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FLEGR, J.
Strul!ný přehled nejdůležitějiích postupů prl vy-
hledávání podzemních objektů z nevodivých ma-
teriálů elektroodporovou metodou
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 9,
s. 245-257, 23 obr., 2 tab., lit. 3

Základní princip elektrické odporové metody. Me-
toda symetrického profilování. Metoda kombino-
vaného profilování. Metoda profilování s použitím
tří snímacích elektrod. Měření hloubek elektro-
odporovou metodou. Organizace a produktivita
práce.
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THEINER, P.
Návrh nové organizal!ní struktury středisek geo-
dézie v lihol!eském kraji

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 9,
s. 258-263, 3 tab.

Zdůvodnění nutnosti změn v organizační struktuře
středisek geodézie [SGJ. Požadavky na nové orga-
nizační uspořádání SG. Vytvoření modelu organi-
zace pro průměrné SG. Sestavení organizačního
schématu a volba ne.i~·ýhodnější varianty.
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Oceňovanie geodetických a kartografických prác
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 9,
s.264-267

Cenový vývoj v geodézii a kartografii. Vydání
Ceníku geodetických a kartografických prací
v r. 1969 a jeho zhodnocení z hlediska součas-
nosti. Sjednocení koncepce cenového vývoje a vy-
dání 2. dodatku k ceníku velkoobchodních cen,
obor 984 - geodetické a kartografické výkony.
Komplexní přestavba velkoobchodních cen v geo-
dézii a kartografii a její cíle. Zdůvodnění potřeby
vydání nového ceníku.
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<I>JIEfP , VI.

KparKHH 0030p BalimeHllIHx MerOllOB pa3bIcKHBaHHH nOll-
3eMHbIX OO'beKrOB H3 HenpOBOllHIqHX MarepllaJIOB UpH
nOMOIqH 3JIeKrpOConpOrHBJIeHHH.

reOlle3HqeCKllH H KaprorpaqmqeCKllH 0030p, 20, 1974,
No 9, crp. 245-257, 23 pliC., 2 raoJI., JIllr. 3.

OCHOBHO:lInpHH1\Hn MerOlla 3JIeKrpOConpOrHBJIeHllH. Me-
rOll cHMMerpHqeCKOronpoqmJIHpOBaHHH. Meroll KOM6H-
HllpOBaHHoro npoq.HJIHpOBaHHH. Mcroll npmlmJIHpoBaHHH
C npllMeHeHlleM rpex C'beMOqHhIX3JIeKrpoll. 113Mepelfl~e
rJIy611H MerOllOM 3JIeKrpOCOnpOrllBJIeHllH. OpraH1l3a1\llH
li npOH3BOJ:IHreJIhHOCrhrpYlla.
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TEI1HEP, II.
IIpoeKr HOBOHopraHH3llIlHoHHOK crpYKrypbI ~eHrpOB re-
Olle3HH B 101ImoK qexHH.

reOlle3HqeCKHH H KaprorpaepllqecKHH 0630p, 20, 1974.
No 9, crp. 258-263, 3 ra6JI.

06OCHOBaH1le He06xollHMocrH H3MeHeHHH B opraHll'3il-
~HOHHOH crpYKrype 1\cHrpoB reOlle3HH (l~r). TpeooBa-
HHH K HOBOMYopraHH3a1\HOHHOMY nopHllKY llr. C03Jia-
HHe MOlleJIH opraHH3a1\Hll llJIII cpellHllX ur. COCraBJIe-
HHe opraH1l3a1\llOHHOH MOlleJIll li Bhl60p nOllXOllHIqerO
BapllaHra.
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KOmIl, A.
O~lIHKa reolle3HQeCIICHXII npTorpaepHQecll:Hx paoor.

reOlle311'iecKllH li KaprorpaepH'iecKllH 0630P, 20, 1974,
No 9, crp. 264-267.

Pa3BllrHe ypoBHII 1\eH B reolle311Il: II KlIprOrpaq.llll. Ha-
llaHHe "IIpeHcKypaHra reOlle3ll'iecKllX II: KlIpTOrpaeplltICC-
KRX pa6or" B 1969 r. II ero oqeHKlI c ceroJlHlllDHeH roq-
KH 3peHHH. 06'bc.n:HHeHHe KOH1\ell1\llll paaBII:THII ypoB-
Hli 1\CH li H3.n:aHlIe BToporo .n:onOJIHeHllHK npeiicKypaury
onTOBhlX ueH, CneUllaJlbHOCTb 984-reo.n:e3H'iecKHe 11 Kap-
TorpaepllqecKlle pe3YJIbrarbl pa6OTbl. KOMnJIeKCHaH ne-
pecrpoHKa onrOBblX 1\eH B reoJle3llll II KlIprOrpaepHll 11 eě
1\eJIll. OOOCHOBaHlle Mepbl Hu06HOCTlI ll3.n:llAlIH HOBora
npeií:cKYPaHTa.
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FLEGR, J.
Kurze Obersicht der wichtigsten Verfahren beim
Suchen unterirdischer Objekte aus nichtleitenden
Materialien mittels elektrischer Widerstandme-
thode
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 9,
Seite 245-257, 23 Abb., 2 Tab., Lit. 3

Grundprinzip der elektrischen Widerstandmetho-
de. Methode der symmetrischen Profilierung. Me-
thode der kombinierten Profilierung. Methode
der Profilierung mit Hilfe von drei Tastelektro-
den. Tiefenmessung mittels der elektrischen Wi-
derstandmethode. Arbeitsorganisation und Arbeits-
produktivitll.t.
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THEINER, P.
Entwurf einer neuen Organisationsstruktur der
Zentren fiir Geodiisie im Siidbiihmischen Kreis

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 9,
Seite 258-263, 3 Tab,

Begrundung der Notwendigkeit von Anderungen
in der Organisationsstruktur der Zentren fur Geo-



dasie [ZG). Anforderungen auf die neue Organisa-
tionsgestaltung der ZG. Erarbeitung eines Orga-
nisationsmodells fiir ein durchschnittliches ZG.
Zusammenstellung eines Organisationsschemas
und Wahl der gegeignetsten Variante.
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KOIŠ, A.

Bewertung der geodiitischen und kartographischen
Arbeiten
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 9,
Seite 264-267

Pre:sentwicklung in der Geodasie ud Kartogra-
phie. Ausgabe der Preisliste geodlHischer und
kartographischer Arbeiten im Jahre 1969 und ihre
Wertung aus dem Gesichtspunkt der Gegenwli.rtig-
keit. Vereinheitlichung der Konzeption der Preis-
entwicklung und Herausgabe des 2. Nachtrages
zur Preisliste der GroBhandelspreise, Fachgebiet
984 - geodli.tische und kartographische Leistun-
gen. Komplexer Umbau der GroBhandelspreise in
der Geodasie und Kartographie und seine Ziele.
Begriindung der Notwedigkeit der Herausgabe
einer neuen Preisliste.
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FLEGR, J.
A Brief Survey of the Most Important Methods for
Location of Underground Objects of Non-Conduc·
tive Materials Using the Electroresistance Method
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 9,
pp. 245~257, 23 fig., 2 tab., 3 ref.

Basic princip!e of the electroresinstance method.
Method of symetrical profiling. Method of com-
bined profiling. Profiling method using three de-
tecting electrodes. Measuring of deapths by the
electroresistance method. Organization and pro-
ductivity of measurement.
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THEINER, P.
Project of New Organizational Structure of Sur-
veying Centers in South Bohemian Region.

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 9,
pp. 258-263, 3 fig.

Reasons for netessity to change the existing or-
ganizational structure of Surveying Centers [SC).
Demands on the new organization of SC. Organi-
zation model of a medium-size SC. Compilation
of organizational scheme and selection of the
most suitable one.
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KOIŠ, A.

Appraisal of Geodetic and Cartographic Works.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 9,
pp. 264-267.

Development of prices in geodesy and carto-
graphy. Publication of Price List of Geodetic and

Cartographic Works in the year 1969 and its
analysis from the present point of view. Unifica-
tion of price development and publication of the
2nd supplement to the wholesale prices in branch
984 - geodetic and cartographic works. Com-
plex reform of wholesale prices in geodesy and
cartography and its purpose. Reasons for publi-
cation of the new Price List.
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FLEGR, J.
Bref aper~u des princiaux procédés pour les re-
cherches des ouvrages souterrains en matíeres
inconductrices par la méthode de résistance
électrique.
Geodetický a kartografický obzor, 20. 1974, No 9,
pages 245-257, 23 illustrations, 2 tables, 3 bi-
bliographies.

Principe élémentaire de la méthode de résistance
électrique. Méthode de profilage symétrique. Mé-
thode de profilage combiné. Méthode de profilage
a trois électrodes amovibles. Levé der prof on-
deurs par la méthode de résistance électrique.
Organisation et productivité du travail.
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THEINER, P.
Projet d'une nouveIle structure de I'organisation
des Centres de géodésie dans la région de la
Boheme du Sud.
Geodetický a kartografický obzor, 20. 1974, No 9,
pages 258-263, 3 tables.

Justification de la nécéssité des changements
effectués dans l'organisation des Centres de géo-
désie, Exigibilités pour la nouvelle organisation
des Centres de géodésie. Création ďune organi-
sation modele pour Centres de géodésie moyens.
Etablissements du schéma ďorganisation et choix
de la variante la plus avantageuse.

528:336.5
KOIŠ, A.

Estimation des travaux géodésiques et cartogra-
phiques.
Geodetický a kartografický obzor, 20. 1974, No 9,
pages 264-267.

Evolution des prix géodésiques et cartographiques.
Edition ďun prix courant pour travaux géodé-
siques et cartographiques en 1969 et sa revalori-
sation contemporaine. Unification de la concep-
tion de l'évolution des prix et édition du second
supplément au tarif des prix en gros, branche 984
- opérations géodésiques et cartographiques. Re-
construction complexe des ;prix en gros pour la
branche de la géodésie et cartographie et son but.
Motivation de la nécessité de réédition ďun nou-
vel tarif.
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Dvacet let činnosti Výzkumného ústavu
geodetického, topografického
a kartografického

Před 20 lety byl zřizovací listinou ministra míst-
ního hospodářství ze dne 23. ledna 1954 založen
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karc
tografický v Praze (VÚGTK). Ústav vznikl jako re-
sortní výzkumné pracoviště podřízené tehdejší
Ústřední správě geodeézie a kartografie (ÚSGK)
pro aplikovaný výzkum v oborech geodézie a kar-
tografie. Avšak v roce 1957 obdržel VÚGTKpověření
presidia ČSAV k rozvíjení základního výzkumu pro
obory geodézie a kartografie jako předpokladu pro
řešení úkolů aplikovaného výzkumu. Velký význam
pro rozvoj základního i experimentálního výzku-
mu ve VÚGTK mělo založení Geodetické observa-
toře Pecný v Ondřejově u Prahy (GO Pecný) v roce
1955 a její převod pod přímé řízení VÚGTK po vy-
budování základního zařízení od roku 1965. Tak se
téměř od prvních let existence rozvíjel ve VÚGTK
vedle aplikovaného též základní výzkum v geodézii
a kartografii, jehož podíl na celkovém objemu vý-
zkumné činnosti se během let pohyboval v rozsahu
30 % až 50 %.
~ešení výzkumných úkolů na jednotlivých úse-

cích vědeckotechnického rozvoje geodézie a karto-
grafie zajišťovala výzkumná oddělení ústavu, je-
jichž organizace, zaměření i počet byly přizpůso-
bovány úkolům a velikosti VÚGTK. K rozšíření ex-
perimentálních možností ústavu byly pro výzkumná
oddělení postupně vybudovány laboratoře a základ-
ní vybavení GO Pecný bylo doplněno řadou nových
experimentálních a etalonních zařízení. Od počát-
ku existence byla součástí ústavu rozsáhlá knihov-
na celoodvětvového významu, ze které se během
let vvvinulo dnešní Odvětvové informační středis-
ko (OOlS), provádějící činnost knihovnickou, do-
kumentační, překladatelskou, studijní, vydavatel-
skou, propagační a činnost na úseku vynálezecké-
ho a zlepšovatelského hnutí. Z malé mechanické
dílny vzniklé krátce po založení ústavu bylo za
uplynulé období vytvořeno Oborové vývojové stře-
disko (OVS), které zabezpečuje vývoj přístrojů a za-
řízení pro řešení výzkumných úkolů a malosériovou
výrobu dosti početného sortimentu drobných pří-
strojů a pomůcek pro provozní organizace našeho
resortu i mimo resortní zájemce. Velmi aktivní slož-
kou ústavu je též Oborové středisko vzdělávání
pracujrcrch (OSVP), které bylo zoloženo v roce
1966 a přičleněno k VÚGTK od roku 1968 a jehož
úkolem je organizovat pol1tickoodbornou výcho-
vu vedoucích pracovníků a vvbraných odborníků
našeho resortu podle dlouhodobých plánů zvyšo-
vání kvalifikace.
V souladu s tím, jak rostl význam VÚGTK pro

rozvoj československé geodézie a kartografie, zí-
skával ústav pověření k některým dalším funkcím
a činnostem. V roce 1963 byl ústav pověřen funkcí
vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvo-
je pro obory geodézie, fotogrammetrie, kartografie,
geodetické astronomie a geodetické gravimetrie.

V témže roce byla zřízena jako poradní orgán re-
sortu pro otázky vědeckotechnického rozvoje Obo-
rová rada složená z předních odborníků českoslo-
venské geodézie a kartografie, ze které se během
let vyvinula dnešní Vědecká rada VÚGTK a Komise
pro řízení vědeckotechnického rozvoje při Čes-
kém úřadě geodetickém a kartografickém (ČÚGK).
Koncem roku 1964 bylo ústavu uděleno pověření
ke komparaci délkových geodetických měřidel
s oborovou působností a pro tuto činnost bylo ve
VúGTK vytvořeno Oborové kontrolní měrové stře-
disko (OKMS). Jako projev uznání vědecké úrovně
svých předních pracovníků byl v roce 1965 ústav
pověřen funkcí školícího pracoviště pro výchovu
vědeckých pracovníků ve specializacích teoretic-
ká geodézie, užitá geodézie a kartografie.
Po založení pracovalo v ústavu celkem 40 pra-

covníků, z nichž většina přešla do VÚGTK z bý-
valého Státního zeměměřického a kartografického
ústavu. Tento stav vzrostl v průběhu let až na 120
a v posledních létech se ustálil na počtu 110 pra-
covníků. Podrobná charakteristika vývoje ústavu
a výsledků jeho činnosti je dokumentována ve vý-
ročních zprávách VÚGTK vydávaných každoročně
v Edici vrÚGTK.

Veškerou svou výzkumnou i mimovýzkumnou čin-
ností usiloval VÚGTK od svého založení o plnění
dvojího poslání: přispívat co nejúčinněji ke zvy-
šování technické úrovně provozních geodetických
a kartografických prací a rozvíjet vědecké poznat-
ky obou základních oborů odvětví geodézie a kar-
tografie. Hlavní výsledky činnosti VÚGTKna jed-
notlivých úsecích výzkumu shrnuje za uplynulé ob-
dobí následUjící stručný přehled.

2.1 Geodetická astronomie
Práce na úseku geodetické astronomie byly roz-

víjeny na GO Pecný v rámci stálé časové a šířkové
služby a_v rámci pozorování umělých družic Země
(UDZ). Casová služba byla zaměřena na určování
korekci československého časového a frekvenční-
ho signálu OMA 50 z astronomických pozorování,
šířková služba na sledování variací zeměpisné šíř-
ky a pohybu pólu. Výsledky obou služeb byly pra-
Videlně odesílány světovým centrům v Paříži,
v Moskvě a v Mizusawě v Japonsku. Koncem 60.
let byla zavedena pozorování Měsíce ke stanovení
a zpřesnění efemeridového času. V posledních lé-
tech byly zpracovány rozbory výsledků mnohale-
tých pozorování konaných v rámci časové a šířko-
vé služby a vyhodnoceny některé závěry o zákoni-
tostech zemské rotace a pohybu pólu.
V polovině 60. let byla pracovní náplň GO Pecný

rozšířena o pozorování UDZ, a to z počátku adap-
tovanou leteckou komorou a od roku 1968 velkou
družicovou komorou Zeiss SBG se čtyřosou montA-
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žL K tomuto účelu byla vybudována jako samostat-
né pracoviště v rámci GO Pecný družicová pozo-
rovací stanice Skalka. Za posledních 5 let byla pro-
zkoumána řada přístrojových vlivů působících u ko-
mory SBG, vyřešena technologie pozorování touto
komorou i vyhodnocení jeho Výsledků, zajištěna
velmi úspěšná pozorování v rámci mezinárodního
družicového programu ISAGEX a na jejich zákla-
dě proveden výpočet polohy družicové stanice Skal-
ka. V současné době se komora SBG zúčastňuje po-
zorování v rámci družicových programů DYNAMI-
KA a VELKÁ CHORDA, koordinovaných Akademií
věd SSSR v rámci komise INTERKOSMOS. Výsled-
ky družioových i všech ostatních astronomických
pozorování na GO Pecný se zpracovávají na počí-
tačích, k čemuž byly vyvinuty potřebné programy.

2.2. Teoretická a družicová geodézie

Výzkumné práce na úseku teoretické geodézie
byly zahájeny již v prvních létech činnosti VÚGTK
a byly spojeny s převodem československé trigo-
nometrické sítě z lokálního souřadnicového systé-
mu Křovákova do mezinárodní soustavy Gaussovy.
Dalšími výzkumnými pracemi bylo zabezpečeno pře-
vedení nivelační sítě ze soustavy ortometrických
výšek do vědecky zdůvodněné soustavy normálních
výšek. Těmito opatřeními získaly československé
geodetické základy způsobilost k řešení nejen tech-
nických úkolů, ale i vědeckých problémů v širším
rámci, než tvoří státní území. V souvislosti s tím
byla rozpracována přesná řešení obou hlavních ge-
odetických úloh na velké i malé vzdálenosti a se-
stavena řada tabulek pro provozní účely geodetické
služby. •

Na práce v geodetických základech navázal vý-
zkum recentních vertikálních pohybů zemské kůry
na území ČSSR, jehož výsledky přispěly k bližší-
mu poznání dynamiky části zemského tělesa a jsou
využívány jako podklad při projektování velkých
technických děl. Pro výzkum metodiky sledování
recentních pohybů zemské kůry byl vybudován ge-
odynamický polygon Lišov a budují se další poly-
gony v oblasti styku Karpat s Českým masivem.
Zhodnocení dosavadních opakovaných nivelací
umožnilo sestavení map ročních rychlostí vertikál-
ních pohybů pro naše státní území a provedení
jejich geologicko-geodetické interpretace. V me-
zinárodní spolupraci socialistickych zemí bylo
v roce 1971 dokončeno vyhotovení mapy vertikál-
ních pohybů zemské kůry v oblasti východní Evro-
py, která je jedinečným dílem toho druhu na světě.
Za této spolupráce byla dále vyřešena technologie
a vypracován harmonogram mezinárodních opako-
vaných nivelací, s jejichž realizací se v současné
době začíná.

