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PROSA, J.

Nová soustava l'fzeni v geodězil a kartografU.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 1,
s.1-5.

Plnění úkohi vytyčených XIII. sjezdem KSC are-
šení aplikace zásad zdokonalené soustavy pláno-
vitého řízení na odvětví geodézle a kartografle.
Výsledky ekonomlcko-organlzačních experlmentfl,
forma příspěvkových organizací v roce 1967. Nov{i
uspořádání resortu ÚSGK v roce 1968 a I1koly
organizací příspěvkové a hospodářské sféry re-
sortu. Metody řízení aparátu ÚSGK v nové orga·
nlzační soustavě resortu,
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POTUZÁK, P., KOVA1UK, J.

Osmdesátpit let profesora Dr. techn. Frantllka
Fialy, DrSc.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 1,

s. 6-8, 48 bibl.
Zlvotopis jubilanta, zhodnocení jeho pedagogické,
vědecké a organizační práce pro rozvoj odborné-
ho vysokého školství, vědy a odvětví geodézle a
kartografie v CSSR.
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HOJOVEC, V., SMEHIL, J.

Kritéria pro posouzeni vhodnosti kartografického
zobrazetnl z hlediska deformaci.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 1,

s. 9-12, 1 graf, 13 lit.
Některá kritéria pro deiormačn! poměry karto-
grafických -zobrazení a relace mezi nimi zjlštěné
v diplomní práci J. Smehila. Součtová kritéria.
Kritérium extrémní a mlnimaxlmálni. Srovnaní
některých kritérií a posouzení jejich vzájemného
vztahu. Možnosti využití kritérii pro objektivní
hodnocení použitého zobrazen! a pro vyvození
optimálních parametrů v dané třídě zobrazeni.

528.482:728.28

KMENT, L.

Geodetické práce pl'1 vtstavbi vtlko.vého obytué-
ho domu o 22 podl8l1cb v Ostravl.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 1,
s. 13-21, 7. obr., 2 tab., 3 lit.

Sledování klesání a deformací základové desky.
Měření svislosti tažení monolitického schodlšťo-
vého jádra posuvným bedněním ft kontrola vý-
sledného stavu. Vytyčení os rohových sloupQ
v jednotlivých podlaŽích. Určování výšek jednot-
livých podlaží.
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IIPYIIIA. JI.
HOIIIlB CRCTeMayupllJlJleURB B reOlleSHR H KaprorpaepHH.

reoJJ.. H Kapr. o6sop, 14, 1968, lIP 1,
c.I-5

BhlnOJIHeHlie saJJ.a'l llOCTaBJleHHhlX XIII C1teSJJ.OMKII4
li pellleHHe llpUMeHeHHli npHH~linOB YCOBepllleHCTBOBaH-
HOH CHCTeMhI nJlaHHpoBaHHoro YllpaBJleHHll B OTpaCJlH

reoJJ.e3HH H Kaprorpa'HH. Pe3YJlbTaT!>l 3KOHOMH'lecKo-
opraHH3a~HOHHblX 3KcnepHMeHTOB, ~pMa MOJJ.H'H~Hpo-
BaHHblX 61OJJ.)KeTHblXopraHH3~Hň B 1967 r. HOBU:
opraHH3a~Hli ·BeJJ.OMCTBa IJ;eHTpaJlbHOrO ynpaB)IeHHli
reoJJ.eSHH H KapTOrpa'HH B 1968 r. H sa,u.atIH MO,u.H'H-
~HpoBaHHoH 61OJJ.)KeTHOHH XOSliHCTBeHHoHc,epbl Be-
JJ.OMCTBa.MeTOJI.hI ynpaBJleHHli annapaTOM IJ;eHTpaJlb'
Horo ynpaBJleHHli reOJJ.eSHH H Kaprorpa'HH B HOBOH
CHCTeMe opraHHsa~HH neJJ.OMCTBa.
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IIOTY>KAK. II., KOBAP>KHK, JI.

BoceMbJleCJIT DllTlt JU!T D~ccopa Jl.p CIlpaHTHWKa
CIlJlaJlIol ~p TeXH. HIlYK.

reoJJ., H Kapr. o6sop, 14, 1968, lIP 1,
c. 6-8, 48 6u6Jl.

BHorpa'llJ! 1116wulpa, 'o~eHKa ero neJJ.arOrH'IeCKOH, Ha-
ytIHOH u opraHusa~HoHHoň JJ.eliTeJlbHOCTHJlJl1l paSBH-
TU1l Cn~HaJlbHblX BblcmHX ytIe6HblX saue,u.eHuH, Haj"KH
H 0TPaCJlK reOJJ.eSHHK Kaprorpa,uu B qCCP.
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rO"RoBEIJ;, B.. IIIMErHJI, n.
Kp.TePJlH JJ.Jl1l oqeHKll Yll06HOCTH Kaprorpa.pH'leCKOI"O
Ks06palReHRJI C TO'lXH speHUll lle~pMaqHií.

