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MICHALČAK, O. a kOll. 

Príprava výstavby ďafniěno-železniěného mos
ta cez Dunaj v Bratislave 

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, 
č.7, s. 161-165, 7 obr., lit. 3 

Pripravovaný diafnično-železničný most cez 
Dunaj v Bratislave patrí medzi unikátne sta
vebné diela mostnéhQ stavitefst'va. Výstavba 
mosta kladie zvýšené nároky na rozsah a 
presnosť geodetických prác a kQntrolních me
raní. Základnú ivytyčovaciu sieť tvorí štvor
uholníkový reťazec. Stabilizácia bodQV vyty
čQvacej siete je realizovaná ocefovobetóno
vými piliermi. Stredná polQhová chyba bodov 
vytyčovacej siete je menšia ako 20 mm. 

528.7(21) :351.78 

ŠMIDRKAL, J. 
Pozemní fotogrammetrie ve službách veřejné 
bezpeěnosti 

Geodetický a kartQgrafický obzor, 24, 1978, 
č. 7, s. 165-172, 8 obr., 3 tab., lit. 5 

Přístroje pro fotogrammetrická měření - dvo
jité měřické komory, vyhodnQcovací přístro
je. Použití fotQgrammetrie a dQsavadní zkuše
nosti na zá'kladě experimentů s výhledem na 
:ovýšení objektivnosti při šetření dopravních 
nehod a kriminálních případů. 

528:624.21 :625.1 (437.6) 

MHXAJIqAK, O. H KOJI. 

nO)I.rOTOBKa CTpOHTeJIhCTB3 aBTO-)KCJIeaHOAOpO){<HOro 

MOCTa qepea peKy LI:yHaH B r. EpaTHCJIaBa 

feolleaUqeCKHH H KapTorpa.pH'leCKHfI o6aop, 24, 1978, 
No 7, CTp. 161-165, 7 pHC., JIHT. 3 

nOllrOT3BJIUBaeMblll aBTO-)KeJIeaHOllOp0)KHblú MOCT 'lepe3 

peKy LI:yHaú B r. BpaTUCJIaBa npUHallJIelKUT K ymmaJIb

HLIM CTpoUTeJIbHblM coopylKeHH"M. CTpOHTeJlbCTBO MOCTa 

CTaBUT nOBblJIleHHhle Tpe6oBaHH" Ha 061>eM H TOqHOCTL 

reOlleaII'leCKUX pa60T II KOHTpOJIbHblX HaMepeHHll. OCHOB

HylO pa36HBo'IHylO cen o6paayeT KBallpaTHa" lleJlb. 

3aKJIaJlKa nyHKToB paa6IIBo'IHOll ceTII ocyIl\ecTBJleHa lKe

JIeao6eroHHbIMUCTOJI6aMu. CpellH"" nJIaHOBa" oJIlII6r,a 
TO'leK paa6HBO'lHOllCeTII HHlKe 20 MM. 

528.7 (21) :351.78 

lllMHLI:PKAJI, M. 

HaaCMHa" .pOTorpaMMeTpHlI B CJIylKtle OtlIl\ecTBeHltOH 

tleaOnaCHocTH 

feolleaIIqeCKIII1: II KapTorpaqm'leCKUll o6aop, 24, 1978, 
No 7, CTp. 165 -172, 8 pUC., 3 Ta6JI., JIHT. 5 

npH60pbl JlJI" .poTorpaMMeTpU'lCCKIIX uaMcpeHull 

llsofIHble U~MepHTeJIbHble KaMephI, npII60pbl JlJI" o6pa

60TKU q.oTorpaMMeTpU'leCKIIX MaTepUaJIOB. npIIMeHeHue 

.poTorpaMMeTpuII II HbIHeJIlHIIH onLIT Ha OCHose 9Kcne

pUMeHToB C 0630pOM Ha nOBblJIleHUe 061>eKTIIBHOCTH npa 

paCCJIe.1IOBaffH aBapuú u yrOJlOBHLlXCJIy'laeB. 

528:624.21:625.1 (437.6) 

MICHALČAK, O. und KQllektiv 

Vorbereitung des Aufbaues der Auto- und 
Eisenbahnbriicke iiber die Donau in Brati
slava 

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, 
Nr. 7, Seite 161-165, 7 Abb., Lit. 3 

Die in Vorbereitung sich befindende Auto
und Eisenbahnbrucke uber die Donau in Bra
tislava gehort Zll den einzigartigen Bauvor
haben des Bruckenbaues. Der Aufbau der 
Brucke stellt erhohte Anforderungen an den 
Umfang und die Genauigkeit der geQdatischen 
Arbeiten und Kontrollemessungen. Das 
Grundabsteckungsnetz bildet eine Vierecks
kette. Die Festlegung der Punkte des Abstec
kungsnetzes wird mittels Stahlbetonpfeilern 
realřsiert. Der mittlere Lagefehler der Punkte 
des Abstec'kungsnetzes ist kleinerals 20 mm. 

528.7( 21) :351.78 

ŠMIDRKAL, J. 
Die Erdbildmessung lm Dienst der offentli
chen Sicherheit 

Geodetický a kartografický Qbzor, 24, 1978, 
Nr. 7, Seite 165-172, 8 Abb., 3 Tab., Lit. 5 

Gerate fiir die photogrammetrische Messung 
- DoppelbildmeB'kammern, Auswertegerate. 
Anwendung der Photogrammetrie und bishe
rige Erfahrungen auf Grund VQn Experimen
ten mit Aussicht einer Objektivitatserhohung 
bei der Aufklarung von Verkehrsunfallen und 
in der Kriminalistik. 

http:528:624.21
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MICHALCÁK, O. and team 

Preparation of Consfruction ol Motorway and 
Railway Bridge across the Danube in Brati
slava 

Geodetický a kartografický o.bzor, 24, 1978, 
No. 7, pp. 161-165, 7 fig., 3 ref. 

PrQPosed motorway and railway bridge across 
the Danube in Bratislava belongs to. unique 
constructio.ns of this type. The construction 
of the bridge requires higher accuracy of geo.
detical surveys and o.f checking measure
ments. Fundamental setting out network con
sists of a quadrangle chain. The setting out 
statiDns are marked by iron-concrete pillars. 
The root mean square error of the setting 
out network is less than 20 mm. 

528.7 (21) :351.78 
ŠMIDRKAL, J. 
Terrestrial Photogrammetry in the Service 
of the Public Security 

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, 
No. 7, pp. 165-172, 8 fig., 3 tab., 5 ref. 

Photogrammetric instruments - double ca
meras, plotting equipment. Application o.f 
pho.togrammetry and present experience on 
basis of experiments and possibility of higher 
objeetivity in traffic accidents and criminal 
ca$es investigatio.n. 

528:624.21:625.1 (437.6) 

MICHALČÁK, O. et collectif 

Préparatifspour ľédification du pont route
-rail sur le Danube a Bratislava 

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, 
No. 7, pages 161-165, 7 illustrations, 3 biblio
graphies 

Le projet du pont route-rail SUl' le Danube a 
Bratislava appartient aux ouvrages de con
struction unique de l'architecture des ponts 
et chaussées. L'édification du pont porte des 
prétentions élevées a ľétendue et la précision 
des travaux géodésiques et du levé de co.n" 
tróle. Le réseau de jalonnement de base forme 
une chalne de quadrilatěres. La stabilisation 
des points du réseau de jalonnement est 
assurée par des piliers en béton-acier. 
L'erreur moyenne de situation des points du 
réseau de jalo.nnement est inférieure a 20 mm. 

528.7 (21) :351.78 

ŠMIDRKAL, J. 
La photogrammétrie terrestre au service de 
la Sfireté publique 

Geodetický a kartografický o.bzor, 24, 1978, 
No 7, pages 165-172, 8 i1lustrations, 3 table
aux, 5 bibliographies 

Instruments pour le1vé pho.togrammétrique 
chambres de levé doubles, instruments de 
restitutio.n. Emplo.i de la photogrammétrie et 
expériences acquises jusqu'a ce jour a la 
base d'expé,rimentatio.ITs avec perspectives 
d'augmentation de ľo.bjecti<vité pendant les 
enqiletes sur les accidents de la circulation 
et les cas criminels. 

http:constructio.ns
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Zkušenosti z řídící praxe 
Geodézie, n. p., Opava 

~28 : 338.2 (437.272) 

V posledních letech dochází k prudkému nástupu 
vědeckotechnické revoluce v našem resortu a přede
vším - co je rozhodující - dochází k správné 
politické orientaci, k vysoce aktivnímu přístupu 

resortu k řešení problémů především v zeměděl
ské politice, ale i v investiční výstavbě a ve služ
bách. 

Správná orientace sjednocené geodetické a kar
tografické služby v systému národního hospodář
ství významně přispěla k zlepšení postavení re
sortu a k růstu jeho vážnosti, ale současně 

1 k velkému nárůstu požadavkil na naše práce. 
Protože není možno počítat s rozšiřováním počtu 
pracovníků, nutno hledat zdroje k pokrytí poža
davkt"l v racionalizaci a iniciativě pracujících. 

Charakter našich prací se pOdstatně liší od ty
pické průmyslové 'výroby, která v současném ob
dobí je sériová a hromadná. Převážná část, přede
vším geodetických prací, Je neopakovatelná, ná~ 

sledný pracovní proces probíhá vždy v jiných pod
mínkách. Na plnění úkolů se podílí z převážné 

části duševní práce středoškolsky a vysokoškol
sky vzdělaných odborníků bez podstatné účasti 

pracovních prostředků. 

Při hledání cest jak zproduktivnit, zefektivnit 
naši práCi je nutno se tedy především zaměřit na 
takové činitele, které podstatně ovli'vňují tento 
specificl{ý druh práce. Mezi tyto činitele patří 

v rozhodující míře organizaee a řízení. 

S pojmem organizace se můžeme setkat v růz
ných souvislostech. Hovoříme o organizaci při ří

zení, o organizaci jako o hotové soustavě, jako 
instituci a organizaci jako míry uspořádání v sou
stavách. 

Stručně k objasnění pojmů 

Nejdříve o vztahu organizace a řízení o organi
zaci jako uspořádání. 

Podle jedné z definic, řízení je soubor činností, 
směřujících k dosažení stanovených výsledků pro
střednictvím jiných lidí ve formálně, tj. podle 
směrnic (jimž se lidé podřizují) uspořádaných 

skupinách. 
Do souboru činností se z hlediska obsahu řid1cí 

Činnosti zahrnuje: 
1. 	plánování ve smyslu předvídání, stanovení cílů 

a poStupll, taktiky a strategie, jak jich dosá
hnout, 

2. 	 oraganizování, tj. vytváření soustav lidí a věcí 

k uskutečnění cíle, 
3. 	 operativní řízení, regulace funkce soustavy při 

plnění daného úkolu, 
4. 	 motivování, vytváření podmínek, za nichž jsou 

v 	 určité soustavě lidé ochotni vykonávat čin
nost směřující k splnění vytyčených úkolů. 

Ing. Mllouš Kukeni, 
Geodézie, n. p., Opava 

Organizace ve vztahu k řízení vystupuje jako 
soubor Činností, jej.ichŽ cHem je vytváření sou
stav lidí a věcí k splnění daných úkolů. 

V každé činnosti, má-li být plynulá a dosáhnout 
stanoveného cíle, je třeba odstranit tak zvané ne
určitosti. Celkový rozsah neurčitostí závisí na 
tom, jak hluboce jsme poznali situaci a do jaké 
hloubky pokládáme za účelné ji analyzovat a řt

dit: 

Neurčitosti, které se pokládají za významné, se 
mohou odstraňovat dvojím způsobem. O těch, k1:e
ré se vyskytují opakovaně a předvídatelně se 
zpravidle rozhodne. Tak vzniknou tť'Valé, respek
tive trvalejší předem známé vztahy. Taková úpra
va vztahů v systému nebo průběhu činnosti pro 
opakované situace a tedy s trvalejší platnosti se 
nazývá organizování. Jeho výsledkem je relativně 

trvalé uspořádání, o které se později nemusí sta
rat ten, kdo činnost řídí. Nemusí rozhodovat opa
kující se problémy, což usnadňuje jeho situaci a 
zmenšuje nároky na něj kladené. Zaměřuje se 
pouze na to. co dosud nebylo upraveno. to Je za
bývá se řešením neurčitostí, které nebyly dopře
du odstraněny, o kterých musí rozhodovat člověk. 
Tuto činnost nazýváme řízením. 

Z uvedeného vyplývá, :líe vztahy mezi organizo
váním a řízením a míra organizování a mlra řízen1 
JSou odvislé od charakteru systému. V technic
kém systému, anebo v systému, ve kterém 
převládajícím způsobem se zúčastňují na výrobě 
stroje, složka organizování převládá nad složkoU 
řízení. Při tom čím se jedná o výrobu vyššího typu, 
čím je větší sériovost, tím více se uplatňuje or
ganizování. Např. u pásové výroby se přI jejím ří
zení na úrovni dUny odstraní téměř všechny ne
určitosti předem a jen velmi málo věcí, spíše 
těcll, které mají charakter nepředvídatelných od
chylek, se řeší řídícími zásahy. 

Odlišná situace vznikne, jakmile se objektem 
usměrňování stane člověk nebo systém Člověk 

- stroj. Zásahem nadřízeného pak nelze odstranit 
všel::lmy neurčitosti, nýbrž pouze jejich část, nazý
vanou formální. Patří. do ní tak Z'Vaná formální or
ganizace a formální řízení. Tyto formální prvky 
v sociálním systému zpravidla upravují dělbu prá
ce, postupy a formy kordinace a kooperace, in
formační síť, hierarchickou strukturu systému a 
systém odměn· a sankcí. 

Pojmem formálních prvků v sociálním systému 
rozumíme normy, předpisy, směrnice, příkazy fl 

rozhodování pdle nich v rámci přidělených pra
vomocí. 

Jak dalece se podaří systém proorganizovat, na 
tom závisí náročnost i'ízení. Organizování tedy 
šetří čas vedoucích pracovníků a umožňuje, aby se 
zabývali rozhodujícími problémy. Pochopitelně 
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míra organizace je mnohem nižší na horních úrov
ních organizační hierarchie. 

Z hlediska podřízených je přínosem organizova
ných prvků, že skýtají předem známý rozsah pra
covních úkolll včetně pracovních metod a postupů. 

Z psychického hlediska bývá taková situace při
jímána pozitivněji a pokládá se za méně unavu
jící. 

Na druhé straně však nutno uvážit, že organi
zované prvky jsou vždy ztuhlejší a méně přizpu.

sobivé vůči vnějším změnám. S výhodou se proto 
uplatňují v situacích, kde se nepředpokládá nut
nost většího přizpůsobování. Organizované prvky 
umožňují, aby vznikly pracovní návyky a stereo
typy chování, což vnáší do fungování celého sys
témužádoucí prvky automatiky a spolehlivosti. 

U operativního řízení je jeho nespornou 'výho
dou rozhodování mnohem bližší zvláštnostem si
tuace, jeho přizpůsobivost měnícím se podmínkám 
a rychlost řešení. V každém případě se však roz
hoduje v těsněji limitovaném čase a nebývají vždy 
k dispozici všechny informace. Hodi se proto pro 
jednodušší problémy. 

V lidské sféře řídící zásahy zpravidla vyžadují 
důslednější kontrolu, neboť se jimi mění požadav
ky na jednání lidí. Kromě toho nelze rychle do
myslet všechny důsl€dky, které může řídící zá
sah vyvolat u dalších prvků systému, 'které se jím 
bezprostředně nemění a riziko, že se nedosáhne 
očeká'vaný výsledek. Řídící zástahy jsou rovněž 
subjektivnější a uplatňuje se u nich více cit, in
tuice a často i improvizace, ne2! při organizování. 

Uvedené kladné a záporné rysy obou cest od
straňování neurčitostí nutna vždy uvážit, když se 
i'eší konkrétní případ usměrňování. Volba ne
správného způsobu totiž bývá jedním z nejčastěj
šich zdrojů pozdějších závad a neúspěchů. vý
čet případů vhodných pro organizování nebo ří

zení však není předem možný. 

Dále uvedu některé příklady a zkušenosti v or
ganizování prací v našem podniku. 

S rozvojem automatizace a specializace geode
tických a kartografických prací vzrostly nároky 
na organizaci kooperačních vztahťt jak mezi jed
notHvými vnitropodnikovými útvary, tak i s vněj

šími resortními i Mimoresorttními podniky. Vznik
la potřeba nejen zabezpečit objem prací, ale i je
ho plnění v potřebném čase. K problémllm čistě 

organizačním se přidružily dále i problémy tech
nologické v návaznosti na nově zal\1áděné technolo
gické postupy často v praxi nedostateLně ověřené. 

Hned v roce 1972 a potom v roce 1973 krátce 
po vzniku podniku byli jsme postaveni před jed
nu velkou zakázku a sice provést reambulanci 
a zaměření základní mapy závodu národního pod
niku Tatra Kopřivnice jako pOdklad pro projek
tování rozsáhlé výstavby závodu pro výrobu ná
kladních automobilů v rá'mci RVHP. Reambulan
ce a vyhotovení základní mapy závo!lu bylo poža
dováno v měřítku 1:500 a v digitální formě. Prá
ce byly objednány v říjnu 1972 s tím, aby první 

etapa byla předána projektantovi už vbřeznu ná
sledujícího roku a poslední etapa do konce září 

1973. Jednalo se o rozlohu cca 400 ha. 

Technické a časové požadavky odběratele byly 
mimořádně náročné. V této složité situaci nezbý
valo než přistoupit ke z'vláštním formám řízení 
prací na zakázce. Rovněž bylo nutno volit nezvyk
lé technologické postupy - bylo použito z větší 

části metody letecké fotogrammetrie pro měřit

ko 1:500. Postupy byly dopracovávané až během 
realizace. V některých částech byly technologie 
použity poprvé jak v ČSSR, tak i v zemích RVHP. 
Realizace zakázky proto měla v některých fázích 
spíše charakter provozního výzkumu. 

Pro řízení prací, tvorbu a upřesňování techno
logického postupu byl sestaven pracovní tým, kte
rý se scházel kaŽdý týden na poradě. Každý mě
síc byl stav prací na zakázce kontrolován na kon
trolním dnu, jehož se zúčastJ'íovafi i zástupci ob
jednavatele Kovoprojekty Brno a investora Tatry 
Kopřivnice. Řešení technologických problémů se 
zúčastnila i závodní pobOČka ČVTS. 

Zakázka byla realizována v kooperaci 7 praco
višť. Operativní řízení bylo prováděno pomocí po
drobného harmonogramu, který byl součástí celkové
ho souborného přehledného materiálu zpracova
ného pro kontrolu a zajištění úkolů na úseku 
tvorby a údržby map velkých měřítek v roce 1973. 

Tento harmonogram musel dále splňovat poža
davek, aby současně sloužil pro sledování koope
račních vztahů a hospodářských smluv. 

Po zvážení specifických vlastností geodetických 
prilcí a požadovaných parametrů byl zvolen zpll
sob kombinovaných harmonogramů sestavených 
podle následlijících zásad: 

harmonogramy byly sestaveny samostatně pro 
každé pracoviště (oddíl], 

jednotlivé druhy prací byly rozlišeny barevně, 

jednotlivé zakázky a dílčí druhy prací uvnitř 
jednoho druhu práce byly rozlišeny slovním 
popisem s uvedením předpokládané pracnosti, 
zpravidla v plánovaných hodinách THP, 

základem plošného harmonogramu pro každé 

pracoviště byla: 

a) časová osa v kalendářním provedení, 

b) osa nasazení výrobních sil, vyjadřující pro 


libovolný časový okamžik předpokládaný 

počet THP nasazených na příslušný dílčí 

druh práce. 

Výsledkem bylo názorné plošené vyjádření díl
čích druhů prací, které postihovalo předpoklá
daný časový úsek realizace, potřebný počet 

THP, celkovou pracnost dílčího druhu práce, 
částečně i technologické návaznosti na souvi
sející práce, 

kooperační vztahy, termíny předávání výsledků 
meziprocesů i 'konečných výsledkll práce byly 
vyjádřeny pro příslušné časové okamžiky ča

rami kolmými k časové ose a příslušným popi
sem kooperujícího pracoviště nebo organizace 
a druhu práce nebo výrobku, 
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- na horní· straně časových harmonogramů byly 
vyjádřeny pasívní kooperační vztahy a na spod
ní straně pak aktivní kooperace. 

Harmonogramy sloužily nejen pro řízení a kon
trolu na úseku výrobního náměstka, ale i pro 
řídící práci vedoucího provozu, sřediska a oddílu. 
Současně by I Y materiálem pro posouzení zajiš

tění ročního plánu. Harmonogramy by se daly do
plnit ještě o řadu dalších informací, například 

o termíny a objemy fakturace. 

Jiný druh harmonogramů, méně pracných, byl 
použit pro úkoly roku 1974-1977. Jejich forma je 
jednodušší, avšak obsahuje i méně informací. 

