánského ka-
tastru. Od té doby byl však učiněn velký pokrok jak
vědecký, tak i pracovní a odpovídající musí být proto
i dnešní řešení.
Řešení musí vycházet z oprávněného předpokladu,

že každé lidské konání může být anlllysováno až
~ základním prvkům, a že tyto pn;ky mohou být
předurčeny a uspořádány v organisovaný a účelný
postup, představující nejlepší kombinaci, aby se do-
sáhlo žádaného výsledku.
Celkový akční plán musí být založen na přesném

vědění toho, co se chce, aby lidé dělali, a veden sna-
hou, ahy výkon hyl proveden nejlepším a nejlev-
nějším způsohem. K optimálním způsobům lze dojít
zkusmo jen velmi pozvolna, mnohem rychleji však
přísnou analysou a synthesou, lépe všemi metodami
vědeckými, vytvářejícími vědu o práci, jejíž vývoj
a vědecký ohsah hude v dalším alespoň nastíněn.

vývoj vědeckého řízení

Prvým náznakem vědy organisační hylo zhospo-
dárňování výroby a odstraňování ztrát, které později
krystalovalo v t. zv. racionaJisaci.I3) Bylo ponej-
více propagováno v Americe a v Anglii, kde demohili-
sace průmyslu po prvé světové válce přinesla vážné
hospodářské poruchy. Mezi provádějícími hylo hodně
těch, kteří v návrzích řešení prokázali hlubší záměry.
V jejich myšlenkách se j'iž rýsovala nová věda tech-
nická, vědecká organisace a později řízení (vedení),
rozrůstající se ve světové hnutí, zasahující vedle
sféry organisační hlavně ohlast hospodářskou. Aby-
chom dospěli k správným závěrům, musíme hnutí
posuzovat ze tří hledisek:

1. politicko-ekonomického,
2, sociálního a
3. technického (inženýrského).

Hledisko prvé je velmi důležité. Racionalisaci se
zřetelem na ně nelze prohlásit za dobrou nebo za
špatnou: záleží na tom, kde, proč a jak se provádí.
Při tom je nutné si ujasnit dva pojmy: pracovní
intensitu a pracovní produktivitu. Pracovní
intensita je práce, vykonaná za určitou dobu. Tuto
pracovní intensitu, lze stupňovat větším přičiněním,
větším úsilím, spojeným s větší námahou, a to huď
shora (od představených) nebo zdola (od pracov-
níků). Pro stupňování pracovní intensity jsou však
individuální konstrukcí lidského or~anismu předem
dány jisté meze. Pracovní produktivitu lze definovat
jako ninožství výrobků za určitou dobu. Zvýšením
pracovní intensity lze obyčejně zvýšit i pracovní
produktivitu, ovšem vzájemná závislost je značně
složitá, na př. nutno počítat s únavou. Prameny ke

13) Racionalisace je základní metodou vědecké organisace:
je soustavným promyšleným úsilím o hospodárnost v lidské
činno~ti.

studiu vztahu skýtá historický vývoj organisace
práce.
Pokud se racionalisace uplatňovala především ve

sféře hospodářské,. kde vlastně vznikla, dá se mluvit
ve smyslu historickém o racionalisaci jakožto nauce,
která předcházela vyhudování nauky o vědeckém
řízení. Dílčími složkami racionalisace jsou dělba práce,
spojování práce,14) specialisace,15) odstraňování ztrát,
.mechanisace, centralisace, decentralisace, koncen-
trace, koordinace, normalisace a zjednodušování.
Každou lidskou činnost doprovází organisace. Je

třeba vyslovit předpoklad dobré organisace, neboť
je zajisté myslitelná i organisace špatná. Organisace
(systém) je výsledkem organisování,16)
V podstatě spočívá v průzkumu17), rozhoru (ana-

lyse)18)a skladu (synthese)l9). Organisace je v určité
fázi neměnná, měnitelná jen dalším organisováním
čili reorganisací, která musí být vývojovým zdokona-
lením dosavadní organisace. Pojem reorganisace vy-
jadřuje začasté jakoukoliv změnu organisace a vnáší
tak princip dynamiky do výchozího pojmu organi-
sace, který je ve své podstatě statický.
O vědecké reorganisaci dá se však mluvit jen tehdy,

má-li za účel zřízení vývojově dokonalejšího řádu.
Jinak se reorganisace zvrhá v desorganisaci.
Vědecká organisace je organisací vyššího stupně,

vytvořenou podle vědeckých poznatků a metod.
Věda razí cestu prohlouhenějšímu poznání a usměr-

ňuje praktickou i}innost. Vědecká organisace se .snaží
vyloučit vliv neověřených teorií, jejichž použití
v praxi by mohlo vést k neúčelným investicím.
Každý útvar má nějaký úkol a cíl v lidském spole-

čenství. Toto účelové hledisko je vodítkem při hod-
nocení činností a vztahů jeho jednotlivých dílčích
činitelů. Výsledkem hodnocení je posloupnost jed-
notlivých funkcí (činností i vztahů). Nejlepším vý-
konem a sladěním funkcí se uvádí statický obsah
organisacé ve vývojový pohyb (t. zv. dynamickou
organisaci), jehož cílem je vědecké řízení. Organisace
hez řízené činnosti by neměla smyslu. Řízení bez
pečlivě a pevně stanovené organisace by selhalo.
Řízení je pojmem dynamickým.
Tak dospíváme k vědeckému řízení, které

vedle metod vědecké organisace (t. j. metod věd pří-
rodních, technických, metody organisační a raciona-
.lisace) užívá též plánování, kooperace a kontroly.20)
Protože organisace i řízení jsou určeny pro usku-

tečnění určitého úkolu a dosažení určitého cíle a
protože se tyto úkoly a cíle mění podle potřeh člo-

14) Spojováni práce je slučování příbuzných úkonů v pracov-
ním postupu nejvhodnějšími prostředky v zájmu ekonomisace.
Postup je týž jako u dělby práce.

15) Specialisace je soustředění úsilí výlučně na určitý úsek
činnosti v zájmu jejího zdokonalení. Je jedním z průvodních
zjevů dělby práce.

16) Organisování je souhrn činností, dávajících složkám urči-
tých útvarů uspořádání nezbytné k splnění vytčených úkolů.

17) Průzkum je zjišťování všech skutečností jakýmkoliv způ.
sobem. Je zjištěním daného stavu, přímým zjišťováním sku-
tečnosti nebo nepřímo, na podkladě dat, záznamu, statistik,
evidencí a jiných pramenů.. .

18) Rozbor (analysa) je zkoumání všech dílčích složek a či-
nitelů průzkumem zjištěných.

19) Sklad (synthesa) je shrnutí poznatků rozborem získaných
k určení předpokladů a podmínek pro dosažení žádoucího cíle.

20) Definice nalezne čtenář v pojednání Rurda, Organisace
a řízení zeměměřických prací. Z 1954, č. 4, str. 42-46.
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věka a daných prostředků, jež jsou podrobeny změ-
nám přírodním, sociálním a pokroku vědy a kultury,
podléhá též organisace a řízení změnám.

Další praktické poznámky21)
Praktické řešení všech otázek by bylo velmi snadné,

kdyby bylo lze sáhnout do příslušné zásuvky a vy-
táhnout návod, jak postupovat. Je proto nutné
ihned předem zdůraznit, že hledající nalezne v bohaté
literatuře o organisaci téměř úplný systém provádění
pracovních studií (pohybových, časových, výrobních
i únavy), studia lidské práce, jejího plánování asle-
dování (najmě grafického) a mnoho dalšího, což
spolu se zkušenostmi mu dovolí vypracovat základní
organisační strukturu, zvláště přihlédne-li k vývojové
tradici zeměměřického pracovního oboru.

Těžší se vše, jeví v příp:-..dě uvádění organisace
v život. Bylo již uvedeno, že hnutí musíme posuzo-
vat 'Ze tří hledisek: politicko-ekonomického, sociál-
ního a technického. :Prvé i druhé hledisko je v pod-
statě platně řešeno a všímá si hlavně odměny za
práci, ochrany při práci, výchovy k práci, kontroly
práce, úpravy poměrů zaměstnance ke správě a na-
opak a hlavně celkového zaměření úkolů. I když
v některých případech zůstává ještě mnohé nedoře-
šeno (výkonové normy, hodnocení práce, prémio-
vání), další rozbor si bude všímat především hlediska
technického, které je podstatné a může se státi nejen
základem lepšího konání práce, ale i obecného blaho-
bytu. • .

Zvýšení produkti~ity práce je možné důslednou
racionalisací pracovního a výrobního procesu. V prvé
části jde o výběr vhodných pracovníků, účelné po-
užití člověka při práci, která vyhovuje jeho schop-
nostem, o zjednodušování pracovního procesu a vy-
lučování všelio zbytečného i neúčelného (i pohybů).
V druhé části si musíme všímat jednotlivých fází
výrobního .procesu:

L technické
a) konstrukčně technické,
b) výrobně technické,
c) provozně technické.

2. obrábění materiálu (zhotovování geodetických
a kartografických děl)
a) správa materiálu,
b) určení a příprava,
c) vlastní zpracování.

3. pracovní
a) psychologie,
b) výkon,
c) mzdy.

Je to metoda Gilbrethova, která se opírá o studium
pohybů. Jde o to najíti pro každý výkon nejjedno-
dušší a nejhospodárnější systém pohybů, tak aby
výsledné gesto bylo vykonáno s nejmenším vynalo-
žením energie svalové i duševní. Není pochyby, že
touto cestou možno docílit značných úspor (kon-
strukce Wildových theodolitů), je však zapotřebí při
řešení konkretních problémů, na př. při vyhodnoco-
vacích pracích ve fotogrametrii, opatrnosti. Lidský
organismus vykonává pohyby v určité soustavě dané

21) Praktické poznámky nalezne čtenář též v pojednání
cit. v pozn. 20).

organisací nervového a svalového systému. A tu je
možno, že leckterý pohyb, jenž se zdá zbytečným
se stanoviska technického, má dobrý účel po stránce
fysiologické. Jeví se jako účinek irradiaceuervových
impulsů do spřežených systémů svalových a odvádí
do neškodných drah přebytečnou energň, která by
jinak rušila jemnou koordinaci účelných pohybů.
Pak tyto "luxusní" pohyby jsou často pro pracov-
níka ulehčením a osvěžením. Jich potlačení by vy-
žadovalo ,většího napětí vůle a tudíž způsobilo větší
ztrátu pracovní energie nežli jich provedení.

Proto v zeměměřických pracích každé zjednoduše-
ní, k němuž dospějeme analysou pohybové křivky,
musí být vyzkoušeno na pracovníku samém, dříve
než se předepíše jako pracovní norma.
Racionalisace technické fáze záleží v rozčlenění

výrobního procesu, jeho rozložení na nejjednodušší
výkony, ve vycvičení specialistů a v účelném_rozvr-
žení složek práce na skupiny pracovníků. Ukolem
inženýrů a techniků je učinit práci hospodárnou, t. j.
zmenšit ztráty na zpracovávaném materiálu, na
práci i na čase, potřebném k tomu, aby tyto energie
a hmoty byly učiněny způsobilými pro lidskou po-
třebu.
Velmi svědomitý musí být výzkum výkonnosti.

I když je pozorováním fakt;.. hromaděním výsledků
šetření, pokusem, jímž měníme podmínky výsled-
ného účmku, analysou činitelů, majících vliv na
výsledek a posléze počtem, jímž se snažíme složité
úkazy vyjádřit jednoduchou formulí, vyjadřující
vztah mezi jednotlivostmi, přece se dospěje někdy
k nesprávným závěrům, není-li konečné kritiky vý-
.sledků náležitě užito. Naopak zase mnohé výsledky
jsou pro praxi nejen zajímavé, ale důležité. Tak na
př. zapracovaný technik si osvojuje a v mezích pra-
covních dob zachovává jisté stejnoměrné tempo, které
se mnoho nemění změnou pracovní doby. Zkrácením
pracovní doby se niveau pracovní intensity sice zvy-
šuje, ale zvýšení se rychle ztrácí při návratuk původní
prac,ovní době. Pravidelného výkonu, delší dobu
trvajícího, jsou schopni pouze lidé, jejichž životní
metabolismus má stationární průběh, kdežto pra-
covníci, jichž nervová reaktibilita má oscilační cha-
rakter, se unavují mnohem dříve, a proto též jejich
,výkon v pozdních hodinách pracovních se pravidelně
horší. Pracovní výkony jemnějšího druhu, k jichž
přesnému konání je třeba zvýšeného napětí pozor-
nosti nebo i práce příliš namáhavé po stránce tělesné,
nemohou být udrženy na stejném niveau po dobu
delší 3 hodin. Zvýšení pracovní intensity zlepšuje
nesnadnější výkon po stránce kvalitativní i kvanti-
tativní a má vliv na produktivitu. Avšak zvýšení
pracovní potence zůstává celkem bez užitku při vý-
robních procesech jednoduchých a šablonovitých,
ježto zvýšení kvantity se děje na úkor jakosti. Před-
pokládáme-li pro každé zaměstnání určitý stupeň
obecné inteligence, pak pracovníci s nižším stupněm
nedosahují optima, jsou méně schopní. Pracovníci
s intelige,ncí příliš zvýšenou neznamenají pro ono
určité zaměstnání žádný zisk, neboť práce je jedno-'
duchá a nemohou při ní uplatnit své schopnosti.
Nemají o práci zájem, což se jeví sníženou pracovní
bedlivostí, výkon je nestejnoměrný a nepřesný. Pra-
covník nedostatečně nadaný je brzdou v odpověd-
ném postavení, kde je třeba iniciativy, důvtipu,
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samostatného úsudku, cílevědomého myšlení a od·
horného vědění.