Nejvýznamnější práce VÚGTK na úseku teoretic-
ké geodézie byly zaměřeny na výzkum tvarových
a tIhových parametrů Země a Měsíce na základě
geodetických měření a družicových pozorování.
Byla vyřešena metoda a vypracována technologie
určování charakteristik tIhového pole Země a pro
území ČSSR byly s velkou přesností vypočteny a ta-
belárně i graficky dokumentovány hodnoty tížni-
cových odchylek a výšek kvazigeoidu nad elipsoi-
dem. S úspěchem byla rozvinuta teorie řešení ně-
kterých úloh vyšší geodézie na základě pozorová-
ní umělých družic Země i Měsice a určeny charak-
teristiky tíhového pole na části měsíčního povr-
chu. Jako závažný objev lze hodnotit zjištění ko-
relace mezi tIžnicovými odchylkami a liniemi ma-
kroseismické aktivity. vyznačujícími intenzitu šíře-

ní zemětřesných vln. Výsledky dosažené na tomto
úseku mají vědecký význam v tom, že umožňují
hlubší poznání geometrie i dynamiky Země i dal-
ších blízkých nebeských těles, a praktický význam
v tom, že dovolují zpřesnit geodetická měření
a řešit geodetické úlohy kontinentálního nebo
globálního charakteru. Výzkumné práce tohoto dru-
hu vyvolaly velkou pozornost domácích i zahranič-
ních odborníků a obohatily náplň řady meziná-
rodních konferencí.

V oblasti geodetické gravimetrie se práce VÚGTK
orientovaly na výzkum slapových i sekulárních
variací tíhového zrychlení a na výzkum vnějších
i přístrojových vlivů na gravimetrická měření. Pro
tento účel byla na GO Pecný vybudována gravimet-
rická laboratoř; zahrnující stálou slapovou stanici,
termokomoru pro výzkum teplotních vlivů a zaří-
zení pro cejchování gravimetrů. V poslední době
byla tato laboratoř vyhlášena mezinárodním expe-
rimentálním pracovištěm Komise akademií věd so-
cialistických zemí pro planetární geofyzikální vý-
zkumy (KAPG) a je využívána pro mezinárodní gra-
vimetrická měření.

2.3. Mapování a fotogrammetrie
Na úseku mapování byly řešeny ve VÚGTK roz-

sáhlé a závažné úkoly. Na široké základně byl roz-
vinut výzkum použití fotogrammetrie pro topogra-
fické mapování v měřítku 1 : 10 000 a pro technicko-
hospodářské mapování (THM) v měřítkách
1: 5000, 1: 2000 a 1: 1000. Systematicky byly zkou-
mány jednotlivé chybové vlivy celkového procesu
fotogrammetrického vyhotovení map a možnosti
využitI počítači\. a automatických koordinátografi\.
při jejich tvorbě. V souvislosti s tím byla řešena otáz-
ka zlepšení měřické kvality leteckých smmků a
možnosti jejich pořízení za zhoršených povětr-
nostních podmínek. Značná pozornost byla věnová-
na metodě numerické a analytické fotogrammetrie
a problematice vyhotovení digitálních (číslicových)
map. Dále byla vyvinuta metodika tvorby kritériI
přesnosti mapování a na základě statistické analý-
zy odvozena kritéria přesnosti THM. Uvedené vý-
zkumné práce vyústily v poslední době v rozpraco-
vání technologie automatizované tvorby. údržby
i obnovy map velkých měřítek, založené zatím na
využití počítače TESLA a koordinátografu CORA-
GRAPH, která se nyní zavádí do praxe. Práce v uve-
dené oblasti přispěly kromě toho k upřesně-
ní Směrnice pro T11.M.

Koncem 50. let začaly se ve VÚGTK rozvíjet me-
tody fotogrammetrického zhušťování bodového
pole. V této oblasti byla teoreticky i technologic-
ky vyřešena metoda řadové analytické aerotrian-
gulace, metoda semianalytické aerotriangulace
z nezávislých modelů a metoda blokové aerotrian-
gulace při 60 % podélném i příčném překrytu a se-
staveny k nim výpočetní programy. Všechny tech-
nologicky připravené metody včetně posledně jme-
nované se v současné době zavádějí do praxe. V po-
sledních létech se pro tvorbu a údržbu map velkých
a středních měřítek vedle universální fotogrammet-
rické metody začíná rozvíjet též integrovaná me-
toda, založená na diferenciálním překreslování
snímků.

Již několik let se ve VúGTK úspěšně rozvíjí vý-
zkum speciálních aplikací fotogrammetrických
metod. Jde o metody pozemní a blízké fotogram-
metrie, aplikované na zaměřování objekti\. a Jejich
prostorových vztahů, k nimž byly vyvinuty techno-
logie analytického vyhodnocení včetně výpočet-
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ních programfi. Kromě toho byla vyřešena techno-
logie fotogrammetrického vyhotovení účelových
map v měřítku 1: 500. Pro speciální podmínky
rozvojových zemí byla rozpracována technologie
fotogrammetrického mapování v měřítkách
1 : 50000 až 1: 100 000 ve dvou variantách: po Ii-
niové a plošné zobrazení územL
Vedle aplikace fotogrammetrických metod byl

ve VÚGTK rozvíjen též přístrojový výzkum v oboru
fotogrammetrie. Jeho výsledkem je vypracování
metodiky justáže a ověřovacích zkoušek fotogram-
metrických strojl1 a návody pro orientaci letec-
kých snímki't. Jako experimentální základna pro
fotogrammetrický výzkum byla vybudována jed-
nak fotogrammetrická laboratoř vybavená moder-
ními stroji, jednak zkušební bodové pole v blízkos-
ti GO Pecný, určené k ověřování metod mapování
ve velkých měřítkách i zaměřování bodfi a k tes-
tování leteckých komor. V omezeném rozsahu bylo
zřízeno bodové pole pro mapování v malých měřít-
kách na středním Slovensku. Řada výsledků foto-
grammetrického výzkumu VÚGTK vyvolala zaslou-
ženou pozornost i v zahraničí.

2.4. Evidence nemovitostí
Výzkum problematiky evidence nemovitostí byl

zahájen v krátké době po založení VÚGTK. Jeho
prvním závažným výsledkem bylo vyřešení tech-
nologie mechanizovaného zpracování údajfi eviden-
ce nemovitostí pomocí děrnoštítkových strojfi, kte-
rá byla během několika dalších let s úspěchem za-
vedena do praxe na střediscích geodézie.
Dalším výzkum na tomto úseku pokračoval až po

několikaleté přestávce a dospěl k vyřešení zásad
a metod číselné údržby map evidence nemovi-
tostí. Organickou součástí těchto zásad byla též
nová koncepce budování bodového pole, vyhovují-
cího v podmínkách intenzívní socialistické výstav-
by jak pro tvorbu, tak i pro údržbu map. Oba tyto
Výsledky byly již rovněž zavedeny do praxe.
Rychlý rozvoj výpočetní techniky umožnil v po-

sledních létech vypracovat technologii automati-
zovaného zpracování údajfi evidence nemovitostí
pomocí středních počítačů, jejíž realizace v praxi
dosud probíhá a postihuje veliký objem provozních
pracL Ve stadiu realizace je rovněž technologie
tvorby map velkých měřítek využívající výsledků
jejich číselné údržby. V rámci výzkumu na tomto
úseku byla dále vypracována koncepce a vyřešena
technologie mikrofilmové dokumentace některých
geodetických materiáll1, která se nyní postupně za-
vádí do praxe.

2.5. Užitá a inženýrská geodézie
Racionalizaci geodetických prací byla ve VÚGTK

věnována značná pozornost i na úseku užité geo-
dézie. Byla vyřešena řada výzkumných probléml1
a na tomto základě vypracována řada technologií,
spojených s nasazením elektronických dálkoměrů
a gyrotheodolitl1 pro práce v oblasti geodetických
základl1, mapování a inženýrské geodézie. Kromě
toho byl rozvinut výzkum vnějších a vnitřních vli-
vl1, pl1sobících při měření světelnými a rádiovými
dálkoměry i klasickými geodetickými přístroji, je-
hož výsledky přispěly ke zvýšení přesnosti měření.
Vyústěním těchto výzkumných prací bylo vypraco-
vání vědecky pojaté metodiky přístrojových kont-
rol a ověřovacích zkoušek elektronických dálko-
měrl1 a jednotlivých typl1 klasických geodetických
přístrojl1. Jako experimentální základna pro zkouš-
ky geodetických přístrojl1 a metod byla vybudová-

na geodetická laboratoř a četná další zkušební za-
řízení na GO Pecný, zahrnující etalonní délky, zku-
šební sítě, zkušební polygonový pořad a směrový
etalon pro zkoušky gyrotheodolitů.
Na úseku inženýrské geodézie byl výzkum zamě-

řen především na vyřešení nových technologií, na
odvození vytyč ovacích tolerancí a na vývoj pomů-
cek pro geodetické práce ve stavebnictví a stro-
jírenství, při tvorbě technických map měst a základ-
ních map závodl1, při zakládání katastru podzem-
ních vedení a zaměřování posunů a deformací sta-
veb nebo jiných objektů. Tento výzkum vyvrcholil
v poslední době vyřešením řady technologií pro
geodetické práce při výstavbě pražského metra.
Kromě řešení jmenovitých úkolů poskytoval VÚGTK
na úseku inženýrské geodézie v širokém měřítku
též konzultační a expertizní služby při geodetic-
kých pracích v investiční výstavbě, jako např.
vytyčování tunelů, mostů a výškových staveb, osa-
zování těžkých strojních a stavebních dílů, měření
posunů a deformací apod. Touto cestou se ústav
přímo podílel na výstavbě význačných investič-
ních celků, jako např. atomová elektrárna, vodovod
Želivka-Praha, papírny ve Štětí a jiné.

2.6. Výpočetní technika a informační systém

Otázky mechanizace a automatizace geodetic-
kých prací byly předmětem trvalého zájmu
VÚGTK od jeho založení. V tomto směru byla vě-
nována značná pozornost automatizaci geodetic-
kých výpočtů. První práce VÚGTK na tomto úseku
byly zaměřeny na využití děrnoštítkových strojů
soustavy ARITMA, k čemuž byla sestavena řada vý-
početních programů postupně zavedených do pra-
xe.
Po několika létech těchto prací se v souladu

s rychlým rozvojem samočinných počítačů výzkum
přeorientoval na jejich všestranné využití v geodé-
zii. Pro automatizaci geodetických výpočtů bylo ve
VÚGTK vypracováno větší množství výpočetních
programů pro řešení mnoha geodetických úloh na
různých typech počítačů, které byly určeny jed-
nak pro výzkum, jednak pro praxi. Těmito prace-
mi VÚGTK byly vytvořeny základy pro hromadné
zavedení automatizace geodetických výpočtů ve
všech provozních organizacích resortu.
Po rychlém rozšíření této inovace v praxi se vý-

zkumné práce VÚGTK na úseku výpočetní techni-
ky zaměřily na programování mimořádně složitých
a náročných výpočtů, na řešení obecných progra-
movacích systémů a na vývoj výpočetních algorit-
mů, který umožnil zhospodárnit výpočty na počí-
tačích a docílit též teoretického přínosu v nume-
rické matematice. Pro automatizaci speciálních
zobrazovacích prací na automatických koordináto-
grafech a kreslících stolech byly ve VÚGTKvyvinu-
ty zobrazovací a kreslící programy. Programování
zobrazovacích prací pro potřebu resortních orga-
nizací převzal Geodetický ústav v Praze.
Dosažený stupeň automatizace geodetických a

kartografických prací umožnil zabývat se ve VÚGTK
v posledních létech výzkumem informačního sys-
tému geodézie a kartografie. Na tomto úseku jde
o výzkum problematiky komplexního převodu pro-
cesu pořízení, uchovávání a využívání fondů geode-
tických a kartografických informací na kvalitativ-
ně vyšší úroveň s využitím současné i perspektivní
měřické, výpočetní a zobrazovací techniky. Za uply-
nulé tři roky byla vyřešena koncepce tvorby a vy-
užití informačního systému, provedeno jeho roz"
členění na dílčí části a pro některé jeho složky
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byly vypracovány ukládací, aktualizační a aplikač-
ní programy. Po zkušebním ověření těchto výsled-
kit bylo započato s jejich zaváděním do praxe, čímž
se začíná informační systém postupně vytvářet. Je
třeba vidět, že vybudování informačního systému
představuje dlouhodobý proces, který podstatně
zvýší úroveň i společenskou efektivnost veškeré
činnosti v odvětví geodézie a kartografie.

2.7. Kartografie
Výzkumná činnost VÚGTK na úseku kartografie

dosáhla řady význačných výsledkit. Několikaletý
výzkum metod a pro střed kit pro optimální vyjádření
a znázornění přírodních, demografických, ekono-
mických, kulturních a historických jevit a souvis-
lostí přinesl výsledky, které byly uplatněny při
tvorbě dvou reprezentativních děl československé
kartografie, jimiž jsou Národní atlas ČSSR a Atlas
československých dějin. Na tyto práce navázal vý-
zkum kartografického znázorňování menších geo-
grafických oblastí, který vyústil v návrh koncep-
ce regionálního atlasu kraje a typového atlasu vel-
kých měst.

V první polovině 60. let byla ve spolupráci s pe-
dagogy úspěšně vyřešena koncepce systému škol-
ních map, atlasit a dalších kartografických in-
terpretací, nazvaných souhrnně Jednotná sousta-
va školních kartografických pomůcek. Soustava
je příspěvkem k modernizaci obsahu i metod vy-
učovacího procesu v oblasti zeměpisu. V rámci re-
alizace této soustavy byl již vydán zeměpisný atlas
světa a připravuje se atlas světových dějin a ně-
která další mapová díla.

V oblasti nových typit kartografických výrobkit
pro veřejnost byla vyřešena koncepce středního
atlasu světa, vlastivědného atlasu ČSSR, autoatla-
su ČSSR, map pro rozvoj turistického ruchu, kul-
turního atlasu a některých dalších děl a současně
navržena technologie jejich výroby ověřená labo-
ratorními zkouškami. V oblasti map pro hospodář-
skou výstavbu byla vyřešena technologie výroby
základních map topografických měřítek pro území
ČSSR a vypracovány zásady jejich racionální údrž-
by, které se nyní zavádějí do praxe. V oblasti raci-
onalizace kartografických prací byla vyřešena řa-
da technologií pro rytí map, pozitivní kopírování
a výrobu map na diapozitivech, zkoumány metody
generalizace map velkých měřítek a navržena ty-
pizace'kartografických výrobkit pro veřejnost a me-
chanizace sestavování map.

2.8. Výzkum a vývoj přístrojů
Na úseku výzkumu a vývoje přístrojfi vzniklo ve

VÚGTK několik desítek speciálních přístrojfi a po-
mlicek, které byly určeny jednak pro řešení vý-
zkumných úkolli, jednak pro geodetickou a karto-
grafickou praxi. V prvním desetiletí činnosti VÚGTK
byly vyvíjeny též takové přístroje, jejichž sériovou
Výrobu měly převzít prlimyslové závody pro jemnou
mechaniku a optiku. Avšak po delimitaci výroby
geodetických přístrojit v rámci RVHP mimo ČSSR
asi před 10 lety byla pracovní náplň OVS usměrně-
na na vývoj a kusovou výrobu unikátních přístroj li
a na malosériovou výrobu drobných přístrojit a po-
mficek pro potřebu československé geodézie a kar-
tografie. Proto některé přístroje z prvního období
zfistaly ve stadiu prototypu a nebylo možno zajistit
jejich sériovou výrobu. K přístrojfim tohoto dru-
hu patří např. dfilní latě pro paralaktiCké měření
vzdálenosti metodou svislého úhlu, dálkoměrné la-
tě pro dvojzákladovou telemetrl1, automatický ko-

ordinátograf pro vynášení a snímání bodli, malý
elektrooptický dálkoměr s dosahem kolem 500 m
při přesnosti asi 5 cm a tyčový autoredukční dál-
koměr pro měření ortogonální metodou. Ve stadiu
prototypu zlistal též jeden přístroj z pozdějšího
období, a to polní děrovač pro registraci měřených
údajli v terénu do děrné pásky, pro který se dosud
hledá Výrobce.

Pro speciální účely vyvinul VÚGTK několik uni-
kátních přístroj li a vyrobil je podle konkrétních
požadavkli nebo na objednávku v jednotlivých exem-
plářích. Z významnějších přístrojli tohoto typu je
možno jmenovat cirkumzenitál VÚGTK pro součas-
né určování zeměpisné šířky a délky, o který je zá-
jem i v zahraničí, fotoelektrický mikrometr k pa-
sážníku, umožňující neosobní registraci prlichodu
hvězd, zábleskový heliotrop, který dovoluje perma-
nentní signalizaci bodu slunečním světlem bez ob-
sluhy, laťový komparátor pro etalonování nivelač-
ních a paralaktických latí a nakláněcí zařízení pro
cejchování gravimetrli. Některými unikátními pří-
stroji byla doplněna experimentální a laboratorní
zařízení VÚGTKi jiných institucí.

Pro potřebu provozních geodetických a kartogra-
fických organizací byly ve VÚGTK vyvinuty v po-
měrně širokém sortimentu drobné přístroje a po-
mficky, které se vyráběly nebo dodnes vyrábějí
v malých sériích. Sortiment výrobkfi OVS v tomto
směru zahrnuje pro práce na střediscích geodézie
zejména vvnášecí pomůr.ky, planimetrv a polární
koordinátografy, pro práce v geodetických provo-
zech např. soupravu pomůcek na proměřování je-
řábových drah, ruční děrovač děrné pásky, speciál-
ní pásma a soupravu na jejich opravu a pro karto-
grafické práce hlavně soupravu ryteckých přístrojit
složenou asi z 10 pomitcek a přístroje pro fotosazbu.
Vedle Výroby přístrojů a pomlicek zajišťuje OVS
též jejich opravy a servis elektronických dálko-
měrit.

Při plnění úkolit vyvinuli pracovníci VÚGTK
v uplynulých 20 letech mimořádné úsilí a projevili
příkladnou pracovní obětavost. Vysokého stupně
doznal též rozvoj jejich pracovní iniciativy a soci-
alistického soutěžení v ústavu, které bylo zaměřeno
na zkracování termínfi plánovaných úkolfi, na roz-
šíření jejich náplně nad rámec zadání, na snižová-
ní vlastních nákladli, na předstihovou realizaci vý-
sledkli v praxi, na převzetí a splnění dliležitých úko-
lit nad rámec plánu a na zvyšování politicko-od-
borné kvalifikace. Jako projev uznání za dlouho-
dobou iniciativu a za vynikající pracovní výkony
byla řada příslušníkli VÚGTK vyhlašována každo-
ročně vzornými pracovníky svých útvarfi nebo
ústavu, kromě toho 14 pracovníklim ústavu bylo
uděleno nejvyšší resortní vyznamenání "Nejlepší
pracovník resortu", dále 2 pracovníci získali státní
vyznamenání "Za vynikající práCi" a 3 pracovníci
pitsobili v externím pracovním kolektivu, jemuž byl
přiznán "Řád práce". Za celoživotní pracovní úsili
a věrnost resortu geodézie a kartografie bylo udě-
leno v letošním roce 2 příslušníklim VÚGTKvyzna-
menání "Zasloužilý pracovník".