Pro náročnější úkoly zpracovávame vedle pro
Jektů plány politicko-organizačních opatření. Na
příklad takovýto plán byl zpracován na zabezpe
čení úkolu: odstranění nesouladů EN se skuteč

ností v roce 1975. 

Opotř-enl o'bsallOvalo: 
zjištění současného stavu, 

opatření, která provedou SG, 

výpomoc provozů, 


odstranění nesouladů v lokalitách s rozpraco

vaným, resp. zahajovaným technicko-hospodář


ským mapováním, 

využití mapových podkladů pro EN, 

'využití základních map závodů pro EN, 

promítnutí změn do operatů, 

kontrola úkolll, 

úkoly agitace a propagace, 

hmotná zainteresovanost, 

iniciativa pracujících. 


Harmonogramy byly zpracovány tak, že obsaho
valy pro konkrétní obec termín dokončení a pra
covníka, který práce v dané obci provede. 

V uplynulém roce a rovněž pro letošní rok byla 
zpracována politickoorganizační opatření k za
vádění racionálního systému EN. 

Náročné práce, jako je aktivní zabezpečování 

úkolů na úseku zemědělské politiky, především při 
ochraně půdního fondu, jeho evidenci u zeměděl
ských závodů a zabezpečení racionálního propo
jení této evidence se státní evidencí je nutné za
bezpečovat ve spolupráci jednak vnitropodniko
vých útvarll a jednak s mimoresortními orgány a 
organizacemi. Tady je důležité dosáhnout vzájem
nou návaznost prací jednotlivých orgánů a orga
nizací jak v kraji, tak v okresech a přímo v ob
cích a zemědělkých závodech. 

Koordinaci práce všech účastníkll. je nutno za
bezpečovat usnesením stranických organu a 
správních orgánů, které zavazuje vedoucí pra
covníky k plnění úkollt podle dohodnutého har
monogramu. Jiná forma je forma vzajemných do
hod a konečně forma sdružených závazku. Těch
to forem ve vhodné kombinaci používáme při pl
nění úkolů na úseku zavád ění racionálního systé
mu EN, při budování informačního systému a pro 
zlepšeni služeb. 

Při zajišťování souladu evidence se skutečností 
na usnesení předsednictva KV KSČ navazují usne

sení v orgánech OV KSČ a na usnesení Rady KNV 
uSllesení ONV. 

Kontrolou opatření fl jeho dalším rozpracová
váním a zabezpečováním se zabývá pracovní sku
pina KV KSČ složená ze zástupců zamteresuva
ných orgánů a organizací, z pracovníků KV KSČ, 
zástupců KNV, KZS, podnikového ředitelstvI Stát
ních lesů, KGKS, Geodézie, n. p. a pOdle poti'eby 
jsou přizváni zástupci dalších organizací, jako Ob
lastní meliorační správy, Ágroprojektu apod. 

Na programu prvního letošního zasedání uvede
né pracovní skupiny byla kontrola plnění přija

tých usnesení předsednictva KV KSČ z března mi
nulého roku, usnesení RKNV z 31. května 1977 a 
dále byly kontrolovány závěry pracovní ~kupiny 
z posledního jejího zasedání ze září minulého ro
ku. V pracovní skupině byly projednány závěry 
z rozboru změn 'v pfIdním fondu za rok 1977 v ná·· 
vaznosti na probíhající inventarizace a řešenI pro
blémi't kolem využití zem. půdního fondu včetně 

zavádění racionálního systému evidence. Do zá
věrů z porady byla pojata v plném rozsahu poli
ticko organizační opatření KGKS a Geodézie, u. p. 
na rok 1978 k zavedení raCionálního systému a 
navíc byly doplněny úkoly pro KNV, KZS a podni
kové ředitelství Státních lesů a Oblastní meliorač
ní správu. Závěry tvoří nejen podklad pro kon
trolní zprávu pro předsednictvo KV KSČ, ale C;'JU

časně jsou programem pro letošní rok. Pamatová
no je též na vytvoření politických předpokladfI 

pro rok 1979. 

O funkci sdružených závazkfI jako koordl:1\1 jí
cího faktoru na podkladě dobrovolnosti jsem se 
už zmínil. Kombinace obou forem potom dává zá· 
ruku úspěšného zvládnutí sebeobítžnějších úkolů. 
Předpokladem však je aktilvní účast pracují 

cích s rozvojem široké iniciativy. To všal{ předpo
kládá maximální informovanost a zdůvodnění spo
lečenské prospěšnosti požadovaných prací, jinak 
řečeno praktický přístup k problémům. Včasné 

vytyčení směrů rozvoj-e iniciativy, stanovení prio· 
rit, aplikace metody hlavního článku, odstraňuje 

formálnost ze soutěžení a dává mu tu pravou po
litickou náplň a vúhu. V našem podniku jsme vy· 
tyčili směry rozvoje iniciativy pracujících pro rok 
1978 už v listopadu 1977 a v lednu 1978 jsme na 
celopodnikové konferenci schválili celopodnikový 
závazek na rok 1978. 

DfIležité je zainteresovat na plnění hlavních, 
rozhodujících úkolů všechny složky podniku, ve
dle hospodářského vedení, odborů, též Svaz socia
listIcké mládeže, vědeckotechnickou Spol81~nost 

atd. Na příklad pro výměnu zkušeností na úseku 
realizace úkolů souvisejících se zemědělskou po
liti.kou je organizován v květnu naší společností 

ve spolupráci se zemědělskou společností ČVTS se
minář pro pracovníky našeho resortu zemědělství. 

Když mluvíme o zapojení všech složek podniku, 
je nutné, aby uvnitř pOdniku sehráli vedoucí úlo
hu komunisté. Seznámení a sjednocení postupů 

členů KSČ se děje na aktivech, které jsou svolá
vány z pověření KV KSČ. Takovýto aktiv byl SVQ
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lán naposledy v loňském roce v červnu a byl za
měřen na nosné úkoly v oblasti: 

věcného plnění, 

řízení, 

kádrové práce a uplatňování vedoucí úlohy 

strany, 

dalšiho rozvoje iniciativy pracujících. 


Programovým vyjádřením uvědomělého zapojení 
všech složek podniku do plnění úkolů plánu je 
"Plán jednotného postupu· stranické, odborové, 
mládežnické organizace, pobočky ČVTS a hospo
dářského vedení k zajištění ročního hospodářské

ho plánu", který jsme zpracovali pro rok 1977 a 
v současné době dokončujeme i pro letošní rok. Je 
to komplexní koordinace všech sil podniku k spl
nění cílů a úkolů, které jsou dány usnesením vyš
ších stranických orgánů a hospodářského plánu 
pro běžný rok. Hlavní zásadou zde musí být roz
pracování úkolů tak, aby každý orgán měl kon
krétní podíl na zabezpečování státního plánu a 
tento podíl vyjádřil konkrétně, jmenovitě, termí
nově a neopomněl časovou kontrolu úkolů. 

Úsilí celého pracovního kolektivu podniku a 
všech orgánů musí být organizovaně zaměřeno 

na odstrallOvání hlavních nedostatků, které se 
., činnOsti podniku v minulém· roce projevily, s vy
užítím všech existujících rezerv, které mohou po

.	zitivně ovlivnit další dynamiku podniku a zabez
pečí splnění, případně žádoucí překročení pláno
vaných úkolů. 

V úzké návaznosti na úkoly, na seznámení pra
covníků s nimi, musí jít i příprava, ať už formou 
ZŠP, anebo jinými formami. Důležité jsou i otáz
ky propagace. 

Rozvoj iniciativy pracujících nutno nejen morál
ně, ale i hmotně motivovat. V loňském roce jsme 
se v zájmu zvyšování kvality a efektivnosti zapo
jili do mladoboleslavského hnutí. V zájmu maxi
mální podpory zvyšování kvality jsme pro letošní 
rok celou polovinu pohyblivé částky nákladových 
mezd dali na odměny za kvalitní práci. Kromě to
ho nadále ti pracovníci, kteří získávají v rámci 
soutěže právo používat označení svých prací "Ru
čím za kvalitu", budou navíc odměňováni při do
držení žádoucí úrovně kvality částkou Kčs 300 
čtvrtletně. 

Snažíme se neustále hledat cesty, jak zlepšit pře
devším úsek řídící práce, jak zkvalitnit organizo
vání a rozšířit rozsah jeho působení. 

Jeden z problémů, který jsme se snažili vyřešit, 
byla i otázka "spravedlivého" rozpIsu plánu, v prvé 
fázi především plánu hrubé výroby, tržeb a mzdo
vých prostředků. 

K řešení problému přistoupilo v závěru roku 1975 
oddělení racionalizace ve spolupráci s útvarem ří

zení výroby a plánovacím oddělením. Úkolem, jak 
už jsem uvedl, bylo sestavit racionalizační program 
pro rok 1976, který by splnil tyto cíle: 

zajistit optimální rozpis objemu výroby a také 
mzdových prostředků: 
aj mezi SG a ostatní hospodářská střediska 
bJ mezi jednotlivá SG 
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- vytvořit současně předpoklady pro splnění plá
novaných úkolů roku 1976. 

Jako příprava pro podnikový racionalizační pro
gram byl na střediscích geodézie oddělením racio· 
nalizace pl'Oveden podrobný průzkum. 
Předmětem prť'lzkumu byli: 
1. Pracovníci a sice jejich výkonnost, kvalita, 

použitelnost, využití v roce 1976. 
2. Rozdíly mezi jednotlivými SG, pro které bylo 

stanoveno 14 otázek. 
3. Vybavení pomůckami. 
4. Výjezdy do terénu ve dnech průzkumu. 
Obdobný průzkum byl potom proveden i u pro

vozu mapování a speciálních prací. 

Dále byly zpracovány rozbory vybavenosti tech
nikou SG a provozů a racionalizační studie pro 
kartografii a reprodukci na období 6. pětiletky. 

Rozborem výsledků šetření na pracovištích bylo 
zjištěno, že rozhodující faktory, které ovlivňují 

množství vykonané práce na střediscích geodézie, 
jsou: 

1. Pracovníci - jejich počet, skladba a kvalita. 
2. Ceníková výhodnost skladby prací. 
3. Velikost okresu. 
Hodnoty dílčích koeficientů jako nezávisle pro

měnných veličin podle konkrétních "parametrů" 
pracovníka jsou uvedeny v materiálu "Zhodnoce
ní výsledků a zkušeností získaných při racionali 
zaci vnitropdnikového systému řízení v národním 
podniku Geodézie, Opava v roce 1977", který jsme 
rozeslali na všechny podniky Geodézie. 

Celkový koeficient byl u každého pracovníka 
vynásoben koeficientem zaměstnanosti a tak byl 
získán výsledný disponobilní časový fond reduko
vaný vzhledem na kvalitu. 

Tu bych chtěl podotknout, že uvedený způsob 
vyhodnocení časového fondu nutno chápat jako 
pomůcku, protože musíme mít stále na paměti, že 
pracujeme s člověkem, u kterého sehrávají pod
statnou úlohu dále takové činitele, jako je poli 
tické uvědomění, celkové klima v kolektivu, ma
sově politická činnost odborové organizace, uplat
ňování vedoucí úlohy stranické organizace, celko
vá vyspělost vedoucích pracovníků na příslušném 
pracovišti a ještě jsou tu další činitelé. 

Vliv skladby prací byl vyjádřen vypočteným po
třebným časovým fondem při použití normativní 
základny podniku. 

Vliv velikosti okresu se promítá do disponobil 
níh'O časového fondu rozdílnými časovými ztráta
mi, způsobenými přepravou na místo geodetických 
prací v důsledku rozdílné průměrné vzdálenosti ze 
sídla SG na zakázku. Jak byl odvozen vliv tohoto 
činitele je podrobně uvedeno ve vzpomínaném ma
teriálu. Po zavedení všech uvedených faktorů se 
získal disponobilní časový fond podle jednotli 
vých SG. 

Pokud se týká rozpisu mzdových prostředků, pla
tí zásada, že pokud středisko převezme úkoly, kte
ré jsou v relaci s redukovaným disponobilním ča
sovým fondem, mú rozpisem zabezpečeny mzdové 
prostředky podle prémiového řádu. Základní mzdy 
jsou zaručeny. 
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V rámci pl'lprav pro zpracování racionalizačního 
programu bylo dále sestavit návrh racionalizačních 
akcí a metodiku zpracování racionalizačních pro
gramu jednotlivých pracovišť. 

Všechna sti'ediska geodézie a provozy vyslaly 
potom po jednom zástupci do komplexní racionali 
zační brigády, která v lednu na týdenním soustre
dení dopracovala metodiku rozpisu mzdových pro
sti'edku na jednotlivá hospodái'ská strediska geo
dézie, současne zahájila práce na sestavení racio
nalizačních programfi jednotlivých sti'edisek, které 
potom po dokončení byly na dalším sousti'edení 
podrobeny vzájemné oponentui'e. 

Obdobným zpusobem byl o postupováno i pi'i roz
pisu plánu na rok 1977 a rovnež i v letošním roce. 

V roce 1976 začali jsme v našem podniku využí
vat pro sestavu plánu a rozpis plánu projekt plá-

Príprava výstavby dial'nično-železničného 
mosta cez Dunaj v Bratislave 

528 : 624.21 : 625.1 (437.6) 

Rozvoj dopravy kladie v posledných desaťročiach 

mimoriadne nároky na výstavbu cestnej siete. Mo
dernizácia a zvyšovanie kapacity a ::Jezpečnosti 

dopravy existujúcej cestnej siete a výstavba nových 
moderných diaľnic si vynucujú viacúrovfi.ové kri 
žovanie a viacsmerné komunikácie. Skú3snosti 
z výstavhy diaľnic u nás ukázali, že limitujúcim 
člänkom rýchlosti výstavby diaľnic su di'iľničnú 

mosty a iné nadcestn6 objekty, zabezpečujúce mie 
moúrovňové križovanie a dopravu nad terénom. 
Preto pred staviteľmi mostov sú nové úlOhy a nebý
valé nároky na množstvu a rozsah mostných objek
tov. Mnohé trasy diaľnic, najmä v horských terénoch 
a v husto zastavaných častiach, prechádzajú v díž
ke 30-40 % na mostných objektoch, ba niektoré 
autostrády v zahraničí (Taliansko "del Sole" a "de 
Flori") v niektorých úsekoch prekročili až 70 %. 
Týmto údajom sa približujú aj štúdie niektorých 
našich autostrád, napr. v SSR v úseku Žilina-Pre
šov. Z plánovacej výstavby diaľničnej, siete v ČSSR 
do roku 2000 vyplýva, že treba postaviť asi 438 km 
mostných objektov, z toho 189 km s premostením 
nad 100 m; Pre porovnanie možIlo 'uviesť, že iV sú
časnosti máme v SSR na cestných komunikáciách 
asi 142 km mostov. 
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novaných bilancí, který usnadňuje též kvalitnejší 
sestavu a rozpis nákladfi. 

Existuje široká problematika, o které je nutno 
hovoi'it a vymenit si vzájemné zkušenosti a vypra
covat optimáiní i'ešení. Čím dál více pri tom bu
de nutno se usilovat o dosažení komplexní auto
matizace i'ídícího systému. Tento zpusob vzájemné 
výmeny zkušeností a postupného sjednocování ná
zorfi a dopracování určitých subsystémfi v rámci 
mezipodnikových KRB - což však musí být té
maticky organizováno Českým úi'adem geodetic
kým a kartografickým - je podle mého názoru 
jedním znejracionálnejších opati'ení, jak postou
pit rychleji vpi'ed k plnení záverfi devátého plenár
ního zasedání ÚV KSČ v podmínkách našeho re· 
sortu. 

Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc. 

Ing. Vlastimil Stanik, CSc. 


Ing. Dominik Pii 

Katedra geodézie SvF SVŠT, Bratislava 


Tendencie rozvoja výstavby mostných objektov 

V ostatnom čase sme svedkami - a z pohľadu geo
detov možno povedať, že aj spolutvorcami - pod
statných kvalitatívnych zmien v navrhovaní a vo 
výstavbe mostov, najmä pri zavádzaní nových sta
vebných technológií s uplatňovaním prefakrikova
ných nosných konštrukcií. Nové progresívne tech
nológie vo výstavbe nosných konštrukcií mostov, 
prispôsobené tvaru a estetike komunikácie a jej 
harmonickému začleneniu do prostredia, vytvára
jú závažné technické a ekonomické problémy. 
Medzi technickými pl'oblémami vystupujú aj pro
blémy zvýšenia kvality a rozsahu geodetických vy
tyčovacích prác a kontrolných meraní, ktorými sa 
preveruje správnosť výstavby, funkčná spoľahli

vosť a bezpečnosť nosných konštrukcií. Konfrontá
ciou výsledkov meraní na hotov.ej konštrukcii. s teo
retickými analýzami sa získajú najvhodnejšie pod
klady na správne a bezpečné dimenzovanie kon
štrukcií. 

Medzi významné diaľnično-železničné mosty 
(DŽM) patrí aj pripravovaný most cez Dunaj v Bra
tislave (obr. 1) na diaľnici D-S1, ktorá zohľadňuje 
diaľnicu D-2 a medzinárodné cesty E-15 a E-16~ 
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resp. rakúsku diaľnicu A-6. Výstavba mosta je pod
mieňujúcou stavbou, vyvolanou rozsiahlou inves
tíciou sídlisk v Bratislave-Petržalke z dôvodov do
pravných a tiež medzinárodnou cestou a železnič

nou dopravou. 

Hlavné parametre diaľnÍčno-železničného mosta 

Most je situovaný v priestore terajšieho Zimného 
prístavu (obr. 2). Celkové riešenie premostenia Du
naja, ktoré je jedným zo štyroch plánovaných no
vých premostení na území mesta Bratislavy [1], 
vychádza zo smerného územného plánu Bratislavy 
a zo snahy po maximálnom dodržaní štandardu ži
votného prostredia. Generálnym projektantom DZM 
je Dopravoprojekt Bratislava za úzkej spolupráce 
s VŽKG, pobočka v Bratislave; generálnym dodáva
teľom Doprastav, n. p., BratIslava za širokej spolu
práce s národným podnikom Hutní montáže Ostra
va. 

Most z hľadiska rozsahu a technickej náročnosti 
patrí medzi unikátne stavebné diela v mostnom sta
viteľstve nielen v ČSSR, ale aj v strednej Európe. 
Hlavným určujúcim faktorom celého komplexu 
mostného objektu je technické, statické, konštrukč

né, dopravné é1 arch,itektonické nesenie. Riešenie 
premostenia splňuje požiadavky cestnej a želez
ničnej dopravy, priestorové požiadavky plavby, le
teckej dopravy, úľQiveň hladiny rieky v súvislosti 
s výstavbou vodných diel na Dunaji, požiadavky in
žinierskych sietí, surovinovej základne, organizá
ciu a bezpečnosť dopravy, atď. Hlavný mostný ob
jekt tvorý oceľový dvojpodlažný most so štyrmi 
poľami (102,4 m + 204,8 m + 64,0 + 89,6 m) 
o celkovej dÍžke 460,8 m [1]. Na hornej úrovni 
mosta je diaľnica kategórie D-26,5 s návrhovou 
rýchlosťou 100 kmih; na spodnej úrovni je umiest
nená dvojkoľajná elektrifikovaná železnica triedy 
A s návrhovou rýchlosťou 80 kmih. V tejto úrovni 
sú situované aj lávky pre peších a cyklistov a in
žinierske siete (obr. 3). Most je smerove riešený 
v priamke; niveleta diaľnice a železnice je vo výš
kovom vrcholovom oblúku s R = 35000 m. Výška 
nosníkov 14,0 m. Pravobrežné predmostie má troj
úrovňovú križovatku, ľavobrežné križovatku špirá
lovitého tvaru. Vlastná výstavba oceľovej nosnej 
konštrukcie mosta bude realizovaná klasickou let
mou montážou, kombinovanou z časti s montá
žou na lešení z dielcov maximálnej hmotnosti 44,5 
ton, pri ich celkovej dížke 12,8 m. Stav, napr. tre-

Obr. 2  
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Obr. 3 

tej montážnej fázy je zrejmý z obr. 4. Navrhovaný 
mostný objekt je projektovaný podľa osobitných 
technických predpisov, preto sa vypracovali aj 
osobitné predpisy pre projektovanie, výstavbu a to
lerancie. 

Geodetické vytyčovacie práce 

Z uvedenej charakteristiky mostného objektu vy
plýva, že stavba patrí medzi náročné stavebné die
la, ato nielen z hľadiska technického a staveb
nej technológie, ale aj z hľadiska geodetických 
prác a rozmanitých kontrolných meraní. Geodetic
ké vytyčovacie práce pri mostoch budovaných pro
gresívnou stavebnou technológiou, letmou montá
žou, majú dôležitý význam a treba im venovať zvý
šenú pozornosť a starostlivosť. Len správne a pres
né vytýčenie priestorovej polohy jednotlivých mon
tážnych dielcov mostného objektu umožňuje úspeš
ný a plynulý postup výstavby, bez neželatefných 
časových, resp. materiálových strát. 