Závěr

Velké možnosti růstu produktivity práce vyplývají
z vlastní organisace práce, založené na uvědomělé

kázni, ze spolupráce pracujících a ze spravedlivé
odměny za práci, odvislé od jejího množství a kvality.
Hyhnou silou růstu produktivity práce je rozvoj
tvůrčí iniciativy pracovníků při zdokonalování tech-
nikya organisace, která se projevuje v socialistickém
soutěžení a rozšiřování zkušeností.

Stroje na zpracování děrných štítků v zeměměřictví
Ing. Dr Oldřich Válka, VÚGTK v Praze

(Dokončení.) 681.177:526

C. Hromadná plošná interpolace
druhého stupně kalkulačním děrovačem

Výpočet rovnic (1) a (2) logaritmickým pravítkem
a tahulátorem podle oddílu B může hýt hospo-
dárným, jak vysvítá z naznačeného postupu, jen
v případě, že jde o velké množství interpolací
transformovaných hodů na jednom triangulač-
ním listě. Se změnou triangulačního listu se mění
i konstanty a hylo hy třeha děrovat nové štítky.
'I)m se tento způsoh stává nehospodárným, je-li
počet transformovaných hodů na listech malý. Tu je
hospodárnějším výpočet za pomoci kalkulačního
děrovače.
Pro výpočet kalkulačním děrovačem je třeha
a) vypracovat pracovní postup (projekt výpočtu)
h) vyděrovat do štítků dané hodnoty a indikaci

(t. j. číslo triangulačního listu, číslo hodu a sady
štítku)
c) vykonat operace podle postupu ad a)
d) sestavit výsledky tal:mlátorem v tištěnou se-

stavu.
Ad a) Úkol vypracování postupu se skládá:
1. z rozdělení štítků na vhodná pole,donichž

hudou děrovány jednak dané h~dnoty a indikace,
jednak pomocné mezivýpočty. Stítky jsou hlavní
(pro každý triangulační li;;t) a pracovní (pro každý
transformovaný hod). Mezivýsledky se nedají vždy
vhodně umístit:n.a jeden štítek (hrání tomu na příklad
podmínky, které musíme při výpočtu respektovat,
že v místě, do kterého má hýt na pracovním štítku
děrován výsledek, nesmí na hlavním štítku hýt
číslo, a pod.). Nastavujeme proto štítek dalšími
a odlišujeme je číslem sady.
Při našem řešení jsou voleny pro hlavní štítky

2 sady [sada č. 1 nese koeficienty rovnice (1), sada
č. 2 koeficienty rovnice (2)] a pro pracovní štítky
6 sad čís. 3 až 8 (viz ohr. 9.).

2. z vypracování operaclll tahulky (viz
tah. 2. a 3.), kde jsou v pořadí za sehou vyznačeny
všechny operace tříděním i výpočtem na kalkulačním
děrovači. Pole štítků jsou označována v tahulce
desetinným číslem, kde celé hodnoty znamenají
číslo sady, hodnoty za desetinnou čárkou pole. Na
př. <1,5> značí pole 5 na štítku sady 1.
Římské číslice ve sloupci druh operace značí pří-

slušnou tahulku funkcí podle návodu k ohsluze
kalkulačního děrovače, podle níž operátor nastavuje
na rozvodné (ovládací) desce patřičné zástrčky.
3. z vypracování zapojovacích schemat

pro každou výpočetní operaci. Na ohr. 10 je schema

zapojení pro operaci podle položky 24 operační
tahulky.
Při vypracování těchto schemat je nutno postu-

povat přesně podle návodu k ohsluze kalkulačního
děrovače, zejména pokud se týče správnosti řádo-
vého umístění hodnot, znaménka (děruje se čísliCí 3
určeného sloupce před číslem) a snímání potřehného
počtu míst výsledku. Rovněž nastavení děrovacího
vozíku, který se nachází vzadu na mechanické (levé)
části děrovače musí hýt správně stanoveno. Schema
znázorňuje vlevo štítková pole na mechanické
části a vpravo ovládací desku na relátkové (pravé)
části děrovače. Činitelé se ze štítků (štítkových polí
mechanické části) přenášejí na ovládací desku
kahely s čtyřpólovými neho dvoupólovými zástrč·
kami. Má-li se snímat i znaménko, použije se zá·
strček pětipólových, v nichž levý pól je zapojen
jen do trojky a odvádí znaménko do příslušné
zdířky pro znaménka ZO, Zl na ovládací desce.

Tabulka 2.
Děrování štítků pro kvadratickou plošnou interpolaci.

Body-listy I Sada I Pole
1

Hodnota
I

Poznámka

všechny 1 1 al nula
listy 2 bl do sloupce 46
podle 3 Cl
seznamu 4 dl
koeficientů 5 el

7 číslo listu
8 1 (sada)

--
2 1 a2 nula

2 b2 do sloupce 46
3 C2
4 d2
5 e2
7 číslo listu
8 2 (sada)

všechny 3 5 číslo bodu
body 6 číslo listu
podle 7 3 (sa~a)
seznamu 8 y jen od řádu 3.
souřadnic 9 x jen od řádu 3.--

číslo bodu4 5
6 číslo listu
7 4 (sada)
8 x jen od řádu 3.
9 y jen od řádu 3.--

5 až 7 5 číslo bodu
6 číslo listu
7 5, 6, 7 (sada)

--
5 ČÍslobodu8
6 číslo listu
7 8 (sada)
10 Yo
II Xo bez 5 km hodnot
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VOZ/K NA i'2
TI,a.FUNKcI v

Obr .~1O.~Schema 'zapojení
prQ'J"Qperaci pQl. 24 tab.
Silné čáry jsou spojovacÍ
kabelyTse čtyřp6lovými
zástrčkami a jednou pě.
tip6lovou prol znamén-
ko. Do7zásuvek A. B ..•
se zastrčí číslované!"zá-
strčky ~podle 1- tabulky
funkcí V. Návodu k ob-
sluze.
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Tyto pracovní (technologické) postupy musí pro
každý úkol (jednou pro vždy) vypracovat pracovník,
seznámený s možnostmi kalkulačního děrovače.')
b) Děrování daných hodnot a indikací (tab. 2.).
Podle seznamu koeficientů se na štítcích sady 1 a 2

vyděrují pole 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 a ve sloupci 46 nula,
která označuje hlavní štítek, z něhož může být
snímán činitel pro násobení s činiteli pracovních
štítků.
Na štítcích sady 3 se děrují pole 5,6,7,8,9
na štítcích sady 4 se děrují pole 5, 6, 7, 8, 9
na štítcích sad 5 až 7 se děrují pole 5, 6, 7
na štítcích sady 8 se děřují pole 5,6,7,10,11
Děrování s.e provádí buď pro každou sadu vždy

pro všechny body, nebo pro každý bod vždy pro
všechny sady, a to přímo podle seznamu souřadnic.
Číslo listu v poli 6 se značí číslicemi řádu 5. a 4.
obou souřadnic severovýchodního rohu triangulač-
ního listu. (Na př. jsou-li souřadnice 540000 a
1 040000, bude označení listu 5404). Do pole 7 se
vyznačí číslo sady 3 až 8 a do třetí sady pole 8 a 9
y-ová a x-ová souřadnice trans formovaného bodu,
počínajíc číslicí třetího a nižšího řádu .(3. řád ve
sľoupci 55, resp. 65.). Ve čtvrté sadě jsou x a y
vyděrovány přehozeně (x v poli 8 a y v poli 9).
Konstanty Yo a Xo v polích 10 a 11 sady 8 se pro
štítky všech bodů téhož listu děrují najednou (prů-
chodem štítků rychlostí 6000 za hodinu). (V X-ové
souřadnici nezapisujeme číslicí 5 na šestém řádu.)
Při tomto způsobu bylo voleno dvojí děrování

souřadnic z kontrolních důvodů. Chyba v děrování
(není-li ovšem stejná na obou sadách) se projeví
při kontrole kalkulačním děrovače,m. Je však nutné
po děrování zkontrolovat hlavní štítky.
c) Operace tříděním a počítáním.
Děrujeme-li štítky odděleně pro body jednotlivých

triangulačních listů, ušetříme si mnoho dalšího tří-
dění. Štítky rozložíme po skupinách podle listů na
pracovní stůl vertikálně (za sebou). Tříděním každé
skupiny sloupcem č. 45 podle 1. položky operační
tahulky rozdělíme skupiny horizontálně podle čísel
sad (viz obr. 11).

Při další práci budeme vždy při každé operaci
tříděním i počítáním brát k operaci postupně všechny
stejně číslované vertikálně rozložené sady souborů,
vždy však odděleně.
Poněvadž jde o masovou práci, je bezpodmínečně

nutná stálá kontrola. Tu provádí jednak stroj (za
každou položkou výpočetní operace je v operační
tabulce kontrolní výpočet), jednak ji provádíme
kontrolními štítky. Pro jeden bod vypočteme
mechanickým počítacím strojem všechny hodnoty.
Dané hodnoty a indikaci vyděrujeme na barevné
štítky, vypočtené hodnoty nad příslušná pole nade-
píšeme. Po zapojení děrovače na příslušnou operaci.
propustíme nejdříve tento kontrolní štítek, porov-
náme vyděrovaný výsledek i s řádóvým umístěním.
a znaménkem s· výsledkem nadepsaným a teprve,
shledáme-li jej správným, propustíme strojem celý
další soubor.
Po vytřídění štítků podle 1. pol. operační tabulky

a rozložení na pracovní stůl přistoupíme k operaci
podle položky 2. se souborem 3 a 4,1 a to postupně

4) Pracovní postupy různých geode~ických úloh, včetně
zapojovacích schemat, vypracovává VUGTK.

pro všechny listy. Soubor, na němž byla operace
provedena ukládáme zpět na pracovní stůl až do
další operace. Řádné organisování této práce je
nutným předpokladem.
Po splnění 2. položky operační tabulky pokraču-

jeme v další předepsané operaci, při čemž zapojo-
vání řídíme přesně podle předepsaného schematu.
Po každé výpočetní operaci následuje vždy operace

kontrolní, při níž buď zaměníme činitele, nebo je
posuneme řádově. Stroj sám porovná výsledek
a správnost vyznačí kontrolní dírkou, kterou mu ve
schematu předepíšeme. Průhledem celým souborem
zjistíme, zda kontrolní dírka je vyděrována na všech
štítcích. Není-li na některém štítku, brání štíték
průhledu. Musíme jej vyjmout chybu vyšetřit
a odstranit.
Celý chod práce je zřejmý z operační tabulky.

(Je-li na př. v položce 8 žádána sestava: 5 za 3
a 6 za 4, to gest sestava, v níž za každým štítkem
sady 3 je štítek téhož čísla bodu avšak sady 5 a za
každým štítkem sady 4 štítek -téhož čísla bodu
sady 6, složíme soubory v pořadí 3, 5, 4, 6 a třídíme
podle čísel bodů, t. j. sloupci štítku čís. 40, 39,
38 a 37, čímž obdržíme požadovanou sestayu. Právě
tak i ostatní sestavy tvoříme podle předpisu v ope-
rační tabulce.)

d) Číselná sestava.
Způsob zde uvedený byl navržen s ohledem na

možnost vytvoření číseln~ sestavy tabulátorem
strojní početní stanice VUGTK. Proto výsledné
souřadnice jsou umístěny do posledních dvou deseti-
místných počitadel. Je ovšem nutno pamatovat na to,
že na tomto tabulátoru je znaménko minus vyjádřeno'
nulou, v kalkulačním děrovači však trojkou. Proto
musí být buď v děrovači přesazen kabel na děrování
záporného znaménka nulou, nebo by musely být
nejdřív~ na třídičce vyjmuty štítky s děrovaným
znaménkem minus a na obyčejné děrovačce vy-
značeny na všech štítcích nuly ve sloupci určeném
pro znaménko příslušných počitadel tabulátoru.
Pro vytvoření sestavy třídíme soubory 8, 3, 4,

5, 6, 7 podle čísel bodů, t.j. sloupci 40, 39, 38 a 37.
Takto sestavený soubor pak vložíme do tabulátoru
a vytvoříme tištěnou sestavu s totálními součty
při změně ve sl. 40, 39. 38, 37 a s grandtotálním
součtem pro každý list. V sestavě tiskneme jen čísla
bodů a součtové hodnoty~ V posledních dvou pOči-
tadlech tabulátoru dostáváme transformované sou-
řadnice jako totální součty.
Kdybychom ještě chtěli provést součtovou kon-

trolu podle rovnice 3, utvoříme součty l:'y, l:'x,
l:'0,5(r - y2), l:'0,5(x - x2), l:'xy v jednotlivých
sadách. Mechanickým počítacím strojem pak pro-
vedeme kontrolní výpočet.