[eoJJ.. H KapT. o6sop, 14, 1968, No 1,
c. 9 -12, 1 rpa'., JlUT. 13

HeKOTopble KpUTepHlI llJlJl Jle4>opMa~HH KapTorpaqlli'1eC-
KUX usoGpalReHHH H BsallMHble OTHOllleHIlJ!MelKJlYHHMIl
onpeJJ.eJleHHble B JJ.HDJlOMHOHpa60Te IIIMerliJla. KpUTe-
pUK CyMM. KpaňHHH H MUHHMaKCKMaJlbHblHKpurepllll
CpaBHeHue HeKOTOpblXKpHTepHeB U O~eHKa HX B3aaM'
Horo OTHOllleHH1l.BOSMOlKHOCTHnpllMeHeHHll KpHTepUeB
JJ.JlJi 06~eKTHBHOH o~eHKR npHMeHeHHoro H306palReHHll
H JlJl1l BblBOJJ.a OnTUMaJlbHblX napaMe'rpoB B JJ,aHHOM
KJlaCCe.uso6palKeHRH.
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KMEHT, JI.

reOlleSH'leCKHe pa6on.l Dpa CrpoJlTeJlIoCTBe 22-ST8lKHoro
BItlCOTHOrOSJlIlHJlJI B OCTpaBe.

reoJJ.. H KapT. 06sop, 14, 1968," lIP I,
c. 13-21, 7 'Hr., 2 Ta6., JlHT. 6

Ha6JlIOJJ.eHHe nOHUlKeHllJ! H JlecJiopMa~i 'YHJJ.aMeHTaJ1b-
Hoň nJlHTbl. HSMepeHHe BepTHKaJlbHOCTHBblTJVKKHMO-
HOJlHTHOrO JleCTHH'lHoro llJJ.pa nOJJ.BHlKHoli:ODaJly6KOií
H KOHrpoJlb OKOH'laTeJlltHOrOCOCTOJDUlJl.PaS6J1BKa ocei
OCHOJlHb[XCTOJl60B B OTJJ.eJlbHbIX3TlOKax. OnpeJleJleHHe
BblCOTOTJJ.eJlbHbIX3TalKeli:.
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PROSA,J.
. Nenes Syslem d.r Leltung ln der Geodllsle und Karto-
grapbie.
Geodetický a kartograflckf obzor, 14, 1968, Nr. 1.
selte 1-5

Realisierung der ~um XIII. Parteltag der KPdTsch. be·
schlossenen Aufgaben und Losung elner Appllkatlon der
Grundsatze des vervollkommneten Systems der planmaSI-
gen Leltung auf das Fachgeblet Geodllsle und Karto·
graphle. Ergebnlsse der okonamlsch-organlsatorlschen Ex-
perimente, Form der Beltragsarganlsatlonen lm Jahre 1967.
Neuorganlslerung des Ressorts der Zentralverwa1tung fDr
Geodllsle und KarlOgraphle lm Jahre 1968 und Aufgaben
der organlsationen der Beltrags· und WlrtschaftssphllrjÍ
des Ressorts. Methoden der Leltung des Apparates dár
ZVGKlm neuen organlsationssystem d__ RlIsso~ 1..<-

~~ograflCI<Y ~ 9~ ,t
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POTUZÁK, P., KOVARIK, J.
Fiinlundachzlg lahre des Professors Dr. tllchn. František
Fiala DrSc.

Geol1etický a kartografický obzor, 14, 1966, Nr. I,
Seite 6-8, 48 Bibl.

Lebenslauf . des Jubilanten, Bewertung seiner pi!dagogi-
schen, wissenschaftlichen und organisatorischen Arbeil
fUr die Entwieklung des Fachhochschulwasens, der Wis·
sensehaft und des Fachgebiets Geodi!sie und Kartographie
in der CSSR.
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HOJOVEC, V., ŠMEHlL, J.

Kriterlen zur Beurtp.llung der EIgnung der k'ariographi-
schen Abbildung aus dem Geslchtspunkt der Deforma-
lIonen. .

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 1,
Seile 9-12, 1 Graph., 13 Lit.

Einige Kriterien fIIr die Deformationsverh!iltnisse 11m'
kartographischen Abbildungen' und die zwischen ihnen
in der Diplomarbeit des J. Šmehil festgestellten Rela-
tionen. Summenkriterien. Extremes und minimaximales
Krilerium. Vergleich einiger Kriterien und Beurteilung
ihrer gegenseitigen Beziehung. Moglichkaitan einer Aus-
nutzullg der Krilerien filr die objektlve Bewertung der
angewondeten Abbildung und fiir die Ableilung der opti-
malen parameter in der gegebenen Abbildungsklasse.

KMENl', L.

Geodállsche Arbeiten baim Bau eilles Wohnhochhauses
VOli 22 GescoRen ln Ostrava.

Geodetický a kartografický obzor, U, 1968, Nr. 1,
Seite 13-21, 7 Abb., 2 Tab., 3 Lit.