KRITÉRIÁ PRESNOSTI. Projekt technológie geo
detických vytyčovacích prác vypracovali pracovní
ci Katedry geodézie SvF SVŠT - autmi príspevku, 
v . spolupráci s generálnym projektantom. Vzhľa

dom na atypický konštrukčný návrh a projektova
nú stavebnú technológiu mosta sa stanovili nasle
dovné hlavné kritériá presnosti geodetických prác: 

3. FÁZA 
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krajná polohová odchýlka bodov základnej vy

tyčovacej siete 20 mm, 

krajná polohová odchýlka bodov polygónovej 

vytyčovacej siete 50 mm, 

krajná polohová odchýlka charakteristických 

bodov osi mosta 25 mm, 

krajná výšková chyba charakteristických bodov 

mosta 5 mm, 

krajná dížková chyba medzi charakteristickými 


bodmi osi mosta 2 mm Vdrml, 

krajná výšková chyba hlavných výškových bo

dov 3 mm, 

krajné dížkové chyby pri podrobnom vytyčovaní 


1 mm V'drml, 

krajné výškové chyby pri podrobnom vytyčova


ní 0,5 mm Vdrml, 

krajné priečne chyby pri vytyčovaní betóno

vých konštrukcií mosta 15 mm, 

krajné priečne chyby pri vytyčovaní oceľových 


konštrukcií mosta 8 mm. 


Pre ostatné vytyčovacie práce platia kritéria ČSN 
730422, pre kontrolné merania zásady a ustanove
nia ČSN 730420 a pre meranie posunov a pre
tváranie konštrukcií objektu zásady čl kritéria ČSN 
730405. 
VYTYČOVAGIA SIEŤ. Geodetická vytyčovacia 

sieť je čo do tvaru a situovania bodov riešená 
v súlade s projektom tak, aby sa využila jednak na 
vytyčovanie hlavného mostného objektu a nadvä
zujúcich priľahlých komunikácií a jednak na kon
trolné merania v priebehu výstavby a počas pre
vádzky mosta. Situovanie bodov je volené tak, že 
tieto tvoria štvoruholníkový reťazec so štyrmi člán-
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kami s 12 bodmi (obr. 5). Dva body siete (IX. a 
XII.) sú vybudované v osi mosta, medzi podperný· 
mi konštrukciami. Vytyčovaciu sieť pre vytýčenie 
nadväzujúcich komunikácií mosta - estakády, 
tvoria vždy dva uzavreté polygônové ťahy. Tvar 
polygónových ťahov je veľmi ovplyvnený jestvujú
cou zástavbou, terénnymi a stromovými prekážka
mi. Vytyčovacia sieť je vybudovaná predovšetkým 
pre prvú etapu výstavby mostných objektov. výš
kovú vytyčovaciu sieť tvoria body základnej vyty
čovacej siete, ktoré sú stabilizované čapovou výš
kovou značkou. 
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Obr. 6 

S tab i l i z á c i a bodov základnej vytyčovacej 

siete je urobená paženými vrtmi 0 530 mm, ktoré 
sú osadené do hÍbky minimálne 4 m, resp. tak, aby 
dno vrtu bolo 0,5 m pod minimálnou hladinou pod
zemnej vody, ktorá korešponduje s minimálnou 
hladinou v Dunaji. Výška pilierov nad terénom je 
rôzna od 1,35 m do 3,60 m, podľa konfigurácie te
rénu, resp. prekážok jestvujúcej, resp. plánovanej 
zástavby. Pažené vrty sú vyplnené betónom, hlavy 
pilierov sú opatrené podložkami s otvorarni na 
presné centrovanie (0,2 mm) a pripevnenie prí
strojov pripevňovacou skrutkou (obr. 6). Každý pi
lier je opatrený čapovou značkou. Pre piliere vyš
šie ako 1,5 m nad terénom sú vybudované zvýšené 
stanoviská na obsluhu prístrojov z lešenárskych 
rÚl'Ok (obr. 7). Body polygónových vytyčovacích 
sietí sú stabilizované paženými vrtmi {25 132 mm do 
hibky 1,5 m. Vrch pažnice je opatrený klincovou 
značkou. Ochranu bodov vytyčovacej siete zabezpe
čuje 1,5 m dlhá ochranná tyč s výstražnou tabuľ
kou. 

Pri návrhu stabilizácie bodov základnej vytyčo
vacej siete sa zohľadnili geologické a hydrogeolo
gické podmienky, veľké zmeny hladiny vody v Du-

Michal., O. a koL: Príprava výstavby ... 

naj i, ako aj skutočnosť, že územie patrí do seizmic
ky aktívnej oblasti Podunajskej nížiny. 

ZAMERANIE A .VYHODNOTENIE polohovej vyty
čovacej siete vykonali pracovníci Katedry geode
tických základov SvF SVŠT (vedúci prof. Ing. A. 
Suchánek, CSc.). Na meranie uhlov a dižok sa po
užila trojpodstavcová súprava so závislou centrá
ciou prístrojov a terčov. Uhly sa merali v 3 skupi
nách teodolitom Zeiss Theo 010 A so strednou chy
bou 3,1" vypočítanou z uzáverov trojuholníkov. 
Dlžky sa merali svetelným diaľkomerom Zeiss EOS 
s priemernou strednou chybou 5,2 mm. Poloha bo
dov vytyčovacej siete pre hlavný mostný objekt 
sa vypočítala najskôr v lokálnej súradnicovej sú
stave, vy~ovnaním metódou najmenších štvorcov 
podľa meraní podmienkových s 29 podmienkovými 
rovnicami. Pomerne rozsiahle výpočty sa realizo
vali na počítačoch ODRA 1013, resp. EC 1010 a na 
stolných kalkulačkách. Pravouhlé súradnice v lo
kálnej sieti sa potom pretransformovali Helmerto
vou podobnostnou transformáciou do súradnicové
ho systému S-JTSK. Stredné chyby uhlov a dížok 
z vyrovnania robili ma = 4,5" a md = 3,5 mm. 
Stredná polohová chyba bodov štvoruholníkového 
reťazca v lokálnej sieti robila 3-6 mm, v S-JTSK 
3 mm až 26 mm. Rozborom presnosti súradnic bo
dov, získaných z lokálnej sústavy a zo systému 
S-JTSK sa zistilo, že rozmer súradnicového systé
mu S-JTSK je v danej oblasti väčší o hodnotu 
+0,034 m/km. ttredné chyby polygónovej vytyčo
vacej siete sú od 4 mm do 46 mm. Pri kontrolných 
meraniach, náhodne vybraných dížok, sa rozdiely 
medzi dížkami vypočítanými zo súradníc S-JTSK 
a dížkami určenými svetelnými diaľkomermi Zeiss 
EOS, resp. Zeiss EOK 2000 pohybovali v intervale 

Obr. 7 
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±9,8 mm, čo je vzhfadom na dížku kontrolovaných 
strán pomerne vysoká presnosť. Opravy z nad
morskej výšky, resp. zo skreslenia projekcie sa ne
uvažovali, lebo ich hodnoty sú približne rovnaké, 
ale opačných znamienok, takže sa prakticky ru
šia. 

VÝŠKOVÉ ZAMERANIE bodov vytyčovacej siete 
vykonali pracovníci Katedry geodézie SvF SVŠT 
prístrojmi Zeiss Ni 002, Ni 004 a Ni 007, so stred
nou kilometrovou chybou 0,3 mm/km, vypočítanou 
z uzavretých nivelačných ťahov. Prenesenie výšky 
cez Dunaj sa vykonalo nezávisle obojstranne osem
krát prístrojmi Zeiss Ni 002 a Ni 004 medzi bod
mi VI-XII-VIII, so strednou chybou prevýšenia 
2,2 mm. Na cielenie a čítanie presných invarových 
nivelačných lát sa použil osobitne vyrobený posuv
ný terč, ktorý sa do vodorovnej zámery nivelačné
ho prístroja vytýčil pŮ'mo-cou kapesných rádio-sta
níc. Pri výpočte prevýšení vzhfadom na nerovnakú 
dlžku zámer nazad a napred sa uvaž'ovali opravy 
zo zakrivenia Zeme, refrakcie a z nepresnosti spl
nenia geometrickej podmienky nivelačných prístro
jov Z II L. 

METÓDY VYTYČOVANIA MOSTA. Priestorové vy
týčenie polohy charakteristických bodov osi mosta 
sa vykonalo pretínaním napred smerníkmi, resp. 
polámou metódou. Výšky charakteristických bo
dov sa určujú presnoll, resp. technickou nivelá
ciou. Vytýčené body sa stabilizujú zabetónovaným 
tyčovým železom minimálne s dvomi zaisťovacími 
~odmi. Pre podrobné vytýčenie mostného objektu 

Pozemní fotogrammetrie ve službách 
veřejné bezpečnosti 

528.7 [21] : 351 .78 

1. Úvod 

Při vyšetřování dopravních nehod a kriminálních 
případů se pořizují plány, které tvoří podklad pro 
další řízení. Plány mají zobrazovat dostatečně 

přesně, podrobně a úplně nejen vlastní situaci, ale 
i stopy či doličné předměty. Ve většině případů se 
potřebI'á měření provádějí buď pásmem anebo mě
řícím kolečkem. 

Měřeni mu<;í být nejen přesné, ale také dosta
tečně rychlé, protože některé stopy anebo doličné 
předměty by mohly s časem měnit svou polohu či 
dokonce zmJ.zet. Při měření dopravních nehod vy
stupuje navíc další faktor, který nutí k rychlému 
měření a šetř,ení. Je jím stoupající hustota provozu 
na naši cl, komunikacích. Vozidla při dopravní ne-
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sa opať llvažujú metódy pretínania smern1kmi, resp. 
polárna met6da s využitím svetelných diafkomerov. 

Záver 

Mostné stavitefstvo prekračuje svojim rozsahom 
dnes rámec možnosti jedného projektového a sta
vebnéh:o dodávafa. Na úspešnej realizáciivýstavby 
mosta sa významnou mierou podiefajú aj geodeti 
pomerne rozsiahlymi a presnými vytyčovacími prá
cami a kontrolnými meraniami. Veríme, že začí

najúca sa výstavba diafnično-železničného mosta 
cez Dunaj v Bratislave bude úspešná, a že našej 
socialistickej spoločnosti bude v plánovanej leho
te v r. 1985 odovzdané stavebné dielo na vysŮ'kej 
úrovni. 
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hodě blokují jízdní pruhy, vyžadují, aby vyšetřo
vatelé řešili navíc objížďky, řídili dopravu a Hm 
vznikají dalši komplikace. Proto se pro měření do
pravních nehod 'už ve třicátých letech objevily 
první dvoji.té měřické komory pro pozemní ster.eo
fotogi'awmetl'ii. Stereofotogrammetrie byla pro 
měření důpravních nehod použita poprvé např. ve 
SVýC:o rsku v r. 1933 [2], kdy byly v závodech Wild 
vyrobr,ny první komory C12a pro vyhodnoceni 
autograf A 4. v Německu v r. 1935 [lJ apod. Od 
té doby se fotogrammetrie stala významným po
mocník8m bezpečnosti v mnoha zemích, ať při mě
ření dopravních nehod, či při vyšetřování krimi
nálních pi'ípadů. 

Stavební fakulta v Praze ve spolupráci s MV již 
před 14 lety vyzkoušela pro měření dopravnlch 
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nehod pozemní stereofotogrammetriL Snímkovalo 
se fototheodolitem Photheo 19/1318, protože dvoji
tá komora nebyla tehdy ještě k dispozici. Zkušeb
ní pou2.ití [31 prokázalo dostatečnou přesnost fo
togrammetrie, ale potvrdilo zároveň i nutnost po
užívat pro urychlení měřických prací na místě ne
hody dvojité komory. 

Spolupráce s FMV byla proto obnovena v r. 1974. 
kdy laboratoř fotogrammetrie získala dvojitou mě
řickou komoru se základnou 120 cm. Od té doby 
se uskutečnila řada experimentálních prací [4] 
a bylo zclokumentováno několik dopravních nehod 
na úZBmÍ celé republiky. Experimenty prokázaly 
použitelnost fotogrammetrie, časové úspory při 

měření i potřebnou dosahovanou přesnost [5]. Na 
základě výs' etiků zkoušek rozhodly proto orgány 
MV o postupném zavádění pozemní fotogrammetrie 
nejen při zaměřování dopravních nehod, ale 1 při 
vyšetřování kriminálních případů. Během roku 
1977 rroběhly i kursy pro příslušníky nehodových 
oddílů VB, při nichž se seznámili především s ob
sluhou komOl a se zásadami vyhodnocení. Někte
ré nerlOdy dokumentovali již příslušníCi VB samo
statně. 

Lze o(:ekúvat, že v průběhu nejbližších let obdrží 
doprwní inspektoráty postupně dvojité měřické 
komory a vzniknou vyhodnocovací střediska. 

Protože při zavádění fotogrammetrie' vzniknou 
i otú:,ky tecl,nické či organizační povahy, poklá
dá autor za vhodné, seznámit odbornou veřejnost 
blíže s ];:l'oblematikou. Podniky Geodézie v krajích 
a odborní pracovníci fotogrammetrických provozů 
mohou vydatně napomoci rozvoji fotogrammetrie 
v této oblasti. 

2. Přístrlilje pro fotogrammetrické měření 

2.1. D voj i I é měř i c k é k o mor y 

Pro pOl'lzem snímků při vyšetřování dopravních 
nehod a kriminálních případů se používají vý
hradně dVOjitfi měřické komory. Komory (obr.. 1) 
zajišťují s dostatečnou přesnosti prvky vnitřní 

a vnější orientace dvojice měřických snímků. Po
řízené snímky odpovídají normálnímu případu 

Obr. 1 IJvojžtá mljřická komora SMK 5,5/0808 
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stereofotogrammetrie. Už od třicátých let se vyrá
bějí v zásadě ve dvou verzích: 

a - se základnou 120 cm pro dokumentaci do
pravn1ch nehod, vhodné pro fotografování 

v maximální vzdálenosti 30 m, 
b - se základnou 40 cm pro měření kriminálních 

případů, kdy vzdálenost mezi stanoviskem 
komory a objektem snímkování nepřesáhne 

asi 10 m. 

Všechny typy mají širokoúhlé, prakticky nezkre
slující objektivy o ohniskové vzdálenosti kolem 
60 mm. Jsou vybaveny uzávěrkami, clonami, pří

pojkou elektronického zábleskového zanzení. 
Ovládání komor je jednoduché, spouštění uzávě

rek elektromagnetické. Snímky se pořizují s vodo
rovnou osou záběru, ale v případech potřeby lze 

Tab. 1 Dvojité měřické komory 

VEB Wild Opton
výrObce Car! Zeiss Hecrbrngg Oberkochen

Jena 

označení SMK C 120 SMK 120 
5,5{0808 

základna 
(cm) 120 120 120 
pro 
vzdálenoRt 5 2,7 5 
od do (m) až 25 (30) až 25 (30) až 25 (30) 
hmotnost 
(kg) 39 28 35 
označení SMK C 40 SMK40 

5,5{0808 
základna 
(cm) 40 40 40 
pro 
vzdálenost 
od do (m) 1,5 až 10 1,5 až 10 2,5 až 10 

ostatní prvky jsou společné pro oba typy dvojitých 
komor 

konstanta 
komory (mm) 56 64 60 
rozměr desek 
(cm) 9 X 12 H 6,5 x II H II X 12 v 
rozměr 
snímku (cm) S x S 6 X SH S X 10 v 
expoziční B B T,B 
doby 1 až 1/500 s 1 až 11500 s 1 až 11400 s 
clony f/ 5,6 až 22 S až 32 II 
ovládání elektrome- elektl'onw- elektrome

chanické chanieké chanické 
max. výška 
komor nad 
zemí 2,7 m 2,5 m 2,5 m 
napětí 
baterie 12 V 12 V 6V 

Poznámky: 
H ... rozměr snúuku ft desky na šířku 
v ... rozměr snímku ft desky na výšku 
komory C 40 a C 120 mají posunutý hlavní sním

kový bod směrem vertikálním o 10 mm 
a lze je přesazovat 

všechny typy komor mají možnost náklonu os 
záběru o pevně stanovené úhly sklonu. 
Přesná orientace úhlu sklonu pomocÍ 
klínku a sázecích libel 

všechny typy komor mohou být ve zvláštních 
případech použity se svislou základnou 
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pořizovat i snímky skloněné, zpravidla o úhel 15, 
30, 45 a 90 stupňů vzhledem k horizontální rovi
ně. Aby vykazovaly snímky dostatečný nadhled, 
jsou komory výsuvné až do výše 2,7 m nad zemí. 

V tab. 1. jsou uvedeny hlavní technické údaje 
o nejznámějších dvojitých komorách. Pro použitl 
v ČSSR přicházejí v úvahu především komory 
SMK 5,5/0808 (obr. 1.J. 

Tab. 2 Parametry~snímků 8 X 8 cm, pořízené dvojitými 
komorami 

šířkavzdálenost st('odní

foto' záklu,dna měř. číslo chyba 


stereo
skopiokéhogra,fováni b snímku 

UI'y pole
V (cm) rn. (om) s(1U) (m) 

3 40 54 0,4 3,9 
120 0,1 3,1 

5 40 89 1,1 6,7 
120 0,4 5,9 

-~---~ 

10 40 178 4,5 13,9 
120 1,5 13,1 

~-_ ..~,--- -15 40 268 10,0 21,0 
120 3,3 20,2 

20 120 357 5,9 27,41 
25 120 446 9,3 34,5 
30 120 536 13,4 41,6I 	 I 

Poznámka: 

i v nejnepříznivějším případě budou střední chyby 

v souřadnicích x a z = 0,7. m,u' 


-

V tab. 2. jsou dále shrnuty některé hodnoty, 
které charakterizují měřické snímky a dosažitel 
nou přesnost: 

lns' .. 	měřítkové číslo snímku pro zvolenou vzdá
lenost stanoviska od objektu měření y. Vy
násobíme-li ms střední chybou měření sním
kových souřadnic x', či z', lze odhadnout 
střední chyby v modelových souřadnicích 
x a z, 

my ... 	střední chyba v modelové seuřadnici y, le
žící vose záběru levého snímku pro pi'ípad, 
že střední chyba měření horizontálních pa
ralax mp = ±0,01 mm, 

?! ?! 
tny = ,±7J T . mp (1) 

s. .. šířka stereoskopického pole pro danou vzdá
lenost y, určená pro rozměľ snímku 8 X 8 
centimetrů (obr. Za J, 

s = 0,08. m, -·-b. 	 (2) 

Výška stereoskopického pole v (obr. 2b J se 
vypočítává ze vztahu 

v s/2 + vs, 	 (3) 

kde VS'" výška objektivů komor nad zemí. 
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Pro pořízenI snlmku se zpravidla využívá foto
grafických desek citlivosti 170 ČSN, pro fotografo
vání v nOci pak 210 ČSN. Laboratorní zpracování 
snímků nevyžaduje zvláštních znalostí. Z negativů 
se pořizují kopie, případně zvětšeniny pro identi 
fikaci. 

Před pořízením snímku je však třeba zvýraznit 
všechny podrobnosti, které by na snímcích nebyly 
zcela jednoznačně identifikovatelné. Jde např. 
o vyznačení brzdných či smykových stop, úlomků 
skla, skvrn oleje či pohonných hmot a o další dů
ležité stopy. Před fotografováním se zpravidla 
označí viditelným. číslem a zaznamenají do jedno
duchého náčrtu. 

Pro usnadnění orientáce modelu při vyhodnoco
vání a pro 'eliminaci eventuálních chyb v prvcích 
vnějši orientace je vhodné zaměřit a signalizovat 
(např. gumovými kuželíkYJ kontrolní úsečky, je
jichž délky se určí pásmem. Fotografuje-li se při
pad z více stanovisek je třeba zajistit, aby jed
notlivé dvojice snímků na sebe navazovaly. Volba 
stanovisek fotografování a orientace os záběru vy
žaduje proto zkušenosti. 

21.2. V Yhod noc o v a cíp ří str oje 

Pro vyhodnocení polOhopisných, případně výško
pisných plánů se využívají analogové přístroje 
s mechanickou projekcí. Závody Wild a Opton vy
rábějí 	speCiální vyhodnocovací přístroje pro sním
ky, pořízené dvojitými měřickými komorami, které 
jsou rozměrově menší, záVOdy Zeiss univerzální 
přístroj, na němž lze vyhodnotit snímky pořízené 
všemi 	 dostupnými pozemními měřickými komo
rami. 