D. Ekon.omický rozbor výpočtu
kalkulačním děrovačem podle oddílu C

Podle theoretického výzkumu a podle výsledku
provedené praktické zkoušky můžeme provést hrubou
kalkulaci hospodárnosti.
Jako v případě výpočtu podle oddílu B je i zde

závislost mezi počtem transformovaných bodů (po-
ložek) a spotřebovaným časem přibližně lineární,
tvaru
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Třídička I I·
Kalkulačni děrovač

.,

Soubor I Třidici I Sestava Ipozn·1 Poř. I Sestava I Druh I "Vzorec I Z pole
\

Zap$še
sloupec operace do pole

I

celý I 45 I 1,2; 3, 4, S lodděl.l 1.
I(pro list) 6,7,8

2. 3+4 I 0,5y
I

0,5 <3,8> <3,1>

-- 0,5x 0,5 <4,8> <4;1>
3. 3+4 II kontrola 1 K50
4. 3+4 I 0,5y' Y 1<3,1> <3,8> <3,2>

0,5x' x <4,1> <4,8> <4,2>
. S. 3+4 II ' kontrola 1 K49

3+4 I 45 I 3, 4 Iodděl.1+1
3, 5,4,6 40 až 37 .S za 3,6 za 4

8. Sza 3,6 za 4 XI 0,5y - 0,5y2 1<3,1< - <3,2> <5,8>
0,5x - 0,5x2 <4, 1< - <4, 2> <6,8>

9. 5za 3, 6 za 4 XII komplement
---

I
<5,3>
<6,3>

10. 5zjJ3,6za4 XIII , kontrola 1 K50
5 za 3, 6 za 41 45 I 3,4,5,6 Iodděl. \ ~~: I3, 7 40 až 37 7 za 3

I 13. 1 7 za 3 I III I Y'X 1<3,8> <3,9>1 <7,4>
7 za 3 I 45

I
3, 7 Iodděl. I ~:: I

4, 7 40 až 3.7 7 za 4
I 16. I 7 za 4 1 IV I x'y I kontrola I K50

7 za 4 I 45 I 4, 7 Iodděl. j 17. I
18. 1 + 3 V aľY <1,1> <3,8> <3,10>
19. 1 + 3 VI kontrola K48
20. 2+3 V °2' Y <2,1> <3,8> <3,11>
21. 2+3 VI kontrola K47
22. 2+4 V b2· x <2,2> <4,8> <4,11>
23. 2+4 VI kontrola K47
24. 1+4 V bl • x <1,2> <4,8> <4,10>
25. 1 + 4 VI kontrola K48

_J

26. 1 + 5 V c~0,5 (y - y2) <1,3> <5,8> <5,10>
27. 1 + S VI . kontrola K48
28. 2+5 V c20,5(y - y2) <2,3> <5,8> <5,U>
2g:- 2+5 VI kontrola K47
30. 2+6 V d2 0,5 (x - x2) <2,4> <6,8> <6,11>
3J. 2+6 VI kontrola K47
32. 1 + 6 V dl 0,5 (x' - x2) <1,4> <6,8> <6,10>
33. 1-+6 VI kontrola K48
34. 1 + 7 V el . yx <1,5> <7,4> <7,10>
35. 1 + 7 VI kontrola K48
36. 2+7 V e2' yx <2,5> <7,4> <7,11>
38. 2 + 7 . VI e2' yx <2,5> <7,4> <7,11>
38. 2+7 VI kontrola K47

.8,3,4,5, I 40 až 37 18,3 až 7 podle I I 39. I6,7 čisel bodů
40.

I
Sestava tabulátorem s totálnim součtem při změně sl. 40 až 37
a s grandtotálnim při změně sl. 44 až 41. '.

Obr. 11. ROfllolenf štítků
podrelilrd II "·mJ
pracovním stole.

0000
O O 'O O O O O' 05405

O O O O O O DO ~04

OO 0'0,0 O O 05403

LlSr
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V této rovnici znamená y čas, x počet transformo-
vaných bodů, a konstantní činitel, nezávislý na
počtu štítků (t. j. čas potřebný k nastavování
třídicího můstku a zapojování kalkulačního děro-
vače pro jednotlivé operace), b je pak činitel, který
udává čas potřebný pro výpočet jedné položky (trans-
formaci jednoho bodu), neuvažujeme-li konstant-
ního činitele. (b obsahuje čas na děrování jednoho
štítku, dále čas potřebný k všem průchodům štítku
třídičkou i děrovačem atd.). S větším počtem triangu-
lačních listů je rovnice (4) poněkud deformována,
protože je třeba větší počet kontrol, více hlavních
štítků a pod. Přesto však rovnice (4) bude velmi
přibližně .rovna i v tomto případě rovnici časové
hospodárnosti.

Pro stanovení konstantního činitele a jest:
21 nastavení třídicího můstku po cca 2 až

2,5 minutách 50 mÍn.
29 nastavení výpočetních operací po max.

5 minutách .'........ 150 min.
k tomu časová reserva na nepředvídané

okolnosti a kontrolu. . . . . . . . . . . . .. 100 min.
celkem maximálně 300 min.

Pro stanovení činitele b uvažujeme průchod
6000 štítků: (1000 bodů).

6 020 (předpoklad 20 triang. listů) štítků
děrování 4 dny; (štítky jsou velmi
málo obsazeny, takže 1500 štítků
na den není nesnadné) . . . . . . . . . . . 32 hod.

72 000 průchodů třídičkou . . . . . . . . . . . . . . 3 hod.
44 000 průchodů kalkulačním děrovačem

(průměr 4000 za hod.) 11 hod.
24 000 průchodů tabulátorem (průměr rov-

něž asi 4000 za hod. se zřetelem na
součty) 6 hod.

celkem 52 hQtl.

Podle této hrubé kalkulace bude rovnice (4) pro
výpočet kalkulačním děrovačem y hod. = 5 ++ 0,052 . x bodů.

Pro mechanický počítací stroj (předpokládáme-li
denní normu 50 bodů) bude tato rovnice přibližně

y = 0,5 + 0,160x.
Obraz 12 znázorňuje obě rovnice graficky.

Hospodárnost začíná při výpočtu kalkulačním
děrovačem již při méně než padesáti bodech, při

Obr. 12. Funkce hospodárnosti pro kvadratickou plošnou inter-
polaci kalkulačním děrovačem.

čemž, na rozdíl od způsobu naznačeného v oddíle B,
nejsme vázáni na jeden triangulační list. Při zkoušce
byl konstantní činitel 4 hodiny. Přesto je v časové
kalkulaci počítáno s reservou na nepředvídaná
zdržení. Jeto také nutno z toho důvodu, že musíme
počítat s možnou poruchou strojů.

E. Užití kalkulačního děrovače při výpočtu
souřadnic polygonových bodů

Výpočet souřadnic polygonových bodů je svou
povahou odlišný od výpočtu předcházejícího a zdán-
livě nevhodný pro výpočet na kalkulačním děrovači,
protože v každé větvi pořadů dochází k úhlovému
i souřadnicovému vyrovnání a směrníky i souřad-
nice připojovacích bodů se přejímají z předchozích
výpočtů. Avšak těžiště těchto výpočtů, které spočívá
ve vyhledání goniometrických funkcí, výpočtu sou-
řadnicových rozdílů a jejich dílčí sumarisaci, můžeme
svěřit s velkou hospodárností kalkulačnímu
děrovači.

a) Funkční štítky.
Důležitá role připadá při tomto úkolu funkčním

štítkům ..
Prof. Ramsayer z vysoké školy technické ve Stutt-

gartu použil při navrhování svého funkčního po-
čítacího stroje pro sinus a kosinus funkce tvaru
lomené čáry o rovnici

f(x) = ai + biLlx , (5)
kde Llx = x - Xi' X je daný argument, Xi argument
celých gradů.

Koeficienty rovnice (5) lze stanovit pro každý
gradový interval jako koeficienty vyrovnávací přímky
při dodržení podmínky, že

ai+1 = ai + bi• (6)
Pozn. [Takto získané koeficienty muzeme sestavit
do křížové tabulky (tvaru logar. tab.) a připojit
jako vhodné tabulky funkcí k mechanickému po-
čítacímu stroji].

Rovnice (5) je pro pracovní postup při výpočtu
souřadnicových rozdílů polygonových pořadů kalku-
lačním děrovačem důležitá. Koeficienty ai' bi
(a to pro sinus i kosinus) vyděl'ujeme pro každý
grad i od Og do 399g do funkčních štítků (hlavních -
obr. 13). Tyto štítky jsou ve sl. 46. označeny nulou.

Funkční štítky (vyhotovené jednou pro vždy)
nám nahrazují tabulky.

b) Pracovní postup.
1. Příprava a předpis.
Pro celé území předepíšeme p.?lygonovépořady

do tiskopisu podle tabulky 4. (Sířka sloupců pro
y a x je dána šířkou tabulátorové sestavy od sl. 71
až 90, a řádkování je rovné dvěma nebo více řádkům
tab31látorové sestavy).5)

Uhly zapíšeme pod řádky, aby jejich zápis nerušil
při děrování, neboť předpisu až po směrníky po-
užijeme jako prvotního dokladu pro děrování.
Místa, v nichž nejsou číslice, vytečkujeme, aby
děrovačka mohla bezpečněji data děrovat.

V tiskopise· vyrovnáme pořady pro celé území
úhlově a vypočteme směrníky. (Poněvadž nad směr-
níkem potřebujeme, z nedostatku místa na štítku,
děrovat kontrolní dírky, neděrujeme ve směrníku

5) MUžemetéž použít tiskopisu bez sloupcůpro y a,x a sou-
řadnice počítat přímo na tabulátorové sestavě.
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Obr. 13. Funkční a pracovní štítek při výpočtu souřadntcovýchfrozdílŮ. polygonových pořadů.
Rozdělení polí. Na funkčním štítku se děruje vše, na pracovním jen pole 1, 2, 3, 6, 7, B.

. ) pv d' v d' . h . v 1'; ''Il"' S b· A·' v'd" l" 'k}"nuly.. re plS pre ame sou rhne pro ce e uzetnl~ eetava sou oru ,btnto tn emm vzm a, Je
nebo celá území strojní po~etni stanici, ktetávy.· seřazena tak, že za každým hlavním štítkem určitého
děruje štítky a vypočte souřadnicové rozdíly. ~ arpu?l.entu, jsou.všec~ny štít~y mající s,měrník se stej-
2. Vyhledání funkcí sinus a kosinus. ••. nyml hodnotami celych gradu, pokud JSouv souboru.
K vyhledání funkcí použijeme celého funkčního Na tomto souboru provedeme operace podle

souboru (souboru funkčních štítků H), na který položek 2 až 9, včetně kontrol, jako operace z hlav-
položíme soubor pracovních štítků P a vy třídíme ního štítku :t.laštítky pracovní.
sloupci 27, 26, 25, podle gradových argumentů. 3. V další etapě vy třídíme ze souboru A funkční
(Viz 1. pol. operační tabulky 5.) štítky a uložíme. Na zbylém souboru P provedeme
(Pracovní štítky mohou být z části území nebo operace 11 až 16 (jimiž dokončíme vyhledání funkcí)

i z. několika území najednou. Jsou-li z několika a násobení S· sin (J a S· cos (J s kontrolou podle
území (nejvýše 9) rozlišíme je v 1. sl. čísla pořadu.) položek 17 až 20 operační tabulky.
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Čís. Čís. Strana Úhel IX Směrník
1poř. bodu s neděruje se ag I .do y X

1 2 I I 3
131 23 4567 89012 345678901234 567 89 01 2

566- /567 324 51 10--- - - ---
66 502156780 90 95 3 (O)

+5
.571 112,67 140 18 95 1

I --- - 57
---

3 (O) 74 03214 15 10 64
+5

.. 1 .572 .98,23 154 34 10 1
--- - ---

200 16 ZO 84 64 3 (O) 97 55
+5

.573 129,15 154 50 35 1
189 15 30

--- -
67 60 3 (O) 55 3ti

+5
(9)415 .87,42 H.3 66 70 1

/
--- -

na 15 00 00
416 2: 1158 65 50 358 65 70

M.b 35865 70
--- - 82 T () ~3 44lG7

I o••= +20 T

Záporné znaménko bude na štítcieh vyjádhno trojkou, použijeme.li k součtům kalkulační děrovač, nebo nulou, použijeme-li
tabulátor.