Verfolgung dar Senkung und Deformation der Fundament-
platte. Messung der senkrechten Ziehung des monoli-
thischen Treppenkerns mit HiJfe verschiebbarer Verschal-
lang und Kontrolle des endgllltigen Standes. Absteckung
der Achsen der Eckpfeiler in den einzelnen GeschoBen.
H6henbestimmung dereinzelnen GeschoBe.
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PROŠA, J.

New economical system III geodesy and cartography.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 1,
p.1-5.

Realisation of the ta<ks given by the XUlth congress
of the CPC and application of new principles in the
Held of geodesy and cartography. Reslllts of some eco-
nomical experlments and organisatlon of institutes in
t!le year 1967. Their new organisation and tasks in the
year 1968. Methods of superintending' of COGC in tha new
organisation.
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POTUZÁK, P, KOVAŘIK, J.
Prof. Dr. tech. Frantl§ek Plala Dr.Se.-85th anniversary.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 1,
p. 6-8, 48 bibl.

Biography, pedagogical and scientific work for develop-
ment of geodesy and cartography at the Universtiy.
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1l0JOVEC, V, ŠMEHlL, J.

Crlteria for checklng 01 thc cartographlo projection wlth
regard for deformatlons.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 1,
p. 9-12, Fig. 1. Lit. 13. .

~ome criteria for deformaticn ratio in cartographic pro-
jection and relations between them according to diploma
work of J. šmehil. Comulative criteria. Minimum-maximum

criterion and extreme criterion. Comparison of some crj·
tBrion, and their relation. Making use of criteria for
checking of projection and for deduction of the best
parameters in the particular projection clas •.

KMENT,. L.

Surveylng of a puin\-bluck building .in Ostrava.

Geodetický a kartografický obzor, 14. 1968, No. 1,
p. 13-21, 7 fig., 2 tab., 3 Ht.

Survey of sinking and deformation of the foundation
slab. Me~uring tn" verticality of the monolitic staircase
core. Setting out of the corner pillar axis in individual
tl?ors. Measuring of heights ot individual floors.
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PROSA, J.
Le nouveau systéme de gestlon dans la géodésle "I la
cartographle.

Geudetický a kartugrafický ubzor, 14, 1968, No 1,
pages 1-5.

Réalisal10n de, décislOns du Xille Congrés du PCT et ap-
plJcation uu nouveau systéme de gdstlOn planifiée dans
ta branche de géodésie et cartographie. Résultats des
expérimentations economiques et ctorganisatlOn, la forme
des organisations vontribuables en 1961. La nouvelle orga-
nisation ressortant de l'Administration Centrale de Geo-
uésie et' cartographie en 1988 et les taches assumées
"ar les organisations contribuables et organisations de la
sjJhéro économique. Méthodes de gB6tion de I'appareil
admlllistratif de ľ ACGC dans le nouveau systéme o"orga-
llisatioll.

POTUZÁK, P., KOVAŘÍK, j.

85e anniversaire du prolesseur Dr. techn. FrantiŠek IIlala,
DrSc.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No 1,
pages ti-8, 48 bibl.

Biographie. Mise en valeur du travail pádagogique et
sClentifique effectué po Ul' le développement de ľenseigne-
ment professionnel des Hautes écoles techniquas, pour les
sciances "t la branche de géodésie et cartographie an
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HOIOVEC, V., SMEHIL, j.

criteres pour I'analyse de I'opportunilé de la projection
cartographlque du polnt de Vlle délormatlons.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, ND 2,
pages 9-12, 1 graphe, 13 lit.

Certains criteres pour dáformations de la projection car-
tographique et relations constaées entre celles-ci, tirés
du travail dip16mé de J. Šmehil. Crileres ďaddition. Crilé-
ra extréme et minimaximum. Comparaison de plusiours
critéres et analyse da leur relations mutuelles. Possibilité
de I 'utiHsation des critéres pour la mise an val eur ob·
jective de la projection employée et pour la déduction
des paramétres optimum dans la catégoria de projection
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KMENT, L.

Travaux géodéslques ralatUs i la construclion ďun bllti-
ment ď}tabitatlon 4 22 étages li Ostrdva.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1988, No I,
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Observation de la baisse et des déformations de la plaque
de base. Levé vertical du mage du nůy'lU O!onolitlque
d 'escalier par coffrage glissant et cont:Jle de la siiuation
résllltante. jalonnement des axes <les colonnes d'angle
dans les étages.
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Nová soustava řízení
v geodézii a kartografii

In" Jaroslav Průša.
předseda Ústřední správy

geodézie a kartolrafie

XIII. sjezd Komunistické strany Československa vy-
tyčil směr hospodářské politiky strany. Vycházeje
z výsledků v rozvoji národního hospodářství sta-
novil cíle a obsah hospodářské politiky strany, spo-
čívající ve využití současné výrobně technické zá-
kladny a nashromáždění rezerv pro obnovení rov-
nováhy a proporcí v národním hospodářství. N~
tomto základě je nutno rozvíjet výrobní síly, zvláš-
tě uplatňováním vědy a techniky a změnami ve
struktuře ekonomiky. K tomu niusí směřovat státní
plán, zdokonalená soustava plánovitého řízení i po-
litické a morální síly naší společnosti. Jen tak lze
zabezpečit uspokojování společenských potřeb,
rychlejší růst životní úrovně a posilování jejich
kvalitativních stránek.