Všechny přístroje využívají Zeissův paralelo
gram, 	lze na nich eliminovat chyby z nerovnoběž
nosti os záběru (konvergenci či divergenci J. Jsou 
urč'eny jen pro vyhodnoceni snímků s vodorovný
mi osami záběru. V případech, kdy byly osy zá
běru skloněny o úhel Q se připoj i k vyhodnocova
címu přístroji analogický počítač sklonu, který 
pomocí výměnných ozubených kol a diferenciálů 

transformuje modelové souřadnice skloněného sy
stému 	xQ, yD, zD, do polohy x, y, z, v níž x a y 
tvoří horizontální rovinu, ~odle rovnic 
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x = xQ 
y = yD cosQ - zQ s/nQ (4) 
z .. zQ cosQ + yQ sinQ 

Na kreslicí stůl a na počítadlo výšek se přenase]l 
transformované souřadnice, takže graficky lze 
správně vyhodnotit půdorys, vrstevnice i llárysy 
a řezy. 

Tab. II Analogové vyhodnocovacÍ pr'ÍRtroje 

I 	 !VEB Wild I Optonvýroboe Carl Zel~8 I Hcerbl'ugg Obol'koclwll 
I Jel1a 

! 

označení I technokart 	 autograf teragraf 

A 40 


---~--- - 

I 
rozsah kon
stant (mm) 50 až 215 54 až 100 50 až 65 

max. rozměr 


. snímku (cm) 23 X 23 9 X 12 V 9 X 12 V 

rozsah kon
vergence +6 až _2° +10' až 


-10' 

složky zá
kladny: 
bx (mm) O až 240 O až 40 O až 50 
by (mm) ± 20 ± 25 ±5 
bz (mm) ± 1.5 ± 15 ± 4 (v ro- I 

vině sním- I 

lm) 

rozměry 
modelu: 
x (mm) ± 240 ± 175 ± 250 I 
y (mm) 50 až 350 40 až 60 až 610 

(500 - f) 

převody: 
rozsah: 5: 1 až 	 2: 1 až 2,5 : 1 až 

1 : 6 1 : 4 1 : 2 I 

stupúu: 16 4 	 4 (bez ex- , 
terního I 
kreslicího 
stolu) 

---~------

rozměr kresli 
cího stolu: 
interního 50 X 60cm 
externího 90 X 120 70 ± 70 cm 120 x 120 

Cln 	 crn 

hmotnost 

přístroje (bez 

kl'. stolu) 320 kg 335 kg 336 kg 


V tab_ 3. jsou vedeny hlavní technické údaje nej
známějších vyhodnocovactch přlstrojů pro tyto 
účely, z nichž bude v ČSSR používán především 
technokart (obr. 3). 

Vnitřní přesnost přístrojů lze charakterizovat 
!Středními chybami v měření paralax mp = ±6 .um 
a snímkových souřadnic m x' = mz' = ±5 .um. 

Plány se vyhotovují obvykle v měřítku 1:100. 
Při menších nehodách anebo při vyšetřování krimi
nálních případů se volí měřítka 1:50 či 1:20. Při 

rozsáhlejších nehodách může být měřítko plánu až 
1:200, ba dokonce v ojedinělých případech až 
1:500. 

Zpravidla se vyhodnocuje jen polohopis, doplně
ný event. výškovými kótami. Výšky se určují jen 

Šmidrkal, J.: Pozemní fotogrammetrie. ; . 

Obr. 3 Vyhodnocovací přístro; technokart 

relativně k nějakému dominantnímu bodu či místu 
střetu. V případech, kdy výškové rozdíly terénu 
mají významný vliv na vzniklou situaci, se vyhod
notí i vrstevnice, zpravidla opět relativně. Pro kri 
minální případy lze s výhodou vyhodnotit i pohle· 
dy či řezy (obr. 4), pokud je rovina pohledu či ře
zu rovnoběžná s jednou modelovou souřadnicí. To
též platí např. pro možné vyhodnocení příčných 

profilů komunikací. 
Při vyhodnocování je výhodné, jestliže kromě vy

hodnocovatele působí i pomocník u kreslicího sto
lu, který může spojovat jednotlivé body, vyhodno
cuje-li se bodově, a doplňovat legendou či vysvětliv
kami vlastní grafický záznam. Zároveň podle ko
pií či zvětšenin snímkll dává vyhodnocovateli in
strukce. Bude proto vhodné, bude-li jako pomoc
ník působit vyšetřovatel anebo pracovník seznáme
ný se zásadami vyšetřování. 

3_ Použití fotogrammetrie 

Pozemní stereofotogrammetrie má z hlediska ob
jektivnosti podkladll pro další šetření a soudní ří

zení některé nezastupitelné výhody. Je to především 
objektivnost a vysoká měřická kvalita snímků, kte
ré umožňují vyhodnocení plánů se středními chy
bami v poloze kolem ±0,2 až 0,3 mm v měřítku 
plánu. Poskytuje dosud nevyužlvaný nový prvek, 
výškopis ve formě kót či vrstevnic. Umožňuje vy
kreslení pohledů, řezů, které jsou v některých pří
padech velmi důležité. 
Měřické snímky a fotogrammetrické vyhodnoce

ní také do značné míry eliminují vlivy nesprávné 
interpretace skutečnosti při šetření. Při jednání 
mohou dobře posloužit i stereoskopické dvojice 
snímků, pozorované pod stereoskopem. Přitom při
rozeně vystupuje do popředí problém správné vol
by. stanovisek fotografování a směrů os záběrů, aby 
výskyt zakrytých prostorů byl co nejmenší a aby 
na snímcích byly dobře identifikovatelné všechny 
rozhodující stopy. 

Další výhodou je možnost nového vyhodnocení 
jiným, nezávislým podnikem přiřešenLsporů, což 
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má zvláštní význam pro soudní jednání a výroky 
znalců. Nezanedbatelná je i bezpecnostpráce při 
měření, zejména u nehod, kde vzniká nebezpečí 

výbuchu, požáru, ohrožení zdraví apod. Zvyšuje se 
i kultura práce. 

Fotogrammetrie má i určité nevýhody. Jednou 
z nich je okolnost, že výsledky měření nejsou zná
my ihned, ale až po laboratorním zpracování sním
ků a po vyhodnocení na analogových přístrojích. 

Tuto nevýhodu lze snížit vhodnou organizací prá
ce. Další problém tvoří nutnost rychlé přepravy 

komory na místo nehody. Měřická komora je po
měrně drahé zařízení a bude k dispozici v okre
sech a krajích jen v omezeném množství. Při veli
kosti našich okresů bude vyžadovat značné organi
zační schopnosti, rychlé a operativní rozhodování 
o použití komory a její přepravě na místo nehody. 
Tento problém je zcela obecilý a v zahraničí se ře
ší v některých ojedinělých případech rychlá pře
prava obSluhy a komory vrtulníky. Měřická komo
ra by proto měla. být umístěna v pohotovostním 
voze, který bude vyčleněn jen pro snímkování do
pravních nehod. Ukázalo se také vhodným, jestliže 
v dopravních špičkách se vozidlo s komorou stále 
pohybuje v úsecích velkého výskytu dopravních 
nehod. 

Za nevýhodu možno počítat i nutnost umělého 
vyznačování stop, rozhodujících pro šetření, aby 
byly dobře viditelné na snímcích a potřeba mčření 
kontrolních úseček pro urychlení a zlepšení orien
tace stereoskopického modelu při vyhodnocování. 

Vyhodnocovací přístroje budou umístěny ve stře
discích [např. pro kraj], takže snímky a měřické 
podklady bude třeba do vyhodnocovacího středis

ka dosílat. Také to lze považovat za nevýhodu. Vy
hodnocovatelé budou ale vyhotovovat plány jed
notně, v dobré grafické úpravě, lépe se bude vy
užívat vtiskování různých kriminálních značek po
mocí suchých obtisků a lépe se budou řešit i otáz
ky reprodukce plánů (obr 5.) 

Zcela vyloučeno je pořízení snímků za husté 
mlhy, vánice anebo v hustém dešti. 

Technické problémy, které vznikají, nejsouve~ké. 
Přesnost je pro účely VB zcela postačující. Větší 
problémy zasahují ale organizaci služby a práce. 

Vyjdeme-li ze zahraničních zkušeností [1], [2], 
lze jedním vyhodnocovacím přístrojem zajistit vy
hodnocení snímků pořizovaných 3 at 10 měřickými 
komorami. Lze dovodit, že středisko při krajské 
správě VB by ve třísměnném provozu pokrylo.svou 
kapacitou potřeby všech okresů příslušného kraje, 
včetně potřeb kriminální služby. Během třísměn
ného provozu lze v pr)1měru vyhodnotit asi 10 plá
nů nehod. Protože se fotogrammetricky budou vy
hodnocovat jen nehody se značnými hmotnými 
škodami anebo se ztrátami lidských životfl, ukazu
je se kapacita střediska jako vyhovující. 

'. --
J -- ------- I 

Iu_ -__ '--J' 
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Obr. 4 Vyhodnocenl krimindlního připadu{oržgžnál v měřítku 1:20, z ukázky byly vypuštěny k6ty)~ Vy
světlivky: 1 - skříií, 2 -psací stůl, 3 - police, 4 - oběť, 5 - revolver, 6 - nábojnice, 7 - krevTll 

skvrny, - AA sm~r řezu 
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Pro obsluhu komory třeba vyčlenit dva zaškole
né pracovníky. Při měření dopravních nehod je vý
hodné, je-li komora zabudována ve speciálním 
voze. Po odsunutí střechy a vysunutí komory se 
získá větší nadhled, než při pořízení snímků ze 
země. Při fotografování je však třeba zajistit vo
zidlo, stabilizovat je. V žádném případě by ale ko
mora neměla být ve voze umístěna pevně, protože 
ne na všechna stanoviska lze zajet vozidlem. 

Obr. 5a leden z měřických snímků dopravní nehody 

V těchto případech musí zůstat možnost rychlého 
vyjmutí komory a stativu z vozidla. Při zajišťování 
dokumentace kriminálních případů není třeba zři

zovat speciální vozidlo. 

3.1. D o s a vad n í z k u š e n b s t i 

Fotogrammetrická měření dopravních nehod zkra
cují podstatně čas měření na místě nehody. Lze 
odhadnout [2], že krácení času je asi o 50 %, při
čemž' výraznějších úspor se dosahuje při měření 

složitých nehod (obr. 6). To potvrdily i naše zku
šenosti. Protože je třeba, aby komora byla co nej
dříve k dispozici pro měření další nehody, je vhod
né, jestliže obsluha neprovádí vlastní šetření ne
hody, ale omezí se jen na pořízení snímků a ne
zbytnou dokumentaci pro vyhodnocení. Vlastní vy
šetřování po uvolnění komunikace může provádět 
jiný vyšetřovatel. 

Obsluha komory by měla být tvořena dvěma za
školenými pracovníky, a to: operátorem (OJ, kte
rý obsluhuje komoru a pořizuje sníml{y, a asisten
tem (A), který pomáhá a je zároveň řidičem spe
ciálního vozu. 

Podle našich dosavadních zkušeností se zdá být 
dobře aplikovatelný následující postup při doku
mentaci dopravní nehody: 
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DOPRAVNi NEHODA 


Místo:MARTIN, Fučikova ul, 


Datum: S.dubna 1977 


Čas: 13, 30 hod. 
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. Obr.5b Vyhodnocení dopravnz nehody v Martině (ori ginál v měřítku 1:100). Vysvětlivky: 1 - místo střetu, 
2 - dřecl stopa T 138, 3 - blokovacl stopa T 138, 4 - výchozí bod měřenz, 5 - vozidlo T 138, 6 

rJozidlo ŽiguU (SPZ vypuštěny), 7 - dopravní znacky, 8 - olfljové kaluže, fl - krevní kaluž 
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1: 	O: se informuje o nehodě, provede rychlý prů
zkum vhodných mlst pro fotografování, 

A: 	 připravuje stativ a komoru 
2. 	 A: umístí stativ na zvolené první stanovisko 

a zhruba jej zhorlzontuje, přinese kazety 
s deskami, 

O: 	 umístí na stativ komoru a zhorizontuje ji, 
připojí zdroj, 

3. 	 A: vyznačuje stopy, umístí čísla k významným 
předmětům a vede o tom náčrt, 

O: 	 orientuje osy záběru a vydá pokyn (A) 
k signalizaci kontrolní úsečky kuželíky. Min. 
vzdálenost kuželíků od stanoviska by měla 

být asi 4 m, max. 30 m. 
4. 	 O: určí expoziční dobu, pořídí snímky a vede 

záznam 
A: 	 mezitím pomáhá při řízení dopravy. 

Obr. 6a Výřez měřického snímku dopravní nehody 
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DOPRAVNí NEHODA 

Místo: HORNí POČERNICE 

Datum: 29.12.1975 

Čas: 9.30 hod. 

Geodetický a kartografický obzor 
ročník 24/66, číslo 7/1978 171 

5. 	 Fotografuje-li se z více stanovisek, přenáší (A) 
stativ a kazety, (O) komoru a zdroj napětí. 
V případě, že je komora vestavěna ve speciál

ním voze a snímky lze pořídit přímo z vozu, je po
stup asi následující: 
1. O: 	 se informuje o nehodě a zvolí stanoviska, 

A: 	 zůstává ve voze a vyčká pokynů (OJ, který 
zavede vůz nad první stanovisko, 

2. A: 	 zajistí vůz a vyznačí stopy 
O: 	 otevře střechu, vysune komoru, horizontuje jl, 

3. O: 	 určí expoziční dobu, provede zacílení os zá
běru, vydá pokyny (A) k signalizaci kon
trolních úseček, 

4. 	 O: exponuje snímky, zaznamená údaje, připra
vuje další kazety, 

A: 	 mezitím podle pokynll O zajede nad další 
stanovisko. 

Na volbě stanovisek a orientaci os záběrll velmi 
záleží. Proto musí mít operátor zkušenosti z práce 
vyšetřovatele. Po dokumentaci nehody změří ob
sluha pásmem kontrolní úsečky, uloží kuželíky 
a připraví se k přejezdu na další nehodu. 

Pořízení snímků z jednoho stanoviska trvá asi 3 
až 4 min. Dokumentace středně velké nehody, fo
tografované ze 4 stanovisek trvá včetně všech pří
pravných a měřických prací asi 20 min. 

Zaškolení obsluhy komory může být velmi krát
ké, asi 1 týden, rozhodující jsou ale zkušenosti, na
byté praxí při měření dopravních nehod. 

Není-li k dispozici specializované pracoviště, mll
že 	obsluha v čase, kdy je malý výskyt nehod, pro
vést laboratorní zpracování snímkll. 

Negativy, kopie a zvětšeniny včetně záznamll se 
předají vyhodnocovacímu středisku. Po založení 
snímki"l do přístroje a zvolení měřítka modelu se 
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Obr. 6b Vyhodnoceni dopravní. nehody u Horních Počernic (originál v měřítku 1:100). Vysvětlivky: 1 
vůz Zuk, 2 - vuz Trabant, a - vůz GAZ, 4 - Volha, 5 - Zigulž-kombi, 6 - Zigulž, 7 - Volha, 8 - Zi
guli f SPZ vypuštěny), .9 - porušená krajnice po sesunu vleku nákladní.ho vozu, 10 - hadUjka, 11 

střepiny skla a jiné úlomky, 12 - úlomky, 13 - plochy bláta a hlíny, 14 - patníky 
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použije kontrolních úseček pro opravy délky zá
kladny a případné konvergence či divergence os 
záběru. Lze odhadnout, že vyhodnocení středně 

velké dopravní nehody, dokumentované 4 dvojice
mi snímků trvá asi 1,5 a~ 2 hod. Vykreslení matri 
ce, vtiskování značek a popis trvá další 1 hod. 

Hledání optimální organizace fotogrammetrické 
služby bude náplní několika nejbližších let, až bu
dou pracoviště vybavována postupně vlastním za
řízením. 

4. Závěr 

Metody pozemní fotogrammetrie, uplatňované Ve
řejnou bezpečnosti přispějí jistě ke zvýšení objek
tivnosti při šetření dopravních nehod a kriminál
ních případů. Zvýší kulturu práce a bezpečnost při 
práci a poskytnou odpovědnýIl). organum nové 
prvky, jako např. možnost stereoskopických mo
delů pro pozorování apod. . 

Umožní i snadné a přesné pořízení jiných pod
kladů, důležitých pro orgány Bezpečnosti. Foto
grammetrii bude možno využívat např. při sledo
vání profilů komunikací, zda odpovídají požadav
k)1m bezpečnosti silničního provozu. Při kalamitách 
čÍ haváriích poskytne objektivní podklady pro od
had škod a hledání příčin. 

ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY 

A SOCIALlSTICK~HO SOUTĚŽENí 


Vyhodnocení rozvoje pracovni iniciativy 

a socialistického soutěžení v resortu 

ČÚGK za rok 1977 


528 : 331.876 (437) 

Iniciativa .pracujících resortu ČÚGK v roce 1977 byla mz
víjena na počest IX. všeodborového sjezdu o 60. výročí 
VRSR. Do roku 1977 vstoupil Te'sort ČÚGK v nových elko
nomických podmínkách. Ve shodě se závěry XV. sje,zdu 
KSČ se zvýšila náro'čnost věcné i ekonomické části hos
podářského plánu organizací ČÚGK, vstoupily v platnost 
nové zása-dy rozpo<četnictví a účetnictví a nový ceník 
velkoobchodních cen geodetických ,a 'kartografických vý
kom). Iniciativa pracujících byla usměrněna "Hlavními 
směry rozvoije iniciativy pracujících v re,sortu CÚGK" 113. 

IP'lnění I1lavních věcný'ch úkolů r€'sortuČÚG'K v roce 1977, 
zej:ména na Zlep'šení služeb a plnění poža-davků národ
ního hospOdářství, napl'. v rámci realizace racionálního 
systému evidence nemovitostí, ,přechodu vedení operátu 
EN a tvorby a úilržby map velkých mě'řítek na .počítač 

Šmidrkal, J.: Pozemní fotogrammetrie ... 

Zavedení třefílio rozměru (výšek 1 do. pořizova
ných plánÍ! je zcela novým prvkem, používaným 
orgány Bezpečnosti. 

Protože do vyhodnocovacích středisek budou po
stupně přicházet odborníci-zeměměřiči, mohou 
hledat další využití geodetických metod a karto
grafických prací v resortu MV. Spolupráce naší od
borné veřejnosti s pracovníky VB bude jistě víta
ná a užitečná. 
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SVŠT v Bratlslave 


EC 1030 aj. Na "Hl,avní směryrozvo,je iniciati'vy" navá
zalo jejich rozpracování v krajích se zřetelem k vyšší 
náročnosti při hodnocení výsledkú iniciativy. Rovněž 
"ZáS<ldy ,propůjčování Rudého praporu předsedy ČÚGK a 
předsednictva ČVOS" byly pro rok 1977 nárolčnější .a 
'kromě zabezpečení úkolů v ob\.asti EN 'kladly důr,az 'na 
'Vyšší využíváI)í základních prostředků a na vytváření 
podmínek ,pro zavádění Ivovskélho systému kompJ.exního 
řízení jakosti. 

V roce 1977 bylo v resortu ČÚGK zapojeno v různých 
formách iniciativy 82 % pracovníků resortu, bylo spl
něno cel,kem 3317 osobních, 601 Iwle.ktivních a 171 sdru
žených závazkú. V hnutí BSP (KSP) bylo zapoljeno cel
kem 3,622 'praoovníkú ve 245 kolektivech, z tOlho 163 ko
lektivl1 je nositelem titulu (tj. o 34 kolektivů více proti 
roku 1976) a 82 o udělení titulu BSP soutěži. V rámci pl
něníprogramu komplexní sociaJistioké racionalizace 
pracOvalo v resO'rtu celkem 69 korrnplexních racionalizač
ních brigád (KRB), které vyřešily 63 úkolů a celkový 
přínos činnosti KRB pro zvýšení výkonů byl 1516 tis. Kčs 
a k úspoře nákladů 1252 tis. Kčs. V rozvoji zlepšovatel
skéJ1.o hnutí bylo dosa,ženo zvýšení proti ro'ku 1976 v pOIČ
tu ,pod,aných ap'řijatý'ch zle,pšovacích návrhů (ZN) o té
;měř 10 % (,podáno 231 ZN, piři:jato 155 ZN), spolelčenský 
'prospěch z prvního, roku využívání však vzrostl pouze 
o 1,3 %na hodnotu 1392 tis. Kčs. Celko'vá hodnota spl
něných závaz,ků předstaVUje 14977 tis. Kčs, z toho splně
né závazky uzavřené napře'kro-čení plánu výkolnú činily 
1278 Us. Kčs a na úsporu nákladl1 proti plánu vzrostly 
pro,ti roku 1976 o 22 % lna 72a tis. K,čs. Hodnota závaz
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ků nevýrobního chara'kteru (,brigády, akce Z, pomoc NV, 
zlepšování pracovního prostředí aj.) vzrostla 'v reso-rtu 
rpwti roku 1976 o 42 % na 2312 tis. Kčs. 