Nejsou-li čísla bodů v pořadu v aritmetickém pořadí, předsadíme jim na nejvyšším řádu'číslice tak, aby je hylo možno aritme-
ticky řadit a při tom zachovat pořadí předpisu. U vložených bodů dbáme při rozvrhu sítě. aby čísla šla v aritmetickém pofadL
Pak bude nutno jen u připojovacího bodu předsadit číslici [na př. (9)415].

/ I ITřídička Kalkulační děrovač
,

Soubor
I

Třídicí I Sestava lpozn. t Poř. I Sestava I Druh I Vzorec I Z pG1e I D~ pqlesloupec čís. operace
I

R,P I 27,.26,25 I pza H = A I I 1. I
2. A V bl . .do <R2>· <1'7> <I' 12>
3. A VI kontrola K33
4.. A V b2• .do <R4>' <1'7> <I' 13>,
5. A VI kontrola KU

-6-.- A V ~ ·1 <Hl> . <1'8> <I' 9>
-7-.- A VI kontrola K30

8. A V ~'1 <H3>' <1'8> <I' 10>
9. A VI kontrola K 29

A I 46 I R,P I miděl.l 10. I
11. I' . IX al + bl . .do <1'9> + <1'12> <I' 14>

~ I' X komplement <I' 4>
13; I' XIII ' kontrola K28
14. I' IX Q. + b2·.do <1'10> +<1'13> - <I' 15>
15. 1', X komplement <I' 5>

• 16. I' .XIII " kontrola' , K32
17. P I S· sin o <1'3> <1'14> <I' 16>
18. I' II kontrola K45--rg:- . I' I S' cos o <1'3> . <1'15> <I' 17>

~ I' II kontrola K44
I' I 7 až 1 I podle pořadů I 21. I

I 22.
I
Sestava tabulátorem ob řádek se součty totálními při změně
čísla pořadu t. j. při změně sl. 3, 2, 1.

<I' 12>
<H2>
K33

značí pole 12 pracovního štítku.
značí pole 2 hlavního (funkčního) štítku. .
značí sloupec štítku 33, do něhož bude umístěna kGntrolní dírka. Pro nedostatek místa na štítku jsou kontrolní dírky
umísťovány nad sloupec pro. směrník, jakmile směrník není již dále k výpočtu potřehný. Při výpočtu pol. 2 až9 bude
vhodné nejdříve provést všechny operace V a pak všechny VI., abychom ušetřili zbytečné přepojování. Měníme jen
zapojení ve štítkovém poli a postavení vozíku.
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4. Konečně vy třídíme soubor P podle čísel bodů
(sl. 7, 6, 5, 4), podle čísel pořadů (sl. 3, 2) a, bylo-li
počítáno pro více území, nebo víc než 99 pořadů,
ještě podle čísel označujících lokalitu (sl. 1).
5. Tento sestavený soubor otiskneme tabulátorem

v sestavu s dvojřádkovým nebo víceřádkovým
odstupem podle tiskopisu pro předpis a s totálními
součty po změně čísla pořadu, t. j. sl. 3, 2,1. Sestava
se i s předpisem odešle příslušnému ústavu, který
souřadnicové rozdíly buď nalepí nebo jen přiloží
na předpisový tiskopis, rozdělí odchylky ~ sečítacím
strojem vypočte součty souřadnic připojovacích
bodů se souřadnicovými rozdíly.
Zapojovací schemata toh.oto výpočtu jsou součástí
výzkumné zprávy ve VUGTK.

F. Ekonomický rozbor výpo-Čtu podle
oddílu E. .

Pro časovou kalkulaci jest:
11 nastavení třídicího můstku. 20 min.
18 nastavení funkcí na / děro-

vači . . . . .. .. . .. .. .. . . .. 75 min.
Reservníčas , 25 min.

celkem 120 min. (= 2 hod.)
1 000 štítků děrování (včetně

korektury) 360 min. (= 6 hod.)
8 600 průchodů třídičkou , 40 min.
21200 průchodů kalkulačním

děrovačem 300 min.
1000 průchodů tabulátorem.. 20 min.

celkem 720 min. (= 12 hod.)
Rovnice hospodárnosti je tedy přibližně

-/ y = 2 + 0,012 . x
(y čas v hodinách,.x počet bodů).

To znamená za předpokladu, že stroj bude pra-
covat bez poruch, že vypočteme za 1 den na 1 pracov-
níka nejméně 500 až 600 párů souřadnicových
rozdílů, t. j. 1000 až 1200 souřadnicových rozdílů.

G. Závěr.
Tato informace, v níž byly probrány ukázky řešení

dvou úloh stroji na zpracování děrných štítků, má
být uve~ením do nového směru geodetického poč-
tářství. Rešení předpokládá jen takové stroje, které
jsou nám dostupné, 1. j. stroje seriově vyráběné
nár. podnikem Aritma a bez zvláštních adapterů,
jaké jsou na př. předpokládány u strojů v cit. lit. [I]
Jak vidíme z hrubých kalkulací, jde o značné

časové úspory ve srovnání s výpočty mechanickými
počítacími stroji. Předpokládá to však, že jde o vý-
počty hromadné (masové) a nikoli příliš jednoduché.
výpočty velmi jednoduché, jako na př. tachymetrick,é,
přesto že jsou hromadné, nebudou na kalkulačním
děrovači příliš hospodárné, protože jejich výpočet
jinou, na příklad grafickou pomůckou (logaritmickým
pravítkem, nomogramy a pod.), je rychlejší než
příprava pro kalkulační děrovač.
Nicméně musíme v této pomůcce vidět pokroko-

vost a urychlení i usnadnění řady prací v geodesii.
Musíme také tvořit pro použití děrovacích strojů
předpoklady, zejména organisační a hospodářské,
a nesmíme se bát Eočátečních nesnází.

Literatura: [1] ČSAV:,Matematické stroje, Sborník I.
[2] Kolář-Síma: Soustava děrných štítků a po-

četních strojů na děrné štítky ARITMA.
[3] Návod k obsluze kalkulačního děrovače Model

T 50.
[4] Biihm: Tránsformace čsl. trigonometrické sítě,

Zeměměřictví 1953, str. US.

Grafické zjištění záměny cílů při protíná ní vpřed
Ing. Jaroslav Jiřinec, Hydroprojekt Praha 526.3: 526.934

Popis dosud užívaného postupu pro zjištění záměny cílů. Pracovní postup při zjišťování záměny cílů při
jejich správném zaměření a při záměně cílů z jednoho stanoviska. Celkové zhodnocení a nevýhody dosud

.. užívan,ého způsobu.

Při zhušťování bodů trigonometrické sítě a geo-
deticky pevných bodů určujeme protínáním vpřed
velmi často cíle sobě velmi blízké, jako kostely o dvou
věžích, budovy se dvěma i více bleskosvody nebo
věžemi, tovární komíny téhož objektu a jiné. Při
observaci z několika stanovisek, které jsou okolo
určovaných bodů rozloženy v různých směrech,
zamění se velmi snadno takovéto cíle i při největší
pečlivosti, neboť z větší dálky se dobře nerozpozná
poloha zaměřovaného cíle. Tato okolnost pak činí
značné potíže a podstatně zdrží výpočet souřadnic
těchto bcidů.
Až dosud se zjišťovala záměna těchto cílů gra-

fickým způsobem a to takto: zobrazíme v dostateč-
ně velkém měřítku jednotlivé observované body a
z jižníkové nebo jinak orientované osnovy zobra-
zíme jednotlivé záměry určovaných bodů. Průsečíky
těchto visur nám dají jejich správnou polohu, podle
kterých pak určíme zaměněné cíle. Nevýhodou
této metody je nutnost poměrně velmi přesného
zobrazení a použití velkého měřítka, někdy až
1 : 5000. Přes veškerou péči, dostáváme často ne-

zřetelný obraz, ježto vzájemná vzdálenost takových
cílů bývá někdy i menší než 10 m a ta se pak v mě-
řítku 1: 5000 zobrazuje jen úsečkou asi 2 mm,
nebo i menší. Jelikož vzájemné vzdálenosti obser-
vovaných stanovisek od určovaných bodů bývají
zpravidla 3--5 km, je nutné použít papíru velkého
formátu, což je způsob nehospodárný.
Způsob, který bezpečně ,určí zaměněné cíle v krat-

ším čase, bez zdlouhavého zobrazování polohy sta-
novisek, s použitím malého formátu papíru, tedy
způsob hospodárnější, je tento: ze známých bodů
P1(X1, Y1); P2(X2, Y2) a Pa(Xa, Ya) určujeme protí-
náním vpřed cíle Ma N (obr. 1).
Zpravidla se nám nenaskýtá možnost oboustranných

záměr mezi jednotlivými stanovisky P1, P2, a Pa'
takže v takovém případě jde pak o jednoduché pro-
tínání vpřed. K řešení daného úkolu provedeme jako
předběžný výpočet orientaci směrů na bodech P1,
P2 a Pa' čímž získáme orientované směry, čili "mě-
řené jižníky" na určované body O'PIM' O'PlN' O'p2M'

(JP2N a O'P3M' O'P3N' kterých použijeme k dalšímu
řešení daného úkolu.
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a) Předpokládejme nejprve správné'zaměřenícílů ze
všech stanovisek. Zvolíme si nejprve libovolnýibod O,
s\ kterým ztotožníme postupně body PI, P2 a P3
a~zobrazíme z tohoto bodu vycházející jižníky (fPlM

a GPlN' Gp2M a (fP2N, Gp3M a (fP3N' Tím dostaneme již-
níkovou osnovu, znázorněnou na obraze 2. Poté si

zvolíme pomocný bod M, který nám udává přibliž-
nou polohu prvého zaměřeného cíle a pomocí rovno-
běžek převedeme obrazy jižníků GpIM, (fP2M a (fP3M'

Tím získáme svazek jižníků, s pólem v pomocném
bodu M, tedy jižníky (fMPI' (fMP2 a (fMP3' které jsou
obecně o 180°, resp. o 200K jinak orientované, než
jižníky prvé.

Jako druhý pomocný bod si zvolíme bod N, který
nám hrubě udává polohu druhého zaměněného cíle.
Je proto k řešení daného úkolu třeba znát předem
hrubou vzájemnou orientaci vyšetřovaných cílů, resp.
hrubý směr spojnice bodů MN, abychom polohu

druhého pomocného bodu N mohli volit co nejvěr-
něji. To zjistíme z mapy velkého měřítka, jako
z mapy katastrální, nebo z topografického popisu
určovaného bodu, jde-li o bod, který byl pojat do
nové triangulace. Vzájemnou vzdálenost obou po-
mocných bodů M a N volíme jenom tak, abychom
získali zřetelný obraz, a není proto třeba znát, ani
přibližně, její hodnotu.
Nyní opět stejným způsobem převedeme jižníky

(fPlM' (fP2M a (fP3M s bodu O.na bod N, takže získáme
jižníky GNPI' (fNP2 a (fNP3' Průsečík jižníků (fMPl

a GNP1 určí bod PI, průsečík jižníků (fMP2 a (fNP2

určí bod P2 a průsečík jižníků (fMP3 a (fNP3 určí bod
P3 (viz obr. 3).

/\
'\
\

\
\

\

V tomto případě, kde záměna cílů není předpoklá-
dána, dostaneme obraz stanovisek geometricky po-
dobný skutečnosti.
b) Předpokládejme nyní záměnu cílů na některém

observovaném bodě, na př. na bodě P3• Po zobrazení
jižníků, analogicky jako v případě prvém, dostaneme
jižníkovou osnovu znázorněnou na obr. 4.

Stejným postupem jako v předchozím Tpřípadě
převedeme jižníky (fPlM' (fP2M a (fP3M a jižníky
GPlN' (}P2N a (fP3N na [pomocné body Ma N (obr. 5).
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Jsou-li oba cíle při observaei na bodě P3 skutečně
zaměněny, dostaneme po provedeném řešení pouze

správnou polohu bodů P1 a P2, nikoli však bodu P3•

Bod P3, jako průsečík jižníků GMP3 a GNP3 se v tomto
případě objeví na opačné straně vzhledem ke sku-
tečnosti. Porovnáme-li tedy polohu stanovisek podle
skutečnosti s obrazem takto vykonstruovaným,
určíme velmi jednoduše a naprosto spolehlivě stano-
visko, na kterém došlo k záměně cílů.