Nad rámec plánovaných úkolfi projevili pracov-
níci ústavu rovněž pozoruhodnou odbornou i poli-
tickou aktivitu. Za svého plisobení ve VÚGTK pra-
covníci ústavu uveřejnili přes 600 odborných pO-
jednání v časopisech nebo sbornících, z toho kolem
200 v cizích jazycích, uspořádali nebo obsahově za-
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Jistili asi 100 odborných seminářů, proslov1l1 kolem
500 přednášek, z toho nejméně 150 v zahraničí nebo
,v cizích jazycích, zúčastnili se kolem 200 zahranič-
ních služebních cest a bylo jim uděleno 15 patentů.
Mnoho pracovníků se podílelo na metodickém vede-
ní diUežitých úkolů výroby a spolupracovalo s pro-
vozními organizacemi při zavádění výsledků výzku-
mu do praxe. Pracovníci VÚGTK se dále zúčastňo-
vali jako experti důležitých porad, vedli různé kur-
sy a instruktáže, poskytli četné konzultace a zvy-
šovali si svou kvalifikaci. Aktivně zastávali četné
funkce v domácích i mezinárodních vědeckotech-
nických organizacích a někteří působili v resort·
ních orgánech pro technický rozvoj. Posuzovali pa-
tentní spisy a zlepšovací návrhy, konali recenzní
a lektorskou činnost pro různé odborné časopisy,
působili jako oponenti mnoha výzkumných zpráv
a někteří externě nř"ldn"išeli n'! vvsokých šknUír.h
1 na Střední průmyslové škole zaměměřické
v Praze.
Politickovýchovnou a organizátorskou činnost

řídila a usměrňovala po celou dobu existence
VÚGTK základní organizace KSČ. Pod jejím vede-
ním působila k rozvoji politické aktivity pracovní-
ků od založení ústavu též základní organizace ROH,
od roku 1956 závodní odbočka SČSP a od roku 1960
závodní pobočka ČVTS. Řada pracovníků ústavu
ůbětavě pracovala v uvedených organizacích a ně-
kteří zastávali zodpovědné funkce i ve vyšších
stranických a odborových orgánech i orgánech
ČVTS. Při příležitosti 20. výročí založení ústavu
se cítím povinen vyslovit všem pracovníkům VÚGTK
za vykonanou práci a dosažené výsledky upřímné
a srdečné poděkování.

Předešlý přehled ukazuje, že VÚGTK za 20 let
své existence významným způsobem ovlivnil vědec-

kotechnický rozvoj resortu i odvětví geodézie a kar-
tografie. V oblasti základního výzkumu přispěl
k obohacení poznatků o vlastnostech zemského tě-
lesa, k převodu československých geodetických zá-
kladů do mezinárodní soustavy a k jejich mo-
dernizacl. V oblasti aplikovaného výzkumu vytvořil
předpoklady pro zvýšení technické úrovně provoz-
ních geodetických a kartografických prací. Kon-
krétní dosažené výsledky se projevovaly ekonomic-
kými i mimoekonomickými účinky, umožňovaly
úsporu pracovních sil a nákladů, rozšiřovaly sor-
timent geodetických a kartografických prací nebo
výrobků, zvyšovaly stupeň automatizace, kulturu ne-
nebo bezpečnost práce nebo poskytovaly podklady
pro řízení.
Perspektiva činnosti VÚGTK v příštím období

vyplývá z dlouhodobých prognóz a koncepcí naše-
ho resortu a ze závěrů plenárního zasedání ÚV
KSČ v květnu 1974 k posílení úlohy vědeckotech-
nického rozvoje při zvyšování efektivnosti česko·
slovenského národního hospodářství. V souladu s tě-
mito závěry bude nezbytné výrazně soustředit síly
VÚGTKna rozhodující úkoly rozvoje odvětví geodé-
zie a kartografie pro potřeby národního hospodář-
ství a přitom plně využít mezinárodní vědeckotech-
nické spolupráce se socialistickými zeměmi for-
mou koordinace plánů a společného řešení úkolů.
Rozbor společemkých požadavků jasně ukazuje,
že rozhodující úkoly rozvoje odvětví geodézie a kar-
tografie budou zaměřeny na proces automatizace
zpracování evidence nemovitostí, na automatizaci
tvorby a obnovy map, na tvorbu a integraci infor-
mačního systému geodézie a kartografie a na pro-
ces řízení geodetických a kartografických prací.
Tyto úkoly dávají našemu ústavu bohatou pracov-
ní perspektivu a našim pracovníkům dlouhodobou
existenční jistotu.

Stručný přehled nejdůležitěj~ích postupů
při vyhledávání podzemních objektů
z nevodivých materiálů
elektroodporovou metodou

Většině technických pracovníků, kteří přicházejí do
styku s problémy inženýrských sítí, jsou dnes dobře
známy metody vyhledáváni podzemních metalických
vedení pomocí elektromagnetických hledačů. S rozvo-
jem chemie však dochází stále ve větší míře k nahra-
zování tradičních kovových materiálů umělými hmo-
tami, které své klasické předchůdce předčí svou trvan-
livostí a nižšími pořizovacími a udržovacími náklady.
Proto je třeba již dnes počítat s tím, že v budoucnu
bude třeba vyhledávat i tato vedení, a to nejen kvůli
poruchám. Mnohé stavební organizace i někteří správci
podzemních vedení dosud nedocenili význam přesného
zaměření hotové' stavby před záhozem,a tak bude
pravděpodobně i nadále vyhledávání a zaměřování

Ing. Jaroslav Flegr,
Geodl!izle, n. p., Pardublce

těchto podzemních vedení nedílnou součástí prací
pro mapové podklady, základní plány závodů i tech-
nické mapy měst. Nejde však jen o nová vedení z umě-
lých hmot. V zemi je uloženo nespočetné množství
kilometrů potrubí z betonu, kameniny, osinkocementu,
skla a dalších zděných objektů, jejichž přesnou polohu
je třeba znát. Otázky vyhledávání těchto objektů
jsou poněkud složitější, než ty, se kterými se setká·
váme při vyhledávání kovových vedení a je pravděpo-
dobné, že potrvá ještě dlouho, než bude vyřešena
univerzální metoda.

V současné době se jeví jako nejschůdnější a nej.
dostupnější řešení použít pro vyhledávání podzemních
vedení a objektů několika různých metod, podle pova.
hy hledaných objektů. Vedle známé induktivní metody
používané pro vyhledávání kovových vedení by měla
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v blízké budoucnosti zaujímat hned druhé místo
elektrická odporová metoda. Obě metody se vzájemně
dobře doplňují tak, že jedna z nich vyhoví tam, kde
druhá nestačí. Elektrická odporová metoda nachází
hlavně uplatnění pro většinu úkolů spojených s vyhle-
dáváním objektů z nevodivých materiálů a je vhodná
všude tam, kde nejsme omezeni stísněným prostorem
a můžeme měření rozvinout do šířky. Metody průzku-
mu pomocí měření zemních odporů našly své místo
již v geofyzice a geologickém průzkumu. Jak ukázaly
zkušenosti s vyvinutou aparaturou EOM, nacházejí
slibné uplatnění též v inženýrské geodézii a archeologii
a časem je jistě ocení i pracovníci projektových ústavů
a památkové péče.

Předmětem elektrické odporové metody je stanovení
měrného odporu zeminy na základě měření úbytků
napětí na zemních odporech. Měrný, nebo také spe-
cifický odpor zeminy je definován jako odpor krychle
uvažované zeminy o hraně dlouhé jeden metr, k jejímž
dvěma protilehlým stěnám jsou přiloženy stejně velké
měřicí elektrody. Jednotkou specifického odporu zemi.
ny je jeden ohmmetr. Specifický odpor zeminy závisí
na mnoha faktorech. Mezi faktory určující měrný od-
por zeminy řadíme vodivost minerálů obsažených
v zemině, jejich strukturu, hustotu,
která má vliv na celkovou plochu,
jíž se částice dotýkají, obsah solí
rozpuštěných v zemině, vlhkost a
teplotu zeminy. Okamžitý stav
vlhkosti a teploty zeminy má někdy
rozhodující vliv na úspěch elektro-
odporových měření v. suchých ob-
lastech, kdy vyschlá půda ztrácí
elektrolytickou složku své vodivosti
a nabývá spíše charakteru dielek-
trika. Z hlediska použitelnosti me-
tody je nutné uvažovat i opačný
extrém, kdy vodivost některých ze·
min, například křemičitých štěrko-
písků, závisející z velké mťry na
vlhkosti, vlivem mrazu značně klesá.
Informativnfpřehled o velikosti měr-
ných odporů některých druhů zemin
a stavebních materiálů podává ta-
bulka I. Většina hodnot měrných
odporů byla čerpána ze starší ČSN
38 1791, menší část byla převzata

Tabulka 1.
Tabulka mtlrných odporů ntlkterých materiálů v podmin -
kách ŮSSR

Materiál I Měrný odpor v Sl,m

jíl 30-50
humusovitá půda, ornico 50-150-
hlinité půdy 80--150
písčité půdy 200-500
jemné písky 800-3000
kamenité půdy 300-1000
rašeliniště 10-150
beton vlhký 100-200

.cihly vlhké asi 500
cihly suché asi 5000

Flegr, T.: Stručng pFehled neldtlležlt~/§ích postupd
pFt vyhleddvdnl podzemnlch oblektzi z nevodtvgch

materidlzi elektroodporovou metodou

z publikací různých autorů. Vzájemným porovná-
ním hodnot měrných odporů pro jednotlivé druhy
zemin byly shledány poměrně velké rozdíly mezi hod-
notami, které pro tytéž druhy zemin uváděli jed-
notliví autoři, a tak tedy bude nejlépe vzít v úvahu
mnohotvárnost přírody a při měření se přizpůsobit
především místním geologickým podmínkám.

K vlastnímu měření zemních odporů je třeba si
uvědomit určité zásady. Oproti geologickým měřením
ve značných hloubkách nelze v relativně malých
hloubkách, v nichž se převážně vyskytují technické
objekty, použít stejnosměrného proudu, protože by
docházelo k nepříznivé polarizaci elektrod a k elektro-
lytickému rozkladu půdy. Dalším rušivým jevem
jsou bludné a průmyslové proudy v urbanizova.
ných oblastech. Musí se proto v tomto případě
měřit proudem střídavým. Na použité frekvenci stří-
davého proudu prakticky nezáleží, neboť zemní odpory
jsou v podstatě ohmické povahy. K měření zemních
odporů se většinou používá Wennerova zapojení,
což je v podstatě sestava čtyř elektrod (obr. I), z nichž
dvě, A a B, jsou elektrody proudové, napájecí a dvě,
M a N, jsou elektrody napěťové, snímací. Pomocí
proudových elektrod se zavádí do měřeného okruhu
střídavý proud. Snímací elektrody jsou připojeny
k vstupním svorkám milivoltmetru a slouží ke snímání
úbytků napětí na zemních odporech, potřebných pro

výpočet hodnot specifického odporu zeminy. Toto na
první pohled nepříliš jednoduché zařízení vychází ze
skutečnosti, že odpor zeminy nelze změřit jejím pros-
tým zařazením do měřicího okruhu pro přechodové
odpory přiložených elektrod. Uložit do země elektrodu
tak, aby neměla proti zemi žádný odpor, je úkol prak-
ticky neproveditelný. O existenci přechodového odpo-
ru a jeho rozložení kolem proudové elektrody nás pře.
svědčí následující pokus. Uvažujme kovovou elektrodu
uloženou v zemi podle obrázku 2 a zaveďme do ní stří-
davý proud. V dostatečně velké vzdálenosti od. této
měřené elektrody zarazíme do země jednu z dvojice
pomocných elektrod, připojených na vstupní svorky
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zemním odporu, vymezeném roztečí
snímacích elektrod MN. Měrný od-
por zeminy pak vypočteme z upra.
veného Ohmova zákona

LI U (mV)e (Dm) = I (mA) . K (m). (1)

Hodnota konstanty K závisí na
vzdálenostech mezi jednotlivými
elektrodami zvolené měřící sestavy
a je dána vzorcem

AM.AN
K = 1t • --=- (m).

MN

Tato konstanta má velký význam pro vyhodnocování
výsledků měření, protože umožňuje získat jednak
údaje o složení měřené zeminy, jednak porovnatelné
hodnoty měřené sestavami různých typů. Vypočtená
hodnota měrného odporu zeminy e se vztahuje ke
středu vzdálenosti snímacích elektrod MN. Měření
specifického odporu zeminy je pro tento bod tím přes-
nější, čím je rozteč snímacích elektrod menší. Jak
vidíme z obrázku 1, je měřený prostor mezi snímacími
elektrodami vymezen křivkami kolmými k silovým
čarám, které procházejí mezi proudovými elektrodami
A a B. Hloubka, pro níž vypočtená hodnota měrného
odporu ještě platí, závisí na vzdálenosti mezi proudo-

voltmetru s vysokým vnitřním odporem. Druhou
pomocnou elektrodu budeme postupně zarážet v růz-
ných vzdálenostech od zkoušené elektrody. Napětí
naměřená voltmetrem znázorníme křivkou, která
vymezí charakteristický nálevkovitý útvar kolem
měřené elektrody. Hloubka této "nálevky" je úměrná
napětí na zkoušené elektrodě. V místě, kde křivka
přechází v rovnoběžnou čáru se zemí končí vliv zkou-
šené elektrody a její odpor lze považovat za konečný,
protože splynul s tak zvanou neutrální zemí o nulovém
potenciálu. Křivku, která znázorňuje rozložení napětí
kolem zkoušené elektrody můžeme považovat současně
i za křivku rozložení odporu kolem tohoto zemniče,
neboť podle Ohmova zákona jsou
obě veličiny v přímé"závislosti. Čím
je zemnící vodič větší, tím větší je
okruh jeho působení a naopak. Má-
me-li měřit úbytek napětí na zem-
ním odporu, pak je třeba tyto hod-
noty snímat v pásmu neutrální země
mimo okruh působení proudových A
elektrod (obr. 3). Ve snaze co nejvíce
zmenšit okruh působení proudo-
vých elektrod se používá pro od-
porová měření elektrod malých
rozměrů. Tím se dosáhne zvětšení
pásma neutrální země mezi proudo-
vými elektrodami. Elektrody ma-
lých rozměrů se také mnohem snad-
něji a rychleji přemísťují. Přechodové
odpory uvažujeme jen u elektrod
proudových. U elektrod snímacích,
napěťových, se přechodové odpory
vzhledem k vysokému vstupnímu
odporu měřícího zařízení neuplatní.

Základem metody symetrického pro-
filování je Wennerovo uspořádání
elektrod podle obrázku 1, rozmístě·
ných souměrně vzhledem ke středu
sestavy. Pomocí proudových elek-
trod A, B zavádíme do země stří-
davý elektrický proud o napětí U a
intenzitě 1. Milivoltmetrem připoje-
ným k snímacím elektrodám M a
N měříme úbytek napětí LIU na

__ ----"""l0
------ N
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vými elektrodami AB, v menší miře pak také na kmi·
točtu použitého střídavého proudu. S rostoucí vzdá-
leností mezi proudovými elektrodami se hloubkový
dosah zvětšuje, s rostoucí frekvencí střídavého proudu
se naopak hloubkový dosah zmenšuje, což je způsobeno
nepříznivým rozložením proudů o vysokých kmitoč-
tech v zemi. Chceme-li zjistit polohu hledaného pod-
zemního objektu, provádíme měření specifického od-
poru zeminy vícekrát v předem zvoleném profilu.
Odtud také název metody symetrické profilování.
Výsledkem měření je křivka průběhu specifického
odporu zeminy v měřeném profilu, z něhož se stanoví
poloha a tvar hledaného objektu. Tolik o principu
metody symetrického profilování.

Věnujme nyní pozornost tomu, jak volit postup
měření metodou symetrického profilování v praxi.
Stejně jako u jiných metod vyhledávání podzemních
vedení a objektů je třeba získat ještě před vlastním
měřením všechny dostupné informace o hledaném ob-
jektu. Mezi nejdůležitější a nejpotřebnější údaje patří
alespoň přibližný odhad rozměrů hledaného objektu
a odhad maximální hloubky, ve které ještě může být
hledaný objekt uložen. Tyto údaje jsou v přímém vzta-
hu k rozměrům sestavy měřicích elektrod, a je proto
velmi nutné je mít. Hloubkový dosah měření je dán
vzdáleností proudových elektrod AB tak, aby rozteč
proudových elektrod byla asi pětinásobkem hloubky,
ve které .-" eba měření uskutečnit. Rozteč snímacích
elektrod MN se volí podle rozměrů hledaného objektu
tak, aby jejich vzdálenost byla přibližně rovna profilo-
vé délce hledaného objektu, nebo menší. V žádném pří-
'padě by však neměla být porušena podmínka, že
vzdálenost

- 1-
MN<3AB

Tato podmínka souvisí s otázkou vlivů proudových
elektrod a neutrální země - viz odst. 2, a její poru-
šení jde na úkor přesnosti, citlivosti a hloubkového
dosahu měření. Sestavu měřicích elektrod, jejíž rozmě-
ry jsme zvolili za výše uvedených předpokladů, je
třeba pro měření celého profilu považovat za pevný
a neměnný celek. Po příchodu na místo měření se

Flegr, T.: Stručng p1ehled nejdl1ležltě/Stch postupz2
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nejprve vytyčí vhodný profil, jehož koncové body
obvyklým způsobem signalizujeme. Poté se zvolí podle
požadavku na přesnost určení polohy hledaného objek.
tu tak zvaný krok měření, to jest hustota měřených
bodů profilu. Pro zpracování výsledků je vhodné,
volíme-li za krok měření celistvou konstantní délku.
Další postup měření je zřejmý z obrázku 4. Souměrně
na obě strany od podrobného bodu 1 měřeného profilu
se rozmístí sestava elektrod. Abychom nemuseli pře-
dem všechny podrobné body vyznačovat, rozvineme
podél měřeného profilu elektricky nevodivé pásmo,
jehož polohu na obou koncích řádně zajistíme.
Potom připojíme proudové elektrody ke zdroji stří.
davého proudu a snímací elektrody k vstupním svor·
kám střídavého milivoltmetru. Měřenými veličinami
jsou úbytek napětí na zemním odporu L1U a intenzita
proudu f procházejícího měřicím okruhem. K určení
měrného odporu zeminy v jednom bodě stačí jediná
dvojice měřených hodnot. Chceme-li provést měření
v bodě 2, musíme celou sestavu AMNB přemístit
ve směru měřeného profilu o vzdálenost podrobných
bodů 12, to jest o krok měření. Pořadí elektrod AMN B
i původní rozteče mezi jednotlivými elektrodami musí
zůstat zachovány. Měřené hodnoty Se zapisují do zá-
pisníku na obrázku 5. V záhlaví zápisníku je třeba
uvést rozteče zvolené sestavy elektrod, neboť jsou
podkladem k vypočtení konstanty K. Př~dmětem
zápisu je číslo měřeného profilu, čísla podrobných
bodů a měřené hodnoty L1U a f. Předmětem výpočtu
jsou hodnoty měrného odporu zeminy e v jednotlivých
podrobných bodech. Dolní část zápisníku je vyhrazena
grafickému vyhodnocení výsledků měření. Obsahuje
jednak předtisk s milimetrovým dělením sloužící k se-
strojení křivky průběhu měrného odporu zeminy
v mistech podrobných bodů zapsaných na této stránce,
jednak volnou část se svislým dělením pro vyhodnoce-
ní hledaných objektů.

rn

Mnohem výhodnějším způsobem měření je měření
s konstantním proudem. Tento způsob práce můžeme
použít jen v tom případě, máme-li k dispozici apara-
turu s plynulou regulací výkonu. Tehdy můžeme při
vyhodnocování výsledku s výhodou využít přímé
úměrnosti mezi měřeným napčtím L1U a měrným od-
porem e za předpokladu, že veškerá měření v daném
profilu provedeme proudem konstantní intenzity 1.
Potom je tvar křivky průběhu měřených napětí L1U
shodný s tvarem křivky průběhu měrného odporu e
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Zápisník symetrického profilováni

Sestava: AMNA
.
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MN .• 2,0 m IC • 5S,O m .

Prof. Bod ,1U I 6U K Q Bod ~U I f!.U K Q
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Č. 2 4 6 8 10 12

I
I "di

kde K' = K/I
Tím se podstatně urychlí vyhodnocení měřeni, neboť
v tomto případě odpadá pro stanovení polohy a tvaru Q
hledaného objektu zcela výpočet hodnot měrného (Llu
odporu (!. V případě, že by bylo třeba zkoumat také
údaje o materiálu hledaného objektu, je možné výpočet
měrného odporu kdykoli provést, a to pro libovolně
omezený počet podrobných bodů.