V celoresmtní socialistické soutěži o Rudý prapor 
p,ředsedy ČÚGK a 'předsednictva CVOS pracovn!lků stát
ních orgánů, poeně'žnictví a zahranúĎního obchodu za rok 
1977 byl podle soutěžních kritérií vyhodnocen jako neij
lelpší národní podnik Geudézie Op'ava, kterému byl pTO
pů'j'čen Rudý prapor, udělen čestný di,plom a peněžitá 
odměna. 

Výsledky dobré práce organizace, vy,plývajíocí zejména 
z těsné a účinné s'polupráce podni,ku se stranickou, od
borovo,u orga'nizací a dalšími složkami Národní fronty, 
l:ze stručn.ě charakt,erizovat těmito skutečnostmi. 

Podnik spInU všechna kritéria soutěže o Rudý prapor. 
Zeljména je třeba vysoce hodnotit ,komplexní zabezpečení 
ú:kolů souvisejících se zaváděním no'vého racionál!Ilího 
systému evidenoe nemovitostí. Tyto úko'ly byly zabez\pe
čeny nejen p'ře'd te,rmínem,ale komplexně ve velmi 
dobré součinnosti se zemědělský:mi orgány a organizace
mi a se stranickými orgány v kraji a nkr'esech. Pěkných 
výs.led'ků bylo dosaženo v oblasti v!Ilitropodnikového ří·· 
,zle!Ilí a řízení wZivoje iniciativy pracujících. Úkoly ro,ční
ho 'programu KSR byly překroče!IlY, zejména byl· vy'soce 
překročen ukazatel úspory nákladů, a to jednak d'Í,ky účel
né 'kombiU'lci geodetic'kých a fotogrammetrických metod 
a snížení chybovosti v p!rncesu číselného 2lpracová!ní p:ři 
tvorbě a údržbě základní mapy velkého :měiřít1ka, jednak 
v procesu automatizované aktualizace, o,perátu evi'deIHce 
nemo-vitostí. Racio-nalizační úsilí se projevilo i na ús,e
ku normotvorné činnosti a v rozvoji zle!pšovatelství. Vy
u.žití :základních prostředkú bylo velmi do'bré zejména 
u f,otogrGlmmetrických přístrojů. Aktivlní účast pracO'vní
ků 'podni1ku na plnění celO'podnikových úkolú byla vý
znamně usměTňována 'především "Programem je,dnotnéhJ 
postupu stranioké organizace KSČ, společ,enských 01'

gani1zací a hospodářského vedení při realizaci plánu 
v roce 1977". 

Systematicky řízený rozvoJ iniciativy přispěl k plnění 
společensky významných závazkťt, napr. sdružených zá, 
va:zků v oblasti zkvalitnění ochrany a evidence země
dělského .půdního fondu a v oblasti zlepšování slu~b 
obyvatelstvu, dále, ke zvyšová'ní kvality prací a rozvoji 
soutěže 10 právo samokontroly. Došlo k ro'z'Voji hnutí 
BSP,a,ktivně ,pracovaly komplexní racionalizační brigády, 
k významnému rozvoji došlo v oblasti zlepšovatels'kého 
hnuU, takže se podnik zařadil v počtu podaných zlepšo
vac!ch návrhťt (vpl'epočtu na 100 pracovnlkťt) mezi nej
le'pší v resortu. 

Na druhém místě v oelores,ortní SOCialistické soutě'ži 
byl vyhodnocen národní podnik Geodetický ústav Praha, 
kterému 'hylo uděleno čestné uznání. 

Podnik 'splnilvše'chna ikritéria soutěže 'O Rudý prapor. 
Zejména je třeba vysoce hodnotit úspěšné úsilf vyvinuté 
k 'zabe,zpe,čení chodu T,esortnrhiQ počítače EG 1030 a vy
soké využití automatiaké vÝlpočetn! a zo,brazo,vacl tech
niky ve vÝlpočetnLm středisku, Jakož i dalších základn!ch 
prostřed,ků pOdniku (elektronických dálkoměrů ,a ta
chymetrťi). Pláno~ané ukazatelle pvogramu KSR byly pře
kro,č,eny. Podniik úspěšně plní úkoly 'vy,plývajícl z meziná
rodních dohod, zejména v rámci spolupráce geodetic
kých služe'b socia'listických států. V roce 1977 se oproti 
'předchozímu období zvýšila úroveňřLdící práce. V těs
né spolupráci stranické a ,odborové organtzace ·a hospo
dářského vedení podniku se 'zvýšil rozvoj iniciativy 'pTa
cUjí'Cích, zaměřený mimo jiné zváště na pOdcnyoení ini
ciativy mladých pTacovníkiL Podnik zabe,zpečuje v doho
dě s OV KSČ a ONV Prah" 7 i úspěšný rozvo'j mimo
pracovní ,angažovanosti praciQvníiků podniku. Došlo 
k rozvoji hnutí BSPa zvýšil se p'řínos činnosti ,komplex
ních r.acionalizačních brigád, rezervy jsou ještě v roz
viQji zlepšovatelslkého hnutí. Z'lepšila se popula'rizace a 
propagace výsledků iniciativy a jsoupři:pravována -opa
tření k rozvoji novýoh fomm iniciativy a ke zK'valitnění 
vnitropodnikové soutěže. 

Podle komplexních hledisek pro udělení Čestného 
uznání vlády ČSSR a ÚRO za mimořá'dné výsledky 'pra
cOlnní iniciativy na po'čest 60. výwčí VRSR, stanovený'c'h 
usnes'ením vlády CSR č. 't88/1977 a resortními "hlavními 
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směry iniciati'vy, dosáhl neijlepších výsledků národní pod
nik Geodézie České Hndějovice. 

Plánované úkoly podnik úspěšně splnil; přitom je tře
ba ocenit komplexní zabezpečení úkolů souvisejících se 
zaváděním nového systému evidence nemovitostí, mezi
krajové výpomoci podniku a zapojení podniku do ře
šení závažných úkolů resortnlho charakteru. Plánované 
ukazatele programu KSR byly vysoko překročeny, přesto
že došlo k podnikem nezaviněnému nižšímu nasazen! ně
kterých základních prostředkú. Využití základnIch pro
středkú má rezervy ve fotogrammetrii, naproti tomu 
u elektronických dálkoměrů je již tradičně velmi dobré. 

Kvalita výrobků a služeb je na vysoké úrovni a nejsou 
podstatné rozdíly mezi jednotlivými pracovišti podniku. 
Úspěšně se rozvinula soutěž o právo samokontroly~ 

Podnik přispěl v rámci celého resortu ke zdokonalení 
řízení a organizace práce rozpracováním návrhu opatře
ní pro zlepšení vnitropodnikového řízení, je průkopní
kem zavádění komplexního systému řízení jakosti a je 
příkladem pro ostatní podniky při zvyšovánI celkové 
efektivnosti hospiodaření. Kvalitně piřipravlil a rozepsal 
i návrh plánu na rok 1978 a zpracoval vzorový celopod
nikový závazek, do nehož promítl všechny základní di
rektivy vlády CSSR a ÚRO pro rozvoj socialistického 
soutěžení, konkretizované pro podmínky resortu ČÚGK. 
Soustavně spolupracuje se stranickými, odborovými a 
mládežnickými orgány, byl jedním z iniciátorů celokraj
ského aktivu ke službám. 

Iniciativa pracujících přispěla k rovnoměrnému plně
ní plánu a ke splnění řady celospolečensky významných 
úkolů. Dalším rozvojem zlepšovatelského hnut! si pod
nik udržel přední místo v této oblasti v rámci resortu. 
Sdružené závazky přispěly ke zkvalitnění služeb, zejmé
na na úseku individuální bytové výstavby. Zvýšila se ná
ročnost v hnutí BSP a byly projednány konkrétní otáz
ky činnosti BSP na jednotlivých pracovišt!ch a jejich za
pojení do úkolů racionalizace. 

V oblasti zabezpečování programu komplexn! péče 
o pracující včetně oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci patří podnik k nejlepším v resortu. 

Výsledky pracovní iniciativy kolektivú resortu CÚGK, 
rozvinuté v roce 1977 na počest 60. výročí VŘSR, byly 
oceněny též udělením čestných názvů Vynikající kolek
tiv roku 1977 čtllřem kolektivům. Byly vyhodnoceny a 
oceněny tyto nejlepší kolektivy: Středisko geodézie Pí
sek, BSP reprodukční1ho oddílu Geodézie, n. p., Liberec, 
Středisko geodézie Jihlava, Středisko geodézie Opava. 

Pracovníci resortu ČÚGK pokračuj! v roce 1978 v roz
voji p'facovní a tvůrčí iniciativy a socialistickém 'Soutěže
ní a na počest 30. výročí Vítězného února uzavřeli a plní 
náročné socialistické závazky na kvalitativně vyšší úrov
ni, zaměřené na zabezpečení -hlavních úkolú roku 1978 
ve vysoké kvaliti:í a při dosahování vysoké efektivnosti 
hospoclaření. 

Ing. !třl Pecka, 
COGK 

Rozvoj pracovnej iniciatívy 
a socialistického súťaženia 
v rezorte SÚGK v roku 1977 

528 : 331.876 (437.6) 

Rozvoj pracovnej iniciatívy v rezorte Slovenského úradu 
geodézie a kartografie sa v roku 1977 rozvinul mi po
česť 60. výročia Verkej októbrovej socialistickej revo
lúci() a bol usmernený "Zásadami účasti pracujúcich na 
ríadení a rozvoji pracovnej iniciatívy na obdobie 6. pii.ť 
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ročnice". V tomto dokumente je zahrnuté okrem foriem, 
metád a zamerania účasti pracujúcich na tvorbe, rea
lizácii a kontrole plnenia hospodárskeho plánu aj spo
ločenské ocenenie zásluh organizácií, ktoré dosiahli mi
moriadne pracovné výsledky pri rozvíjaní pracovnej ini
ciatívy.

Pre roky 1976-1980 na ocenenie zásluh organizácií, 
boli zriadené vyznamenania: putovná Červená z_ástava 
SÚGK a P-SVOZ a Čestný diplom predsedu SUGK a 
p-SVOZ. Okrem týchto vyznamenaní Predsedníctvo 
SVOZ na rok 1977 schválilo udeli ť v rezorte "Čestné 
uznanie" vlády ČSSR a ÚRO za mimoriadne výsledky pra
covnej iniciatívy k 60. výročiu VOSR. 

Nadvazujúc na dobré výsledky v socialistickej sútaži 
v predchádza júcich rokocl1, vsetky organizácie sa pri
hlásili do rezortnej socialistickej súťaže uzatvorením 
3::\26 individualnych, 303 kolektívnych a 55 združenýcll 
socialistických závazkov. 

Celková hodnota splnených celorezortných socialistic
kých závazkov po ich spresnení a rozšírení z príleži
tosti konania IX. všeodborového zjazdu, .II. zjazdu SZM 
a na počest 30. výročia Víťazného februára dosiahla 
7137 tis. Kčs. 

Na plnení socialistických závazkov sa podiefalo 2613 
stálych pracovníkov rezortu z ,celkového počtu 2799, t. j. 
93,4 %. 

Najmasovejšou. formou socialistického súťaženia v re
zorte sú naďalej 'brigády socialistir:kej práce, v ktorých 
sa vytvára ovzdušie nadšeného tvorivého a obetavéllO 
prístupu k plneniu úloh. Každý rok v rezorte narastajú 
počty BSP a rozširuje sa počet ich clenov. V roku 1977 
v rezorte súťa;éilo 132 BSP, z toho 86 kolektívom bol 
prepožičaný čestný núzov BSP. V týchto kolektívoch je 
1096 členov, ktorl majú prúvo nosiť odznak 1. stupňa 
l bronzový), a z týchto sú 133 členovia, ktorí majú právo 
nosit odznak II. stupňa l strieborný J. 

Pri zabezpečovaní úloh na úseku vedeckoteclmického 
rozvoja a celkovej racionalizačnej činnosti pracovalo 
v rezorte 9 racionalizačných brigád.

Úspešne sa v rezorte rozvíjalo aj zlepšovatefské hnu
tie. Bolo podaných 117 zlepšovacích návrhov a začalo sa 
s využívaním 61 zlepšovacích návrhov. Celkový spolo
čenský prospech z využívania zlepšovacích návrllOV v re
zorte v roku 1977 predstavoval ,728 tis. Kčs. Dobré vý
sledky, ktoré sa v rezorte pri rozvoji vynálezcovského 
hnutia v 2. roku 6. paťročnice dosiahli, sú výsledkom aj 
dobrej súčinnosti spoločenských 'organizácií ROH, SZM 
a SVTS. 

V hospodárskych organizáciách rezortu sa začínajú 
rozvíjať aj nové formy socialistického súťaženia, ako je 
S .!i r a t 'o v s k é hnu t i e, a TI v o, v s k Ý s y sté m 
r i a den i a vše t k e i p r á c e. Hlavným posla ním sa
ratovského llllutia v rezorte SÚGK je zabezpečit vyhoto
vovanie geodetických a kartografických prácvo veY
mi dobrej kvalite. 

Po vyhodnotení socialistickej sútaže v rámci celého 
rezortu geodézie a kartografie a po schválení v Predsed
níctve SVOZ boli najlepším organizáciám udelené tieto 
vyznamenania: 
1. Putovná Červená zástava predsedu SÚGK aP-SVOZ 
národnému podniku G e o cl é z i a, P r e š o v za najlep
šie výsledky v celorezortnej socialistickej súťaži pre hos
podárske organizácie. 

Geodézia, n. p., Prešov súčasne s rozpisom progresív
neho plánu na rok 1977 pre hospodárske strediská a od-' 
diely rozvinul svoje závazkové lmutie na počest 60. vý
ročia VOSR. Do socialistickej súťaže sa zapojilo 629 pra
covníkov podniku z celkového počtu 638 stálych pracov
níkov, t. j. 98,6 % ,ktorí prijali 951 individuálnych 34 
kolektívnych a 13 združených závazkov. Celopodnikový 
závazok predstavoval hodnotu 1220 tis. Kčs, ktorú splni
li na 137,6 % v hodnote 1678 tis. Kčs. 

V objeme geodetických a jcartografických prác ktoré 
sú jedným zo základných kritérií socialistickéh~ sÍl ťa
ž~nia _na udelenie Červenej zástavy, tvorivým úsilím 
vsetkych pracovníkov splnili celoročný plán na 1025 % 
čo ije ? 1,120 tis. Kčs viac ako určoval plán. V objem~ 
geodetlckych a kartografických prác hradených zo štát
neho rozpadu splnili ročný plán na 102,3 qiJ, čo pred

stavuje vyprodukovanú hodnotu 509,2 tisíc Kčs navine. 
Ročnú produktivitu na pracovníka. za rok 1977 splnili 
na 102,3 %. 

V roku 1977 sa v n. p. Geodézia, Prešov, úspešne roz
víjal'O Sar,atovsiké hnuNe, ktorého ciefom bolo zabe71pe
čiť vyhotovanie geodetických a kartografických prác 
olJjeclnávateYom v takejkvalite, aby ich mohli úplne a 
pohotovo využívať pre rozvoj nášho národného hospo
dárstva. 

Ing. Fedorovi P u r d e Š o v i, pracovníkovi n. p. Geo
dézia, Prešov, bol udelený čestný odznak ZSSR "V í t a z 
s o c i a 1 i s t i c k é h o s ÍI ť a žen i a 1 97 7" za uplatňo
vanie sovietskych pokrokových metád práce. 

Priaznivé výsledky, ktoré dosiahla Geodézia, n. p., Pre
liov, sú odrazom správneho uplatňovania a realizovania 
rozpracovania záverov XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS na 
podmienky podni,ku a rozpracQlVania uzne'sení vyšších od
borových orgánnv. K dobrým výsledkom v hospodárenI 
podniku prispela o'krem 'kvalitnej riadiacej, organizátor
skej a 'kontrolnejpráce aj d!QIbre, ro'zvinutá pmcovná ini
ciatíva a závaz:lmvé hnutie na počesť 60. výroči,a VOSR a 
IX. všeodborového71jazdu, ako aj dobrá spolupráca vedenia 
organizácie so ZO KSS, ZV ROH a ZO SZM a ostatných 
spoločenských organizácií pri plnení všetkých pOliticko
-hospodárskych úloh a v ideovovýchovnej činnosti. 
2. Čestný diplom predsedu SÚGK a P-SVOZ K r a j s ke j 
správe geodézie a kartografie v Banskej 
Bystrici. 

Pracovníci KSGK vychádza júc z úspechov JI rozvoji 
pracovnej iniciatívy v roku 1976 sa ešte iniciatívnejšie 
zapojili do socialistickej súťaže a prijali na počesť 60. 
výročia VOSR socialistický závazok eV celkovej hodnote 
229 tis. Kčs a uzatvorili 64 individuálnych, 15 kolektív
nycll a jeden dlhodobý združený socialistický závazok. 

Socialistické závazky zamerali na plnenie a prekroče
nie úloh vyplývajúcich ZD štatútu KSGK. Hlavnou a naj
clélležitejšnu úlohou bolo zlepšenie kvality súčasného sta
vu geodetických a kartografických prác v súlade so zá
vermi oktábrového pléna ÚV KSČ, napomáhať k racio
nálnemu využívaniu ochrany poYnohospodárskeho pi'id
neho fondu a zlepšeniu služieb obyvatefstvu a organizá
ciám. Dalej to boli závazky zamerané na clobudovanie 
všeobecných dOkumentácií, viazanie zbierok právnych 
listín, pomoc pofnohospodárskym závodom a národným 
výborom, na zlepšenie pracovnéllO a životného prostre
dia. 

Vp-l'kú pomoc KSGK poskytla poYnohospodárskym zá
vodom pri budovaní podnikovej evidencie pOcty. Na tých
to prácach sa podstatnou mierou podieYali pracovníci 
najma pri zabezpečovaní evidenčných máp, a to origi
nálov v počte 7523 listova 23070 kápií. 

V koordinácii geodetických a kartografických prácje 
činnost KSGK dobrá, a to zásluhou intenzívnej činnosti 
a lepšieho využívania lesohospodárskych máp pri tech
nicko-hospodárskom mapovaní a preberaním výsledkov 
skoršie mapovaných intravilánov do operátu EN. 

Zvýšenou kontrolnou činnostou a intenzívnejším do
hY~dom na vykonávanie geodetických a kartografických 
prac aj II mimorezortných organizácií dosahujú zlepšo
vanie kvality geodetických a kartografických prác. 

Pracovníci rezortu Slovenského úradu geodézie a kar
tografie pokračujú v socialistickom sútažení aj v roku 
1978 na počesť 30. výročia Víťazného februára a vyna
ložia maximálne úsilie pri zabezpečovaní úloh roku 1978 
a celej šies1:ej patročnice. 

V zmysle Zásad účasti pracujúcich na riaclení a roz
voji pracovnej iniciativy v rezorte SUGK nn obdobie tl. 
paťročnice boli v rezorte ocenení aj jednotlivci. 

Díla 14. 4. 1978 nám e s t n í k P r e d sed u a p r e d
sed n í č k a S V O Z pracovníkov štátnych orgánov, pe
iíažníctva a zahraničného obchodu, odovzdali rezortné 
vyznamenanie "N a j lep šíp r a c o v n í k rez ort u 
S Ú G K" za mimoriadné pracovné výsledky dosiahnuté 
v roku 1977 nasleclovným pracovníkom: 
Ing. Anton B I a š k o - ved. meračského oddielu, Geo

dézia, n. p., Bratislava 
Ing. Tibor J a v u rek - vedúci sŤreldiska geodézie, SGK 

Bratislava 
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JUDr. Vladimí.r V n l' s i k - veclúci sekretariátu preclse
lIu SÚGK 

Andrej Bojtín- K o v Ú Č - samostatný geodet, Geodézia, 
n. p., Bratislava 

Etela K o z I í k o v á - samostatná referentka, Geodé
zia, n. p., Bratislava 

Ing. Jozef Fa š i a n g - vedúci prevádzky inž. geodé
zie, Geodézia, n. p., Zilina 

Ing. MHan Z a j a c - vedúci geodet, Geodézia, n. p., 
Zilina 

Ondrej V i r č í k - vedúci mel'ačského oddielu, Geodé
zia, n. p., Prešov 

Mária R i č á I k o v á - ved. ref. ekonomiky práce, Geo
dézia, n. p., Prešov 

Vendelín Z e len k a - samostatný geodet, Geodetický 
ústav, n. p., Bratislava 

Ing. 	Drahomír Š tec her - technicko-výrobný námest
ník riaditera, Slovenská kartografia, n. p., Bratislava 

Ing. Gabriela Pavl1ková, 
Slovenský úrad geodézie a kartografie 

PODNIKOVÝ SOCIALISTICKÝ 
ZÁVAZEK na počest 30. výročí 
Vítězného února ZA VYSOKOU 
EFEKTIVNOST A KVALITU 
VEŠKERÉ PRÁCE - 1978 

Pracující Geodézie, n. p., Liberec zhodnotili úspěšné 
splnění výsledků rozvoje iniciativy k 60. výročí Velké 
říjnové socialistické revoluce a současně projednali 
úkOly hospodálského plánu podniku na rok 1978. V ná
vaznosti na docílené výsledky v roce 1977 a plnění dlou
hodobého celopodnikového socialistického závazku uza
vřeného v roce 1976 pod heslem 

"Za vysokou efektivnost výroby a kvalitu veškeré práce" 
nastupují do třetího roku 6. pětiletky s těmito socia
listickými závazky 
na počest 30. výročí Vítězného února 

a 25. výročí sjednocené geodetické a kartografické 
služby CSSR 

1. 	 Zajištění souhrnných ukazatelů plánu 

1.1 	 Plánovaný nárůst výroby v roce 1978 o 4,5 % zajis
tíme zcela zvýšením produktivity práce. 
Konkrétními racionalizačními opa1řeními bude po
kryto 81 % plánovaného přírustku výroby. 