Ve svém příspěvku bych chtěl naznačit, jak
Ústřední správa geodézie a kartografie přistupo-
vala k plnění úkolů vytyčených XIII. sjezdem stra-
ny, zejména k řešení aplikace zásad zdokonalené
soustavy plánovitého řízení na odvětví geodézie a
kartografie. jak vyřešila tuto problematiku a jak
se výsledky tohoto úsilí promítly do organizační
struktury resortu i Ústřední správy geodézie a kar-
tografie.

V geodézl1 a kartografii, podobně jako ve
všech odvětvích národního hospodářství, byly zhod-
noceny, zejména v období po XIII. sjeZdu strany,
dosažené Výsledky a ekonomické, technické a orga·
nizační prostředky používané při plnění úkohl, ja-
kož i kvalifikační předpoklady pracovníkll. Sou-
časně byly získány zkušenosti o organizaci a účin-
nosti forem řízení geodetických a kartografických
podniků v některých socialistických státech, ze-
jména z NDR, PLR, MLR a SSSR.

Organizace resortu ÚSGK a jeho složek, vy-
tvořená V roce 1954, byla na svou dobu a z hledis-
ka celospolečenských cílů účelná a splnila všechny
na ni kladené požadavky. S postupným prohlubová-
ním ekonomických hledisek se v organizaci teh-
dejších rozpočtových ústavů projevila potřeba
změn ve zpllsobu hospodaření, která vedla k pře-
tvoření ústavů geodézie a kartografie na zvlástni
rozpočtové organizace, dovolující prohloubenější
plánování a zvýšení hmotné zainteresovanosti. Ob-
dobně jako celé národní hospodářství, rozvíjel se
i resort geodézie a kartografie předeVším exten-
zívně, tj. rostoucí úkoly byly zabezpečovány zejmé-
na růstem počtu pracovníků, pouze v menší, ně-

, kdy dokonce v nepatrné míře růstem produktivity
práce.

Na základě rozborll dosavadních metod řízení
byly kriticky zhodnoceny překonané formy říz~ní
a hospodaření a vytyčeny směry dalšího zlepšené-
ho vývoje v řízení geodézie a kartografie.

K některým výsledkům experimentů

Tak jako v ostatních odvětvích národního hospo-
dářství byly i v resortu ÚSGK v letech 1965 až

1966 provedeny ekonomicko-organizační expel'j-
menty.

Pro experiment v Ústavu geodézie a kartogra-
fie v Pardubicích byl v roce 1965 zvolen způsob
hmotné zainteresovanosti podílem na zisku. Expe
riment se vztahoval i na střediska geodézie a po-
kračoval v roce 1966, kdy měly být zejména pro-
hloubeny metody hmotné zainteresovanosti jednot-
livců a odstraněny některé nedostatky v kvalitě a
kontrolní činnosti, zvláště na střediscích geodé·
zie.

Možnosti pružnějšího řízeni středisek geodé-
zie byly v roce 1965 zkoušeny v Ústavu geodézie a
kartografie v Českých Budějovicích. Přitom šlo
o řízení prací i hmotné zainteresovanosti pracov-
níků na střediscích geodézie pomocí jednoduchých
a srozumitelných technických ukazatelů s možností
pružně vyhovovat potřebám na okrese. Získané
zkušenosti byly od roku 1966 zavedeny při řízení
středisek geodézie· v celém resortu.

V roce 1966 se v KRÚ Praha zkoušely formy
hmotné zainteresovanosti na hrubém důchodu a
v ÚGK Praha formy hmotné zainteresovanosti ná
zisku (mimo střediska geodézie, kde byla ponechá-
na rozpočtová forma).

Hlavní význam experimentů spočíval v rozprii-
cování a v aplikaci zdokonalených zásad plánovi-
tého. řízení v/ oblasti vnitropodnikových vztahů.
Přínosem experimentů bylo také ověření vhodnost!
způsobu uplatnění hmotné zainteresovanosti. Expe-
rimenty v resortu neprobíhaly v plném rozsahu
podmínek a pravidel ve smyslu vládní vyhlášky
č. 90/1965 Sb. Tak především nebyl vytvářen fond
obnovy a veškeré investice stavební i strojové a ge-
nerální opravy byly i nadále v plné Výši financo
vány ze státního rozpočtu. Rovněž nedocházelo za
tím k plnějšímu uplatnění vlivu cen a tržního me-
chanismu.