Jelikož vzdálenost cílů Ma N je zpravidla několik
málo metrů a naproti tomu vzdálenosti stanovisek
od cílů jsou jeden i více kilometrů, budou průsečíky
sdružených jižníků velmi vzdáleny. Pro zjištění zá-
měny cílů nám postačí jen zjistit, zda vzájemná po-
loha observovaných bodů vzhledem k cílům odpovídá
skutečnosti, což poznáme z toho, že sdružené jižníky
se sbíhají tím směrem, ve kterém leží hledaný bod.

Pro pracovní postup se doporučuje spojení obrazu
2 a 3 (respektive 4 a 5) v jeden. Vypustíme totiž
zobrazení jižníkové osnovy s bodu O. Vypočtené
jižníky GP1M' Gp2M' Gp3M a GplN, Gp2N' Gp3N převe-
deme dříve uvedeným způsobem na jižníky GMP1,

GMP2' GMP3 a GNP1' GNP2' GNP3 a zobrazíme je přímo
na bodu M; pro jižníky z bodu N označíme si pouze
určující směry a rovnoběžkami je převedeme na
bod N, takže obdržíme stejný obraz bez zobrazová-
ní jižníkové osnovy.

Způsobem zde uvedeným zjistíme naprosto spo-
lehlivě identitu směrů s velkou časovou úsporou.
Jak jsem již uvedl, odpadá zde přesné zobrazování
stanovisek ze souřadnic, pro které nemáme mnohdy
po ruce ani potřebné pomůcky. Vhodnou volbou
vzdálenosti určovaných bodů M a N dostáváme
naprosto zřetelný obraz, aniž musíme používat pa-
píru většího formátu, neboť vystačíme zcela s for-
mátem A5.

Literatura:
Prof. Dr Fr. Fiala: Geodetické počtářství, Praha 1950.

Geodetické stroje, přístroje a pomůcky
Pořadače výkresů, plánů a map

744.8 : 526.89
Řešení problému ukládání výkresů, plánů a map

byla u nás dosud yěnována velmi malá pozornost. Ve
všech ústavech Ustřední správy geodesie a karto-
grafie i ostatních ústředních úřadů, v orgánech po-
věřených prováděním zeměměřických úkonů, na
školách, v archivech a dokumentačních střediscích
i jínde projevqje se čím dále tím více nedostatek
prostoru k ukládání kresebného materiálu, způsobe-
ného neustálým přibýváním mapových skříní zaří·
zenýc4 na ukládání map ve vodorovné poloze v zá-
suvkách.

Tento způsob ukládání výkresů, plánů a map je
podle ínformací z Německé spolkové republiky po-.
stupně nahrazován novým, hospodárnějším způsobem
ukládání v poloze svislé, jejich zavěšením ve
zvláštních skříních - velkých pořadačích,. které
mimo to, že se jimi uspoří mnoho místa, poskytují
další organisační zlepšení a zjednodušení při vyhle-
dávání jednotlivých výkresů, plánů a map.

Pořadače toho druhu vyrábí firma Ing. Karl
Mobus, Meitze, (20a), Hannover, Německá spolková
republika. Podle zkušeností v cizíně se pořadače
"Mobus" (německý říšský patent) velmi osvědčily.
Náš zájem je soustředěn na to, jak se uvedené po-
řadače osvědčily u úřadů, jakými jsou u nás okresní
měřická střediska. Tak na př. u katastrálního úřadu
Braunschweig použilo se pořadače "Mobus" k ulo-
žení průsvitných'lllatric map venkovských obcí.
Pořad ač pojme vedle registračních pásů s organisač-

ními ukazateli (jezdci) na 900 až 1000 matric.
K tomu bylo dříve zapotřebí 2 velkých mapových
skříní se zásuvkami, při čemž nyní je potřebí jen
asi 1/6 bývalého prostoru. Pořadače jsou vybaveny
závěsnými pásy k zachycení okraje mapy a k za-
věšení. Pásy mohou být opatřeny nejrůznějšími dal-
šími organisačními štítky, které umožňují lehkou a
snadnou orientaci při vyhledávání jednotlivých map.

Při vyjímání jedné mapy zůstanou ostatní ve své
poloze spolu zavěšeny. Požadovaná mapa se vyjme,
aniž by se poškodila kresba následující mapy. Je
tím vyloučena možnost vydrolování a odprýskávání
tuše při manipulaci s mapou. Také často se vyskytu-
jící poškozování map na olu:ajích při vodorovném
uložení v zásuvkách odpadá. S mapovým materiálem
je při tom daleko šetrněji zacházeno. Zkušenosti
získané při praktickém používání pořadačů doka-
zují jejich přednosti. Doporučuje se odstranit staré
lemování map alespoň na té straně, na které se při-
pojují závěsné pásy. Stejně tato lemování jsou pře-
kážkou při kartirůvánl na okrajích listu.

Ceny pořadačů jsou sice o něco málo vyšší než ceny
dosavadních mapových skříní, jsou však vyváženy
jejich přednostmi.

Zkušenosti v cizině nás přesvědčují o tom, že je
žádoucí pomýšlet na vybavení všech úřadů, pod-
niků, hospodářských i rozpočtových organisací, které
mají potíže s dosavadním ukládáním výkresů, plánů
a map nebo matric pro světlotiskové i jiné roz-
množování těmito pořadači. Ušetření map a pohodlná

1956/135



ůeodetický ObZOl'
sv. 2{44 (1956) Č. 7

manipulace při jejich vyjímání samy doporučují za-
vedení tohoto ukládání výkresů, plánů a map všeho
druhu a určení.

Na připojeném obrázku je demonstrován pořadač
"Mobus" rozměrů DIN AI 82 X 49 X 122 cm vyrobený
z limby (afrického dubu). Pořadače jsou však vyrá-
běny i pto jiné normal~sované formáty výkresů,
plánů a map, a to nejen dřevěné, ale i ocelové. Podle
požadavků organisací mohou být formáty pořadačů
přizpůsobeny formátům výkresů, plánů a map jimi
používaných.
Závěrem k této informaci je třeba znovu zdůraznit

obzvláštní přednosti pořadačů typu "Mobus", kte-
rými jsou: úspora místa, maximální ušetření někdy
velmi cenných a vzácných kresebných materiálů,
móžnost okamžitého vyhledání a vyjmutí jednotli-
vých listů, velká kapacita pořadače a tím i jeho
hospodárnost. Ing. Štorkán

Pětiboké úhlové zr~átko jako optický mikrometr

526.913.14/.15

V maďarském sborníku "Acta technica" z r. 1955,
svazek 3-4, vydávaném maďarskou akademií věd
uveřejnil N. Bárány, čle!1 korespondent maďarské.
akademie věd, zprávu z Ustřední výzkumné labora-
toře pro optiku a jemnou mechaniku v Budapešti
o pětibokém úhlovém zrcátku (Pentaspiegel), které
konstruoval jako mikrometr zvaný pentamikro-
metr.
Přístroj se skládá ze dvou součástí: pětibokého

úhlového zrcátka s otáčivými klínovými zrcadlovými
plochami a z mikrometru.
Autor zprávy a konstruktér se před popisem za-

bývá v několika statích vývoj em a teorií konstrukč-
ních prvků přístroje. Popisuje všechny hlavní typy
mikrometrů, jako přístrojů sloužících k měření ma-
lých úhlů a délek. Tak popisuje a vysvětluje prin-
cipy mechanických mikrometrů· (šroubové a spirá-
lové mikrometry). Zabývá se principy optických

mikrometrů, kterými lze pomocí odchylky v průběhu
světelného paprsku měřit malé veličiny úhlů a délek,
zvláště pak vlastnostmi dvojice "Boskovičových
klínů" konstruované v r. 1777, která představ1.Jje
hranol s proměnným úhlem lomu. Při otáčení klínů
mění se lomová plocha pomyslného náhradního
klínu, takže dvojice představuje pružný (gumový)
klín, jehož úhel lze měnit v určitých mez~ch (maxi-
mum, minimum). Odklon paprsku, který prochází
klíny, je funkcí úhlu vzájemného stočení dvojice
klínů.

"Boskovičovy klíny" představují přístroj zvaný
optický kompensátor, který lze užít k měření vzdá-
leností.
V dalším autor popisuje konstrukci pětibokého

zrcátka a podává vyobrazení Zeissova zařízení pro
uložení zrcadlových ploch. Porovnává zařízení s hra-
noly ze skla a dovozuje, že zvláště při větších roz-
měrech hranolů vznikají teplem ve hmotě skla ne-
kontrolovatelná vnitřní napětí a tudíž odchylky
v průběhu světelných paprsků, které nelze vyloučit.
Autor pak probírá tepelné vlivy na konstrukci pěti-
bokého zrcátka a jeho funkci. Zjišťuje, že tepelné
vlivy jsou nepatrné a zanedbatelné.
Použitím Boskovičových klínů za,zrcadelné plochy,

kterými lze otáčet, přichází autor ke konstrukci
úhlového zrcátka, jehož úhel jest pohyblivý. Tímto
spojením vzniká přístroj nazvaný pentamikro-
metr, jehož princip je znázorněn v obrázku ..

.//
j~_.~ .. -----_.

Pentamikrometr byl použit s úspěchem v Ústřední
výzkumné laboratoři pro optiku a jemnou mechaniku
v Budapešti. Na základě zkušeností získaných po-
kusy navrhuje autor použít pentamikrometru jako
konstrukčního prvku pro koincidenční dálkoměry
s krátkou vnitřní základnou 0,3 m pro geodetickou
tacheometrii, a to při určování koincidence převrá-
cených obrazů s přímým odečtením vzdáleností bez
měřické latě a s redukčním zařízením. Pentamikro-
metru lze použít nejen u dálkoměrů s vnitřní zá-
kladnou, nýbrž u všech přístrojů, u kterých mikro-
metrická měření spočívají na· změření optické od-
chylky paprsku. Nový mikrometr je vhodný pro
konstrukci moderních optických měřických přístrojů.

Ing. Klika
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526.9:69 Gál, P.
Geodéziav stavebníctve. Vydavatelstvo Slovenskej akadémie

vied. Bratislava 1956. 664 stran, 633 obr., váz. Kčs 53,80.
Řada slovenské odborllé geodetické a kartografické litera-

tury je opět rozhojněna o publikaci prof. Ing. Dr Pavla Gála:
Geodézia v stavebníctve. Kniha je komplexní fičebnicí, která
svým obsahem a rozsahem je přizpůsobena zejména potřebám
inženýrsko-technických pracovníků ve stavební praxi i ve
výzkumu a může sloužit i jako pomůcka pro posluchače vysokých
škol stavebního směru. Může být znamenitým podkladem pro
výuku geodesie i na odborných průmyslových školách staveb-
ních zeměměřických, geologických, hornických, melioračních,
zemědělských i ve školách práce na ústavech Ústřední správy
geodesie a kartografie i v orgánech pověřených prováděním
zeměměřických úkonll.
Kniha je rozdělena do 12 kapitol, jejichž názvy osvětlí obsah

celého díla. Jsou to: I. Základy geodézie, II. Meranie uhlov,
III. Meranie dfžok, IV. Meranie polohopisu, V. Výškové n'leranie,
VI. Náuka o teréne a jeho znázorňovaní, VII. Tachymetria,
VIII. Fotogrametria, IX. Zostrojovanie plánov a máp, X.
Meranie plOch, XI. Mapovanie, mapové diela, XII. Geodetické
vytyčovaeie práce. Jmenným a věcným rejstříkem je kniha
ukončena.
Kniha prof. Gála svou vědecky stručnou a srozumitelnou

formou seznámí čtenáře s teorctickými základy geodesie a na
příkladech osvětlí použití geodesie zejména ve stavební praxi.
Není pochyb o tom, že kniha najde svoje čtenáře. Její po-

třeba, zejména na Slovensku je více než naléhavá, stejně jako
je naléhavá potřeba urychleného vyškolení odborníků geodetů
a kartografů, kteří mají zajišťovat projektovou a průzkumnou
přípravu projektů a výstavbu vyplývající ze snahy strany a
vlády o indusirialisaei Slovenska za účelcm vytvoření hospo-
dářské rovnováhy s českými kraji. Kniha je po obsahové
stránce, úpravou i formou podání věcná a užitcčná a lze ji
vřele doporučit nejen pracovníkům ve stavebnictví, ale i všem
inženýrsko-technickým pracovníkům oboru geodesie a karto-
grafie i pedagogickým pracovníkům a posluchačům průmyslo-
vých i vysokých škol. Kniha je velmi dobře zpracována a její
náklad 1650 výtisků bude jistě brzy rozebrán.