Samostatnou část této kapitoly je třeba věnovat
vyhodnocení odporových křivek. Tvar odporové křiv·
ky charakterizuje tvar a povahu objektu. Vyhodno.
cení získaných křivek se provádí tím způsobem, že je-
jich tvar porovnáváme s tvary tak zvaných modelo-
vých křivek, které se získávají většinou přímým měře·

ním modelovaných situací. Modelové křivky objektů
jednoduchých tvaru lze v případě nutnosti odvodit
nejsnáze a nejlevněji graficky. Postačí k tomu jen
náčrt a představa, že měřená napětí L1U jsou úměrná
délkám částí silových čar v jednotlivých úsecích pů-
sobení snímacích elektrod MN. Pak stačí ve zvolených
bodech na vodorovné ose x vynášet ve směru osy y pří-
slušné délky jednotlivých částí libovolně zvolené silo·
čáry tak, jak je uvedeno na obrázku 6. Každý případ
je však nutno uvažovat dvakrát z hlediska vodivosti
objektu vzhledem k prostředí, které jej obklopuje.
Na obrázku 6 je znázorněn objekt jako nevodič. Silové
čáry proto musí zmíněný objekt obcházet, což se pro-
jeví vyšší hodnotou specifického odporu v tomto místě.

~
IJ I ,\

~I),
Č. 2 4 6 8 10 12

®
n yodi~

Q
tau
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Q
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Obrázek 7 představuje naopak hledaný objekt jako
vodič. Silové čáry, které sledují vždycky cestu mini-
málního odporu, "využívají" tohoto vodiče k snad-
nějšímu průchodu, což se projeví v tomto případě
poklesem měrného odporu. Na obrázcích 8 až 13 jsou
uvedeny modelové křivky různých jednoduchých
objektů. Některé z nich však nejsou zcela jednoznačné.
Typickým příkladem je třeba tvar křivky na obr. 9
a obr. 13, který značí buď jediný objekt tvaru desky
(obr. 9), nebo dva úzké objekty (obr. 13). V takových
případech je třeba provést kontrolu doplňujícím mě-
řením dalšího profilu vedeného k původně měřenému
profilu kolmým směrem, nebo kontrolní měření téhož
původního profilu metodou kombinovaného profilová-

Q
(au)

Geodetický a kartografický obzor
roi!nfk 20/62, ěfalo 9/1974 25t

Q
~U)

Q
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ní, případně metodou profilování se středovou snímací
elektrodou.

12 Pro řešení složitějších situací se doporučuje prová-
dět průzkum daného území metodou symetrického pro-
filování ve čtvercové síti podle obrázku 14. Pořadí elek-
trod AMNB musí zůstat v tomto případě zachováno na
všech podrobných bodech čtvercové sítě. Měřené
hodnoty se zapisují opět do zápisníku podle obr. 5.
Výsledkem plošného průzkumu jsou jednak křivky
průběhu měrného odporu v jednotlivých profilech,
které již samy o sobě poskytují mnoho informací, jed-
nak získáme obraz plošného rozložení měrných odporů
zeminy ve směru měřených profilů, podle obr. 14 tedy

1974/251



Geodetickt _a kartografickt obzor
252 roňnlk 20/82, i!fslo 9/1974

I 2 3 • 5 6 "_. - II - II -AMi8
1 2 3 • 5 6 "-" •• •• ••
AMiii'
J 2 3 • 5 6"" . ... ... ...

I

• • •

•.. ... •..
••.. ••.. ••..

ve směru vodorovném. Přehled o plošném rozloženi
odporů získáme grafickým vyhodnocením výsledků
měřeni v celé ploše vykreslením odporových nebo
napěťových izočar. Z průběhu izočar již lze v mnoha
případech určit přímo půdorys hledaného objektu
(obr. 15). Pro získání úplných výsledků je však třeba
provést ještě druhé měřeni v této čtvercové síti ve
směru kolmém ke směru prvního měření (na obr. 14 ve
směru svislém), provést stejným způsobem vyhodnoce-
ni a výsledky obou měřeni navzájem porovnat nejlépe
na průsvitkách překrytim.

4. Metoda kombinovaného profilováni

Metoda kombinovaného profilování se liší od metody
symetrického profilováni jednak sestavou elektrod,
jednak účelem použiti. Při kombinovaném profilování
se k sestavě elektrod AMNB používá navíc třetí prou-
dová elektroda O. Elektrodu O umísťujeme do "ne-
konečně" velké vzdálenosti, nejlépe kolmým směrem
na měřený profil podle obr. 16. V průběhu měření se
pak odečitají pro každý podrobný bod dvě hodnoty
LfU, a to jednou při syceni obv6du élektrodamiA
a Coo, podruhé při sycení 000 a B, takže jde vlastně

Flegr, T.:: Stručný" pFehled nejdr1le'lít~l§tch postup6.
pl'i vyhléddvdní podzemníoh ob;ektrJ. z nevodivých

materit1lrJ.-elektroodporovou metodou

.• C:- C!
•• :::I'
- co-

o dvě samostatné sestavy elektrod AMNOoo a 000
MNB a tím také o dvě samostatná měření. Proudová
elektroda O, kterou uvažujeme pro měření a výpočet
v nekonečnu, se během měření nepřemísťuje, zůstává
po celou dobu měření profilu na témže mistě. Měřená
napětiLfU,připadně i hodnoty intenzity proudu I,
se zapisují do.zápisníku podle obr. 17, který je vlastně
zdvojeným zápisnikem symetrického profilování.

Výsledkem měření metodou kombinovaného profi-
lovánijsou dvě různé křivky, které se zakreslují do jed-
noho společnéh9 grafu. Křivky ziskané metodou kombi-
novaného profilování mají tu vlastnost, že se protínají
poměrně velmi přesně nad středem hledaného objektu
v jediném průsečíku, jak ukazuje obr. 18. Jsou-li pod
povrchem dva různé objekty, pak je průsečiků více,
zpravidla alespoň tři (obr. 19).

Metoda kombinovaného profilování je velmi vhod-
ná pro vyhledávání dlouhých liniových nehomogenit,
jako je například kanalizační potrubi, podzemni chod-
by a jiné objekty tohoto charakteru. Po stránce časové

"1
3z "",. čr.~
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i ékonomické je metodou velice produktivní, neboť
vyhledávání objektu obvykle končí, jakmile se objeví
průsečík odporových křivek.

5. Metoda profilováni s použitím tři snimacích
elektrod

Metoda profilování s použitím tří snímacích elektrod
je výhodná všude tam, kde bychom byli nuceni použít
kombinaci obou předcházejících metod, nebo tam,
kde není možné pro nedostatek místa použít metody
kombinovaného profilováni. Pro tuto metodu se užívá
sestavy pěti elektrod v pořadí AM8NB zapojených
podle obr. 20. Třetí snímací elektroda je umístěna ve
středu sestavy elektrod, jak je ostatně z obrázku
zřejmé. Při jednom postavení elektrod měříme opět
dvě hodnoty napětí U, tentokrát ale pro dva podrobné
body. Pro první sestavou elektrod AM8B, pro druhý
sestavou A8NB, takže při prvním postavení elektrod
čteme hodnotu napětí pro podrobné body 1 a 2, při
dalším postavení elektrod pro body 2 a 3, atd. S touto
odlišností je třeba počítat při zápisu měřených hodnot
do zápisníku. Jinak je možné pro tuto metodu použít
stejného zápisníku, jako pro měření metodou kombi.
novaného profilováni.

Flegr, '.: Stručng p'ehled ne/do.ležitěl§lch postupo.
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Měřeni pomocí sestavy elektrod AM8NB spojuje
výhody symetrického a kombinovaného profilováni.
Na příkladě uvedeném na obrázku 21 vidíme odporové
křivky sejmuté touto metodou a jejich vyhodnoceni.
Výsledný tvar složený z obou křivek, na obrázku zdů.
razněn plnou čarou, charakterizuje tvar objektu,
přitom jediný průsečík obou křivek vylučuje možnost
přítomnosti více objektů. .

Pro výpočet hodnot měrných odporů platí pro
výpočet konstanty stejný vzorec (2) jako pro obě
předchozí metody.

6. Měřeni hloubek elektroodporovou metodou

Pro určení hloubky, ve které se nachází hledaný objekt,
se doporučuje následující postup měřeni.

~j . I •

I' i
I

·1 MW·..· I·, .:t :·v
. . .

i

-Obr. 22

Nad měřeným objektem umístíme sestavu elek-
trod AMNB, tvořící středově symetrický profil, a to
tak, aby snímací elektrody M a N byly nad měřeným
objektem (obr. 22). Směr vedení profilu je v tomto
případě zcela libovolný. Zpravidla vycházíme ze situa-
ce a vedeme jej obvykle tím směrem, kde je nejméně

1974/254



Flegr, '.: Stručng pf'ehled. neldtlležtt~/§tch postupíl
pFi vyhleddvdnt podzemních oblektíl z nevodivgch
matertdlíl elektroodporovou metodou

překážek. Pro další postup můžeme volit v podstatě
ze dvou způsobů měření. V prvním případě zůstávají
snímací elektrody M a N na místě a proudové elektro-
dy A a B se o konstantní úseky postupně vzdalují
od středu soustavy. Tím se dosahuje postupně rostoucí
hloubkové účinnosti. V druhém případě se vzdalují
od středu všechny čtyři elektrody, a to tím způsobem,
že napájecí elektrody se přemísťují o konstantní vzdá-
lenost, snímací elektrody jen tak, aby zůstal zachován
konstantní poměr vzdáleností MN :AB. V obou pří-
padech měření je nutné počítat pro sestrojení výsledné
křivky hodnoty specifického odporu zeminy, neboť
měření provádíme pomocí proměnné sestavy elektrod.
Ve druhém případě měření, kdy přenášíme všechny
elektrody, je třeba počítat v souvislosti se zvětšováním
rozteče snímacích elektrod s plynulým poklesem roz-

Tabulka II.
Tabulka konstant pro symetrické a k9mblnované profilováni
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lišovacÍ schopnosti úměrně s hloubkovým dosahem
měření. Proto je tento způsob měření vhodnější jen pro
objekty větších rozměrů.

Měřené hodnoty se zapisují do zápisníku podle
obrázku 23. Jeho levá polovina je vyhrazena pro zápis
měřených hodnot a výpočet hodnot specifického od-
poru, pravá polovina slouží grafickému vyhodnocení
výsledků. Hodnoty konstant pro výpočet specifických
odporů pro jednotlivé sestavy elektrod jsou uvedeny
v tabulce II.

Měřená nehomogenita se projeví při vyhodnocení
extrémem odporové křivky při určité vzdálenosti
proudových elektrod AB. Extrémní hodnota křivky
odpovídá přibližně středu hledaného objektu, nachá-
zejícího se v hloubce rovné jedné pětině vzdálenosti
proudových elektrod AB.

TI I Konstanta pro Hloubka
měřeni')

m I MN=lm I MN = 2m I MN = 3 m I MN=4m I MN = 6m m

3 6,3 0,6
4 4,7 0,8
5 18,8 • 1,0
6 12,6 1,2
7 37,7 1,4
8 23,6 1,6
9 62,8 18,2 1,8

10 37,7 2,0
II 94,2 28,0 2,2
12 55,0 25,1 2,4
13 131,9 41,8 2,6
14 75,3 35,3 2,8
15 176,2 55,5 3,0
16 99,0 47,1 3,2
17 226,0 73,2 3,4
18 125,5 60,4 37,7 3,6
19 282,6 92,1 3,8
20 155,5 75,5 47,7 4,0
21 346,0 113,0 4,2
22 188,5 91,8 58,6 4,4
23 415,0 136,0 4,6
24 224,5 1I0,0 70,6 4,8
25 489,0 161,0 5,0
26 264,0 128,0 83,8 5,2
27 572,0 188,0 5,4
28 306,0 151,0 97,7 5,6
29 659,0 217,5 5,8
30 352,0 174,0 1I3,0 6,0
31 753,0 249,0 6,2
32 400,0 198,0 129,5 6,4
33 854,0 282,0 6,6
34 452,0 224,0 146,5 6,8
35 962,0 318,0 7,0
36 507,0 251,0 164,5 7,2
37 1075,0 356,0 7,4
38 565,0 281,0 184,5 7,6
39 1I92,0 396,0 7,8
40 627,0 311,0 204,5 8,0
41 1320,0 438,0 8,2
42 691,0 344,0 226.0 8,4
43 1451,0 482,0 8,6
44 757,0 377,0 248,5 8,8
45 1590,0 528,0 9,0
46 828,0 413,0 272,5 9,2
47 1732,0 575,0 9,4
48 903,0 449,0 296,5 9,6
49 1884,0 627,0 9,8
50 980,0 488,0 322,0 10,0
51 2042,0 678,0 I 10,2
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Pokud bychom chtěli vzájemně porovnávat rych-
lost měření a získávání výsledků elektroodporovou me-
todou s obecně známou a dnes již široce používanou
metodou elektromagnetického vyhledávání podzem-
ních kovových vedení, pak musíme uvážit, že jak
principy obou metod, tak i charaktery objektů, pro
jejichž vyhledávání jsou tyto metody určeny, jsou
zcela odlišné. Teprve pak si dostatečně uvědomíme, že
zavedení elektrické odporové metody znamená novou
kvalitu, která odkrývá nové možnosti. Z tohoto
hlediska je třeba posuzovat také produktivitu práce
odporových měření. Při odporovém měření totiž nelze
Wedat přímo polohu vybraného podzemního objektu.
Polohu je nutné vyhodnotit na základě údajů zpro-
středkujících veličin, ať už na základě měřených
úbytků napětí LI U či vypočtených hodnot specifických
odporů zeminy e. Z těchto příčin nebude možné asi Literatura:
výkon měřické skupiny měřit počtem metrů vyhleda-
ného vedení, ale spíše počtem měřených profilů a po-
drobných bodů. V tomto případě by již bylo možné
uvést některé konkrétní číselné údaje. Tak například
odporové měření jednoho podrobného bodu, včetně
přemístění elektrod, trvá v průměru asi 15 až 20 vte-
řin. Odporové měření metodou symetrického profilo-
vání již vytyčeného profilu o dvaceti podrobných
bodech provede zacvičená měřická skupina během
deseti minllt a při plošném měření ve čtvercové síti
se produktivita· práce pohybuje podle' průchodnosti.*) Uvedené údaje neobsahují čas potřebný k vyhodno.
terénu v rozmezí 200 až 500 měřených bodů za jednu cení výsledků.

Flegr,J,: Stručný přehled .nefdaležit~j§tCh·· postupa
pl't vyhleddvdnt podzeinntch objekttl z nevodivých
materidltl. elektroodporovou .metodou

Efektivnost a spolehlivost popsaných prací závisí vel-
kou měrou na organizaci a složení měHcké skupiny.
Ideálním stavem, kdy lze dosáhnout nejvyšší produk-
tivity práce, je 1 ITP + 3 D. Vedoucim skupiny je
technik, který řídí a provádí vlastní měření, a tři
pomocníci, kteří provádějí přemísťování elektrod.
Obvyklá praxe je taková, že krajní, proudové elektro-
dy obsluhují dva pomocnici (každý má na starosti
jednu), třetí pomocník obsluhuje obě snímací elektro-
dy. Tento početní stav skupiny si vyžádala sama
praxe. Uvážíme-li, že vlastní měření elektrických hod-
not je záležitostí několika málo vteřin, a že po této
době je třeba celou sestavu elektrod pokud možno
rychle přemístit, vidíme, že na dodržení početního
stavu skupiny zde záleží. Jestliže dojde k omezení počtu
pomocníků o jednoho, sníží se produktivita práce
o více než 30 % a fyzická námaha dvou zbývajících
neúměrně vzroste.

Vedoucím měřické skupiny provádějící odporová
měření má být technik, který by měl mít alespoň ukon-
čené středoškolské vzdělání a předpoklady pro tuto
činnost, dané svými mimopracovními zájmy, nejlépe
v elektrotechnice. Měl by bezpečně ovládat měřicí
metody, znát princip činnosti měřicí aparatury a mít
alespoň základní vědomosti o jejím konstrukčním
uspořádání, aby dokázal dokonale využít všech mož-
ností svěřeného přístroje, neboť především na něm
leží celá odpovědnost za dobře nebo špatně vykonanou
práci. K tomu všemu přistupuje ještě odpovědnost
za dodržování norem ochrany a bezpečnosti práce, což
je u elektroodporových měření záležitostí vysoce
aktuální.
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pracovní směnu. To není malý výkon.*) Opakuji
však znovu,' že takových výsledků může dosahovat
jen skupina, která problematiku odporových měření
dobře ovládá a jejíž členové si navzájem dobře
rozumějí.

Elektrická odporová metoda přinese technikům
zpOčátku jistě řadu problémů a obtíží, neboť k jejímu
zvládnutí bude třeba rozšířit okruh znalostí o příslušné
kapitoly elektrotechniky a geofyziky. Po překonání
počátečních obtíží bude jistě elektrická odporová
metoda zjišťování podzemních objektů představovat
účinnou pomoc při plnění náročných úkolů výstavby.
Její úspěšný vstup do života a způsob uplatnění při
výstavbě pražského metra to plně potvrzují. Zde je
třeba upozornit čtenáře, že cílem tohoto příspěvku
není nahradit zatím ještě nezpracovaný technologický
postup. Úkolem bylo pouze seznámit zájemce stručnou
formou se základní problematikou odporových měření
zemin a jejich využití při vyhledávání podzemních
objektů. Problematika elektroodporových měření
v praxi je poněkud složitější. V krátkosti příspěvku zde
nebylo možné upozornit na všechny metody užité
geofyziky, které přicházejí v úvahu pro využití
v geodetické praxi. Také části týkající se vyhodnocení
výsledků měření byly pro lepší počáteční informova-
nost čtenářů zjednodušeny. Při praktickém měření
totiž málokdy obdržíme odporové křivky tak čistých
tvarů, jaké jsou předváděny na modelových křivkách,
alc takto bychom pozvolna dospěli až k řešení detailů
a podrobností.

Československá geodézie zaujímá v oboru elektro-
nických metod vyhledávání podzemních vedení,
vedle vedoucího postavení u nás, jedno z předních
míst ve světě. Tento úspěch, a s ním mnohé další,
nutno připsat jednotné organizaci československé
geodetické služby, která na základě plánovitého řízení,
vypisováním tematických úkolů a podporou zlepšova-
telského a vynálezeckého hnuti zajišťuje nemalými
prostředky rozvoj nových pokrokových metod a po-
skytuje tak každému zaměstnanci možnost plného
uplatnění. Každý dosažený úspěch přináší pocity ra-
dosti a uspokojení z vykonaného dila, ale současně také
zavazuje k tomu, abychom své postavení v celo-
evropském, a možná i světovém vývoji dále upevňo-
vali, a zvláště v letošním, jubilejním roce přispěli
každý svým vkladem do společného dila.