1.2 	 Racionalizačními opatřeními v autoprovozu a ve 
využití motorových vozidel snížíme spotřebu po
honných hmot proti minulému roku o 14,3 %, t. j. 
snížení nákladů za pohonné hmoty a mazadla o 75 
tis. Kčs. 

1.3 	 Náhradou plastick}'ch hmot a mil' f)ľiá líl z dovozll 
z kapita listických států tuzemskými výrobky uše
tříme 155 tisíc rl evizových Kčs. 

1.4 	 Růst efektivnosti geodetických a kartografických 
výkonů zabezpečíme s cílem dosáhnout proti roku 
1977 nárůst zisku o 5,7 %. 

2. 	 Zajiitění věcných úkolů 

2.1 	 Racionální systém evidence nemovitostí uplatíme 
v dalších 4 okresech (Louny, Most, Teplice, Úst! 
n. L.) a vytvoříme podmínky pro zkrácení konečné-
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ho termínu zaváděnl racionálníhu systému eviclnn· 
nemovitostí o 1 rok, t. j. do konce 1979 ve všech 
okresech Severočeského kraje. Za tím účelem: 

2.11 	 Prohloubíme spolupráci s orgány národních výborů, 
s orgány a organizacemi socialistického zeměděl
ského a lesního sektoru při řešení ochrany a vý
voje zemědělského a lesního půdního fondu s cí
lem ukončit zjišťovací činnost o změnách do 31. 3. 
1979 a rozhodovací činnost do 30. 6. 1979. Zajistí 
me technickou pomoc zemědělským organizacím při 
údržbě podnikových evidencí půdy. Iniciativu zú
častněných pracovníků zaměříme na týmové řešení 
v rámci komplexních racionalizačních brigád a na 
uzavírání sdružených socialistických závazků. 

2.12 	 Soulad evidence nemovitostí se skutečným stavem 
zabetz;pečíme 'průběžnou údržbou na základě prohlou
bení racionálního sběru informací 

ze správních rozhodnutí 
z fyzických inventur zemědělského půdního 
fondu 
z podkladů pro tvorbu zemědělské hospodářské 
mapy 

z informačního systému GK a informačních sy

stémů jiných resortů 

z leteckých snímků. 


Komplexní racionalizační brigáda evidence nemo
vitostí spolu s kolektivy socialistické práce dobu
dují a budou realizovat l{Qmplexní racionální sy
stém sběru informací o změnách v nemovitostech. 

2.13 	Zemědělské hospodářské mapy 1: 10 000 dodáme 
pro 22 socialistických zemědělských organizací ve 
výměře zemědělské pi'!dy 107547 ha. 

2.14 	 Zvýšíme na trojnásobek počet listů pozemkových 
map převedených na plastické folie. To znamená, že 
v roce 1978 zaktualizujeme a převedeme 1500 ma
pových listů. Zkrátíme výrobní cyklUS na 3 měsíce 
s cílem zamezit duplicitám při aktualizaci pozem
kové mapy evidence nemovitostí. 

2.15 	 Ve všech okresech Severočeského kraje ve význam
ných centrech osídlení a střediscích obvodního a 
místního VÝ'znamu, za Ú'čelem zpřísnění ochrany ze
mědělského půdního fondu, zobrazíme v potzemko
vých mapách evidence nemovitostí hranice zasta
věných územÍ. 

2.16 	 Zavedeme automatické snímání změnových dokladů 
psaných písmem OCR-B, tím zabezpečíme plynulost 
dodávek pro počítač, zjednodušíme styk v PVT, sní
žíme chybovost vstupních údajů a zamezíme odní
mání změnových dokladů ze střediska geodézie. 

2.2 	 Zlepšení služeb obyvatelstvu budeme zabezpečovat 
dí'lsledným plněním sdružených socialistických zá
vazků na pomoc stavebníkům rodinných domků a 
plněním socialistických závazků k splnění rozpra
covaných závěrů 7. pléna ÚV KSČ o službách s cí
lem uspokoiovat požadavky na vyhotovení: 
_ geometrických plánů pro bytovou výstavbu do 

1 	měsíce, ostatní do 3 měsíců [mimo okres fa
blonec) 
VyplSY a opisy z evidence nemovitostí buď na 
počkání nebo do 1 týdne 
údaie o bonitních třídách pozemků a identifi 
kací do 1 měsíce, preferované případy do 10 
dnů 

2.3 	 Při vyhotovování geometrických plánft pro socialis
tiC'ké organizace lip latníme proje·kt Zlpracovaný 
komplexní raciona!iza'ční brigádo~l. Organizačně za
lJezpečíme, aby pro zprac'ování geometJ'ic~ýc'h plá
nů po investiční výstaVbě byl dúsledně využíván in
formační sy.stém geo-dézie a kartogl"afie (geodetioká 
dokumentace ctaveb 1 s cílem snížit počet nevyří
zených z3.káze,k o 20 % proti roku 1977 a docílit 
dalšího zkrácení dodacích lhůt. 

2.4 	 V souladu s rozpracováním 6. pléna Ov KSČ zabez
pečíme geodetickými pracemi centrálně a krajsky 
sledované stavby. Za tím účelem zabezpečíme plně
ní inovačních programů 
- zavedení automatizace geodetických a karto

grafických prací na všech nově zahajovaných 
stavbách 
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zavedení metody přechodných stanovisek pro 
vytyčování a plnění sdružených socialistických 
závaz:ků podle harmonogramu výstavby a 
spolupráce odpovědných geodetů investora, pro
jekt,anta a dodavatele. 

Zajistíme výchovu dalších odpovědných geodetů a 
rozšíříme jejich počet o čtyři. 

2.5 	 V dokumentační činnosti přepracujeme přehlednou 
evidenci na SMO-5 a nově uspořádáme údaje o bo
dových polích na dalších 380 mapových listech 
s cílem dosáhnout 50 % úspory času při sdělování 
a vedení údajů. Pro jednotlivé okresy rozpracuje
me a realizujeme koncepci rozvoje všeobecné do
kumentace zejména s ohledem na komplexnost 
sběru informací o změnách v evidenci nemovitos
tí, na vydávání informací, na průběžnou přípravu 
zakázek a založení operátú a práci s mikrofiší. 

2.6 	 Zkrátíme termíny 2 dokončovaných zakázek tech
nicko-hospodářského mapování a to lokalitu Bole
tice o 6 měsíců, lokalitu Proboštov o 2 měsíce. 
Sdruženými socialistickými závazky zabezpečíme 
dodržování výrobních harmonogramů vnitřní a vněj
ší kooperace a celého výrobního cyklu obnovy map 
velkých měřítek. V rámci časových úspor ve vý
konech mapování zvýšíme objem výroby o 300 ti 
síc Kčs. 

3. 	 Zajiiítění výsledki't rozvoje vědy a techniky 

3.1 	 Komplexní racionalizační brigády v úzké spoluprá
ci s kolektivy socialistické práce zaměří svoji ak
tivitu k odhalování a využívání rezerv a zdrojů 
růstu produktivity práce. K tomu budou důsledně 
uplatňovat metody komplexní socialistické racio
nalizace a soustředí se na řešení vypsaných tema
tických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele se za
měřením llia: 

rozšíření fotogrammetrických metod pro tema
tické mapování a speciální účely 
zdokonalení fotogrammetrických metod p'ři 
tvorbě, údržbě a obnově map velkých měřítek 
využití vybr:mých základních prostřed'ků 
pomoc při aktualizaci podnikmrých eviden
cí půdy, sběr informací o změnách v zeměděl· 
ském půdním fondu, pohotovou aktualizaci úda
jů evidence nemovitostí a využívání evidence 
nemovitostí zejména pro potřeby rozvoje země
d,ělské velkovýroby 
zdokonalení systému řízení jakosti 
postupné zavádění a roz!šiř'ování automatizo
vaného systému řízení 
zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví. 

3.2 	 Urychlíme zaváděni výsledků vyřešených vědecko
výzkumných úkolů. Zvýšenou pozornost budeme vě
novat především technicko-ekonomickému zhodno
cování docílených výsledků po zavedení do praxe. 
V roce 1978 zajistíme splnění 5 realizačních projek
tů. Z iniciativy pracovníků kartografie uplatníme 
při tvorbě SMO-5 využití aktualizovaných pozem
kových map na PET foliích. 

3.3 	 Splníme úkoly komplexní socialistické racionaliza
ce podle projektů zakázek a předběžných kalku
}ací. Zavazujeme 'Se 'ke komplexnímu n3plnění pro
gramu rozvoje, tvorby a realizace vynále1zů a zlep
šovacích ná'vrhtl s cílem dosáhnout během pětiletky 
10 % meziročního nárůstu v počtu podajných zlep
šovacích návrhů i v společenském prospěchu. 

4. 	 Závazky pro zvýšení kvality geodetických a kar
tografických výkonů 

4.1 	 Zvýšíme kvalitu geodetických a kartografických vý
konů dalším zdokonalením a dtlsledným uplatně
ním organizačního systému řízení jakosti. 

4.2 	 V návaznosti na zkušenos'.i z minulého roku prově
říme a doplníme stávající O'snovy kontrol, rozší
říme zkušenosti se Saratovským systémem řízení 
jakosti, v hodnocení kvality, v soutěži o právo se
bekontroly. Zvýšíme počet pracovníků O'právně-
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nýcll . označovat své prúce "Ručím za kvalitu 
své práce" o 30 pracovníkú. 

4.3 	 Vyřešíme a do praxe zavedeme soubor opatření vy
plývající ze zásad Lvovského systému řízení ja
kosti ve výkonech mapování, evidence nemovitos
tí a v kartografii. 

4.4 	 Zabezpečíme cílevědomé a soustavné politicko-od
borné vzdělávání pracovníků a přezkušování prak
tických znalostí a dovedností. 

4.5 	 Budeme předcházet vzniku nekvalitní práce dal
šími technicko-organizačními opatřeními, zejména 
zvýšeným rozsahem preventivních kontrol a zabez
pečováním kvalitní a včasné údržby přístrOjů a 
měřických pomúcek. Na základě analýzy docíle
ných výsledkú budeme zajišťovat potřebná opatře
ní na odstranění příčin nedostatků a ideově vý
chovnou činnost mezi pracujícími. 

5. 	 Zdokonalíme systém vnitropodnikového řízení 

5.1 	 Dobudujeme normativní základnu pro automatizO'
vané zpracování předběžnýcll kalkulací zakázek a 
pro sledování docílených výsledků. Vytvoříme pro 
dlouhodobé plánováni souborné normy na souhrn
né měrné jednotky podle typových projektú. 

5.2 	 Zabezpečíme vyhotovení předběžných kalkulací 
všech rozhodujících zakázek podniku v návaznosti 
na plánovací termíny jako podklad pro rozpis pro
váděcího plánu na rok 1979. 

5.3 	 Postupně převedeme a dobudujeme automatizova
ný systém předběžných a výsledných kalkulaci za
kázek a jejich porovnávání na počítač EC 1030. 

5.4 	 Upevníme plánovací disciplínu a v celém procesu 
řízení dodržíme kalkulace zakázek iakO' Výchozí 
podkl,ady pro uplatnění chozrasčotu, řízení časové
ho prúběhu výrobních cykltl a úkolů komplexní 
socialistické racionalizace. 

5.5 	 Zlepšení sociálních a pracovních podmínek Zajis
tíme plněním Komplexního programu péče o pra
cující a opatřením na úseku bezpečnosti 3 ochrany 
zdraví. 

Prohloubíme všechny formy socialistického soutěžení 

1. 	 K zabezpečení úkolů roku 1978 je uzavřenO' 375 zá
vazků, z tohO' 13 střediskových, 49koilelktivníc'h a 14 
sdružených, které budeme důsledně plnit a vyhod
nocovat: 
a) závazky na překročení plánu 589000 Kčs 
b I závazky na úsporu nákladů 309000 Kčs 
c I závazky na plnění jmenovitých 

úkolů 277 500 Kčs 
dl závazky na překročení racionali 

začnich akcí 232800 Kčs 
e 1 závazky na pomoc národním výborům, 


odborná pO'moc zemědělským závo
dtlm, plnění programů Národní 

fronty 11307 SH 

fl zá'vazlky na zlepšení pracovníhO' 
prO'středí 2541 SE 

g I závazky na akce "Z" - plnění 
vO'lehních programů Národní fronty 7242 SH 

h I závazky na pomoc zemědělství při 
skHzňových plracích 1543 SH 

il závazky na sběr želeZlného šrotu 1160 kg 
j] závazky na sbělr Železného šrotu 1160 kg 

CelkO'vá llodnota uzam'elných závalzků 1 644000 Kčs. 
2. 	 Socialistické soutěže se svými závazky zúčastňuje 19 

kolektivů socialistické práce a 4 kOlektivy, které 
O' propújčení titulu kolektiv 'socialistické práce sou
těží. Ve smyslu zásad vlády ČSSR a ÚRO pro činnost 
brigád, dílen, provozů, závodů, podniků a prtlkopní
kil socialistické práce budeme rozvíjet soutěž o zí
skání čestného názvu provoz [středisko I socialistic
ké práce a na základě dlouhodobého socialistického 
závazku "Za vysokou efektivnost a kvalitu veškeré 
práce" k zabezpeční úkoll! podnikU v 6. pětiletce 
usilovat o získání čestného titulu Podnik 'sloCÍla
listické práce. 

3. 	 Na podporu rozvoje iniciativy pracu jících je organi
zována vnitropodniková a středisková soutěž, jejíž 
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kritéria stanoví příloha Č. 2 kolektivní smlouvy na 
rok 1978 - "Směrnice pro rozvaj iniciativy pracují 
cích a socialistické soutěže". V sauladu s touto směr
nicí zvýšíme náračnast pra vyhadnacování jednotliv
ců, kolektivů a spolu s hmotnau zainteresovaností vě
nujeme zvýšenou pozornost morálnímu ocenění vy
konané práce. 

4. 	 V zájmu zkracování cyklu věda-výzkum-výroba
-užití při uplatňování vědeckotechnického rozvoje 
v podmínkách našeha podniku, prosazení inovačních 
programů a účinné spolupráce zúčastněných mimo
podnikavých a mimaresortních činitelů razšíříme tý
movau spolupráci v komplexních racionalizačních bri
gádách a specialisty z ostatních advěiví zejména na 
úseku registru evidence nemavitastí a inženýrské 
geadézie. 

5. 	 Nadále budeme podporovat 'Osvědčené formy sdruže
ných závazků, a to zejména v oblasti: 


služeb obyvatelstvu 

uspakojavání potřeb zemědělství 


- investiční výstavby 
- kooperací, zkracování a plnění výrabních cyklů 

6. 	 Pabačky České vědeckotechnické společnasti, ZD ROH 
a ZD SSM spolu s vedením podniku uzavřer
ly dahadu o spolupráci, jejíž závazky význačnou mě
rou přispějí k všestrannému rozvaji tvůrčí iniciati 
vy pracavníků a plnění razvajových úkolů podniku. 

7. 	 Vedoucí hospadářští pracavníci se zavazují ve spalu
práci s ROH, SSM, ČVTS zabezpečit řízení razvoje 
socialistické iniciativy jaka neoddělitelnau saučást 
řídícího procesu, vytvářet soustavně podmínky pro 
razvaj iniciativy pracujících, odstraňavat farmalis
mus, zlepšit infarmovanost a účast pracujících na 
řízení a věnavat větší pazornost saut,ěžení mladých 
pracavníků. 

8. 	 Hodnocení sacialistických závazků bude předmětem 
veřejné kontroly razvoje iniciativy pracujících. V prů
běhu roku budau socialistické závazky na 'Odborových 
úsecích a střediscích upřesňovány a kankretizovány 
v návaznasti na rozpis jmenavitých úkalů. 

9. 	 Tímto socialistickým závazkem se přihlašujeme da 
resartní sautěže a "Rudý prapar" předsedy Českéha 
úřadu geodetickéha a kartografickéha a předsednic
Na Českého výbaru odborovéha svazu Čestné uzná
ní k 30. výračí Vítězného února za vynikající vý
sledky v sautěžení o vysokou efektivnost a kvalitu 
veškeré práce. 

Usneseni 

z celopodnikové konferencer ROH, n. p., Geodézie Libe
rec. 

Podniková konferrence ROH projednala činnast ROH na 
podniku od poslední konference kanané dne 23. 9. 1977 
v Ústí nad Labem a kanstatavala, že úkaly uložené usner
sením z této konferencer byly splněny. 

Díky aktivnímu přístupu všech pracujících podniku 
k plnění úkolů hospadářského plánu roku 1977, se pa
dařilo úkoly roku 1977 splnit a překročit ,a vytvařit tak 
dobré předpak lady ke splnění úkolů roku 1978. Na 
úspěšíCh roku 1977 má svůj padíl socialistická soutěž 
razvinutá na počest 60. výra čí Velké říjnavé sacialis
tické revoluce a iniciativa pracujících, která se stala 
nedílnou saučást! řídící práce v našem podniku. 

Na padkladě dnešníha jednání delegátůcelapadnika
vá kanference 

1. 	 Schvaluje 
Zprávu o činnosti PV ROH a práci ROH v podni
ku za uplynulé 'Období 
Kale,ktivní smlouvu na rO'k 1978 se všemi příloha

mi daplněnau o změny přijaté na dnešním jednání 
Socialistický závazek pracovníků n. p. Geodézie 
Liberec na rak 1978 vyhlášený na počest 

30. výračí Vítězného února a 25. výročí sjedno
cené geadetické a kartografické služby ČSSR. 

Geodetícký a kartografický obzor 
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Socialistický závazek na rok 1978 je přihláškau pra
cujících padniku da sautěže a Rudý prapar předsedy 
Českého úřadu geodetickéha a kartagrafického a před
sednictva Českéha výboru adbarovéha svazu Čestné 
uznání k 30. výročí Vítěznéha února v roce 1978. 
Plněním svéha dlouhadabého sacialistickéha závazku 

"Za vysokau efektivnast a kvalitu veškeré práce" k za
bezpečení úkalů Geodézie, n. p., Liberec v letech 6. 
pětiletky budeme usilovat a získání čestného názvu 
"Padnik socialistické práce". 

2. 	 Ukládá: 
1. 	 všem delegátům 

-	 seznámit se zavery a usnesením kanference 
členskau základnu ROH na padniku 

2. 	 ZV ROH 
aj Doplnit již přijaté plány aktivity ROH na rok 

1978 a závěrry téta kanference. 
b) 	Dále prahlubavat sacialistickau sautěž a usměr

ňovat ji na plnění a žádoucí překračování věc
ných a ekanamických ukazaterlů haspodářskéhO' 
plánu. Zabezpečit veřejnau kontrolu plnění sa
cialistických závazků jednotlivci1 a kalektivů. 
Výsledky sout,ěže na pracovištích publikovat. 

c) 	Prohloubit podíl adborl! na haspadářském a 
saciálním rozvoji podniku v duchu zásad usne
sení IX. všeadbarovéha sjezdu. Těžiště téta prá
ce přenést na adbaravé úseky a zvýšit účinnast 
výrabních porad, jejich plánavitast a 'Organi
zační přípravu. Věnavat větší pozornast kan
trale a vyřizavání námětů a připomínek z vý
robních porad. 

d) 	 Dále prohlubovat ideolagickau výchovu členů 
ROH v duchu praletářského internacianalismu 
a mezináradní salidarity. 

e) 	Účinnou kantrolau a hospodařením s materiá
ly podílet se na realizaci úsporných opatření, 
zejména energie, pohanných hmat a materiálů 
dovážených z kapitalistických států. 