Ing. Štorkán

518..2 Valouch, M.
Valouch, A. M.

SedmÍInÍstné logaritmy čísel od 1 do 110 000 a goniometric-
kých fmtkcí v šedesátinném dělení. NČSAV,Praha 1956. III. vy-
dání, XVI + 488 stran, cena Kčs 45,80.

Československá akademie věd, sekce matematicko-fysikální
vydala Valouchovy sedmimístné logaritmy čísel a goniometric-
kých funkcí v šedesátinném dělení za vědecké redakce akade"
mika Ryšavého a recensenta prof. Dr Františka Fialy, pJ;ofesorů
zeměměřické fakulty ČVUT v Praze. Uvedené tabulky mají
stále ve vědě a ve všeobecné technické praxi a ve výuce ba
odborných průmyslových i vysokých školách značného uplat-
nění a neztrácejí svůj význam. Náklad třetího vydání 30 300vý-
tisků svědčí nejlépe o veliké oblibě Valouchových logaritmic-
kých tabulek.

Úvodem (str. VII-XVI) k vlastním logaritmickým tabul-
kám jsou vzorně systematicky a pedagogicky účelně uspořádány
kapitoly, které uvedou uživatele do vědeckých základů tabu-
lek a do všech podrobností a techniky jejich používání v praxi.
Jednotlivé kapitoly úvodní části nás seznámí se základními
větami o logaritmech, v dalším pak s logaritmickými tabulkami
čísel, s Wedáním logaritmu k danému číslua naopak a s logaritmy
goniometrických funkcí malých úhlů a jejich doplňků. Tabulky
pamatují i na vliv druhé diference, Everettovu interoolační
formuli a logaritmy močitelů 1 ± i. V úvodu je dále objasněna
Flowerova metoda výpočtu logaritmů, k jejíž aplikaci jsou se-
staveny na 2 stránkách 37místné logaritmy čísel od 1 do 9 a čí-
sel tvaru 1 + a. IOn pro a = 1 až 9 a n = 1 až 23.
Velmi instruktivně jsou podány i všechny ostatní výklady

o logaritmech goniometrických funkcí, Wedání logaritmů funkcí
k danému úWu a naopak, o převodu setinného dělení úWů na
šedesátinné a naopak, o převodu míry úWové a časové navzá-
jem, o převodu logaritmů obyčejných na přirozené a naopak.

první Wavní část vlastních tabulek obyčejných neooli Brigg-
sových logaritmů čísel od 1 do 110000 (str. 2 až 201)je doplněna
pomocnými goniometrickými hodnotami S a T pro výpočet

logaritmů goniometrických funkcí úhlů od 0° do 2° 46' 4011

a jejich doplňků, jejichž použití je patrno'ze vzorců:

log sina = loga" + S
log tg a = log ec" + T,

z nichž se dají vypočítat i logaritmy 'Ostatních funkcí:
log cotg ec= - log tg a
log cos (90 - ec)= log sina
log cotg (90 - a) = log tgec
log tg (90 - a) = - log tg a

log cos ec= log sin (90 - ec)= S - T
Druhá hlavní část tabulek (str. 207-482) jsou dekadické

logaritmy goniometrických funkcí úWů rostoucích od 0° do 5°
a od 85° do 90° po 1" a od 5° do 85°po 10" s pomocnými gonio-
metrickými hodnotami S a T pro úWy od 0° do 1° rostoucí
po 1".
Tabulky jsou značným přínosem a potřebnou pomůckou tech-

nické praxe. Oceňujeme velikou práci všech, kteří se zasloužili
o zdar tak pěkného díla, které obohatilo naši odbornou i vše-
obecně technickou a vědeckou literaturu. Doporučujeme všem
pracovuíkům oboru geodesie a kartografie, kterým jsou tabulky
v první řadě určeny, jejich opatření. Ing. Štorkán

333.384(438)(075.3) Inž. L. Michalczyk a kolektiv
UrzlldzelÚarolne (Pozemkové úpravy). Kniha má 363 stran

a 59 vyobrazení, byla vydána jako učebnice pro vyšší střední
zeměměřickou školu (technikum), nákladem státního karto-
grafického vydavatelství ve Varšavě v r. 1954.Cena 16 zl.
Naše pracovníky v pozemkových úpravách zajisté překvapí,

že vydání učebnice pro střední zeměměřické školy bylo v Polsku
věnována tak mimořádná pozornost a byla sepsána vynikajícími
odborníky, jako jsou autoři Mgr Inž.: J. Bucholc, W. Fedo-
rowski, L. Michalczyk, E. Nowosielski a M. Szymaúski.
Pro polské poměry je to však samozřejmé, poně,vadž polští

zeměměřiči pokládají problémy pozemkových úprav za jedno
z Wavních poslání svého povolání. Proto tak pečlivě dbají
i o dokonalou přípravu svých středních technických složek.
Podle našich poměrů máme za to, že kniha, která je určena

jako učebnice pro střední školy je v některých partiích až příliš
obsáhlá. Stačilo na ohory, které souvisí s prováděním pozem~ I

kovýchúprav, jako je nové měření, pozemkový kata str, nebo
letecká fotogrametrie pouze krátce navázat odkazy na odbornou
literaturu nebo speciální přednášky. Bylo by záslužné knihu
spíše obohatit obrázky, číselnými příkladý a ukázkami pro-
jektů základních partií zabývajících se vlastními pozemkovými
úpravami. Je třeba však ocenit snahu autorů, předložit sou-
borné dílo, v kterém se zdůrazňuje nutnost skloubení úkolů
inženýrských s ekonomickými s ohledem na územní plán. To
se autorům skutečně podařilo. Nebyla to úloha právě lehká,
uvážíme-Ii, že proces vývoje pozemkových úprav i v Polsku
není ještě ukončen.
Kniha je rozvržena do XXIII kapitol v dobrémmethodickém

uspořádání, což svědčí o pedagogických zkušenostech autoru.
První kapitoly pojednávají v úvodu o půdě jako základním

výrobním prostředku, způsobu a typu rolnických hospodář-
ství a pojmu, co jsou a proč se provádí pozemkové .úpravy.
V kapitole V. je pojednáno o uspořádání map pro pozemkové

úpravy podle zásád nového měření. Jak již bylo řečeno, sta-
čilo by upozornění na speciální výklady z geodesie a prováděcí
předpisy pro nová měření. Ačkoliv tato kapitola se zabývá
detaily a dopustnými odchylkami, nemůže být vyčeroávajicí.
Pozornosti zaslouží kapitola VIII. o klasifikaci půd. Je' na-

psána s velkým znalectvím a prozrazuje praktické zkušenosti
autora. Výstižně jsou popsány práce v terénu, technika prací při
ro~vr:husítí na vytyčení a zaměření sondáže, odhad půd, využití
bodového odhadního systému a vyhotovení technické doku-
mentace.
Obsahově zajímavá je kapitola IX. pojednávající o inven-

tarisaci pozemků. Jako cíl inventarisace půdy je získání vý-
chozích materiálů k vypracování úvodních projektů pro práce
zařizovací v zemědělství na daném území. Toto opatření též
sloužilo k aktivisaci zemědělské půdy devastovanéválečnými
událostmi. Dále v kapitole jsou uvedeny technické zásady pro-
vádění inventarisace, použité podklady mapové' a písemné.
Obsáhlá je kapitola X., která líčí přestavbu organisacllzemě-

dělství v.Hdově demokratickém Polsku. S historickým úvodem
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je uváděná struktura zemědělské půdy v době mezi dvěma svě-
tovými válkami a snahy pozemkové reformy po I. světové
válce. Je učiněna také zmínka o provádění komasací na území
Polska v dobách před II. světovou válkou. Potom následuje
sled vládních dekretů po r. 1944 o pozemkové reformě, osídlení
a jiných pozemkových úpravách. Také je vysvětlena organisace
služby úřadů.
V kapitole)XI. jsou vysvětleny zásady socialistických země-

dělských závodů, úkoly státních statků, státních traktorových
stanic a organisace zemědělských výrobních družstev a jejich
typy (obdoba našich JZD). Obsah kapitoly je až příliš obsáhlý.
Následující kapitoly již uvádí čtenáře do problémů technic-

kých. Jsou to zásady p~i regulacích a směnách zemědělských
závodů s popisem prováděcí techniky. Je podán návod jak vy-
.pracovat projekt, avšak škoda, že není uvedena ukázka kalku-
lace s půdou na číselném příkladu. Způsob práce reguluj.~ de-
kret ze dne 16. srpna 1949. Provádění je naprosto spravedlivé,
poněvadž se při veškerých půdních operacích bere přísný zřetel
na bonitu pozemků a to jak účastníků družstevně hospodař!-
cích, tak' i hospodařících individuálně. Technický postup je
zevrubně popsán.
Kapitola XV. nazvaná úvodní plán uspořádání zemědělských

pozemků, navazuje na pojmy územního plánování a z toho
širšího hlediska zabývá se projektováním pozemkových úprav
pro družstevní hospodaření.
Další kapitola se zabývá plánováním ploch pro venkovská

sídliště. Po úvodních statích jsou podány zásady jak vyprojek-
tovat zastavovací plán a rozmístění stavebních investic ze-
jména socialistického sektoru. Při zpracování bylo nepochybně
čerpáno ze sovětských vzorů.
Důležité otázky osvětluje kapitola XVIII. a sice zásady a

techniku utváření tvarů pozemků. Jejich úprava má být taková,
aby se využila-v nejvyšší míře potenciální možnost půdy. Proto
se autoři podrobně zabývají základními činiteli, mající vliv na
organisaci zemědělských pozemků, kde bude realisována vý-
roba. Je to půda, mikroklima, tvary terénu, kde jsou rozmo-
vány makrotvary, střední tvary a mikrotvary. Rovněž. jsou
vysvětleny principy osevních postupů a uvedena dobrá definice
prof. Swientochowskiho.
Základními problémy se zabývá kapitola XIX. a sice tech-

nikou zpracování podrobného (technického) projektu organisace
pozemků společného hospodaření. Je zdůrazněna funkce geo-
deta jako' projektanta všech kalkulací a technických zásahů
v terénu l\ plánech i agronomajako projektanta hospodářského
plánu zemědělské výroby. Vlastní ~práce je rozvržena do tří
fází a sice přípravné, které je věnována největší péče a je prací
tvůrčího technika, dále vypracovnání projektu a vytyčení
v přírodě s dokumentací. Vlastní úkony projektování jsou velmi
pečlivě sestaveny v pevný logický sy-stém,co svědčí o velikém
odborném rozhledu a znalostech autorů.
O vyznačení projektu v terénu a technické dokumentaci po-

jed!1ávají kapitoly XX. a XXI.
Ceskoslovenskézeměměřičebude jistě zajímat kapitola XXII.

o katastru pozemkovém a evidenci pozemků. V úvodě je kriticky
hodnocena instituce různých pozemkových katastrů, vyskytu-
jících se na území polského státu. V dalším textu je 'přisuzována
velká důležitost vznikajícímu dílu evidence půdy, jako moder-
nímu katastrálnímu operátu, sloužícímu důležitým státním
účelům, zejména hospodářskému plánování.
V závěru knihy autoři krásným způsobem vyzdvihují úlohu

polského zeměměřiče v pracích pozemkových úprav. Dosud
se zúčastnil vždy jako první při různých provisorních řešeních,
které stát od něho požadoval a bude samozřejmě stát i při do-
končování pozemkových úprav. Úloha zeměměřiče je úlohou
vedoucí a. zejména koordinující během celého procesu, poně.
vadž je specialistou ve vŠ.echproblémech pozemkové politiky.
Zná vliv struktury pozemků na zemědělskou'produkci a orga-
nisaci práce, může proto nejodpovědněji realisovat všechna
opatření s půdou pro zdárný rozvoj zemědělství.
Závěrečný posudek o knize může být jen příznivý pro její

zdařilou koncepci. Uvážíme-li, že slouží jako cvičebnice pro
střední zeměměřické školy (technikum), je třeba ocenit boha-
tost sneseného materiálu, logickou stavbu jednotlivých kapitol
a přizpůsobení se zásadám dvojstupňové projektové připra-
venosti inženýrských projektů.
Naše kritika na některých místech je spíše rázu formálního

a míněna jako připomínka, aby při dalším vydání knihy byla
rozšířena obrazová část a doplněna vhodnými numerickými
příklady, což pokládáme pro středoškolskou učebnici za zvláště
vhodné.