[1] FRITSCH, V.: Geoelektrische Baugrunduntersu-
chung VEB Verlag fiir Bauwesen, Berlin 1960

[2] MACHÁČEK C.: Uzemněni a jeho kontrola SNTL,
Praha 1958

[3] BÁRTA, FLEGR, ŠTILL, ŽAMPACH: PV 5868-72
Zařízeni na vyhledáváni podzemních vedeni a ob·
jektů z nevodivých materiálů

Do redakce došlo dne 28. 3. 1974

Lektoroval: Ing. Josef Žampach, ČÚGK
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Theiner, P.: Ndvrh nové organizačn1. struktury
stFedisek geodézie v Tihočeskémkra/i

Návrh nové organizační struktury
středisek geodézie v Jihočeském kraji

Pracovní náplň středisek geodézie v Jihočeském
kraji je ovlivňována celkovou charakteristikou
a výrobní strukturou kraje. Jihočeský kraj je ze-
mědělskou oblastí s několika městskými centry,
která budou přebudována na průmyslové aglomera-
ce. V porovnání s ostatními částmi ČSR má Jiho-
český kraj nejnižší hustotu osídlení, z celkového
počtu obyvatelstva je cca 70 % soustředěno v měs-
tech a střediscích místního významu, tj. asi ve
100 z celkového počtu 830 obcí. Na území kraje je
celkem osm okresů o průměrné velikosti 140 000 ha.
Při zkoumání statistických údajů docházíme k to-
mu, že Jihočeský kraj je v mnoha ukazatelích
anomální. Jeho odlišnost od ostatních krajů v ČSR
s sebou nese i určité specifické znaky a podmín-
ky pro práci geodetické služby v kraji a v největší
míře pro střediska geodézie.

2. Zdůvodnění nutnosti změn v organizai!ní struk-
tuto sttedisek geodézie

Současný stav organizace středisek geodézie
vznikl v roce 1965. Za uplynulých osm let jeho
trvání se značně změnily metody a technologické
postupy u většiny prací a z toho dllvodu se proje-
vily i nedostatky v organizaci, která v době svého
vzniku zcela samozřejmě nemohla s těmito změna-
mi počítat. Nedostatky, projevující se v organiza::i,
lze popsat na několika typických úsecích činnosti
střediska geodézie:

1) V li vy n o v Ý c h tec h n o log i c k Ý c h
postupů

Na střediscích geodézie vzniká v posledních le-
tech stále více činností, které v zájmu jednotného
a pohotového zavedení nelze zařadit přímo do ra-
jónfi. Zpravidla se jedná o výkony související
s přípravou dat na počítač a s využitím počítačů.
Protože jejich používání je vesměs spojeno se za-
vedením nové nebo upravené technologie, je pro je-
jich zavedení jmenován odpovědný pracovník.

V současné době jsou na střediscích geodézie
odpovědní pracovníci pro tyto úkoly:

a) číselné zaměřování změn
b) sumarizaci
c) převod evidence nemovitostí na lločítač
d) spolupráci s mapovacími složkami v lokali-

tách THM. .,
Odpovědní pracovníci jsou zpravidla vybíráni

z vedoucích rajónfi. Tato volba naráží na značné
potíže při předávání zkušeností řadovým pracovní-
kllm jiných rajónů, protože nejsou s odpovědnými
pracovníky ve vztahu služební podřízenosti a z toho
důvodu ani v denním styku.

Odpovědý pracovník se velmi často soustřeďuje
s předáváním zkušeností jen na své přímo podří-
zené pracovníky a pracovníci jiných rajónll a sku-
pIn nejsou dostatečně a včas informovánI. Prací
podobného charakteru bude dále přibývat a nedo-

Ing. Pavel Theiner,
Geodézie, n. p., České Budějovice

statky v pronikání nových metod ke všem pracov-
níkům nejkratší cestou by se ve stávající organi-
zaci prohlubovaly.

2. S Ysté m úze m n í c hra j ó n ů

Územní rajóny byly vytvořeny proto, aby stře-
diska geodézle navázala a udržovala úzkou spolu-
práci se zemědělskými závody a místními národ-
ními výbory a aby tato spolupráce byla uskutečňo-
vána formou osobního styku vedoucího rajónu
s pověřenými pracovníky v obci. Současně mělo
být využíváno znalosti místních poměrll pracovníky
střediska přI vykonávání údržby, pochůzek a za-
měřování geometrických plánů. Velikost rajónu
byla stanovena plochou 30 tisíc až 40 tisíc hektarů.
V průběhu doby však došlo ke značným diferen-
cím v počtu rajónů. na různých střediscích geodé-
zie, v jejich plošné velikosti i v počtu pracovníků
rajónu. Přitom bylo stanoveno, že vedoucí rajónu
bude polovinu pracovního času řídit, zbývající po-
lovinu vyrábět. Při rozdílnosti počtu pracovníků
v rajónech je toto pravidlo nedostatečné, protože
platí pro rajón o třech lidech stejně, jako pro ra-
jón, který má 10 pracovníkil.. Z důvodu nestejné
velikosti rajónů existuje i rů.zná informovanost
vedoucích rajónu o stavu v terénu.

Vedoucí rajónu, má-li současně řídit pracovníky
i vyrábět, nemůže se ve výrobním čase věnovat slo-
žitým a časově náročným pracem, protože musí být
často, nejlépe každý den, přítomen na pracovišti,
aby mohl vést pracovníky rajónu. Je tedy nucen
vyhledávat v terénu krátkodobé práce a mnohdy
se stává konstrukčním pracovníkem. Ve výrobním
čase není z těchto důvodů využíváno jeho kvali-
fikace.

3) Dokumentace

Dokumentace byly u středisek geodézie založe-
ny v roce 1968 jmenováním funkce dokumentátora.
Zpočátku byla činnost všeobecných dokumentací
soustředěna na založení nutných evidencí a utří-
dění dokumentačního materiálu. Postupem doby se
vlivem pil.sobení nových pracovních postupil. a vy-
užití počítačů rozsah činnosti dokumentátora stále
zvětšoval a současně se ukázalo, že některé čin-
ností střediska geodézie je možno nejvhodněji za-
jišťovat právě v rámci dokumentační služby a že
dokumentace musí být živým pracovištěm, obsaze-
ným odborně zdatným pracovníkem. Do této podo-
by v dosavadní organizaci zatím dokumentace ne-
dospěly.

4. S k u P i n a e v i den cen e m o v i t o stí

Skupiny evidence nemovitostí vznikly současně
s rajóny v letech 1965-1966 většinou z nově při-
jatých pracovníků bez odborného zeměměřického
vzdělání, ale také bez vzdělání právnického. Ve-
doucí skupiny evidence nemovitostí byli většinou
vybráni ze zkušených pracovníkll, s praxí z doby
před vytvořením jednotné evidence plldy, ktei'l
znali i pozemkové kniby. Na střediska geodézie
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byla vedenIm právnIch vztahů přičleněna zcela
nová činnost, která zde neměla tradici a jejíž vy-
konávánI bylo do jisté mIry méně ceněno tIm,že
technici ve skupinách evidence nemovitosti byli
vždy zařazováni do nižší kategorie s nižším pla-
tem. Za sedm let trvánI se skupiny evidence ne-
movitosti nestaly plnoprávnými součástmi stře-
disek geodézie, ačkoliv je prokázáno, že nejvIce ne-
dostatků v práci rajónů pramenI z nedostatečných
znalosti problematiky právnIch vztahů. Na mno-
hých střediscIch je činnost skupin zcela závislá na
úrovni znalosti vedoucIho skupiny, protože vedou-
cI střediska ani jiný pracovnIk právnI vztahy
v potřebné míře neovládá.

5. S k u P i n a s pec i á 1n í c h p r a c I
Názory na existenci skupin speciálních prací se

v minulosti často měnily s tím, jak se měnil názor
na skladbu prací středisek geodézie. Po roce 1966
byly skupiny speciálních prací zrušeny, protože
střediska geodézie se měla věnovat výhradně pra-
cIm evidence nemovitostí. V současné době se
prokázalo, že tento kategorický zákaz nebyl zcela
správný, protože v nejbližších letech budou stře-
diska nucena přijímat speciální zakázkv a více než
pětiletá přestávka ve zpracovávánI mnohdy velmi
různorodých prací značně ztěžuje opělné zavedení
této činnosti. NenIdostatek pracovníků, kteří by
bez přípravy dokázali podobné práce vykonávat
s dnes vyžadovanou vyšší kvalitou i stupněm od-
bornosti než před pěti a vIce lety. Pro zlepšenI
v této oblasti musí podnik vyvinout značné úsilí.

6. V e d o u c í s tře d i s k a g e o d é z i e

Náplň funkce vedoucího střediska geodézie se
za posledních patnáct let podstatně změnila. Ze-
jména od roku 1972, kdy je středisko geodézie sou-
části hospodářské organizace, musí vedoucí stře-
diska plnit velmi různorodé úkoly v ekonomice,
správní činnosti, plánování, kádrové práci apod.
Velmi důležitou se stává jeho úloha jako zástupce
resortu geodézie na okresních orgánech (ONV,
OV KSČ, OZS atd.). Tyto činnosti podstatně omezi-
ly možnost věnovat se podrobně odborným problé-
mům střediska, jejich množství s přibýváním no-
vých technologických postupů právě v této době
velmi vzrůstá. Při nejlepší vůli nemůže vedou cI
střediska obsáhnout veškeré odborné problémy
výroby a současně plnit své povinnosti vůči pod-
niku, okresním orgánům a navíc se zapojit do ve-
řejného života. Přitom je jediným pracovníkem
střediska, který má možnost přenášet informace
na všechny pracovníky (viz odst. "Vlivy nových
technologických postupů").

3. Požadavky na nové organizační uspořádání

Z předchozího odstavce mohl vzniknout dojem,
že organizace středisek geodézie je nevyhovujIcI
a zcela nevhodná. ~To ovsem není pravda, neboť
zde bylo záměrně poukazováno jen na ty oblasti
činnosti středisek geodézie, kde organizace již ne-
vyhovuje současným potřebám. V době vzniku mě-
la své opodstatnění a plnila svou funkci. Většina
nedostatků organizace se projevila až po proni-
kánI mechanizace a automatizace do činnosti stře-
disek geodézie. Protože koncepce rozvoje resortu
osvětlila dalšI zaměřenI středisek geodézie, je
vhodná doba k tomu, aby i organizace se přizpů-
sob1la novým skutečnostem, nebyla brzdou plněnI

dalších náročnějších úkolů, ale pomáhala je plnit
a řešit.
Nově navrhovaná organizační skladba střediska

geodézie musI vycházet ze současného. stavu pra-
covnIků, jejich kvalifikační struktury a stupně
feminizace. MusI zajistit plnění všech úkolů stře-
disek geodézie se zřetelem k objemu jednotlivých
výkonll. Kromě těchto podmínek je možné stano-
vit celou řadu dalších, např. početnost pracovnIch
skupin vedených jedním vedoucím.
Poslední léta přinášejí velké množství rllzných

změn v pracovnIch postupech, zavádějí se kvali-
tativně nové pracovní procesy a plnění úkolů závisI
velmi často na rychlém rozšířenI těchto novinek
ke všem nebo k mnoha pracovnIkllm střediska.
Organizace střediska geodézie musí být dále při-
zpllsobena zvláštnostem resortu geodézie a karto-
grafie, a to:

sezónnosti prací
výkyvllm v poměru konstrukčnIch a polních
pracI
zajištěnI plněnI termInll pracI s ročním in-
tervalem (sumarizace, uzávěry operátll obcI,
splnění rozsahu přezkoumání souladu eviden-
ce nemovitosti se skutečností apod.)
zajištění včasného dokončení prácI na jiných
úkolech evidence nemovitosti (převzetI THM
do EN a jiné dlouhodobé práce)

Základní požadavky na novou organizaci lze ve
stručnosti shrnout takto:

zlepšení stavu řIzení
vytvořenI nových organizačnIch jednotek, po-
četnějších a s vhodnou specializacI
zajištění bezporuchového toku informací až
k pracovníkům
možnost přizpůsobenI vývoji prací na obdobI
zhruba 8-10 let
plné využitI kvalifikace a iniciativy pracov-
níků.

4. Vytvořeni modelu organizace pro průměrné
středisko geodézie

Pro vytvoření modelu organizace je nezbytné
použiti zprůměrovaných hodnot stavu pracovní-
ků, skladby prací a objemu jednotlivých výkonů.
Pro další úvahy byl na základě dosavadnIho stavu
pracovníků uvažován průměrný počet ITP na stře-
disku geodézie 27, z toho 23 pracovníků přímo vý-
robních. Rozborem skladby prací byla dále zjištěna
průměrná spotřeba pracovníků na základní druhy
pracI:

Údržba EN a sumarizace
Zak!. právních vztahů
Budování bodových polí
Dokumentace a veřejnost
Geometrické plány
OstatnI práce
pro vnější objednatele

Vedení střediska, ekonom,
kontrola a řízenI

6,5 pracovníka
3,0 pracovníci
0,5 pracovnlka
2,0 pracovnIci
7,0 pracovnlkO

Postup při sestavování vlastnIho organizačnlho
schématu je nejvýhodnějšl, použijeme-li jako prvkťJ.
k jeho sestavenI těchto pracovnI(:h skupin:

1974/259



Geodetický á kartograficky obzor
260 roěnfk 20/62, čfslo 9/1974

th.einer, P.: Návrh nové organizačnž struktury
stJ'edisek geodézie v 7ihočeském kraii

údržba EN
a sumarizace

lakládání pravních
vztahů

vyhotovování geome-
trických plánů
a ostatní práce
pro vnější objednatele

dokumentace, infor-
mace veřejnosti,
budování bodových
polí, příprava výroby

vedoucí pracovníci SG
a ekonom

Skupina všeobecné
dokumentace (VD)

5. Sestavení organizačního schématu a volba
nejvýhodněiší varianty

Organizační schéma střediska geodézie lze vytvo-
řit podle různých hledisek a jeho pojetí může být
značně subjektivní. Z toho důvodu bylo vytvořeno
pět variant organizačního uspořádání, které byly
podrobeny zkoumání z hlediska jejich optimál-
nosti.

Skupiny pracovníků řízené jedním vedoucím by-
ly označeny jako rajóny, jestliže mají územní pů-
sobnost na část okresu a tradičním názvem oddíly,
mají-li působnost pro celý okres. Menší útvary
jsou nazývány skupinami, označení četa pro ně
není přiléhavé.

Nyní následuje pět variant organizačního uspo-
řádání střediska geodézie.

Tab. 1 (varianty A, B, C, D, E organiza.čního uspořádání střediska geodézie)

Varianta A

1---------------- ----------__J L~__---------------1
__ . .. ~_~_____.i ~.__
I
I

ved. tech. oddílu

-[ ---------~--I----

POP řidič

I
I
i

G

I
!
I--------------- --I

I
!

I skup. práv. vztahi'l

'-- v_e_d_ou_Cl_' _S_G I----~-I e_k_o_n_o_m _

1-------

----1
•..••__ 8k_u_p_i_n_a_V_D 11 S_k_u_J_li_l1_a_E_N' I skup. práv. vztahů

I
POP řidič
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"Sk.právních vztahů I <1 s_k_u_pi_n_a_VD_·__ II skup. spec. prací I 1 skupina EN

I --,--
~ ~

I _I ve_d_.-:-ra_jo_'n_u _

1< skup.

Ivn] I_S_K._E_N_oo_st_1 _1_sk._E_N_čá_'st_11

I

R
ved, skupiny
práv. vztahů

sk. právních
vztahů

< I
I· řidič

I-I
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I
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L
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Pro názornost je sestavena tab. 2, uvádějicr počet-
nost uzavřených pracovnich skupin vedených jed-

nim vedoucim pro všechny varianty organizačniho
uspořádáni.

Početnost pracovních skupin na průměrném SG

varianta I ved. prac. I tech. oddíl I oddíl EN I Sk. práv. vztahů I Skupina VD I rajóny

A I 4 10
1

9 --- I 4 -
B I 4 14 9 -- -
C 1-- 4 17 .6 - - -
D 5 13 - 3 - 3 + 3

E 4 I - - 7 8 + 8

Vlastni volba nejvýhodnějši varianty je prove-
dena testovánim podmínek a požadavkll na nové
organizačni uspořádáni. Změnu stavu určitého pa-
rametru v porovnáni s dosavadním stavem ozna-
čime:

zlepšení
zhoršeni
stejnou úroveň

značné zlepšení
značné zhoršení

Za nejvýhodnější variantu budeme považovat tu,
která bude mít nejvýhodnější poměr kladných
znakú k záporným (tab. 3).

Vytypováním dostatečného počtu vhodných pod-
mínek se takto provedený výběr stává objektivním
a lze snadno provést kontrolu jeho správnosti
rozborem zhodnoceni požadavkll a podmínek.

Volba nejvýhodnější varianty Varianta

Sledovaný parametr A I B I C I D I E

1 Zlepšení celk. stavu řízení + + + -1-+ - +-- --
2 Zjednodušení řízení + - + + + - +-- -- -- -- -- -- --
3 Vyvážení prac. náplně funkcí +. + + - + - +-- -- -- -- -- -- -- -- --
4 Využití kvalifikace pracovníků + + + + - + -+-- -- -- -- -- -- -- --
5 Vytvoření větších prac. skupin + + + + - ++-- -- -- -- -- -- -- --
6 Zlepšení informovanosti pracovníků + + + + - + --- -- -- -- -- -- -- -- --
7 Kvalitnější výkon funkce ved. SG + - + + + - + --- -- -- -- -- -- --
8 Přizpůsobení novým met. práce + - + +. - + - + -

-- --- -- -- -- -- -- --9 Zajištění odb. úrovně prací + + + - + - + --- -- --- -- -- -- -- -- --
10 Styk s veřejností + - + - + - - +-- -- -- -- -- -- -- -- --II Využití znalosti terénu v EN + - + - + - + - + --- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Specializace prací + + - + - + -+-- -- -- -- -- -- -- --
13 Výpomoc uvnitř prac. skupin + + + - + - +-- -- -- -- -- -- -- -- --
14 Vliv sezónnosti prací + - + - + - + - + --- -- -- -- -- -- -- -- --
15 Stavebnicové řešení organizace + + + - - + -

I I 13
1

-,--

Celkem 15 6 18 3 14 9 15 15 9

Rozdíl +9 +15 +5 -2 +6
...-
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Setření vyznělo jednoznačně pro variantu B.
Návrh nového organizačního uspořádání zvolený
výběrem z pěti variant splňuje nejlépe požadavky,
které jsou stanoveny nebo vynuceny dalším vývo-
jem okresních pracovišť resortu geodézie. Za hlav-
ní předpokládané výhody lze počítat důsledné re-
spektování otázky specializace, zjednodušení říze-
ní a vymezení nového typu odpovědnosti za zavá-
dění nových metod práce při zachování dosavad-
ních možností organizace.
Návrh je vytvořen jako obecný model organizace,

což znamená, že nepočítá s konkrétními podmín-
kami uspořádání pracovišť středisek geodézie. Při
aplikaci na jednotlivá střediska geodézie je třeba
skloubit organizační strukturu s konkrétními pod-
mínkami a dosáhnout tak nejlepšího výsledku.

Návrh nové organizace SG byl zpracován v roce
1973 a vychází z Koncepce činnosti SG na léta 1971
až 1975 a dalších důležitých resortních dokumen-
tů. V posledním období, hlavně na počátku roku
1974 se soustředila pozornost na upřesnění funkce
všeobecných dokumentací a na vytvoření účinné-
ho systému sběru informací o změnách v evidenci
nemovitostí a jeho využitI pro plánování prací
středisek geodézie.

Všeobecné dokumentace budou podle kádrových
možností podniků obsazeny v co nejkratší době
vedoucím s vysokoškolským vzděláním a 2-3 dal-
šími pracovníky a budou zajišťovat kromě tradič-
ních dokumentačních činností i přípravu výroby,
sběr informací o změnách a podklady pro pláno-
vání prací SG. Skupina VD zařazená v organizačním
"Schématu do technického oddílu bude ve vhodném
o~amžiku vyčleněna z tohoto oddílu a bude přímo
řlzena vedoucím SG. Na vedoucího všeobecné do-
kumentace přejde odpovědnost za technickou úro-
veň prací na SG, racionalizaci prací a zavádění
nové techniky. Vedoucí všeobecné dokumentace se
stane zástupcem vedoucího střediska geodézie
a bude spolupracovat i při tvorbě plánu střediska
a spolurozhodovat o koncepčních otázkách stře-
diska. Z tohoto důvodu je třeba vytvářet skupiny
všeobecných dokumentací velmi odpovědně a
uvážlivě a do funkcí vedoucích zařazovat zkušené
pracovníky se smyslem pro novou techniku
a s dobrými odbornými znalostmi. Vhodnému obsa-
zení této funkce podřídit i rychlost zavádění no-
vého systému všeobecných dokumentací.