Souběžně s prováděním experimentů v roce
1965-1966 byly zpracovány "Zásady aplikace zdo-
konaleného plánovitého řízení v odvětví geodézie
a kartografie", které byly projednány v rozšíře-
ném kolegiu vedoucích pracovníkjl resortu za
účasti zplnomocněných zástupců ústředních orgá-
nů a za přítomnosti vybraných pracovníků resortu
dne 12. května 1966. Byl vysloven zásadní souhlas
s linií dalšího rozvoje resortu. Se směry řízení sou-
hlasilo i kolegium předsedy dne 14. července 196ci
a stanovilo pro rok 1967, jako přechodnou formu
hospodaření ústavů pro přípravu další etapy, for-
mu příspěvkových organizací, s výjimkou Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického v Praze.

Zásady dovršení aplikace zdokonalené sousta-
vy v odvětví geodézie a kartografie byly pak do- ,
plněny ve smyslu posledních stranických usnese-
ní a právních předpisll regulujících řízeni a ekono-
miku národního hospodářství.
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Již v průběhu roku 1966 a zejména 1. ledna 1967
byla provedena řada organizačních a ekonomic-
kých opatření, např. zavedeno zjednodušené řízení
středisek geodézie, vytvořeny podmínky dodava-
telsko-odběratelských vztahů s přejímkou pro prá-
ce zadávané státem, vytvořeny ucelené útvary evi-
dence nemovitostí v úlstavech v krajích, vytvořen
Kartografický a geodetický fond [Kartgeofond] a
Kartografické nakladatelství.

Forma příspěvkové organizace aplikovaná
v roce 1967 umožnila ve srovnání se zvláštními
rozpočtovými organizacemi skloubit zájem společ-
nosti na dosahování lepších hospodářských výsled
ků s osobní hmotnou zainteresovaností kolektivů
i jednotlivců. V rámci přípravy druhé etapy apli-
kace nové soustavy řízení byla v ústavech interně
rozdělena celková činnost na dvě sféry, totiž na
práce výrobní povahy [sféra chozrasčotní) a prá
ce technicko-správní povahy [sféra příspěvková).
Toto řešení se ukázalo jako nutné, neboť na zá-
kladě rozboru prací a jejich ekonomického cha:-
rakteru se ukázaly správné závěry z roku 1966
v tom smyslu, že v resortu jsou:

1. P r á c e,
sčotní

které mají znaky
čin n n o s t i,

jež je možno předem oceňovat podle platných
ceníků, existuje u nich přejímka prací se strany
objednavatele, je možno na základě předem zná-
mých požadavků tyto práce plánovat a může
na ně působit trh; výsledky se realizují na zá-
kladě odběratelsko-dodavatelských vztahů; jde
o práce mapovací, inženýrské geodézie, karto-
grafické a polygrafické;

2. P r á c e tec hni c k o - spr á v n í h o c h a-
rakteru,
které nemůžeme na výrobních jednotkách ob-
vyklým způsobem plánovat předem; jde totiž
o práce rozmanité, drobné, s potřebou operativ-
ního přizpůsobení se situaci, takže i sledování
výkonů v hodnotovém vyjádření na výkonných
jednotkách by bylo nehospodárné; také zájem
společnosti u těchto prací se nedá zabezpečo-
vat souhrnným překračováním objemu, nebo do-
sažením maximálního zisku, ale hospodárným
výkonem potřebných prací podle programu; ty-
pickým reprezentantem těchto prací jsou přede-
vším úkoly evidence nemovitostí a další práce
s ní související.

Zkušenosti i perspektiva rozvoje ukázaly, že
v podmínkách geodézie není vhodné ponechat na-
dále obě sféry pol}-romadě v přímém řízení jedno-
ho pracovníka - ředitele Ústavu geodézie a karto-
grafie v kraji. Zatímco forma příspěvkové orga-
nizace vcelku odpovídá způsobu řízení prací evi-
dence nemovitostí a drobných měřických prací s ní
souvisejících, nemůže tato forma vytvořit plný pro-
stor pro rozvinutí progresívních forem osobní i ko-
lektivní hmotné zainteresovanosti a tím i pro vše-
stranné uspokojování potřeb společnosti, pokud
jde o geodetické a kartografické práce a vyrobky
kartografické polygrafie a pro dosahování optimál-
ních hospodářských výsledků.'

Z těchto závěrů vyplynula pro další aplikaci
zásad zdokonaleného řízení v odvětví geodézie a
kartografie v druhé etapě nutnost vyčlenit z do-

savadních příspěvkových organizací jejich chozra·
sčotní část a zřídit z nich samostatné hospodářské
organizace.

Při aplikaci podmínek hospodaření podle vI. na-
řízení č. 100/1966 na plán roku 1967 hospodářsM
sféry ústavů se ukázalo, že je nutné požádat o vy
jimku procentního odvodu z hrubého důchodu, aby
byly zajištěny prostředky do fondu pracujících
v takovém objemu, který by zachoval průměrné
mzdy plánované v roce 1967. Dalo se předpokládal,
že působením ekonomických pravidel ve vnitro
podnikovém řízení v hospodářské organizaci dojdI?
k nárůstu hrubého důchodu, a tím i k nárůstu
zdrojů pro fond pracujících, a tedy i průměrných
mezd.