526.1 +550.3:526.7(082) .
Sborník k 60. narozeninám prof. W. A. Heiskanena. (Vyšlo

jako publikace Finského geodetického institutu Č. 46, Hel-
sinki 1955, str. 214, obsahuje 23 článků, 19 an;lických,
4 německé.)
Sborníkk šedesátinámvynikajícího finskéhovědceprof.Weikko

A. Heiskanena obsahuje 23vědeckých pojednání, která zasahují
svým obsahem téměř do všech odvětví vyšší geodesie. Články
se dotýkají z velké části těch otázek, kterým prof. Heiskanen
věnuje ve své činnosti převážnou část vědecké aktivity, jako
isostatická theorie, gravimetrická měření a jejich redukce, prů-
běh geoidu, studie o tvaru a rozměrech zemského elipsoidu,
astrometrie atd. Ve většině článků je možno právem spatřovat
závažné příspěvky k řešení nejvyšších vědeckých problémů
vyšší geodesie a gravimctrie v současné době. Autory jednotli-
vých pojednání jsou vynikající finští i zahraniční vědečtí pra·
covníci, kteří se řadí k početné skupině přátel a žáků prof.
Heiskanena. V následujícím jsou podány stručné recense všech
článků:
Dr L. A. Puntila:

K šedesátinám prof. W. A. Heiskanena. (A)
Autor podává životopis prof. Heiskanena. Stručně uvádí

jeho základní životní data a obšírnější výklad věnuje charakte-
ristice Heiskanenovy vědecké činnosti. Z článku vyplývá, že
vědecká aktivita prof. Heiskanena se obrací především k nej-
vyšším otázkám vyšší geodesie, týkajícím se určení tvaru a roz-
měrů zemského tělesa, dále k problému isostatické theorie a re-
dukci tíhových měření na nulovou hladinovou plochu a konečně
k některým otázkám astronomie. V závěru svého článku sestavil
autor seznam všech publikací prof. Heiskanena, který obsahuje
32 rozsáhlých a zcela původních vědeckých pojednání, většinou
německých nebo anglických, dále 46 kratších článků a 9 popu-
lárních knih nebo učebnic, vydaných vesměs ve finské řeči.
Prof. Dr L. Asplund:

Geodetické sousedství s Finskem. (A)
Autor, který je předním vědeckým pracovníkem v geodesň

sousedního Švédska, pojednává ve svém článku o neobyčejně
významné a úspěšné spolupráci geodetů obou skandinávských
zemí. Tato vědecká spolupráce spočívala organisačně na půdě
Baltické geodetické komise a byla duší činnosti této instituce.
Mezi oběma státy došlo již ke spojení geodetických základů.
Především byly spojeny trigonometrické sítě I. řádu řetězcem
podél rovnoběžky 60° s. š., který se stal součástí t. zv. Baltic-
kého věnce, jehož vyrovnání je rovněž dílem·geodetů obou zemí.
Kromě toho bylo provedeno připojení švédské gravimetrické
sítě k síti finské měřením tíže na několika společných gravi-
metrických stanicích. Sjednocení délkového rozměru obou trigo-
nometrických sítí bylo uskutečněno" zřízením srovnávací zá-
kladny u finskéhoměsta Nummela, která byla přesně proměřena
jak finským interferenčním přístrojem prof. Vaisiilaho, tak
i švédským geodimetrem. V současné době se vědecké úsilí
předních geodetů obou států soustřeďuje k vyhodnocení roz-
sáhlého gravimetrického a astronomického materiálu pro určení
relativních i absolutních odchylek tížnicových a pro stanovení
průběhu geoidu vzhledem k ploše referenčního elipsoidu. Také
yýsledky spojení obou nivelačních sítí jsou právě studovány.
Cinorodá vědecká spolupráce finských a švédských geodetů
přinesla již velmi cenné výsledky, z nichž většina přesahuje
rámec obou těchto států a přispívá k obohacení světové geo-
detické vědy.
Dr. V. Erola:

vývoj leteckéjotogrametrie ve Finsku. (A)
Letecká fotogrametrie prodělala ve Finsku stejný vývoj jako

v řadě jiných evropských států včetně naší republiky. Finsko
nemá vlastní výrobu fotogrametrických přístrojů a až dosud
bylo stále odběratelem nejnovějších výrobků Zeissových zá-
vodů. Od konce poslední války provádí finská fotogrametrická
služba jako svůj základní úkol mapování veškerého území
v měřítku 1 : 20 000 á ve ..zcela neobydlených oblastech v mě-
řítku 1 : 40 000. Bilance za uplynulých 10 let je velice úspěšná
a svědčí o masovém použití fotogrametrie při topografickém
vyměřování. Dodnes bylo zmapováno 810f0 veškerého finského
území a zbývajících 19% leží v nejsevernějších oblastech země.
Některé oblasti byly mapovány i vícekrát, takže celková plocha
fotogrametricky zaměřeného území obnáší 1Y2 násobek cel-
kové rozlohy Finska. Autor popisuje dále ve svém článku
vývoj organisace finské fotogrametrické služby. Její dnešní
organisační struktura je v podstatě podobná organisaci u nás:
jedna složka fotogrametrického vyměřování je orga,nisována
u civilní služby, druhá u vojenských orgánů.
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Dr. J. de Graaff Hunter:
Měření a použit~ tížnicových odchylek. (A)
Autor tohoto pojednání, který je presidentem MUGG po-

p~suje,v p.rvní části způsob, jakým měřil v Indii odchylky tíž-
wcove a Jakým určoval z těchto hodnot znám§mi metodami
průběh geoidu vzWedem k referenční ploše. V druhé části
svého článku předvádí a matematicky přesně dokládá vlastní
pův?dní metodu pro výpočet změny křivosti geoidické plochy
mezI dvěma body pomocí rozdílů geoidických výšek těchto
bodů a vertikálních ÚWŮ,měřených ze středu spojníce na oba
koncové body. Tato úvaha nemá však jen theoretický význam,
protože podrobný výzkum změny křivosti geoidické plochy
může přispět k odhalení nerostných ložisek pod povrchem Země.
Dr. B. Gutenberg:
Použití geofysikálních dat při isostatických výpočtech. (A)
Toto pojednání je n\llIlerickým důkazem základního postulátu

isostatické theorie pro tři výrazně odlišné typy zemské kůry:
horstvo o průměrné výšce 3000 m, rovinatá nížina v úrovni
mořské Wadiny a mořské dno v Woubce kolem 6000 m. Potvr-
zení základní isostatické rovnice

a •A + b • B + c • C + d • D + e •E = konstanta

předpokládalo rozsáWá geofysikální měření téměř po celé země-
.k:0~ (viz tab. 1) a jejich výsledkem bylo stanovení charakte-
rIstlk a, b, c, d, e (tl.oušťky jednotlivých vrstev zemské kůry)
a A, B, C, D, E (specIfické váhy těchto vrstev) pro zmíněné tři
typy zemského povrchu (viz tab. 2). Podle této rovnice byl
proveden výpočet tlaku v různých Woubkách zemské kůry
v rozs,ahu O km - 50 km a s krokem asi 5 km Woubky (viz
tab. 3). Z výsledného sestavení plyne, že v hloubce kolem 50 km
je tlak horninových vrstev prakticky stejný pro jakýkoliv typ
zemského povrchu. Tato Woubka charakterisuje t. zv. isosta-
tickou rovnováhu.
Ing. S. Harmala:
Požadovaná přesnost při měřeních. (N)
V tomto článku se pojednává o výpočtech, jimiž zjišťujeme

u jednotlivých druhů měřické práce (triangulace, 'polygonisace,
výšková měření, topografické nebo fotogrametrické vyměřování
a kartírování), zda bylo dosaženo požadované přesnosti. Kromě
toho sleduje autor též obecnější cíl: Protože přesnost základních
měřických metod i přístrojů je dobře známa, můžeme ještě
před měřením stanovit, jaké výsledky se dají očekávat od hotové
práce. Podle těchto úvah se pak řídí volba nejvhodnější měřické
metody a přístrojů, optimální tvar sítě i výběr místa, v němž
síť vyžaduje dalšílIo zpevnění.
Prof. Dr R. A. Hirvonen';
Odstranění kulových harmonických členů prvního řádu z obser-
vací.gravitačních anomalií. (A)
DerIvace Stokesova vzorce se zakládá na rozvojích kulových

h~monických funkcí, které neobsahují členy prvního řádu
(VIZpos!. vz. na str. 60). Avšak vinou observačních chyb mohou
se členy prvního řádu projevit v anomaliích sily tíže. Tyto
členy musíme odstranit vyrovnáním vždy před použitím Stoke-
sova vzorce pro výpočet odleWosti N geoidu od plochy. refe-
renčního elipsoidu. Vylučování členů prvního řádu bylo až do-
sud sousta~ě z~~edbáván~ .ve ;šech pojednáních. Pr.oto sleduje
autor ve svem clanku revIsI vysledku poslední a neJrozsálllejší
studie o průběhu geoidu, předložené finským geodetem Tanním
v roce 1948. Jako závěr může být konstatováno, že vliv členů
pr;nilio řádu do~~hlij~ta~ové velikosti, že napříště již musí být
bran v úvahu prI aplikaClch Stokesovy formule, nemá-li odleh-
lost obou ploch vykazovat chyby v metrech.
Dr T. Honkasalo:
Barometrická nivelace. (A)
vPro. redukci tíhových měření na úroveň mořské Wadiny po-
tteb?-Jeme znát nadmořské výšky jednotlivých gravimetrických
stanIc. V krajinách, kde výškové podklady bud' vůbec neexis-
tují anebo jsou rozvinuty v nedostatečné hustotě, získáváme
nadmořské výšky k tomuto účelu barometrickým měřením.
V tomto pojednání popisuje autor jedno z takových rozsáhlých
barometrických měření, které bylo provedeno v posledních
letech ve Finsku. K práci bylo použito tří Paulinových aneroidů
jej!~hž výškové údaje byly ještě před zahájením vlastníh~
merení srovnávány po delší dobu s údaji Fňssova normálního
b:uometru. Výsledkem tohoto porovnání bylo stanovení stup-
nIcových korekcí pro všechny tři přístroje. Kromě toho byly
výsledky měření opravovány o vliv teploty vzduchu a vliv
z~ěqy tlakového gradientu přoti normálnímu stavu. Barome-
trIcká měření byla prováděna současně s tíhovými observacemi

v kruzích 100-200 km dlouhých, trvajících 5-8 hodin. Nad·
mořské výšky jednotlivých stanic byly určeny tímto způsobem
se střední chybou ± 1,5 m.
H. S. Jelstrup:
Nejstarší pokusy o isostatické výklady v Norsku. (A)
V této studii podává předseda Norské geodetické komise

stručnou charakteristiku vědecké činnosti dvou vynikajících
norských badatelů, kteří jako první použili k interpretaci svých
vědeckých objevů isostatické theorie. Prvním z nich je přední
norský pracovník na poli gravimetrie O. E. Schii:itz který pro-
kázal na základě svých rozsáhlých tíhových měřenÍ, že isosta-
tická kompensace existuje, a tak se zařadil mezi stoupence
~rattovy koncepce. Druhým vědcem je známý polární badatel
F. Nansen, který se propracoval k pojetí isostatické theorie až
při studiu otázky, proč zaznamenaly některé severské konti-
nenty (Šp~cberky, Skotsko, Gronsko, sev. Amerika atd.) značný
pokles sveho povrchu v době ledové a jeho opětné zvednutí
po ústupu ledovce.
Prof. Dr K. J ung:
Harmonický člen prvního řádu v isostatické theorii. (N)
V tomto pojednání je odvozován člen prvního řádu kulové

funkce pro potenciál síly tíže v gravitačním poli zemského tělesa.
Výsledný matematický výraz se zakládá na předpokladu, že tři
základní složky zemského nitra: kůra, vnitřek a jádro jsou ome-
zeny nesoustřednými koulemi a že nastolení jednotlivých isosta-
tických stavů je způsobováno změnou polohv ttěžiště. V závěru
článku jsou vyjádřeny vztahy mezi zákl:i:dními parametry,
charakterisujícími polohu těžiště zemského tělesa, platící pro
některé isostatické hypothesy.
Dr E. Kaariainen:'
Použití různých vyrovnávacích metod pro určení zvedání pů-

dy z přesných nivelací. (A)
Autor zde popisuje svoje řešení při určování výškových

posunů velkého množství nivelačních bodů v jižní a střední části
Finska. Základem řešení bylo společné vyrovnání dvou přesných
nivelačních měření, z nichž první bylo provedeno v letech
1892-1910 (stará nivelace) a druhé teprve v poslední době
(nová nivelace). Protože obě přesné nivelace odděluje od sebe
údobí téměř 50 let, ve kterém přesnost metod i přístrojů doznala
podstatného pokroku, bylo nutno výsledky měření z jednotli-
vých nivelací od sebe váhově odlišit v poměru asi 1 : 10. Pro
výběr vyrovnávací metody byla rozhodující ta okolnost, že
nová nivelační síť Finska nebyla identická se starou a že na
vnější straně společné části obou sítí existovala řada přesných
nivelačních pořadů, které měly být uvažovány. Pro vyrovnání
takového případu doporučuje autor aproximativní metodu,
které sám použil a jejíž popis ve svém článku uvádí. V závěm
pojednání se autor vyslovnje pro zásadu: existují-li dvě iden-
tické nivelační sítě, zaměřené v různých dobách, je jejich spo-
lečné vyrovnání vždy vhodnější a snazší.
Dr M. Kajamaa: I