Lze se domnívat, že navržená nová organizační
struktura, i za předpokladu zavedení rozšířených
všeobecných dokumentací, splňuje základní pod-
mínky, které jsou na ni kladeny, tj. jednoduchost
a účelnost řízení, pružnost a jednoduchost vnitř-
ních kooperací, rychlé přizpůsobení novým pra-
covním postupům apod., a že se tak stane dalším
úspěšným krokem ve vývoji středisek gegdézie.
Její klady však mohou vyniknout jen tehdy, pro-
jeví-li většina pracovníků středisek geodézie a ze-
jména vedoucí pracovníci dostatečnou iniciativu
v jejím prosazování a dosáhnou-li toho stavu, že
každý pracovník, bez ohledu na své pracovní :~a-
řazení, přispěje svým dílem k práci celého
kolektivu.

Do redakce došlo dne 29. 6.1974

Poznámka lektora

Příspěvek inž. Theinera vychází z jeho závěreč-
né práce postgraduálního studia na ČVUTv r. 1973
a podává informace o dosavadních výsledcích
prací na plnění úkolu obsaženého v závěrech po-
rady ředitelů resortních orgánů a organizací z červ-
na 1973 v Jihočeském kraji. Prosazením myšlenky
vhodného organi7,ačního uspořádání orgAnizační
struktury středisek geodézie se zabýval již semI-
nář, pořádaný v r. 1972 odbornou skupinou 1704 -
EN pt:i ř.V1'S v Pl7ni nA tema "RacionalizBce prací
na stl'ediscfch geodězie".
Na tomto semináři bvlo 7nůrllznŘno. že středis-

ka geodézle doposud procházela řadou reorganI-
zací, které však mimo změn způsobu financování
(přechod z rozpočtové do zvláštní rozpočtové a pří-
spěvkové organizace až do podnikové sféry) neře-
šily účelné organizační uspořádání vnitřní organi-
zační struktury.
Na iniciativním přístupu odborné skupiny 1704 -

EN bvlo cenné zeiména to, že jednání správně
poukázalo na nutnost respektování obecně plat-
n~r.J,. zásad teorie ří7,ení ve v7,tahu k nlltn~m do-
padi\.m na organizační strukturu pracovlšť přI za-
vádění prvki\. automatizace prací a zejména pak
skutečnost, že myšlenky přednesené na seminlí.ři
v Plzni byly poiaty do koncepčních záměri\. ČÚGK
a že byly provedeny kroky k jejich realizaci.

V současné době se racionalizací prací řízení
středisa1{ aeodezie 7Ah~vaH ~7šer.hnvorp'''ni7,ace re-
sortu ČÚGK v krajích. Článek Inž. Thelnera je
cenn~m příspěvkem a současně návodem k přístu-
pu řešení této problematiky.

Navrž'mé VArianty vnitřní or~ani7,AČní strllktllry
středisek geodézie respektují charakter Jihočeské-
ho krAie s převládající problematikou zeměděl-
skal!. ~ešení v iiných kraiích bv mělo rovněž přI-
hlížet k vlastnímu charAkteru kraie. ke specific-
k~m 7,vll'ištnostem iednotltvýr.h okresi\. a ke kádro-
vé struktuře podniku. Snolečn~m jmenovatelem
bv mělo h~t resnektovánf donadu automatizace
prar.í. vhodnlí. a účelná specializace prací a plněnf
r07šířenp. funkce všaoher.né dokumentar.e SG při
sběru, třídění a využití informací o změnách pro
plánovlíní. řízenf a nNnravu v~rohv na střAňis-
cích geodézie. Příspěvek inž. Theinera je z tohoto
hledic;ka velice vhodn~m ponnětem k další Inica-
tivě na úseku rar.ionalizace řízení nrací středIsek
geodé7ie a podnětem k zveřeiněnf zkušeností
z ostatních kraji\. v Geodetickém a kartografic-
kém obzoru.

Odborně skuu1na 1701 "Infenýrskě geodézie" pol'ádě
z pověl'en! ÚV CVTS Společnosti geodězie a kartografie

Konferenci odpovědných geodetd

ve dnech 12. a 13. listopadu 1974 v Brně.
Na této konferenci budou proiednány otězky funkce

odnovědného gpodeta v investlčn! výstavbě. Dotazv zod-
pov! Ing. Zňenf\k Koutný, Geodézle, n. p., Brno, Běhoun-
skě 26, pl'lh1ášky s programem konference si vv:ládeite
v Domu technikyCVTS(ing. Mo1m!r Látal), Brno, vý-
staviště.

Doc. inq. dr. losef Zeman, CSc.,
pFedseda témattcká komisé
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XIV. zjazd KSČ ukončil nielen v pol1tickej, ale
aj v ekonomickej oblasti zložitú etapu vývoj a a
stanovil závHznú direkHvu hospodárskej politiky
pre obdobie 5. pliťročného plánu. Naše národně
hospodárstvo vstupuje do novej etapy vývoja,
v ktorej výrazne rastú nároky na všetky kvalita-
Hvne stránky vývoja hospodárstva.
Základným predpokladom riešenia súčasných

hospodárskych problémov je rast spoločenskej pro-
duktIvity práce na základe technIckého rozvoj a a
zvyšovanIa efekHvnosti ako hlavnej cesty k do-
siahnutiu obnovy ekonomickej rovnováhy.
PrIncfpy cenovej politiky na obdobie 5. piiťroč-

ného plánu vyC'hádzajú z potreby prispIeť k rieše-
niu týchto problém ov a to predovšetkým zamera-
ním sa na zodpovedajúce špac1fické stránky sústa-
vy cien.
Analýza súčasného stavu cenovej sús1avy uka-

zuíe, že cenové deformáci-e, ktoré boli založené
minulým cenovým vývojem spočívajú najmli v tom,
že
- diferenciácia rentabIlity nezodpovedá vždy

efektIvnosti výroby odvetví, odborov, príp. jednot-
livých výrobkov,
- v dosledku nerovnomerného ocenenia jednotli-

vých nákladových složiek dochádza ku skresfcva-
niu nákladov a tým aj vykazovanej rentabilite,
- jednotlivé cenové sústavy na seba navzájom

plne nenadvlizujú a pri jednotlivých cenách sa pre-
javujú deformácie v neodovodnených rozdieloch.
Ciefom prestavby vefkoobchodných cien k 1. ja-

nuáru 1967 mala byf vytvorenie základov novej
sústavy riadenia a presadenie teórie o rovnováž-
ných cenách, riadenej InfláC'ie atd. - teda zásad
tzv. trhovej soc1alistickej ekonomiky.
Trhové poňatie clen mala za následok samovof-

ný a nekontrolovatefný rast cien so všetkvml ne-
gaHvnymi dosledkami pre národnv dochodoka felto
použitle. včítane politi~ko-so"i1Inych dosledkov.
Inflačný vzostup vefkoobC'hodných cien zmlikčil
ekonomické podmienkv hnsoodárenia. zmenšil tlak
na zni'7.ovanie nákladov výroby, zvyšovanIe pro-
duktivity práce a na nutnosf zavádzaf novú tech-
nIku. Ceny v podstate p r e stá v a li plnH funk-
ciu, na ktorú sú predurčené v socIalistickej eko-
nomike.
Zavád7.anie porilldku do cien sa stlllopreto ne-

oddl8litefnou SÚČFlSl'OUprm?ramu pollti,:,kei a eko-
nomi"kef konso1itlá"ie. Uzavretie cesty dAI~iemu
rastu inflárie v národnom hospodárstve si vvžiadqlo
uroblf rozhodné opatrenia na zamedzenie zvyšo-
vania cien.
V dalších rnkoch fe potrebné z I a d i f vývoj

cen01Tef polltiky so všeobecnvmi úlohami plánu a
napomlíhaftak intenzívne využívanie rezerv, vše-
strAnnv rast hosporl"'írnosti a prorlukti"itv prá"e.
vývoj cien treba orientovaf tak, aby tieto čo naj-
spofahlivef~ie vyiadrovaU spolofCenskv nutné ná-
kladv s11vic:iaces procesom so"iallsti~kef r07šírp.nej
reprodukde a staH sa racionálnym krltériom 'líčel-
nosti vynakladanej práce.

Ing. Alojz Koll,
Slovenský úrad geodézle a kartografle

Rac1onal1záciu vefkoobchodných c1en v zásade
treba odvodzovať z úrovne a relácií vnútorných
nákladov; pritom však umožnit účinné péisobenie
svetových cien s ciefom orientovať vývoj vnútor-
ných podmienok smerom k progresívnej úrovni
svetovej produktivity práce.
Oceňovanie geodetických a kartografických prác

prešlo viacerými fázami svojho vývoja a značnou
mierou bolo ovplyvňované vývojom foriem organi-
zác1e odvetvia.
V období pred zjednotenIm zememeračskej služby

bolo nejednotné aj oceňovanie predmetných prác.
Prvým cennIkom, v ktorom bola zhrnutá podstatná
časf den za práce a výrobky v zememeračskom
odbore bol "S a d z o b n I k ln ž i ni e r s k e j
k o mor yU (I. vydanie v r. 1937 a posledné -
VI. vydanie v r. 1950), postavený na k~merčnvch
zásadách, zodpovedajúcich vtedajšiema spoločen-
sko-e1<"onomickému zriadeniu. Okrem tohto Sadzob-
níka IK určovalo Ministerstvo finand náhrady za
rozne menšie prá':'e a výkony vyhláškami.
OceĎovanie predmetných prác na základe tech-

nirkých jednotlek sa používa od roku 1954, kedy
bol "C e n n I k g e ode t i c k o - top o g r a ft c-
k Ý c h p r á c" vydaný ako samostatná časf
"Jednotného cenníka projektových a prieskumných
prác".
Cenovým základom boU mzdy a cena za mernú

iednotku pozostáva1a:
a J z cenového základu - za st1člnu mzdove1 sa-

dzby za 1 hod. a počtu hodín potrebných na
spracovanie mernej 1ednotky,

b) z výrobnei réžie - 15 % z C'ellového základu
práre v teréne a 11 % z ceno-vého základu kon-
štrukčných prác,

c) za správne1 réžle - 68 % z cenového základu.
Sadzbv za 1 hodinu boll určené v merlziach plá-

novaných mzdových fondov, podfa kvaIiflkác1e pra-
covníkov a mzdovvch tarif.
N4klady na základný materiál a dalšie priame

náklady sa prioočítavaU osobitne podfa indivi-
duálnei kalkulácie.
Vzh1adom na sKutočnosf, že rezortné organi-

zár.ie maU "tedv formu rozpočtovvch organizáclí,
np.holo v kalkulačnom vzorci počítané so ziskom.
Vn1v"nm novel te"hnf1<"vH ol'<>Hnl7.i'í"ip.nrlí"e. ~tFlla
sa však postupom času podstatná časf prác zisko-
vá. čím bola zásarla vvrovnllnosti nákladov a v~-
nosov narušen"i. Na zlíklllde uznesenfa vlády zo
dĎa 14. f1Ínll 1955 o zní7.ení clen projeKtov-vch a
kl'lrtol?raflr.kýrh prlí.c. bola af hlarHna clen geode-
t1ckvrl't a kartografických prác znížená v priemere
o 25 %.
V st1vislosti !'; celolítátnou úoravou ve1koobchod-

n-vrh c1e" hol Ůstrednou správou geadézie a karto-
grafle rŮSGKJ vydaný v r. 19'18 •.C e n n 1k g e o-
d e t i c k -V c h. top o g r a f I c k v c h a k a r t o-
g r a f i c k ý c h p r á c". ktnrý zodo01Terllll af ore-
chodu rp.7.ortnvch orgllni7.lí.cií na organl7.ačm1 for-
mu osobltných rozpočtových organizlít1. Tento
cenník však bol zostavený z nedostatočných pod-

1974/264



Oeodetický a kartografický obzor
rol!nfk 20/62, i!fslo 9/1974 265"

kladov o skutočných nákladoch na jednotlivé dru-
hy prác a preto vydala ÚSGK v r. 1961 nový "C e n-
ník geodetických, topografických a
k a r t o g l' a f i c k Ý c h P l' á c" a v r. 1962 "I n -
t e l' n Ý c e 11ní k g I ob á lov Ý c h P l' á c 'o.
V rámci novej ekonomickej sústavy boli do pre-

stavby velkoobchodných clen pojaté aj ceny za
práce geodetické a kartografické.
Pokyny na prestavbu týchto clen vydala ÚSGK

4. 6. 1966 na základe uznesenia vlády č. 596/65
zo dňa 24. 11. 1965 o celkovej prestavbe vefkoob-
chodných cien.
Hlavným podkladom prestavby týchto clen boli

pla'tné normy a normatívy. Celková úroveň cien
bola stanovená na z~klade skutočných výrobných
nákladov s pripočítaním hrubého zisku v zmysle
všeobecne platných zásad.
Ceny geodetických a kartografických prác boli

prepočítané metódou indexov.
Základom prepočtu indexov zmíen vefkoobchod-

ných cien boli cenové kalkulácie, vypracované pre
ka~rllí nom~n1{latúrnu skupinu. Vvchádzalo sa zo
skutočnosti dosiahnutej v roku 1965 s prlhliadnutím
na pldnované zvýsenie priemerných miezd a mate-
riálnych nákladov.
Hrubý zisk tvorili jednotlivé jeho zložky v tejto

výške:
a) nemocenské poistenie - 10 % z celkových

miezd;
b) čistý zisk - 12 % z miezd včítane prémií a

odmien;
c) odvody - 6 % zo zostatkovej hodnoty základ-

ných fondov a
d) úroky - 6 % z úverov poskytnutých na krytle

obratových prostriedkov.
Výsledkom tejto cenovej prestavby bol "C e n-

ník geodetických a kar1:ografických
p l' á c" (CGKP) - vydaný ÚSGK v roku 1966
s účinnosťou od 1. 1. 1967.
Podfa uznesenia vlády č. 416/67 zlO. 11. 1967.

k opatreniam v nástrojoch regulácie, evidencie a
kontrole cien bola uskutočnená d'alšia úprava cien
geodetických a kartografických prác - tzv. in d i-
v i d u a I i z á c i a c i e n.
Vvsled1{om individua1izácle clen bol v roku 1968

ÚSGK vydaný nový C G K P s účlnnosťou od 1. 1.
1909, l{torý je platný doteraz.
Organizačný vývoj a zmeny v tJechnickom vyba-

vení a v technológil v prospech pokrokových metód
si vyžadovali vydávanie nových cenníkov a do-
plnkov k nim. Lenže obdobia existencie určitých
foriem organizácie a používania technických vy-
bavení a technológlí boli pre potreby spracovania
cenového vývoj a velmi krátke a vyhovujúce pod-
klady na zostavovanie cenníkov prakticky ne-
existovali.
Na druhej strane však nutným predpokladom

plánovania a evidencie bola stabilita cien, čo vy-
volávalo rozpor s potrebou častých cenových
zmien.
Dlhodobá stabilita odtrhuje ceny od meniacich sa

ekonomických podmienok, za ktorých dochádza ku
spojeniu výroby so spotrebou. Vydanie CGKP
s účinnosťou od 1. 1. 1969 sa pripravovalo od za-
čiatku roka 1968 z podkladov roku 1967 a starších.
Za 1:oto obdobie však nastali rozne zmeny organi-
začných forlem, technológlí a technického vyba-
venia, ktoré mali vplyv na ceny, ale v cenníku sa
už neprejavili. Takto zostáva vo vydanom - do-
dnes používanom cenníku obsiahnutý iba stav roz-
voja výrobných síl z roku 1967.

Hospodárenle organizačných foriem napojených
na štátny rozpočet znamenalo iba obmedzený roz-
voj, závislý od prostriedkov, ktoré mohla spoloč-
nost poskytnúť na túto činnost v danej dobe.
Plánovanle a evIdencIa neboli na žiadúcej úrovni,

ktorá nemohla byt dosIahnutá pre časté organIzač-
né zmeny a jednak pI'leto, že rozpočtové a príspev-
kové formy organizácie dostatočne nezaIntereso-
vávali na zvyšovanie ich úrovne.
Uvedenými podmienkami ovplyvnené cenníkové

ceny za geodeti:::ké a kartografické práce nemohli
dokonale plnit svoju základnú funkcIu ak·o pe-
ňažný výraz množstva spoločensky nutnej práce,
ale posobili prevážne ako evidenčné jednotky.
Zánikom ÚSGK a vznikom Českého úradu geo-

detického a kartografického (ČÚGKJ a Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SÚGKJ vstúpilo oce-
ňovanie predmetných prác do ďalšej fázy, v ktorej
k vyššie uvedeným nedosta·tkom pristúpila nejed-
notnosť cenového vývoja.
Vyhláškami ČesMho cenového úradu č. 74/1969

Zb. a Slovenského cenového úradu č. 89/1969 Zb.,
ktorými sa menila a doplňovala vyhláška č. 47/
/1967 Zb. o cenách, zanikla cenová posobnost oboch
ústredných národných orgánov geodézie a karto-
grafie.
ČÚGK a SÚGK boli zriadené ako orgány štátnej

správy na rovnakej úrovnI, s rovnakým poslaním
a teda aj ich právomoc na cenovom úseku mala
byt rovnaká. Táto právomoc a tým aj jednotná
konreucia cenovéřto vývoja bola však narušená
skutočnostou, že ČÚGK získal dohodu s Českým
cenovým úradom č. 909/1969 zo dňa 20. 10. 1969
posobnost na určovanie cien, zatiaf čO SÚGK sa
o získanie rovnakej posobnosti od Slovenského ce-
nového úradu usiloval bezvýsledne.
V dosledku uvedeného boli mnohé rovnaké geo-

detické a kartografické práce rozdielne oceňované
a tým i narušované cenové relácie.
Nariadením vlády ČSSR zo dňa 18. 3. 1971 boli

geodetické a kartografické práce preradené do po-
sobnosti Federálneho cenového úradu, čím bol sle-
dovaný jednotný cenový vývoj tohto odboru na
území celej ČSSR.
Výmerom Federálneho cenového úradu č. 2134/

/10/72 boli poverené ČÚGK a SÚGK rovnakou po-
sobnostou na určovanie cien v odvetví geodetických
a kartografických prác.
Vďaka tomuto opatreniu a úzkej spolupráci oboch

ústredných národných orgánov geodézie a karto-
grafie podarilo sa oplitovne zjednotit oceňovanie
predmetných prác. Výrazom tohto zjednotenia je
"D o dat o k k cen ní k u vel k o o b c h o d-
n Ý c h c i e n o d bor u 984 - g e ode t i c k é
a k a l' to g l' a f i c k é v Ý k ony", vydaný ČÚGK
spoločne s SÚGK s účinnostou od 1. 1. 1974.
Predmetný dodatok k CGKP zahrňuje všetky ce-

nové rozhodnutia, vysvetlivky, doplňky a dodatky
k CGKP ako aj cenové výmery vydané ČÚGK a
SÚGK po 1. 1. 1969 až do 31. 12. 1973 a uzatvára
d'alšiu vývojovú fázu.
V súlade s dlhodobým zameraním hospodárslrej

politiky strany na využívanie intenzívnych fakto-
rov rastu národného hospodárstva je potrebné, aby
trvalým a základným ciefom cenovej politiky bolo
vytvárat také ceny, ktoré maximálne prisplevajú
k efekUvnemu ekonomIckému rozvoju. Preto vláda
ČSSR uznesením č. 31/1973 z 8. 2. 1973 rozhodla
o uskutočnení komplexnej prestavby vefkoobchod-
ných cien k 1. 1. 1976 a politicko-hospodárskou
smernicou vytýčUa úlohy k jej zabezpečenIu.
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Prestavba velkoobchodných cien má vytvorit ra-
cionálnu cenovú sústavu, ktorá bude vyjadrovať
reálne vzťahy cien k spoločensky nutným nákla-
dom na výkony a výrobky. Tento zámer je v plnom
súlade so závermi XIV. zjezdu KSČ pri presadzo-
vaní intenzifikácie a efektívnosti rozvoj a národné-
ho hospodárstva.
Ciele komplexnej prestavby velkoobchodných

cien, ktoré majú aj v odvetví geodézi'e a kartogra-
fie plné opodstatnenie, možno zhrnúť do nasledov-
ných bod ov:
- vytvorenie jednotných cien v ČSSR;
- prehlbenie a sprísnenie funkcie cien ako kri-

1:éria nákladov na výrobu a zosilnenie tlaku na
hospodárnosť a efektívl10sť výroby;
- obmedzenie zisku vo velkoobchodných cenách

a vytvol'enie podmienok pre p6sobenie ostatných
ekonomických nástroj ov a princípov hospodárenia
socialistických podnik ov;
- podpora využívania základných prostriedkov,

novej techniky a technol6gie, investičnej výstavby,
energie a pracovných síl;
- přiblíženie základnej štruktúry velkoobchod-

ných cien štruktúre cien ostatných socialistických
Š'tátov a zlepŠJenie podmienok rozvoj a medzinárod-
nej socialistickej integrácie.
Pri vykonávaní geodetických a kartografických

prác prevláda živá práca a tým aj mzdové náklady.
Vzhladom na túto skutočnosť by bolo vhodné pre
tento odbor použif pri cenovej prestavbe typ h o d-
not o ve j ceny príp. typ d voj k a n á love j
ceny.
Cenové relácle pri hodnotovom type ceny sú

úmerné spoločensky nevyhnutným nákladom živej
práce, čo znamená, že nadprodukt sa do cien roz-
vrhuje úmerne ku mzdovým nákladom:

H=c+v+m

, m
m =- a m=v.m'

v

H = c + v {1 + m'},
pričom H cena ako peňažné vyjadrenie hod-

noty,
c materiálove náklady,
v mzdové náklady
m = čistý d6chodok spoločnosti,
m' miera nad produktu.