Další dlouhodobé kvantifikace podmínek hos
podaření podle vládního nařízení č. 100/1966 uká-
zaly, že předpokladem ročního růstu mezd o 3,3 %
je růst produktivity práce o 4 % ročně (do rokli
1970 včetně). Byl reálný předpoklad, že podmínky
hospodářských organizací, kde zájem na docílení
vyššího hrubého důchodu je stimulován vyšší ko-
lektivní i osobní hmotnou zainteresovaností všech
pracovníků, umožní dosáhnout při současném efek-
tivnějším plnění úkolů i vyššího fondu praCUjících.

Pokud jde o investiční výstavbu, provedené kvan-
tifikace ukázaly, že za zmíněných podmínek je
možno zajistit financování strojních investic a za-
řízení. Vzhledem k nerovnoměrné a omezené vý
stavbě v předchozích letech existuje však rozdíl-
nost ve vybavení podniků budovami. Zdroje pro
krytí stavebních investic bude nutno hledat převáž-
ně v bankovním úvěru, pouze ve výjimečných pří-
padech ve státních dotacích.

Charakter základníCh sfér geodézie a karto-
grafie a zavádění nových forem v řízení sl vyžá-
daly i odpoyídající organizační uspořádání ve vě-
deckotechnické a výrobní základně resortu.

Dovršení aplikace zásad zdokonaleného plánovi-
tého řízení v odvětví geodézie a kartografip bylo
nové uspořádání resortu Ústřední správy geodézie
a kartografie, které vláda Československé socialis-
tické republiky vzala na vědomí dne 23. srpna
1967, kdy jednala o výjimkách z ustanovení vládní-
ho nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém ří<:ení ná-
rodního hospodářství, pro organizace Ústřednl
správy geodézie a. kartografie.

Na základě usnesení vlády ze dne 23. srpna
1967 Č. 301 provedl ministr vnitra příslušná zru-
šující a zřizující opatření, podle nichž od 1. ledna
1968 se vědecko-technická a výrobně technická zá-
kladna geodézie a kartografie člení z hlediska fo-
rem hospodaření na organizace příspěvkové a orga-
nizace hospodářské.

Toto rozdělení a jemu odpovídající org;mizač
ní formy jsou v souladu s ekonomickým obsahem
zdokonaleného způsobu řízení. Sleduje se tím efek-
tivní zajištění všech úkolů a cílů odvětví geodé-
zie a karťografie.
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A. Sféra příspěvkové

Příspěvkové organizace zajišťují úkoly vědecko-
-technického rozvoje a technicko-správní činnosti,
zejména:

- úkoly badatelského a aplikovaného výzku-
mu v geodézii a kartografU;

- budování, údržbu a dokumentaci státních
geodetických sítí;

- evidenci nemovitostí a údržbu veškerých
map (včetně topografických) a obnovu map vel-
kých měřítek;

- zakládání listů vlastnictví;
- provádění notářsko-technických prací a Ji-

ných prací souvisejících s evidencí nemovitostí;
- provádění ustálení a údržby správních a ji-

ných územních hranic;
- vydávání přehledů o půdním fondu;
- zadávání a přejímku geodetických '1 karto-

grafických prací konaných ve státním zájmu;
- koordinování činnosti mimoresortních ze-

měměřických složek;
- dokumentační a mapovou službu;
- poradenskou. a expertiz ní službu pro ostat-

ní orgány a organizace.

1. V Ý z k u m n Ý úst a v g e ode t i c k ý, top 0-
grafický a kartografický v Praze

Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický v Praze bude i nadále jediným pracoviš-
těm pro plnění úkolů rozvoje vědy a techniky v ce-
lém odvětví geodézie a kartografie. Provádí bada-
telský a aplikovaný výzkum včetně vývoje, vědec-
kých, technických a -ekonomických inforITlací a
propagandy, racionalizace, vzdělávání pracujících
a zkušebnictví.

Podle zásad plánovitého řízení rozvoje vědy a
techniky uplatní se ve VúGTK rovněž forma příspěv-
kové organizace místo dřívější formy rozpočtové.

Hlavním zdrojem úhrady nákladů, resp. ceny
za řešení úkolů badatelského a aplikovaného vý-
zkumu je jednak státní rozpočet prostřednictvím
fondu vědy a techniky, jednak fond technického
rozvoje. Dalším zdrojem je úhrada některých prací
a činností vykonávaných dodavatelským způsobem.