Některé pojmy z oboru kartografie. (A)
v V úvo.duoautor po.znamen~v~, že v kartografii existuje celá
rada, rOJm~,~ defi~lc" ktere JSOUv~světlovány nejednotně a
k~e~eJSouprI~mou castych ~ed?r?zumení ~ nepřesného vyjadřo-
va~.o P~~~~v,SIkl~de ve s~e~ clanku za ukol vyjasnit alespoň
neJdůlezlteJsl z techto pOJmu. V prVllí části vysvětluje obsah
slova kar!ografie, v další části provádí klasifikaci map podle
dvou Wedlsek:podle způsobu znázorňo"\'lÍnÍobsahu mapy a podle
měřítka mapy a současně podává přesné definice jednotlivých
dru~ů. Další část poj.ednává o vyjadřování různých druhů čar,
bodu a prostorovostI v mapě, poslední část přináší kriteria
podle nichž se posuzuje přesnost map. '
Dr J. Korhonen:
Některé úvahy o aplikaci souřadnicového vyrovnání směrů
na elipsoidu. (A)
Tato studie je aplikací vyrovnávací metody známého fran-

couzského geodeta Levallois na případ sférických souřadnic.
Princip této metody (la méthode des gisements) záleží v tom
že se při souřadnicovém vyrovnání směrů považuje za jedino~
neznámou ta část rovnice opravy, která obsahuje změny v sou-
řadnicích koncových bodů. Tím se snižuje celkový počet ne-
známých a zjednodušuje vlastní vyrovnávací výpočet. Autor

,uk~z~je, žeose při P?užití sf~rických souřadnic dá vyjádřit
~teJny~ zpusobem neJen rovnIce opravy měřeného směru, ale
I rovmce oprav pro Laplaceovy azimuty.
Dr K. Ledersteger:
Průběh tíže podél svislicea výpočet skutečné geoidické tíže. (N)
Pro výpočet orthometrické opravy nivelačního výškového
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rozdílu metodou Dr Lederstegra potřebujeme znát kromě dyna-
mické opravy ještě t. zv. vertikální dynamické korekce v obou
koncových J;lodechnivelované trati. Jejich hodnoty se stanoví
podle vzorce, ve kterém vystupuje střední hodnota tíže podél
svisliceuvažovaného bodu v úseku mezi tímto bodem a průse-
číkem svislice s plochou geoidu. Je-li průběh zemské tíže podél
svislice lineární,'je střední hodnota rovna aritmetickému prů-
měru tíže na zemském povrchu' a na povrchu geoidu. Při neli-
neárním pJ;ůběhu je výpočet střední hodnoty složitější. Proto
v první části svého pojedná~ zkoumá autor, za jakých pod-
mínek je průběh tíže podél svislice lineární funkcí výšky, a na-
hrazuje k tomuto účelu zemský povrch čtyřmi různými modely.
Modely představují schématické zjednodušení zemského po-
vrchu a jsou voleny tak, že poslední z nich je nejsložitější a nej-
lépe odpovídá skutečnému povrchu Země. V druhé části se za-
bývá výpočtem střední hodnoty tíže v uvažovaném úseku pro
jednotlivé modely. Třetí část je věnována redukci pozorované
hodnoty tíže na povrch geoidu s uvážením topografické opravy.
. Řešení tohoto problému je provedeno opět pro jednotlivé typy
modelů odděleně. Autor ukazuje, že redukce pro čtvrtý model
se nejvíce přibližuje skutečné geoidickéhodnotě tíže. V poslední
části článku je uvažován vliv isostasie na redukci tíhových
měření. Je tu konstatováno, že isostatická korekce závisí jen
velmi nepatrně n.a změně kompensační hloubky.
Ing. K. G. Lofstrom:

Aeropolygonisace s kontrolou horizontu. (N)
Letecká polygonisace je známou fotogrametrickou metodou,

které se používá k pořízení bodového podkladu v územích, kde
neexistuje dosud síť pevných bodů. Duležitým požadavkem
této metody je přesná svislost leteckých snímků v celé sním-
kové řadě. Svislá poloha osy řadové letecké fotokomory se kon-
troluje buď gyroskopickým zařízením nebo fotografováním ho-
rizontu letadla. V tomto pojednání se autor vyslovuje pro po-
užití horizontálních kontrolních komor a opírá se o bohaté
zkušenostifinské fotogrametrické služby, které popisuje.Doporu-
čuje namontovat k řadové letecké fotokomoře čtyři horizontální
komory, které by fotografovaly horizont letadla ve směru letu,
ve směru opačném a v obou kolmých směrech, a uvádí způsob,
jakým se dá z jednotlivých horizontálních snímků určit sklón
řadové letecké fotokomory. V řadě tabulek přináší autor čí-
selné výsledky rozboru letecké polygonisace dvou snímkových
řad a charakterisuje všeobecnou přesnost metody.
Dr E. Niskanen:

Theorie plastické kompaktnosti zemské kůry. (A)
Úzké pruhy záporných gravitačních anomalií v prostoru

Karibského moře, Indonesie a Japonska jsou vysvětlovány
predními geofysiky (Vening-Meinesz, Bijlaard) jako výsledek
plastické kompaktnosti zemské kůry. Síla tohoto druhu působí
však n!'ljenv kůře, ale i na okraji vrstev pod ní. Tyto síly se
snaží vytvořit na povrchu Země: dlouhé, úzké koryto
s hmotou menší než je zapotřebí k isostatické rovnováze. Autor
této studie uvádí některé dohady o theorii kompaktnosti zem-
ské kůry a pojednává o možnostech sledovat průběh kompakt-
nosti krok za krokem.
Ing. H. Tuori:

Technická delimitace moří při pobřeží. (A)
, Podle mezinárodních dohod má každý pobřežní stát právo
považovat za své území též určitou část' moře podél svého po-
břeží. Tato část představuje pruh moře při pobřeží, jehož šířku
si stanoví každý stát po dohodě se sousedy a s mezinárodními
orgány. Ostatní část moře, ležící za delimitační čarou jednotli-
vých pobřežních států, slouží v době míru svobodné plavbě
všech zemí.Průběh delimitační čáry závisí však nejenomna poli-
tických a historických faktorech, ale též na ryze technických
podmínkách, jako je charakter pobřeží a jeho členitost. S tech-
nického hlediska je stanovení průběhu delimitační čáry věcí
určitých geometrických metod, které autor podrobně popisuje
v první části svého článku. Přitom vychází z předpokladu, že
hladina moře je konstantní. V druhé části článku uvažuje také
vliv změny mořské hladiny a vychází konkretně z poměrů
Finska.
Dr F. A. Vening-Meinesz:

Možnost aplikace Stokesova theorému a vzorce pro tížnicovou
odchylku z něho odvozeného. (A)
V tomto pojednání se vynikající holandský geodet a geofysik

Vening-Meineszzabývá otázkou, jakou nejistotu v hodnotách N
(odlehlost geoidu od referenčního elipsoidu) a ve složk~ch tiž-
nicové odchylky ~ a 'f} způsobuje ta skutečnost, že dosud ne-

známe anomalie síly tíže na celém povrchu zemském. Pro řešení
tohoto problému je důležité, že vliv vzdálených anomalií na
Stokesův integrál je mnohem menší než vliv anomalií v okolí
stanice, kde prvky N, ~ a 1) určujeme. Působení tíhových ano-
malií·na hodnotu N klesá s převrácenou hodnotou vzdálenosti
a na složky ~ a 'f} s převrácenou hodnotou čtverce vzdálenosti
od uvažované stanice. Na základě rozboru Stokesova integrálu
autor ukazuje, že ve vzdálenosti 3000 km od území, v němž
nebylo dosud provedeno žádné gravitační měření, můžeme oče-
kávat nejistotu v hodnotě N asi 2,6 m a ve složkách ~ a 'f} asi
0,35 ". Z toho plyne závěr, že Stokesův theorém i rovnici pro
výpočet tížnicových odchylek můžeme s úspěchem použít jen
v tom prostoru, jehož vzdálenost od neměřených oblastí je
alespoň 3000 km. V témž prostoru pak získáváme též možnost
převést geodetická data s geoidu na referenční elipsoid.

Zatmění Slunce 9. července 1945.
Dr P. Kalaja:

Měření slunečního zatmění Finským geodetickým institutem
r. 1945. (A)
Uspěšné pokusy vynikajícího polského astronoma T. Bana-

chiewicze s určováním dlouhých vzdáleností pomocí pohybu
měsíčního stínu přiměly Finský geodetický institut k rozsáhlým
měřením slunečního zatmění v roce 1945. Vlastní observace
byly prováděny na stanicích Poroluoto a Kangaslampi a na
několika stanicích v okrajových zonách zatmění. Průběh obou
okrajových čar zatměni byl kromě toho během úplného zákrytu
fotografován z letadel. Autor popisuje přístrojové vybavení jed-
notlivých expedicí a vyjmenovává všechny vědecké pracovníky
a jejich funkce při observacích. Svůj článek zakončuje vše-
obecnou charakteristikou výsledků, převzatou z projevu prof.
Bonsdorffa.
Dr P. Kalaja:

Casová služba při expedicích Finského geodetického institutu
za slunečním zatměním 1945. (A)
V tomto článku jsou popsány přístroje a způsoby, jimiž byla

zajišťována časová služba na obou observačních stanicích Poro-
luoto a Kangaslampi. Přesné určení korekce chronometru na
čas v Greenwichi umožnilo zachycení rytmických signálů an-
glické stanice Rugby před i po zatmění Slunce. Průběh zatmění
by automaticky fotografován třemi filmovými kamerami,
z nichž dvě byly němé a třetí zvuková zaznamenávala údery
hodin. Přesnost zjištěného času sepohybuje v tisícinách sekundy.
Prof. Dr U. Pesonen:

Určení okamžiků vnějších kontl'lktů ze snímků slunečního
zatmění 1945. (A)
Autor zde popisuje metodu, kterou byly stanoveny z filmo-

vých snímků slunečního zatmění okamžiky vnějších kontaktů,
t. j. okamžik prvního a čtvrtého dotyku okraje Měsíces okrajem
Slunce. Střední chyba, s jakou byly tyto okamžiky určeny, je
dána hodnotou 0,06 sec, což odpovídá vzdálenosti 60 m na po-
vrchu Země. Tato hodnota představuje řádovou přesnost,
s jakou je možno v dnešní době měřit vzdálenosti pomooí mě-
síčního stínu. Zvýšení této přesnosti stojí v cestě nejenom otázka
měření času, ale především vliv topografického povrchu Měsíce.
Prof. Dr L Bonsdorff - prof. Dr R. A. Hirvonen:

Určení okamžiků vnitřních kontaktů ze snímků slunečního
zatmění 1945. (A)
Clánekpřináší matematický výklad metody prof. Bonsdorffa

pro určení okamžiků vnitřních kontaktů, t. j. druhého a třetíllO
dotyku okraje Měsíce s okrajem Slunce, na základě vyhodno-
cení filmových snímků slunečního zatmění. Střední chyby byly
odvozeny jednak z roz4ílů mezi třemi observátory a obnášejí
v tom případě asi 0,3", jednak z pozorování každého observá-
tora zvlášť a pak dosahují hodnoty asi poloviční. V závěru jsou
uvedeny číselné výsledky observací.

Dr. T. J. Kukkamaki:
Letecké fotografování měsíčního stínu na zemském povrchu. (A)
Autor popisuje metodu i zařízení, kterým byl letecky foto-

grafován průběh obou okrajových čar úplného stínu Měsícena
území Finska. Každá z okrajových čar byla letecky pozorována
na dvou Ihístech, vzdálených od sebe asi 350 km, při čemž
automatická fotokomora byla uvedena v činnost vždy několik
minut před průchodem úplné fáze a zastavena za stejnou dobu
po něm. Ze snímků byl také odvozen průběh středové čáry
s přesností 100-200 m, který byl zanesen do mapy.

Ing. Bořivoj Delong

1956/140