Cenové relácie v type dvojkanálovej ceny závisia
od rolácH hodnotových a výrobných cien. SÚ akým-
si ich váženým priemerom. Hoďnatovú a výrobnú
cenu možno chápať aj ako zvláštny prípad dvojka-
nálovej ceny. Princip je v tom, že časť nadpro-
duktu sa pripočítava úmerne k mzdovým fondom
a druhá časť úmerne k hmotným výrobným fon-
dom:

VF = výrobné fondy
z' = miera zisku

K realizovaniu komplexnej prestavby velkoob-
chodných cien bolo však rozhodnuté jednotne

uplatnif typ výrobnej ceny, pri ktorom čistý docho-
dok spoločnosti je proporcionálny k vefkosti vý-
robných fondov:

, mz =--VF

H = c + v + VF . z',
Celková úroveň vefkoobchodných cien bude urče-

ná na základe nutných náklad ov a objemu zisku.
Úroveň potrebných nákladov je určená súhrnom
upravených náklad ov vačšiny výrobcov daného od-
boru. Upravené náklady sa odvodzujú z nákladov
za určené ročné obdobie upravených o:
- vylúčenie všetkých úrokov z úverov a ostat-

ných nekalkulova'telných nákladov;
- vylúčenie zVýšených odpisov spojených so

zrýchleným odpisovaním a odpisov z nepoužíva-
ných základných prostriedkov;
- započítanie odpisov z celkom odpísaných zá-

kladných prostriedkov, ktoré sú v používaní;
- zmenu odpis ov vyplývajúcu z precenenia zá-

kladných prostriedkov k 1. 1. 1976;
- započítanie nákladov na technický rozvoj hra-

dených z centralizovaných prostriedkov vo výške
doterajších príspevkov do odborového (rezortného)
fondu technického rozvoj a a
- dosledky metodických, vecných a organizač-

ných zmien. •
Do nutných nákladov sa premleta aj zmena

sadzby príspevku na sociálne zabezpečenie a zme-
na v ocenení spotrebovaných materiálov, energie
a polotpvarov na základe schválených cenníkov.
Objem zisku zahrnutého do úrovne velkoobchod-

ných cien odboru sa určuje na základe stanovenej
miery zisku a upravenej hodnoty výrobných fondov.
Úroveň nutných nákladov, na základe ktorých

budú stanovené celoštátne jednotné ceny geode-
tických a kartografických prác, vychádza zo súhr-
nu upravených nákladov všetkých hospodárskych
organizácií podriadených ČÚGK a SÚGK.
Miera zisku vyjadrená v pomere k upravenej

hodnote výrobných fondov bola pre odbor 984
geodetické a kartografické výkony stanovená vo
výške 10,3 %.
Zmeny vo vefkoobchodných cenách budú posobit

na vzťah hospodárskych organizácií rezortov
k štátnemu rozpočtu - poklesne resp. odpadne
odvod časti zisku a nastane pokles čerpania pro-
striedkov na úlohy štátneho záujmu.
Za účelom prispieť k uplatňovaniu nových tech-

nol6gií, zvyšovaniu produktivity práce a znižova-
niu celkových nákladov na výrobu, budú v rámci
cenovej prestavby uskutočnené i niektoré štruktu-
rálne zmeny cenníka. Na rozdiel od doteraz plat-
ného cenníka, ktorý je na úrovni vnútropodniko-
vého, bude nový cenník lepšie vyhovovať dodava-
tefsko-odberatefským vzťahom. Ceny sa určia za
konečný výsledok činnosti - analogicky ako za
výrobok, bez ohradu na met6du a použitý pracov-
ný postup.
Vydanie nového cenníka si nevyhnutne vyžiada

ajvykonanie previerky a aktualizácie technických
predpisov, ako kvalitatívnych podmienok oceňo-
vaných výkonov.
Kalkulácie jednicových nákladov sa musia opie-

rať hlavne o preverené a zdovodnené technicko-
hospodárske normy. Za týmto účelom sa vykonáva
previerka týchto Doriem pre celú oblast geodetic-
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kých a kartografických výkonov vzájomným po-
rovnávaním normatívnych hodnot jednotlivých hos-
podárskych organizácií a zjednocovaním náplne
výkonov a ich označovaním. Hlavná pozornost je
venovaná zabezpečeniu objektívnych podkladov pre
stanovenie sposobu oceňovania výkonov v nerov-
nakých pracovných podmienkách.
Základným predpokladom dosiahnutia úrovne

nákladov, s ktorým sa počíta pri pl.'estavbe verko-
obchodných cien, je realizácia racionalizačných
opatrení vo výrobe. Z tohoto dovodu a z hfadiska
dosiahnutia účinku cenovej prestavby na hospodár-
nost a efektivnost výroby je nutné trvat na dodr-
žaní určenej úrovne nákladov aj za cenu dočasné-
ho zhoršenia finančnej situácie pre niektoré pod-
niky.
Dodržiavanie zásad a zámerov vytýčených poli-

ticko-hospodárskou smernicou a dalších pokynov
za účelom realizácie prestavby je predmetom za-
merania kontrolnej činnosti. Kontrola prestavby
cien musí sa vykonávat po dvoch Hniách: ako sú-
čast riadenia, ale aj kontrolnými útvarm1. Je po-
trebné zvýšit zodpovednosť hospodárskych pracov-
níkov za dodávané podklady pre určenie nových
cien.
Kvalitné a včasné splnenie úloh 1. etapy postupu

prác je rozhodujúce na zvládnutie nadvazujúcich
prác a konečného termínu. Treba si uvedomiť, že
už v súčasnej dobe je potI'lebné vytvárat podmienky,
aby v 1. polroku 1975 boli v podstate k dispozícl1
všetky potrebné oseňovacie podklady na bilanco-
vanie, prepočet plánu výkonov a rozpočtu v nad-
vaznosti na komplexnú prestavbu verkoobchodných
cien. So zaistením týchto úloh súvisí aj riešenie
finančno-ekonomických nástrojov riadenia závis-
lých na výsledkoch cenovej prestavby.

V nadchádzajúcom období je treba z a mel' a t
p o z o I' n os t na zabezpečovanie hlavne týchto
úloh:
- uplatňovat vefmi prísne hfadisko hospodár-

nosti nielen do spracovávaného cenníka, ale najma
pri vytváraní vecných podmienok vo výrobe, aby
sa za nové vefkoobchodné ceny aj rentabilne vy-
rábalo;
- predsazovat celospoločenské záujmy pri tvor-

be nových vefkoobchodných cien a neustupovat
snahám o zmakčovanie účinného tlaku nových cien
na hospodárnost vo výrobe;
- dodržiavat termíny harmonogramu prestavby

a nepripúštat sklzy;
- zintenzívnit kontrolnú činnosť a vytvárat pod-

mienky pre zvýšenie náročnosti a zodpovednosti za
kvaUtu nových cilen a za výsledok prestavby ako
najzávažnejšieho ekonomického opa'trenia v tejto
patročnici u všetkých zúčastnených pracovníkovo
Ďalší postup prestavby sa musí stat veeou naj-

schopnejších kvalifikovaných pracovníkov - hlav-
ne technológov, kalkulantov, plánovačov, normova-
čov a riadiacich kádr ov.
Jba takto bude v novom cenníku geodetických a

kartografických prác, ktorý bude výsledkom pre-
stavby vefkoobchodných cien, vyjadrený pokrok
v racionalizácii cenovej sústavy v porovnaní so sú-
časným stavom a dosiahne splnenie úloh vytýče-
ných pre komplexnú prestavbu vefkoobchodných
cien.

Do redakcie došlo dňa 3. 5. 1974.
Lektoroval: Ing. Bohumil Volfik,

VÚGTK v Praze

Konferencia "Za ďalií rozvoj geodézie
v socialistickej spoločnostiU
v Bratislave

V dňoch 3. a 4. VII. 1974 sa konala v Bratislave na
Stavebnej fakulte SVŠT celoštátna geodetická konferen-
ci,a s medzinárodnou účastou "Za další rozvoj geodézie
v socialistickej spoločnosti". Usporiadali ju Slovenská
geodeticko-kartografická spoločnost SVTS za spoluprá-
ce Stavebnej fakulty SVŠT - odboru geodézie a kar-
tografie v Bratislave. Zúčastnilo sa jej cel kom 150 de-
legátov, z toho 27 zo zahrančla zo štyroch sester-
ských vedeckotechnických spoločnosU socialistických
krajin (BTIR- 9, MTIR- 5, PTIR- 9, NDR - 4).
Konferencia sa konala pri príležitosti nadchádzajú-

ceho 30. výročia SNP, ktorým sa položil začiatok ná-
rodnej a demokratickej revolúcle a základný bod vzni-
ku novej CSSR.
Konferencia sústredila svoju pozornost najmll na

problémy, ktoré majú rozhodujúci význam pre posil ne-
nie vplyvu vedeckotechnického rozvoja pri zvyšovanl
racionalizácie geodetických prác' a pri plnení úloh
na úseku geodézie, ktoré v súčasnosti sú vyjadrené
v programe XIV. zjazdu KSC.
Na tomto podujaU bolo prednesených celkom 12 re-

referátov, z toho 3 zo zahranlčia a 7 diskusnfch pri-

Ing. Štefan Sokol,
Katedra geodézie, SVŠT

v Bratislave

spevkov. Všetky referáty a diskusně príspevky budú
vydané v zborníku, ktorý dostanú účastníci konferen-
cie. Na konferencli odzneli referáty:
1. Ing. Ondrej MI c h a I k o, predseda SÚGK Brati-

slava: SOCASNf STAV A PERSPEKTiVY ROZVOJA GEO-
nf!:ZIE A KARTOGRAFIE NA SLOVENSKU.
Autor hlavnú pozornost venoval trom základným otáz-

kam:
- hlavným súčasným úlohám rezortu pri plnení hos-

podárskych úloh socialistického štátu,
- cestám a prostriedkom, ktorými sa tieto úlohy za-

bezpečla,
- perspektívam rozvoja geodézle a kartografie a pred-

pokladom, pre dlhodobý rozvoj geodézie a karto-
grafie na Slovensku.
2. Ing. Jan N e u ma n n, CSc., VÚGTK Praha:

AKTUALNE PROBLÉMY DlGITALIZAclE MAp V ČSSR.
Autor referátu sústredil svoju pozornost najmll na kon-
capclu a zá'kla'dné predp()kladykomplexn~ho rliešenla
daného procesu, na prípravu podkladov v oblasti tech-
nicJreho a personálneho zabezpečenia prevodu a tlpravy
informácl1 do dlgitálnej podoby a do finálneho tvaru.
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Skúsenosti výskumu svedčia o náročnosti riešenia a
ukazujú niektoré nové cesty a zvládnutie danej proble-
matiky.

3. Ing. Frigyes R a u m. BGTV Budapešt-MI:R: AUTO-
~ATIZÁCIA _GEODETICKÝCH PRAc V MAOARSKU. Refe-
rat sa na zaklade vyše lO-ročných sk"úseností s auto ma-
ti.Záciou kancelárskych prác zaoberá možnostami daI-
šleh~ komplexného r~eše~ia technického r,ozvoja
v. MI:R. V roku 1974 uVledh v Budapeštianskom geode.
t1ckom ~ m~povacom podniku (BGTV) do prevádzky
noVJé prlstro]e a zariadenia (ARISTOGRID. PDP 11/40
~RISTOMAT), ktoré umožnia technický rozvoj výpo~
ctov. konstrukčných a vyhodnocovacich prac pri vy-
hotovení máp velkých a stredných mierok a základ-
ných máp.

4. Ing. Milan K I i m e š a k o 1., Geodézia. n. p., Brno:
PRAKTICKl!: SKOSENOSTI S AUTOMATlZÁCIOU TECH-
NICKOHOSPODÁRSKEHO MAPOVANIA. Z názvu vyplý-
va. ~e al;lton zhrnuli velmi bohalé skúsenosti. získane pri
vytvaram plnoautomatizovanej linky tvorby digitalizOva
ných THM. Referát podáva komplexný pohlad na dallll
pIob.ematlku. od prlpravy zakaz.ek. zber inlormácil až
p? spracovanie do formy THM. pričom poukazujú na
mektoré problémy. ktoré treba riešit koordinovane
v rámci CSSR.

5. Prof. Ing: Ondrej M i c h a I č á k. CSc., SVŠT Brati-
slava: P.ROBLEMY INZINERSKO-GEODETICKÝCH PRÁC
PRI VÝSTAVBE STABEBNlÝCHOBJEKTOV. Autor charak-
terizuje perspektívu rozvoja inižinierskej geodézie a
uvádza hlavné požiadavky a kritéria na kvalitu inži-
niersko-geodetickýchých prác pri výstavbe rozsiahlych
stavebných projektov priemyselných a inžinierskych
diel. Vyžadovaná presnosť geodetickýcli vytyčovacích
prác a kontro.ných meraní sa musí p,ánoval, priéom
treba zosúladiť technické požiadavky a mOžnosti s pod-
mienkami merania a s efektívnosťou riešenia úloh.
V závere referátu uvádza niektoré poznatky a skúse-
nosti z prác pri výstavbe mosta SNP v Bratislave.

6. Prof. Dr. Ing. Hans W e r n e r. Technická univerzita
Dráždany (,NDR):GEODETICKÉ PRÁCE A PROBLÉMY
PRI PREFABRIKOVANEJ VÝSTA,VBEV NDR. Autor zau·
jímavým sposobom teoreticky a technologicky spracoval
proolematlku geodetických prác pri výrobe, montáži
a kontrole prefabrikovaných stavebných dielcovpri prú-
dovej výstavbe v NDR. V závere referátu poukázal na
ďalší vývoj a zlepšenie technológie geodetických prác.

7. Ing. Jozef Cer ň a n s k Ý Ing. Jozef Pe t r á š,
CSc.. SVŠT Bratislava: VYUZITIE INZINIERSKEJ FOTO·
SRAMETRIE V TECHNICKEJ PRAXI A VY"S!WM.t:. AUlO'
ri po vymedzení oblasti a metód inžinierskej fo~o'
grametrie hlavnú pozornosť venujú analógickému a
analytickému sposobu vyhodnotenia snímok.
8. Ing. Bořivoj D e Ion g, CSc., VOGTK Praha: DOTE'

RAJSI VÝIVOJ,SůčASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ROZVO·
JA VÝSKUMUV GEODÉZII A KARTOGRAFII. Autor struč-
ným. ale výstižným sposobom spracoval vývoj. hlavné
výsledky a súčasný stav vedeckovýskumnej činnosti
v geodézii a kartografii v CSSR a naznai;il prognózu a
koncepciu vedeckotechnicIreho rozvoja v jednotlivých
oblastiach geodézie do roku 1990.

9. Prof. IlIg. Anton S uch á n e k, CSc.; SVŠT Brati-
slava: VYUZITIE ELEKTRONICKfcH DlACKOMEROV
V PRAXI. l'rednášajú.ci na základe poznatkov a skúse-
ností poukázal na súčasné praktické možnosti a per-
spektivy využitia modernej diaIkomernej .techniky
v CSSR. pri zhusťovaní a rekonštrukcii ~ákladného ?o-
dového pola pri budovaní podrobneho bo_d~veho
pola, pre účely mapovania a inžiniecrske'j ge,odezle.
10. Ing. Anton Mel u Š, VÚGK, Bratislava: MOZNOSTI

RACIONALIZÁCIE GEODETICKfcH PRÁC. Referát na
základe predbežných výsledkov výskumu poukázal na
možnosti racionalizácie geodetických prác. Táto sa má
orientovat na šetrenie živej práce, skrátenie výrobného
cyklU. lD.echanizáciu a automatizáciu opakujúclch sa
llkonov a na organizáciu a nadvl1znost jednotUvých dru_
hov činnosti.