2. Ka r t o g r a f i c k Ý a g e ode ti c k Ý fo n d
v Bratislavě

Kartografický a geodetický fond [Kartgeofond)
v Bratislavě S· pobočkou v Praze hospodařil již
v roce 1967 formou příspěvkové organizace. Vzhle-
dem k charakteru úkolů (budování, údržba a do-
kumentace státních geodetických sítí, jakož
i ústřední geodetická a kartografická dokumenta-
ce) se ponechal ve sféře organizací příspěvkových.
Při bližším rozboru perspektivní mechanizace a
automatizace v geodézii a kartografU se ukázalo,
že bude nejvhodnější do tohoto ústavu převést
výpočetní středisko z ÚGK Praha.

3. O b I a s t n í úst a v y g e o d é z i e
Oblastní ú'stavy geodézie jsou zřízeny pro více kra-
Jů. K tomuto opatření se přistoupilo předeVším
z důvodů hospodárnosti, zejména co do úspory ří-
dícího a správního aparátu. I v této organizaci

bude plně zajištěna spolupráce s krajskými orgá-
ny, zejména KNV, takže v žádném případě nebude
porušena návaznost na politické a hospodářské
členění státu.

Oblastní ústav geodézie řídí především středis-
ka geodézie, která jsou zřízena vždy pro jeden
okres. Pro jednotlivé oblastní ústavy geodézif! je
stanovena tato územní působnost:

aj O b I a s t n í úst a v g e o d é z i ev P r a ze
působí v hlavním městě Praze a v krajích Středo-
českém, Jihočeském, Západočeském a Severo-
českém;

I

b) Oblastní ústav geodézie v BrDě
působí v krajích Východočeském, Jihomoravském
a Severomoravském;

c) O b I a s t n Ý úst a v g e o d é z i e v B r a-
t i s Ia v e působí v krajích Západoslovenském,
Středo slovenském a Východoslovenském.

Oblastní ústavy geodézie budou plnit zejména
tyto úkoly v obvodu své působnosti:

- řídit a kontrolovat evidenci nemovitostí a
údržbu veškerých map [včetně topografických),
obnovu map velkých měřítek, zakládání listů vlast-
nictví, souhrnně řídit a kontrolovat provádění no-
tářsko-technických prací a jiných prací souvisících
s evidencí nemovitostí, řídit a kontrolovat ustálení
a údržbu správních a jiných územních hranic, vy-
dávání přehledu o půdním fondu;"

- vykonávat poradenskou a expertizní službu
pro ostatní orgány a organizace, jakož i zajišťovat
součinnost s krajskými orgány.

Oblastní ústav geodézie řídí ředitel. V ústavu
jsou zřízeny potřebné útvary podřízené přímo ře-
diteli (zejména ekonomicko-správní odbor). Stá-
lým zástupcem ředitele je technický ředitel.

Štábní útvary ředitele, zejména pro výkon
technologického dohledu a zabezpečení kvality
prací prováděných středisky geodézie, jsou ú t v a-
r y h Ia v n í c h g e ode t ů, jejichž sídlo se před-
pokládá shodné se sídlem KNV. Pokud to nebylo
možné zajistit k 1. lednu 1968, bude nutné řešit
umístění v sídle kraje v budoucnosti. Počet hlav-
ních geodetů odpovídá počtu krajů, pro něž byl
ústav zřízen. Útvar hlavního geodeta je v podstatě
vytvořen z bývalých útvarů evidence nemovitosti,
náplň jeho činnosti je upřesněna z hlediska sou-
časných potřeb a .úkolů, s cílem vyloučení admi-
nistrativních řídících prací.

K zabezpečení státních zájmů, v rámci oblalst-
ních ústavů geodézie jsou zřízeny i n s p e k t orá-
ty, jejichž sídlo se rovněž předpokládá shodné se
sídlem KNV. K tomu je třeba vytvářet včasné před-
poklady stavební výstavbou. Zadávají a přejímají
geodetické a kartografické práce, konané ve stát-
ním zájmu a hrazené z rozpočtu. Zadávání a pře-
jímku kartografických prací provádějí zejména
inspektoráty oblastních ústavů v Praze a v Bra-
tislavě. Tím jsou zároveň řešeny dřívější nedostat-
ky v zadávání a přejímce prací prováděných ve
státním zájmu. Koordinují činnost mimoresortních
zeměměřických složek s činností resortu a cílem,
nejhospodárnějšího využívání stávajících mapo-
vých a dokumentačních fondů a jejich doplňování.
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Dále zajišťují dokumentační a mapovou službu,
jakož i vykonávají poradenskou a expertizní služ-
bu, pro ostatní orgány a organizace. Tato činnost
má značný společenský význam jak pro vlastní
organizace resortu, tak pro všechny mimoresortní
organizace národního hospodářství.

Stfediskageodézie
Středi1sko geodézie je organizacm jednotkou
\1 okrese. Pracovní náplň střediska geodézie v ro-
ce 1968 se v podstatě neliší od pracovní náplně
v roce minulém.

V rámci využívání údajů evidence nemovitostí
pro veřejnost jsou prováděny notářsko-technické
práce a ostatní drobné měř1cké úkony za úplatu
na objednávku pro organizace a občany. Vnitřní
organizace středisek geodézie vychází jako dosud
z územních rajónů.