Delegáti podnikolJé konference 

NA POMOC RozvoJovfM ZEMíM 

Československá geodetická expedice 
v Liberii 

528 -	 057.21 /666/ 

Jednou z flOrem ,pomoci rozv,ojtovým zemím je spo 
lupráere na projekt,ech a vysílání exprertů - inž1e
nýrů, léikařů, vědců, pedagogů - do těchto zemí. 
Českoslovernská socialirsticlká republika sre rovněž 
podílí zmačnou měrou ma této pomoci. V jejím 
rámci se jí zúčastňujie též HydrlOprojrekt vypraco
váním projektů vlOdohospodářských staveb, jejichž 
realizace přináší rozvojovým z'emím mnohostranný 
užitek pro rozvoj energetiky, zemědě~ství a záso
bování tobyvatelstva vO'dou. V roce 1976 přijal Hy
droprojekt od OSN prostřednictvím podniku za
hraničního obchodu Polytechny nabídku ma vypra
Dování projreiktové dokumentace prO' stavbu přie
hrady 'na ř1ecer Mano - hraničním toku mezi Libe
rií a Sierra Leone v západní Africe. Projre!kt přred
pokládá vybudování sypané hráze 10 výšce asi 60 
metrů. 
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Talké gelQdeti Hydropmi'ektu sle zúčastňují vypra
cování pntřebných map,ových pOdkladů prn ,projek
tiQViQU dnkumentaci. Součástí nabídky byl ,požada
ve,k na vyhotovení tlQPografické mapy zátlQPového 
území o rozloze asi 900 km2 v měřítku 1:20000 a 
podrobnější mapy přehradního areálu a dalších ex
ponovaných míst o rozloze asi 30 km2 v měřrtku 
1:5000. Zároveň byl vyžádán průzkum dvou alterna
tivních přehradních míst včetně vytyčení hlavních 
os v terénu a zaměření říčních profilů. Koncept pro
jektu měl být dodán objednateli 12 měsíců po po
depsání smlouvy, z čehož vyplynul požadavek na 
předání mapového díla k projekčnímu zpracování 
do 4-5 měsíců od zahájení prací. 

Liberi,e i Sierra Leone jsou typickými rnzvojlQvý
mi zeměmi. Jejich ekonomilka je charakterizována 
nízkou úIlo'vní výriQbních sil, nedostatkem mode,r
ních výrobních prost,ředků, primitivním zleměděl
stvím a diQPosud nerozvinutým domácím průmys
lem. 

Odborníci iQboru geodézie a IQborů příbuzných 

jsou snustředěni 'většinou v Liberijské kartografic
ké službě (Liberian CartiQgmphic Servioe), rozdě
lené na odbor gleodézie (Divisinn iQf Geodesy), fo
tlQgrammetrie (Divis.\lQn lof PhotlQgrammetry), kar
tografie (Gart'ographic SoecUon J a reprodukce (Re
productiron Sectiron j. Hlavním posláním této insti
tuce je budování geodetických zá'kladů, vyhotovo
vání map a měř'ení pro různé prrojekty z'emědělské, 
dopravní, průmyslové, prro geologický průzkum aj. 
Vedle tohoto úřadu jreště existujre Ikatastrální úřad 
(Bureau of Lands and Survreys), který má za úkol 
vyhotovení map a plánů v1elkých měřítrek aparoe
laci pozemků. V Sl'erra Leone, je zřízena instituoe, 
mající název DirectiQrate Of Surveys and Lands, 
která zahrnuje obě uvedené činnosti. Vzhl'edem 
ke slabému p,ersonálnímu :obsazení vzdělanými a 
vycvičenými kádry i vybavením, přístriQji a !pomLlc
kami jsou tytro úřady do značné míry záviSlé na po
moci cizích zemí. Mfstníc'h odbornÍ'ků hlavně vyso
koškiQlá'kú je velice málo. 

Přestože se Liberie honosí, že je první rlepubli
kiQU na africkém Ikontinentu (formální nezávislost 
si získala již v roce 188'2), je dne,s plně IQvládána 
politicky i hospodářs1ky ISpojenými státy. Monop:o
listický kapitál doslova prostoupil hospodářstvím 
z,emě a velké kapitaUstické společnosti 'eXiploatují 
její přírodní bohatství. Vlády Liberire i Sirerra Leo
ne s'e snaží oposHení státníh'Ů sektoru zahraniční 
pomocí a půjčikaml. Proi'e1kt přehrady na řece Ma
niQ, na kterém se podílreli i č,eskoslovenští odbor 
nici, je t'ŮhiQ důrkazem. 

Aby bylo r'ňožno splnit úklQI v tak mimořádně 
krátké lhůtě, bylo nutno zajrstit spolupráci dalšfch 
sprecialiZJOvaných podniků a organizací, d,omácích 
i zahraničních, pro let,ecké snímkování, geodetic
ké práce v terénu, vyhotovení map a jejich repro
dukci. Krátce po pod,epsúní smlouvy odjrela na mís
tlO skupina expertů včetně 4 g,eod'etů. Po předběž
ném průzkumu území bylo rozhodnuto snížit ob
lem gelOdetic1kých prací v terénu na nejnižší únos
nou míru, vytěžit co nejvÍCe ze stávajících mapo
vých podkladů a nově ,poříz,ených leteckých sním
Iků a použít nejpokrlOkovější analytiCké fotlOgram
metrické metody. 

ZátiQPovéúz'emíbudoucí přehradní nádrže' je 
charakterizováno čl'en.itým zvlněným terénem s pře
vážině hustým .porostem. S výjimkou přrehradního 

místa, ležícího v blízkosti železnorudného povrcho
vého drolu, nemá tato oblast vybudlOvanou komu
nikační síť. Většina území je pokryta souvislým 
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dešťovým pralesem a bušem s ně:kolikapatrovým 
nerostem listnatých stromů akreřů. Ne'jnižší patro 
je tvořeno hustou změtí lian a trnlOvníků a s vý
jimkou maléhro počtu vyšlapaných a nleustále udr
Zíovaných úzkých stezrek pro pěší jre trerén těžklO 
prostupný. Přrevážná část charakteristických míst 
v zátoPiQvé oblasti včetně konce zátropy ve vzdá
lenosti asi 70 km od přehradního místa byla pro 
členy iexpedioe nedostupná. O vzdálrenějších mís
t'ech bylo získá'no jlen málo informací a jejich ná
vštěva byla z řady důvodll spojena se značným ri
zik'em. Rovněž zásobování pracovníků vodou a po
travinami v odlrehlých oblastrech by si bylo vyžáda
lo rozsáhlá a nálkladná opatřrení. Doprava osob a 
nákladů 'po ř,ece nebyla proveditelná. Říční kory
to o průměrné šlřce 100-200 metrů bylo tvořel1'o 
četnými mělčinami a preřrejemi se skalními výcho
zy. V období monzul1'avých dešťů (květren až říi'enj 
naopa1k říční dopravu znesnadňoval nesmírný vod
ní příval (2 až 3000 m3/s). 

Oba státy mají topografickou lpapu 1:50000 jaklO 
celostátní mapové dílo největšího měřítka. Prodob
ně jak'Ů v řadě dalšÍCh afrických států jsou tyto 
mapy vyhot,oveny metodou l,etecké flOtogrammetrie. 
Polohopisným základem map je řídká astronomlc
'ko-geodetická síť. Kvalita map i'e praměnlivá a zá
visí na hustlQtě a ,přesnosti bodového paIre , přístup
nosti tre,rénu a r'elativní důl<ežitosti maplOvaného 
území. Liberi'e i Sierra L,eone stály vždy v popředí 
zájmu hlavních Ikapitalistických velmocí pro své 
velké přírodní bohatství i ner.ostné zdroj'e. Z toha 
vyplynul zájem na zobrazení území těchto zremí 
dlOsti podrobnými mapami. Mapy jsou vyhotlovieny 
v příčném Mercatorově zobraz,ení (Univ,e.rsal 
Transverse Mercator - UTM), refer,enční 'pllOchou 
je Clarke-ův relipsoid lH80. Mapy mají zleměpisný 
rám, sekční listy js'Ůu zhruba čtvercové o rrozměru 
15' zeměpisné délky X 15' zeměpisné šířky (asi 
55 X 55 cm). Zatímco výškopis mapy 1:50000 Libe
rie Je vyhataven v metrické soustavě (základní in
trerval vrstevnic j,e 20 m, doplňující vrst,evnioe 10 
metrů), Sierra Leone má vrstrevnice v systému an
glických měr (intrerval 50 stop = 15 ml. 

Př,estože j'e v Libérii i Sierra Leoue. pod18 dostup
ných informací vybudována síť polohových bodů 

dlO 2.-3. řádu, 'nebyl na přístupných míst,ech žád
ný z těchto boMl k dispozici. Pmtrož,e smlouva ne
'spiecifiklOvala požadavky na 'polohlQpisný zálklad no
vě vw!kajícfho mapového díla, byllO rozhodnuto 
pracovat v místním souřadniciQvém systému, blíz
kém systému UTM a rovnoběžném s tímto systé
mem. RClZdíl obou soustav byl dán rnepřesnosti sou
řadniC výchozíhlO bodu, graficlky rodměřených 
z ma'py 1:50000. Od tohoto výchozího bodu, který 
sre nacháZiel v blíz!kosti přehradního místa, byl roz
vinut polyg,onový pořad 10 déle-e, asi 7 km. Konfi
gurace trerénu, hustý porost a obtížný přístup ne
umožň,ovaly rozšíření polygonového měření dále 
do zátopového územf. K t'omutlo polygonovému po
řadu, který byl základem pro další rozvinutí bodo
vého pole fotogrammetricklOu metodou, byla vzta
žena všechna další prolohopisná měř,ení. POlygono
vý p,ořad byl astronomicky orientován s přesností 
asi 10", délky stran byly zaměřeny las'e.r,ovým dál
koměrem AGA 700. 

Podstatně větší rozsah mělo výškové měření. Byl 
naJe'Zien jeden z nivelačních brodů při Ikomunikaci 
z hlavního města Liberiie do těžařské loblasti asi 
5 km od př'e'hradníhro místa. T,o umožnilo připOjit 
výšková měř,ení na systém absolutních nadmoř
slkých výš,ek, 'odvozených od vodočtu v přístavu 
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Monrovii. Pw zhuštění výšklOvého blOdovébo plOle 
bylo zaměř-eno asi 40 km t,echnlcké nivelace-, 
rrmolldy za slOučasnéh-o pros'ekávání st'ezky pro zá
měry o déloe 5 až 10 metru. DlOplňujícím výskavým 
měřením, které se ,pro tentoúčlel osvědčilo, byW 
měření barometrické. Při použití dvojioe mikroba
rometru Asc.ania Gb 5 a zav,edení me,tody uzavře
ného r,esp. vetknutéhlO pořadu s'e staničním baro
metrem bylo zaměřeno množství _podrobných terén
ních bodů, identifiikovaných na l'ewckých snímcích. 
Přesnos,t v uróení výšek těchtlO bodů, odhadnutá na 
± 1 až 2 metry, vyhlOvěla požadavku na vyh-otovení 
výškopisné sl-ož'ky topografic1ké mapy 1:2U 000. 

o,e,tailní průzkum dvou ,alternativních pi\ehrad
ních mí'st zahrnoval vytyčení a -přesné určení dél
ky lOsy hráze, zaměření podélného profilu a g,eo
llOgických sond. K Mmuto úóelu bylo nutno s množ
stvím domovodýcll dělníku prosekat pruh lesa 
v délce asi 1,2 km čl stále< tento průsek udržovat. 
V podmínkách tropickéh-o dešťového pralesa d-o
chází k v-elmi rychlému růstu vegetace, zejména 
příz'emních Ikřovin a Han, a tím i znesnadnění veš
kerých prací. 

Hlavní část prací byla přenesena do oboru foto
grammetri,e. Snímkování zátopové oblasti byllO za
dáno franclOuzské spol<ečnosti Institute Geographi
quo NaUonal - Service d'es Activités Aériennes 
IGN. Letecké snímkování bylo provedeno široko
úhllOu automaticklou IklOmorou UAg 1068 23 X23 cm 
(konstanta 152,158 mm), podle vlastních navigač
ních 'podkladů. Pro měřítko mapy 1:20000 zátopo
vé IOblasti byly p,ožadovány l,etecké snímky měřítka 
asi 1:35 000 a pro měřítko mapy 1:5000 v přehrad
ním areálu snímky měřítka asi 1:13000, obojí v 50 
proc. podélném a 50% příčném překrytu. Podmín
ky navigačního plánu a měřít,elk let'eckých snímkft 
byly pře,s značné orientační ,poUže dodrženy. Sním
kovúní tévo africké oblasti joe velmi ztíženo stá
lou vysokou vlhkostí vzduchu a tím i oblačností, 
která se ,obzvlášť nepříznivě prlOj'evuje při fotogra
fování z větších výš'ek. LHtecké snímky budoucí 
př,ehradní nádrž,e se podařily již při prvním nále
tu, což Je v místních podmínkách do zna1čné míry 
dnem šťastné náhlOdy. Fot'ogrammetriclké mapIQvání 
přledpokládallQ 'složitá šetř,ení k zajištění podmí
uelk jak-pro tVlorbu vlícovacího bodového pol'e pro 
a1nalogové vyhodnoclOvací práce, talk podrobnou in
t,erpretaci l'et'eckých snímků na přístupných mís
tech k,e stanovení rledukčních faktIQrů Ik úpra
vě výškopisných podkladů ak'onstrukci vrstevnic 
v hustě 'Porlostlém terénu. Vlícovací bodové polel 
byliQ zaměř,en:o metodou analytické alerotriangulace 
v iQbecném blo,ku.Provedení př,oopokládalo geode
tické zamě·ření ,některých situačních a výš1kiQvých 
prvkft. p-otřebné body pvo geodetic~ou transf!Or
maci obecnéh:o bllokového mod'e.lu vytvoř-eného při 
analytické aerotriangulaci byly z čás-ti zaměřeny 
přímým g,eodetickým zpúslObem v př,ehradním are
álu. Mimo tuto IOblast byliQ nutno se spok,ojit s vy
užitím stávajících trigonometrických údajů a j<ejich 
p'odrobně int'erpretlovanou I-okalizací na lleteckých 
snímcích a mnohde v nejzazších míst,eoh zátopo
vého území i údaji, získanými spolehlivým odmě
řením souřadnic ze stávajících mapových pod
kladft. 
Měření spojená s metodou analytické aerotrian

gulace v blloku byla provedena na přesném ste1'e:o
,komparátiQru Zeiss Steoometer s autiQmatickou re
gistrací dat a na děrnou pásku a výPiQčty na elek
tronickém samočinném počítači NaHonal Elliot B03 
B. Detailní polohopisná fl výšrk,opiSl1á ,kr,esba byla 
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vyhodnocena na univ,erzálním vyhodnociQvacím 
striQ ji Z,eiss Stereometrograf. V přístupných oblas
tech v iQkolí př,ehrady byla vyhodnocena pl'iesuost 
vyhotov'ených to,pografických podkladft. Stř,ednl 
riQzdíl me,zi g,eod'Hticky a fotogrammetricky urč-e
nými výškovými údaji je ±1,5 rn při maximu ±5 m 
rpro měřítko 1:20000). 

Je třeba zdftraznit, že map:ovací práce pro pro
jektpřehrady na řlec:e Mano bylo možno ,ef'e-ktivně 
vykonat jen za předpokladu využití mechanizova
ných a automatizovaných mapovacích metod, 
Ikt'eré poskytuje elektronika v g<8odézii a fotiQgram
metrii, automatizovaná výpočetní technika a ana
lytická a analogová fotogrammetrie. 

Výsledky geodetických prací byly příznivě po
souzeny a vyhotovené mapIQvé díllO byliQ bez námi
tek převzat,Q agentul'ou SpiQj'ených náDodú. 

Bylo 'UHSPiQrným úspěchem expedice, že dokáza
la v daných p,odmínkách pracovat a splnit ,požado
vané úkoly kvalitně a včas. Svou prací i vystupo
váním r,epl'ezentovali účastníci 'expedice svoji so
cialisticklOu vlast a spolu s IQstatními zpracovateli 
akCie přispěli Ik r,ozvoji hospodářství těchto afric
kých stáHL ' 

Ing. Jiří Záleský, CSc., 

Hydropro;ekt, pro;ektový a inženýrský podnik, 


Praha, 

Ing. Čestmír Hautke, 


Ostav pro hospodářskou úpravu lesů, 

Brandýs n. 1. 


Z ČiNNOSTI VTS 

Konferencia "Moderné met6dy 
budovania geodetických bodových poli" 

061.3!528.414 

V dňoch 26. a 27. 1. 1978 sa konala v Bratislave vedec· 
ká konferencia "M ode r n é mel ódy bud o van i & 

geodetických bodových polí", ktorú zorgani· 
zovali Odborné skupiny pre geodetické základy Sloven
ske j geodeticko-kartografickej spoločnosti SVTS a Spo
ločnosti geodézie a kartografie ČVTS spolu s Pobočkou 
SVTS na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave. Pri príle
žitosti konferencie zorganizovala P-SVTS na Stavebnej 
fakulte SVŠT spolu s Katedrou geodetických základov 
SvF SVŠT výstavu "M ode r n é p r í str oje v n a š e j 
ge ode t i c k e j p r a x i". Konferencia i výstava sa 
stretla s vetkým záujmom odbornej verejnosti. ČO 5a tiež 
prejavilo nielen na verkom počte zúčastnených (270 
účastníkov z celej ČSSR l. ale a j na vefkom počte pri
hlilsených a prednesených referá tov v diskusných prí 
spevkov vysokej odbornej úrovne. Na konferencii sa 
zúčastnili predstavitelia rezortu geodézie a kartografie 
na Slovensku, predstavitelia organizátorsk5ch spoločnos
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tí VTS, pracovníci výrobnýcl1 podnikov i správ geoclÉ;zie, 
geodetických zložiek stavebných, investorských, pro jek
tových organizácií, ako i pracovníci vysokých škôl a vý
skumných ústavov z celej ČSSR. Konferencie sa zúčast
nil tiež jeden zal1raničný hosť, dr. Ing. F. H fi l m o s, 
DrSc., pracovník C;eocletického ústavu Maďarskej aka
démie vied. 

Konferencia vhodne zapadla do rámca významného 30. 
výročia Vitazného februára, ktorým sa u nás otvorila 
cesta k socializmu. Náš ľud mohol svojoU prácou vy
tvoriť veľkolepé dielo, ktoré budú s úctou oceňovať ge
nerácie. Sme si vedomí toho, a naša konferencia tým 
bola výrazne poznačená, že Víťazný február vytvoril no
vé, predtým nepoznané podmienky aj pre rozvoj geodézie 
a kartografie, Ipre rozvoj vedy a techniky, pre rozvoj 
teórie a praxe. 

Konferencia časove zapadla tiež do rámca, kedy si 
spomíname na gene1rácie geodetov, ktorí stáli pred 50
-timi rokmi pri založení a neskôr pri budovaní a zdoko
naľovaní S-JTSK, jednom z najlepších na svete. 

Geodetické základy tvoria základ každého vymeriava
nia, vytyčovania, proje1ktovania, sú základom pre geo
detické práce každého druhu. Rozvoj teoretického báda
nia v oblasti geodetických sietí i praktické ;výkonné bu
dovanie bodových geodetických sietí má význam nielen 
vedecký, ale aj technický a spoločenský. Má význam pre 
hospodársky rozvoj štátu, pre jeho investičnú výstavbu, 
a to nielen z hľadiska jeho vnútorných potrieb, ale i 
z hľadiska hospodárskej spolupráce medzi štátmi, pre 
nás najmä v rámCi hospodárskej spolupráce s krajinami 
l\vHP Domnievame sa, že v tomto zmysle splnila kon
ferenčia svoje odborné i spoločenské poslanie. 

Konferencia bola zameraná na problematiku koncepcie 
využívania modernej geodetickej techniky pri budovaní 
bodových polí, na budovanie presných lokálnych geode
tiCkých sietí, na výsledky teoretického bádania a mate
matické modely geodetickej siete, na súčasný stav bodo
vého poľa a jeho využívania technickou praxou, na sú
časné aktuálne potreby geodetickej praxe i s ohľadom 
na potreby a perspektívy rozvoja. Sme toho názoru, že 
bola dobrou príležitosťou na odovzdávanie skúseností 
z praktického budovania bodových polí pre najširšie po
trelJy technickej praxe a investičnej výstavby, 'Pre uplat
neme výkonných techník a optimálnych technologických 
postupov_ Bola tiež vítanou príležitosťou oboznámiť si
rokú odbornú verejnosť so stavom a cieľmi výskumu 
v oblasti geodetických sietí, s novými technickými a 
teoretickými otázkami, vzťahujúcimi sa na túto proble
matiku, vychádzajúc dôsledne z využiteľnosti už vybu' 
dovaného_ 

Sme presvedčení, že k výmene skúsenost! z využívania 
modernej prístrojovej techniky, jej racionálneho a eko
nomicky zdôvodneného uplatňovania v praxi smerom au
tomatizácie celého cyklu geodetických prác kvalitatívne 
na vyššom stupni, veľkou mierou prispela aj výstava 
"M o der n é p r í str oje v n a šej geo det f eke j 
pra x i"_ Táto výstava prezentovala progresívnu prístro
jovú techniku, ktocá sa v súčasnej dobe pri budovaní 
bodových polí u nás používa. Vystavovatelia prístrojov 
boli odborníci, ktorí vykonávajú s nimi praktické me
runia v teréne, takže tu bola dobrá príležitosť k výme
ne skúseností a poznatkov priamo z geodetickej pre
vádzky v praxi. 