11. Prof. Ing. Fritz D e u m li c h, DrSc., Technická
univerzita Dráždany (NDR): K IyfvOJu PRISTROJOV
V EPOCHE AUTOMATIZÁCIE. Autor sa v referáte za-
oberá významom mechanizác!e a automatizácie v lmu·
štrukcii geodetických prístrojov a vývojovými tenden-
ciami v konštrukcii nivelačných a uh.omerných prísrro-
jov a dialkomerov. Poukazuje na nové možnosti využi-
tia prístrojov pri integrovanom spracovaní údajov až
po analógové a digitálne vyhodnolenie výsledkov a na
použitie prístrojov v makro- a mlkrooblast1.
12. RNDr. Ing. I:ubomír K u b á č e k. CSc. - Ing. Ján

K u k u ča, CSc., ÚTM SAV-VÚGK Bratislava: NOVÁ
ZÁKLADNÁ STRUKTORA CHARAKTERISTIK PRESNOSTI
TRIGONOMETRICKEJ SIETE. Autori v príspevku obo·
známili účastníkov konferencie s novou rekurentnou
metódou určenia globálnej kovariačnej matice trigono-
metrickej siete. budovanej po etapách štandardným a
eficientným spOsobom, ktorá vytvára novú základnú
štruktúru charakteristík presnosti, čo umožní skúmanie
presnosti nie:en samotných parametr ov siete ale aj pres·
nosti veličín odvodených z týchto parametrov. Teore-
tick,é a praktické výsledky ukázali. že eficientná metó-
da poskytuje hlbší pohlad na problematiku polohovej
presnosti trigonometrických bodov a nastoluje nové
technické problémy pri budovaní a meraní určova-
cích prvkov trigonometrickej siete.
V rámci. konferencie sa vykonali od bor n é e x k u r-

z i e na Dopravoprojekt, Geodetický ústav - výpočtové
stredisko a Katedru mapovania SVŠT, kde sa účastníci
zoznámili s novou výpočtovou a .zobrazovacou technikou
a s využitím tejto techniky v praxi. Na Katedre geodé-
zie SVŠT sa účastníci zoznámili so zaujímavými odbor-
nými a výskumnými prácami z ob;asti inžinierskej fo-
togrametrie. S velkým záujmom všetkých účastníkov
sa stretla exkurzia na dunajský most SNP. ktorý tvorí
novú 'výr,aznú dominantu Bratislavy.
Z programu konferencie vyplýva, že účastníci boU

zoznámení s najnovšími poznatkami. skúsenostami a pro·
blémami pri vedeckotechnickom rozvoji a komp:exnej
racionalizáci! geodetických prác nielen u nás ale aj
v zúčastnených socialistických krajinách.
Konferencia celkove spI n i 1a plánované ciele a mož-

no ju hodnotit velmi kladne ako po stránke vedecko·
technickej, tak aj po stránke spoločenskej a organi"
začnej. Pre úspešný priebeh konferencie prispelo aj
prostredie. ktoI'lé vytvorilo účastníkom konferencie dob.
ré pracovné podmienky.
Rozsiahle úlohy vedeckotechnického rozvoj a národné-

ho hospodárstva poskytujú odvetviu geodézie a karto·
grafie bohatú pracovnú perspektívu. V plnení týchto
úloh musíme vidieť realizáciu Unie XIV. zjazdu KSC a
plnenie revolučného odkazu historického SNP.

Z činnosti nové odborné skupiny
ČVT5-GK

Dne 30. května 1974 uspořádala nově založená odbor-
ná skupina 1707 ČVTS-GK-ekonomiky geodézie a kar-
tografie akci na které přednesl hlavní referát Ing. Mi·
roslav Pa lata, a to o poznat cích, které nabyl během stu·
dijního pobytu v SSSR.
. Přednáška byla věnována jednomu z hlavních směrů
zdokonalování řízení a p;ánování, kterým je budování
automatizovaných systémů řízení (ASŘ). Obsahově byla
rozdělena na dvě část.L
V prvé části podal přednášející celkový přehled o bu-

dování ASŘ v SSSR, zdůrazní! systémový přístup k řešení
jednotlivých proťémů. Bylo charakterizováno období 8.
i 9. pětile1:ri,y z hlediska tvorby AsR a nastínil další vý-
voj, který má vést k celostátnímu automatizovanému
systému sběru a zpracování informací pro plánování a ří~
zení národního hospodářství. Technickou základnu toho·
to systému bude tvořit státní síť výpočetních středisek,
vybavená počítači 3: generace JSEP. K přenosu dat bude
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sloužit celostátní systém přenosu dat jakožto součást au-
tomatizované sítě spojů.
Druhá část přednášky byla věnována tvorbě ASŘ v re-

sortu GUGK. Byl dán přehled o současném stavu i nej-
bližších úkolech při budování odivětvového automatizo-
vaného systému řízení (OASŘ), automatizovaných sys-
témech řízení podniků (ASŘP) a automatizovaných sys-
témech zpracování informací (ASZI). Jednotlivé systémy
byly charakterizovány svými funkčními podsystémy.
Hlavním vějeckovýzkumným i zp:racovatellským místem
všech systémů je CNIIGAiK, u kterého byla podána in-
formace o úkolech jednotlivých pracovišť i o úkolech
Hlavního informačně Výpočetního středils:ka.
Přednáška a zejména bohatá diskuse umožnily porovnat
pojetí a postup prací při budování ASŘ v geodézii a kar-
tografii ČSR.

Ing. Vladimír Pospíšil,
předseda OS-1707

Atlas województwa Katowickiego. (Warszawa, PPWK
1971, vydal Sl'lski Instytut Naukowy, Katowice.) Atlas
Katovického vo;vodství zp.racoval Výzkumný hospodář-
ský ústav Slezského vědeckého ústavu (Zaklad Badau
Ekonomicznych Sll}skiego Instytutu Nattk,owego) z ini-
ciativy prof. dr. J. Szaflarského. Bohatý mapový obsah,
podávající statistický obraz, je doplněn textovou částí
doplňující mapy z hlediska dynamického, v některých
případech v návaznosti na celý stát. Úkolem atlasu je
podat tyzicko-geogratické a hospodářsko-společenské
poměry vojvodství.
Atlas obsahuje celkem 48 mapových listů, zahrnují-

cích na 140 map a kartogramů, a 15 stran textu. Kromě
toho jsou na předsádce uvedeny kartogramy znázorňu-
jící podíl Katovického vojvodství v národním hpspodář-
ství Polska v r. 1965, dále přehledná politická mapa Pol-
ska v měř. 1:3500000, plánek Vojvodského parku kultu-
ry a oddechu a Slezského stadiónu.
Hlavní mapy (kartogramy) jsou v měřítku 1:600000.

Jsou to: přehledná mapa, mapa administrativní, hypso-
metrická, geologická, mapa čtvrtohor, geomorfologická
mapa, mapa pfidní, mapa sídel, obyvatelstva, nerost-
ných zdrojfi, rozmístění prfimyslu, využití pfidy, silniční
mapa, telekomunikační mapa, mapa základního škol-
ství turistická mapa, mapa architektonických památek
a přírodních rezervací a hospodářská mapa. V měřítku
1:750000 je mapa hydrografická, fytogeagrafická a
zoogeografi.cká. Geobotanická mapa, mapa lovné zvěře
a mapa intenzity železniční a silniční dopravy jsou
v měřítku 1:1 000 000. Vedle těchto hlavních map obsa-
huje atlas řadu map doplňkových, převážně v měřítku
1:1200000 a 1:1500000. Vzhledem k náplni jednotli-
vých map jsou měřítka volena dobře.
Na dvou listech je zachycen rozvoj hlavních měst

Bytomi, Cz~nstochowé, Gliwic, Sosnowce, Zabrze, Kato-
wic, Bialsko-Bialé v měř. 1:150000 a gapovská konglo-
merace.
Zajímavé je uvedení typfi venkovských sídel (v měř.

1:25000). Skoda, že není také znázorněno jejich rozlo-
žení na území vojvodství.
Ze atlas není bez chyb, jsou si autoři dobře vědomi.

Je samozřejmé, že u podobného průkopnického díla
tomu ani jinak být nemůže, a rozhodně to nesnižuje
jeho význam.
Nás zaujalo především zobrazení části našeho stát-

ního území. A zde, přesto, že byla atlasu věnována vel-
ká péče, je řada zbytečných chyb. V názvosloví je chyb-
ně Orlova (správně Orlová), Zabřeh (Zábřeh], Frenštát
n. Radh. (Frenštát p. Radh.], Olza (Olše), Moravka
(Morávka], Mosty (Mosty u Jablunkova), Frýdek-Místek
je na listu č. 37 chybně uveden bez pomlčky. Silnice
Ostrava-Hlučín (směr Opava) a Ostrava-Bohumín-
Chalupki má být uvedena jako hlavní. Hlavní silnice je

též Frýdek-Místek směrem na západ na Příbor, kdežto
silnice Frýdek-Místek-Frenštát pod Radhoštěm je
vedlejší. Chybí hlavní silnice Č. 58 z Ostravy na jih, na-
vazující na silnici E7 Frýdek·Místek- Příbor. Zeleznice
z Frýdlantu n. O. konči v Ostravici. Rozdílné jsou též'
nadmořské výšky, a to vesměs o 1 m - kóta 965 m je
vrchol Skalka 964 m, kóta 83(1m - Girová 840 m, kóta
424 - správně 423, 286 - 287. Chybí údolní nádrž Zer-
manice a Těrlicko.
Pomineme-li odborný obsah, vyskytují se v atlase ně-

které chyby zřejmé na první pohled, a tedy skutečně
zbytečné. Např. na některých listech je u Byciny za-
kreslena nádrž Dzierzno, na některých chybí a na ji-
ných je zakreslena o polovinu menší. Půdorysný zákres
města na mapě Č. 1 a 37 není řešen jednotně, přesto,
že pro obě mapy mohla být použita jedna základní
mapa. Značky památek na mapě Č. 47 jsou barevně má-
lo rozlišeny (zámky a objekty světské architektury 1.
skupiny a 2. a 3. skupiny), stejně jako lékařské porad-
ny při klinikách a oblastní na mapě Č. 41.

Přes tyto nedostatky nutno konstatovat, že atlas ;e
po stránce obsahové velkým pi"ínosem. Také jeho repro-
dukční provedení je velmi dobré, až na málo výrazné
barevné provedení.
Obsáhlá část textová se zabývá všemi otázkami řeše-

nými v mapové části a lze ji charakterizovat jako
stručný geografický přehled vojvodství. Snad by bylo
vhodné v jednotlivých případech uvést odkaz na pří-
slušné mapy.
Bylo by dobře, kdyby PPWK vydala podobné atlasy

všech vojvodství. Vydání Atlasu Katovického vojvodství
je podnětným činem i pro ostatní státy.

H. Stusáková, Kartogratie, n. p.,
Praha

Ve dnech 7. a 9. června t. r. se konala v polských
Katovicích mezinárodní mototuristická soutěž "III.
rajd samochodowy", které se účastnilo kromě domácích
posádek šest posádek reprezentantfi geodetické služby
NDR a pět posádek z organizací ČÚGK.
Absolutními vítězi se stala posádka československého

vozu - Jiří Bergr a ing. Vladimír Rodr z Liberce. Pw·
kázala tak vysokou úroveň československých geodetfi
i na tomto poli, které je nedílnou součástí každoden-
ního života moderniho geodeta.

Ing. Vladimfr Pospf§U

V přípravě pro další GaKO jsou:

VYKUTIL, J.: K převodu měřených délek do zobra-
zovací roviny souřadnicového systému S-JTSK

ŠMOLÍK, M.: Automatizace mapování s využitím po-
čítače ODRA1204

SULO, J.: Hlavné etapy vývoja máp velkých mierok
a náčrt perspektivy

ŠMIDRKAL, J.: Usnadnění justáže analogových foto-
grammetrických strojů

NOVÝ, V.: Současný stav podrobného pole v ma-
pách evidence nemovitostí

ČERMÁK, 1.: Všeobecná dokumentace - klíč k ra-
cionalizaci prací na středisku geodézie
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Dne 18. září 1974 se dožívá v plném pracovním elánu
padesáti let Ing. Otto Vlasák, vedoucí odborný refe-
rent - specialista technického odboru ČÚGK.
V resortu geodézie a kartografie pracuje od roku 1951,

kde prošel různými úseky činnosti až po vedoucího
oddílu a zástupce vedoucího střediska geodézie v Trut-
nově. Soudruh Vlasák byl znám ve Východočeském kraji
jako rozhodný, iniciativní pracovník, agilní při zavádění
pokrokových forem práce na středisku geodézie, zejména
na úseku mechanizace a automatizace geodetických
a kartografických prací. Za svou úspěšnou činnost ob-
držel v roce 1970 resortní vyznamenání "Nejlepší pra-
covník".
Na Českém úřadě geodetickém a ka~og'ref1okéiffi na-

stoupil 1. 11. 1973 a zabezpečuje úsek údržby písemných
operátů evidence nemovitostí, do jeho činnosti spadá
řízení převodů operátů na SAPO, styk s podnikovým
ředitelstvím Podniků výpočetní techniky a krajskými
organizacemi. Své dlouholeté zkušenosti a poznatky
uplatňuje na úseku plánování, výkaznictví, statistiky
a při normo- a cenotvorné činnosti prací SG. Svými
dobrými osobními vlastnostmi, zejména skromnosti
a obětavosti, slušným vystupováním a jednáním získal
si vážnost u všech spolupracovníků.
Za významnou politickou a pracovní činnost v oblasti

realizace zemědělské politiky KSČ v letech 1947 až 1949
a dalších letech obdržel v roce 1974 medaili k 25. vý-
ročí socialistického zemědělství.
Do příštich let přejeme soudruhu Vlasákovi nové pra-

covní úspěchy, stálé zdraví a osobní pohodu.
p'edakční rada

Československá geodézie
byla postižena neočekáva-
nou ztrátou. Dne 21. srpna
1974 náhle zemřel s. Ing. Ja-
roslav K a dle c, odborný
asistent katedry geodézie a
pozemkových úprav staveb-
ní fakulty Českého vysoké-
ho učení technického v Pra-
ze.
Narodil se 10.8.1920 v Ra-

dotině v dělnické rodině.
V r. 1938 maturoval s vy-
znamenáním na reálce v Pra-
ze na Smíchově. Od r. 1949
studoval na fakultě inženýrského stavitelství ČVUT ze-
měměřické inženýrství, které ukončil v r. 1953 státní
závěrečnou zkouškou s vyznamenáním. Po ukončení
studií pracoval v n. p. Geometra (později u Oblasního
ústavu geodézie a kartografie 1, kde získal všestrannou
geodetickou praxi, zejména na speciálních úkolech spa-
dajících do oblasti inženýrské geodézie (při rekon-
strukcích průmyslových podniků, výstavbě vleček, jeřá-
bových drah, rotačních pecí, při rektifikaci velkých
strojních zařízení, válcovacích stolic, licích strojů).
Zúčastnil se i prací mapovacích pro projekt rozsáhlých

závlah u Všetat. Neméně záslužnou jeho činnosti bylo
vyhotovení mapových podkladů pro projekt "Sadu míru
a přátelství" v Lidicích. Podílel se tak na tvorbě a zá-
chraně trvalých hodnot, které budou nejlepšími pomní-
ky jeho plodné práce.
Na vysoké škole, kam byl v r. 1958 přijat jako vynika-

jící odborník z praxe, svými bohatými praktickými zku-
šenostmi a hlubokými teoretickými znalostmi přispěl
ke zkvalitnění pedagogického procesu. Při práci se stu-
denty dovedl vytvořit vždy prostředí vzájemné důvěry,
ve kterém studentům trpělivě vštěpoval lásku k oboru
a ochotně s otcovskou starostlivosti jim pomáhal řešit
i jejich osobní problémy. Individuálním přístupem ke
studentům, osobním příkladem, vrozeným taktem a vy-
sokou odbornou úrovní si získával úctu i autoritu. Ing.
J. Kadlec se významně podílel na modernizaci výuky za-
jišťováním moderních geodetických přístrojů a tvorbou
nových skript.
V oblasti vědeckovýzkumné se zabýval problemati-

kou analytického řešení a vytyčování liniových staveb
a výsledky jeho práce jsou přínosem pro teorii i praxi.
Mnoho úsil1 a volného času věnoval též veřejné práci
nejen na fakultě, kde zastával řadu náročných funkcí,
ale i v místě bydliště ve sportovní organizaci, kde mu
byla za obětavou dobrovolnou a záslužnou činnost udě-
lena pamětní medaile za rozvoj socialistické tělesné
výchovy.
Ing. Jaroslav Kadlec byl neobyčejně skromný a čest-

ný. Z každé jeho činnosti vyzařoval zvláštní smysl pro
přesnost, odpovědnost a důslednost, pro dokonalou a
bezvadnou práci. Fakulta v něm ztrácí vzorného učite-
le, člověka ryzího charakteru a obětavého spolupra-
covníka.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo, č. 1/1974

Ochrana a správné a plné využití zemědělské půdy jako
hlavní předpoklad zvýšení kultury zemědělství, str.
3-5

I z o t o v, A. A.: Perspektivy rozvoje základních geo-
detických síti, str. 6-8

Pe j č e v, S.: Vliv chyb astronomických zeměpisných
souřadnic na Laplaceův azimut v případě, že astro-
nomický azimut je určen směrníkovou metodou, str.
8-11

Pe t r o v, P.: Interpolace tihové anomálie v horských
oblastech, str. 11-13

A n t o n o v, D.: Číslicový model ortogonálního mapo-
vání a možnosti automatizace pracovního procesu,
str. 13-16

Ba č v a r o v, V.: Kombinovaná metoda určení horizon-
tální deformace stěn vodních nádrží, str. 17-19

S t o j a n o v, D.: Některé problémy vertikálního pláno-
vání průmyslových stavenišť, str. 20-23

Pen e v, E.: Předpověď geodetických prací na úseku
tvorby plánu měst a obcí za období 1973-1993 a je-
jich plnění, str. 24-27

K a car s k i, 1.: Určení změny ve vzájemné poloze rá-
mových značek leteckých komor, str. 2B-29

Do č e v, G.: Vztah mezi některými parametry zavlažo-
vací techniky a rozměry zavodnovaného území, str.
29-31

Boj a d ž i e v, B.: Problémy automatizace v geodetické
praxi, str. 31-34

Pe t k o v, D.: Geodetické přístroje na 29. mezinárodním
veletrhu v Plovdivu, str. 35-39
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~QUOPTRPRRHR
OPRAVUJE SPOLEHLIVĚ

• Theodollty a nlvelačnr přrstroje (velké)

• ve své opravně

SběrnYI

11 - Praha 2, Žitná 48
12 - Praha 1, Vodl~kova 10
n - Praha 1, Jungmannova 14
14 - Praha 5, JanUkovo náb'. 15
15 - Praha I, Táborltská 16

J6 - Praha 4, Na Pankráci 2
41 - Liberec, t'. 5. května 32
42 - Plzell, Veleslavínova 25
41 - Ostrava I, Mm~ova ••

44 - České 8udějovlce, ti'. 5. května 29

45 - Olomouc, t'. Osvobozeni 27

Ti P pro vás

literatura SNTL- Nakladatelství technické literatury

Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi
Příručk·a je věnována základům diferenciální geometrie v euklidovském
proSlt'Orua aplikacím této disciplíny v plochách inženýrské praxe v me-
chanice a kartografii. Je psána z moderního hlediska a přitom velmi pří-
stupně.
Absolventllm průmyslových škol zeměměřických a strojních a posluciha-
čům i absolventům vysokých škol technických i universit, především fd-
kult stavební, strojního inženýrství a fakulty přírodovědecké jako pře-
hledná pomůcka ke Sltudiu.
344 stran, 118 obrázků, váz, 41 Kčs

Podrobné mapování
Kniha seznamuje s technologickým posltupem a technologií při vyhoto-
vování technicko-hospodářských a podobných mdp nebo plánů sloužících
jako podklady pro projektové účely v průmyslu, stavebnictví, hornictví,
zemědělství, dopravě atd. Látka je podána z hlediska kritéria přesnosti
měření.
Posluchačům zeměměřického směru na stavební fakultě, středním tech-
nickým pracovníkům v zeměměřické praxi a studujícím středních prů-
myslových škol zeměměřických.
472 stran, 134 obrázků, váz. 27 Kčs
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TOPOGRAFICKÝ STEREOSKOPICKÝ
VYHODNOC OVAcí PŘíSTROJ TOPOCARI B
Pro vyhotoven í a údržbu topografických map malých a středn ích měřítek.
Rozsah komorových konstant 50 mm až 215 mm.
Maximální formát snímku 230 X 230 mm.

Pře dno s ti: - analogové počítače zaručují přesnou rekonstrukci
perspektivních svazků paprsků

- možnost vyhodnocení normálních, širokoúhlých
a zvlášť širokoúhlých snímků v originálním roz-
měru bez překreslení

VES Carl Zeiss JENA ·DDR
Německá demokratická republika