Veľký záUjem odbornej verejnosti o problematiku kon
ferencie potvrdil jej aktuálnosť a časovosť z hľadiska 
potrieb geodetickej praxe i z hľadiska rozvoja teórie. 
Svedčí o tom aj veľa prihlásených referátov a diskus
ných príspevkov (34). Všetky sú zaradené do dvoch 
zborníkov z konferencie, i keď pre časovú tieseň neboli 
všetky prednesené, alebo len v sl,rátenej forme. Prvú 
časť zborníka dostali účastníci priamo na konferencii, 
druhá časť je v tlači a bude účastníkom rozoslaná do 
konca júna 1978_ Pre prípadných ďalších záujemcov je 
ešte niekoľko kusov k dispozícii u autora tohoto príspev
ku. Veríme, že zborníky sa stanú dobrými informátormi 
a významnými pomocníkmi pracovníkov geodetickej pra
X8 v rôznych oblastiach národného hospodárstva, ale i 
podnetom preprácll a sm,~rovanie výskumu a teoretic-
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kého bádania v záujme rýchlejširho rozvoja geodézie a 
kartografie. 

Heferáty a prednášky, prednesené na konferencii, 
možno tematicky rozdeliť do niekoľkých oblastí. 

Prvý okruh problémov sa viaže k otázke spoločen
ského postavenia geodézie a jej ďalších úloh v oblasti 
budovania geodetických základov na pozadí hodnotenia 
doterajšieho stavu. Sem možno zaradiť tieto referáty: 
Mi c h 11 lk o, 0_, predseda SÚGK: Úlohy geodézie a kar
tografie pri budovaní geodetických základov, 
Du d a, E.: Význam a poslanie inžinierov v podmienkach 

rozvinute j socialistieke j spoločnosti, 


K u k u č a, J.: Hozvoj teórie budovania bodových polí a 

geodetická prax, 

V y k u t i l, J.: K 50. výročí vytvorení souradnicového sy

stému S-]lSK. 


Druhý okruh problémov reprezentovali referáty, zao
berajúce sa koncepciou budovania bodových polí, teóriou 
optimálnych modelov geodetických sietí, i praktickými 
otázkami a skúsenosťami z budovania optimálnych sietí. 
Sem možno zaradiť referáty: 
Ne vos á d, Zd.: Koncepce budování polohových bodo
vých polí, 
K u b cl č e k, L.: Matematický model geodetickej siete, 
S ii t t i, J.: Aktuálne otázky tvorby podzemných merač
ských sietí, 
H a l m o s, F.: Zvýšenie tuhosti geodetických sietí, 
S uch á n e k, A.: Poznámky k budovaniu geodetických 
bodových polí polygonometriou, 
Pec á r, J.: Praktické skúsenosti z budovania optimál
nych geodetických sietí, 
Ci m b á Iní k, M.: Prevod délkových merení do geode
tického systému. 

Tretí okruh otázok sa týkal problematiky optimálnych 
spôsobov budovania, uplatnenia modernej prístrojovej 
techniky i optimálnych postupov pri tvorbe účelných 
geodetických sietí. Z prednesených príspevkov spome
nieme: 
Mi c II a l č á k, O.: Problémy budovania optimálnych vy
tvčovacích sietí, 

S i l a r, F.: Polygónový porad se zvláštními podmínkami, 

Ma g u l a, V.: Vplyv interakcie na presnosť meraní, 

Ab e lov i .č, J.: K problematike budovania lokálnych 

geodetických sietí, 

M i č u d a, J.: Poznatky z vyrovnania lokálnych poloho

vých geodetických sietí, 

Pri a m, St.: K problematike presného merania dížok 

v geodetických sieťach, 


S o l c, J.: Závislosť presnosti merania dížok a uhlov 

v polygónovom ťahu. 


Štvrtý okruh otázok sa týkal problematiky stavu a vy
užívania jestvujúceho bodového poľa a jeho presnosti. 
Sem možno zaradiť: 
Pri byl, Z d., Ri tom s k ý, A.: Súčasný stav základné
ho bodového poľa na Slovensku, 
Nem e c, J.: Nekteré otázky budování a využívání bo
dových polí, 
N o v ý, V.: Budování podrobného bodového pole a jeho 
údržba na stredisku geodézie, 
Mel ich e r, J.: Vplyv chýb astronomicky urč8lIlých zel
mepisných súradníc a azimutu v základnom bode na 
geodetickú sieť. 

Ku každej problematike boli prednesené viaceré dis
kusné príspevky a koreferáty, ktoré ju veľmi vhodne 
rozširovali a dopľňali. 

Záverom možno konštatovať, že konferencia riešila ši
roký okruh otázok, ktoré sú aktuálne pri súčasnom bu
dovaní bodových polí z hľadiska optimálnych postupov 
i z hľadiska racionálneho využívania modernej prístro
jovej techniky v záujme skvalitnenia výsledkov. Sme pre
svedčení, že konferencia splnila odborné i spoločenské 
poslanie, k čomu nemalou mierou prispeli vhodné pries, 
tory Stavebnej fakulty SVŠT a viaceré podniky a organi
zácie, ktorým za porozumenie patrí vďaka. 

Doc. Ing. 1. Abelovič, CSc., 
odlJOrnií garant konferencie  
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Seminár "Úloha evidencie nehnutel'ností 
v socialistickom národnom 
hospodárstve" 

061.3 : 347.235.11 : 3:{ 

V dňoch 22.-23. februára 1978 usporiadala Odborná 
skupina mapo,vania a evidencie nehnuteľno,stí Slo,ven
skej geodeticko - karto,grafickej spo,lo,čnosti SVTS v bra
tislavskom Do,me' techniky seminár "Ú Io h a e v ide' n
cie neh n u t ern o stí v s o, c i a I i s t i c k om n á
rodnom hospodárstve". Seminár bol tematic
ky zameraný na funkcie evidencie nehnuteľno,stí (EN J 
vo vzťahu k ostatným rezortom národného hospodár
stva, obsah a jednotlivé zložky operátu EN, záväz
nosť infonnácif EN, systém zberu informácií o' obsaho
vej náplni EN od ostatných [-ezortov (z hľadiska aktuál
nosti a úplnosti zmienJ a na systém odovzdávania in
formácií sústredených v EN jednotlivým rezortom. 

Seminár bol určený odborníkom z EN z geodézie 
a kartografie, ako aj z ďalších zainteresovaných re
zortov a tie'ž z odborných škôl. 

V troch poldňových blokoch si účastníci seminára 
vypočuli prednášky zo sféry temetickej a koncepčnej, 
ktoré boU vhodne doplnené prednáškami z praxe a 
z technologickej problematiky. Na prednášky nadvä
zovaJa neformálna konštruktívna diskusia. Diskusné 
príspevky boli orientované v zhode so zameraním S8'

minára. Seminárom neboli dorie'šené koncepčné ani 
techno.Jogické otázky. Hlavný cieľ seminára - poukázať 
na význam a funkciu evidencie nehnuteľností v národ
nom hospodárstve, na veľký rozsah úloh a náročnosť 
problematiky evidencie nehnuteľností, ktorá popri strán
ke technickej obsahuje i problematiku evidenčnú a 
právnu - bol dosiahnutý. Boli osvetlené ťažkosti, pred 
ktmé je postavený rezort geodézie a kartografie' pri 
riešení týchto rozsi3hlych a náročných úloh. Veľmi 
správne bola zdôraznená nediskutovatefná potreba me
dZirezortnej spolupráce pri riešení týchto úloh. Bola 
ukázaná priamoúmerná závislosť kvalitnej evidencie 
nehnuteľností ,a súčinnosti všetkých orgánov, sGcialis
tických organizácií a občanov pri jej vedení a údržbe. 
ÚčastníCi seminára si pripomenuli aj skutočnosť, že 
okrem vonkajších väzieb EN je i veľa problémov int8!ľ
ného vnútrorezortného charakteru, od riešenia ktorých 
je závislý úspe-šný priebeh prác na úseku EN. 

Na semvnári vznesené impulzy a podnety pomôžu pra
covníkom z praxe vidieť a riešiť predmetné proble
matikyaúlohy so znalosťou širších súvislostí. Je reál
ny predpoklad, že tieto podnety na druhej strane ne
ujdú pozornosti pracovníkov z koncepčnej a teoretic
kej sféry pri formulovaní ich úloh, ako aj pri ich rie
šení. 

Príspevky prednesené na seminári budú vydané 
v zborníku. 

Ing. Imrich Horňanský, 
Geodézia, n. p., Bratislava 
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Vytyčování je jednoU z h lavních činností geodetli, pra
cujících ve výstavbe - nejvyzadovanejší, ale také nej
zodpovednejší. Tradiční vytyčovacf postup využív á vet
šinou ortogonální metodu s prímým meren1m délek pá-
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smem. Vytyčovací prvky jsou stanoveny predern v projetk
to'Vé dokumentaci il vycházejí z husté vylyčovací síte, kte
rá se vybuduje k predání stavenište. Vážnou slabinou 
této metody je zranitelnost stabilizací bodu vytyčovací 
síte; nic na tom nemení skutečnost, že nekolikaleté sou
slfedené úsilí geodetu prineslo ruzné typy težkých sta
bilizací a že v návrhu vytyčovací site z projektové do
kumentace jsou zvolena pro umístení techto bodu opti
mální místa. Neustálé obnovování vytyčovací síte zdr
žuje provádení stavebních prací, zvyšuje náklady a sni
žuje presnost vytyčovacích prací. K tomu pristupuje 
časté prepočítávání vytyčovacích prvku vzhledem k to
mu, že je mnohdy nemožné zajistit volný prubeh zámer 
pro vytyčování v dusledku zmen v umístení skládek 
materiálu a zemních deponií. Nevyhovující je i malý 
dosah ortogonální metody vzhledem k pi'ímému mere
ní délek. Pi'es tyto nedostatky prožívá ortogonální meto
da vytyčování "období rozkvetu", živené podporou pro
jektantil., kterým vyhovuje pro je.dnoduchost a posilované 
propracovainým a po desítky let používaným pracovním 
postupern. 

Progresívní mei'ická a výpočetní technika, predstavo
vaná elektrooptickými dálkomery, elektronickými tachy
metry a kapesními programovatelnýrni kalkulátory, 
ullložnila autorum publikace vyvinout metod u pi'echod
ných stanovisek, která zmínené nedostatky ortogonál
ní metody odstraňuje, je úspornejší a pri tom pres
nejší. Vyšší nároky se pri ní kladou na organizaci prá
ce, na koordinaci komplexu prací, který vytyčovací 
práce zahajují. Je tfeba ríci, že pfíznivou atmosfé
ru pro realizaci metody prechodných stanovisek vy
tvái'í prítomnost odpov8clných geodetu na stavbách, vy
volaná plnením ustanovení Vyhlášky 10. Odpovednf 
geodeti, kterí mají všechny predpoklady zapojil se do 
koordinace výstavby, mohou vytvoril podmínky k ra
cionálnímu, kontinuálnímu využilí výkonné merické a 
výpočetní techniky na rozhodujících stavbách. 

V úvodu publikace je podán stručný popis navrhova
né metody, provedeno vymezení využití (jak co do 
druhu staveb, tak i co do druhu vytyčování J a stano
veno potrebné prístrojové vybavení. Postup spočívá v 

vytvorení velmi rídké, na okraji stavenište rovno
merne rozmístené, na dominantních místech trva
le stabilizované vytyčovací síte, postupne behem 
realizace stavby zhušťované uvniti' stavenište 
určení polohy optimálne zvolených tzv. prechodných 
stanovisek 
vytyčení hlavních bodi'! tras a koncových bodu hlav
ních polohových čar polární metodou 

a vyhovuje pro vytyčování prostorové polohy objektu 
na velkých sídlištích a na staveništích velkých prťlmys
lových závodu (s omezením na trídy B a C presnosti vy
tyčování podle čl. 8 ČSN 730 421J. Merickou techniku 
pro metodu prechodných stanovisek predstavuje vterino
vý teodolit s nasazovacím elektrooptickým dálkomerem, 
elektronický tachymetr nebo jen vterinový teodolit, vý
početní techniku pak programovateiný kapesni kalku
látol'. Pro výškové vytyčení není metoda pouziteiná, 
hlavní výškové body je treba určit v souladu s ČSN 
730 420 technickou nivelaci. 

V dalších kapitolách (2, 3J následuje konfrontace sou
časného stavu vytyčovací techniky prostorové polohy 
objektu s metodou prechodných stanovisek. 

Kapitola 4 je venována popisu budování vytyčovací sí
te. Pri zahájení stavebních prací se určí výchozí body, 
vytvárejícf výchozí síť, která umožňuje určení pi'echod
ných stanovisek na celé ploše stavenište. Počet výcho
zích bodu je závislý na zpi'!sobu určování prechodných 
stanovisek (4-6 bodi'! J, podobne i' zpusob stabilizace. 
StabiIizace a signalizace výchozích bodu: 

nástenná značka podle vynálezu č. 8078/76 na ste
nách a nárožích budov 
pi'irozená signalizace na budovách a objektech 
ploché terče na stenách budov 
betonové bloky v úrovni terénu s označením bodu 
oce.lovou trubku o výšce 1 m, sloužící současne jako 
signál, pi'ičemž lze na tomto bode stavet i prístroj 
pilírky, stojany či konzoly na plochých sti'echách se 

zahzením pro nucené dosU;edení, krytka šroubu slouží 
současne jako smerový signál. Pri určování výchoťZí sí
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tě se staví na bod přístroj, při určování přechodných 
stanovisek odrazný hranol světelných dálkoměrů. 

Požadavek na přesnost výchozí sítě je charakterizo
ván sti'ední relativní chybou délek stran sítě 1/10 000 až 
1/20000, poloha bodů v5'chozí sítě v S-JTSK popř. v míst
ním systému se určí Pf-O rozsáhlé staveniště (nad 100 
hektarů) postupem. plošné triangulační nebo kombino
vané sítě, zaměřené úhlově se dvěma či více měřenými 
délkami (stl'. chyba úhlů ± IDee až ± 15cc, délek ±20 
až ±30 mm) s vyrovnáním podle MNe, pro menší sta
veniště protínáním, rajóny, kontrolovanými na konco
vém bodě Či polygonovou šití se stranami, měřenými 
světelným dálkoměrem bez vyrovnání podle MNe. 

s postupným dokončováním objektů se výchozí síť do
plňuje zhušťovacími body vytyčovací sltě. Body se vo
lí především na budovách (na stěnách, nárožích, plo
chých střechách) a na viditelných zařízeních inženýr
ských sítí a určují nejlépe kombinovaným prolínáním 
u stanoviskových bodů a protínáním vpřed a kontrolo
vanými rajóny u ostatních. 

5. kapitola předkládá metody určení polohy přechod
ných stanovisek. Z možných způsobů jsou vhodné jen 
ty, při nichž je přístroj umístěn přímo na stanovisku, 
11 z nich nejlépe vyhovují 

rajón s orientací na konci 
protínání z délek 
protínání zpět 

měření délek a směrů na všechny (nebo většinu) 
body vytyčovací sítě 

U prvních tří metod se předpokládá měření alespoJ1 
jednoho nadbytečného prvku. 

Oprava výpočetních vzorců odpovídá řešení z Geode
tické příručky (Ryšavý, Cach a kolektiv, část IX. Geo
detické počtáfství). 

6. kapitola přináší zásady pro volbu způsobů určení 
pl'echodného stanoviska a hodnotí výhody výše uvede
n Ých možností měřického a výpočetního vybavení. 

7. kapitola se zabývá metodikou vytyčení prostorové 
polohy stavebních objektů po určení souřadnic přechod-' 
ného stanoviska. Po transformaci rozdílů souřadnic vy
tyčovaného bodu a přechodného stanoviska na polárn! 
vytyčovací prvky následuje vlastní vytyčení a provede
ní kontroly vytyčení. V kapitole jsOU popsány i doplňky 
pro vytyčování k elektronickému tachymetru Reg-Elta 
14, z nichž zejména mini kalkulátor Eltac se jeví jako vý
hodný. 

V 8. kapitole je proveden rozbor apriorní přesnosti 

určení přechodných stanovisek ve čtvercové síti rozmě
ru 1000 X 1000 m se čtverci o straně 100 metrů a střed

r-m; +n~-- . 
ní souřadnicovou chybou mXY = ~ -"-~ .Ja.ko 

parametrem přesnost!. Její hodnoty jsou pro jednotlivé 
způsoby určení a různé přesnosti měřených prvků a bo
dů vytyčovací sitě zapsány na diagramech a doplněny 
izočarami v dolní polovině diagramů. V kapitole jsou 
uvedeny i vzorce pro výpočet středních souřadnicových 
chyb přechodných stanovisek; výpočet lze, pokud to do
voU programovatelný kalkulátor, připojit k výpočtu sou
řadnic přechodného stanoviska na staveništi. 
Ověření přesnosti pi'echodných stanovisek na modelu 

staveniště, odpovídajícím situaci zkušební lokality Pra
ha-Barrandov s třemi výchozími body, je popsáno v ka
pitole 9. Model byl vytvořen zvolením bezchybné polo
hy 25 přechodných stanovisek, z jejichž souřadniC byly 
vypočteny bezchybné hodnoty délek a úhlů. Při výpo
čtu polohy přechodných stanovisek byla uplatněna 

varianta mli! = ± 15cc, ms = ± 10 mm a 
varianta II mli! == ± 20ec , ms = ± 20 mm. 

Z vyhodnocení vyplývá, že metoda rajonu s orientací na 
konci je vhodná pouze pro případy, kdy úhel proti mě
řené straně nepřekročí hodnotu 67,5g , ale potom se při 
jednoduššním výpočtu dosáhne stejné přesnosti jako při 
kombinaci úhlového a délkového protínání a dále, že 
exa ktní vyrovnání podle MNČ nepl'lnáší výrazné zpřes
nění. 

V 10. kapitole jsou předloženy výsledky ověření meto
dy přechodných stanovisek na staveništích Praha-Bar-
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randov a Ostí 1lJ. L. - Severní terasa. Oba případy proká
zaly jednoduchost volby vytyčovací sítě i její nezranitel
nost a ověřily předpokládanou přesnost určení polohy 
pI'echodných stanovisek. 

Kapitola 11 hodnotí přínos metody přechodných stano
visek. Kromě úspory nákladů a časové úspory při bu
lÍování vytyčovací sítě a časové úspory při investorském 
vytyčování jsou to hlavně 

možnost současného měření skutečného provedení 
sousedních objektů se signalizací měřených bodů na 
objektu pomocí odrazného hranolu na výtyčce (vý
hodnou především pro zaměřování podzemních ve
dení ve výkopech) 
zařazení určených bodů do datových bází informač
ních systémů a digitálních map 
využití výchozích i zhušťovacích bodů pro podrobné 
bodové pole, jako PBPP. 
Předpokladem k použití metody přechodných stanovi

sek je zajištění přistrojového vybavení podle 6. kapitoly 
publikace, určení polohy všech objektů v projektové do
kumentaci v souřadnicích a vyšší organizace práce 
v souladu s koordinací výstavby. 

V závěru je připojeno 15 diagramů, odpovídajících 
třem základním metodám určení přechodných stanovi
sek. 

Vydání publikace by mělo pomoci otevřít cestu pokro
kové metodě vytyčování, metodě, která kromě všestran
ných úspor a zvýšení kvality bude mít příznivý vliv na 
zpracování geodetické části projektové dokumentace, 
geodetické dokumentace skutečného provedení stavby 
i provádění kontroly provedení staveb. 

Důkladnost a přehlednost, správné proporce mez! zá
vážnými částmi a doplňujícími podrobnostmi a konečně 
i zanícení autorů pro vyřešení problému vytyčování, kte
ré je patrné z každé stránky textu, k tomu dávají nej
lepší předpoklady. 

Na některých stavbách byla již nastoupena cesta kom
plexního automatizovaného provádění geodetických pra
cí, metoda přechodných stanovisek má všechny předpo
klady k tomu, aby se ke komplexu těchto prací přlřa
díla. 

Další iniciativu musí převzít pracovníci realizace, 
každý ve své sféře - vedení geodetických organizací 
a složek zajištěním potřebné měřické a výpočetní tech
niky, příslušní pracovníci "účastníků výstavby" a odpo
vědní geodeti vyřešením všech bolavých míst v koordi
naci výstavby a poslední ještě navíc! teoretickým a prak
tickým zvládnutím nové metody a případně Jejím dal
ším rozvinutím. 

Ing. Zdeněk Havel, Geodézie, n. p., Liberec, 
člen komplexní racionalizační brigády pro realizaci me

tody vytyčovánI pomocí přechodných stanovisek 
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