Hmotná zainteresovanost kolektivů i jednotli-
vých pracovníků ve střediscích geodézie je zamě-
řována jako v roce 1967 na:

- plnění a překračování programových úkolů,
zvyšování kvality prací,
úspora nákladů,
uplatňování nových účinnějších forem prá-
ce apod.

Nástroje kolektivní i osobní hmotné zaintere-
sovanosti jsou orientovány tak, aby uspokojování
individuálního hmotného zájmu bylo bezprostřed-
ně spojováno s kvalitním a hospodárným plněním
úkolů jednotlivých středisek a celého ústavu.

B. H o s pod á f s k é o r g a n i z a c e

Hospodářské organizace provádějí v rámci doda-
vatelskoodběratelských vztahů všechny geodetické
a kartografické práce vyjma těch, které jsou zpra-
vidla prováděny Kartgeofondem a oblastními ústa-
vy geodézie. Činnosti ve sféře hospodářské j\sou
prováděny v podI].iCích členěných IV duchu zásady
oborové koncentrace s přihlédnutím k dosavadní-
mu vývoji v geodézU a kartografU.

Podnik je samostatnou chozrasčotně uzavře-
nou ,státní hospodářskou organizací. V jeho čele
je podnikový ředitel. Vnitřní organizace podniko-
vého ředitelství je odvozena z jeho základních ří-
dících funkcí. Podnikové ředitelství řídí jednak
přímo běžnou výrobu ve svém sídle, je však zamě-
řeno zejména na dlouhodobý technický rozvoj, in-
vestiční politiku a příslušné obchodní vztahy.

Současně řídí závody jako 'odloučené výrobní
články. V čele závodu je ředitel. K podpoře své
řídící práce disponuje malým řídícím aparátem.
Podnikdvý ředitel stanoví organizační strukturu
podniku a závodu a vymezí pravomoc a odpověd-
nost jednotliVých složek řízení. Ve vnitropodnilw-
vém řízení se vychází z dosavadních zkušeností.
Styk s trhem má zpravidla závod; podnik je nosi-
telem vyšších dodavatelských funkcí.

Od 1. ledna 1968 jlsou v hospodářské sféře vy-
tvořeny pro geodetické a kartografické práce a
služby tyto podniky:
, 1. "Inženýrská geodézie, národní podnik, Pra-
ha" (vytvořen z býv. chozrasčotních provozů ÚGK
Praha, České Budějovice, Plzeň a Liberec) se zá-
vody v Č,eských Budějovicích, Plzni a Liberci;

2. "Inženýrská geodézie, národní podnik, Brno"
(vytvořen z býv. chozrasčotních provozů ÚGK Par·
dubice, Brno a Opava) se závody v Pardubicích a
Opavě;

3. "Inženierska geodézia, národný podnik, Bra-
tislava" (vytvořen z býv. chozra~čotních provozů
ÚGK Bratislava, Žilina a Prešov) se závody v Ži·
tině a Prešově.

Geodetické podniky vykonávají zejména ma-
pování ve velkých měřítkách, topografické mapo-
vání (údržba bude prováděna na objednávku
oblastních ústavů geodézieJ, technické mapy měst,
fotogrammetrii, speciální geodetické práce v by-
tové a průmyislové investiční výstavbě, na komu-
nikacích, vodních tocích a dálkových rozvodech,
speciální geodetické práce pro zemědělství a les-
nictví, jakož i reprodukční práce .apod.

4. "Kartografie, národní podnik, Praha" (Vy·
tvořen z býv. Kartografického a reprodukčního
ústavu v Praze) a

5. "Kartografia, národný podnik, Bratislava"
(vytvořen z býv. Kartografického a reprodukčního
ústavu v Bratislavě).

Podniky pro kartografU zajišťují sestavitelské,
kartografické a polygrafické práce. V oboru map
pro plánování a hospodářskou výstavbu na objed
návku oblastních ústavů geodézie zajišťují zejmé
na reprodukci a tisk topografické mapy v měřítku
1:10 000 a map s tematickým obsahem, kartogra
flcké zpracování a tilsk Státní mapy 1:5 000. Podlp
zakázek Kartografického nakladatelství provádějí
sestavitelské, kartografické i polygrafické zpracm
vání odvozených map pro hospodářskou výstavbu,
map pro školy a veřejnost, pro zahraniční obchod
a mimoresortní objednatele a dále zabezpečují vý
robu plastických map a gl6bů. Budou provádět
i konečnou úpravu kartografických publikacI
[např. knihařské zpracování).

6. "Kartografické nakladatelství, národní pod-
nik, Praha", které, plní nakladatelské a redakční
úkoly v oboru kartografle, má rovněž formu stát-
ní hospodářské organizace. Má pobočku v Brati
slavě, která zajišťuje zájmy sloven.ské oblasti
v ediční kartografické činnosti.

Hmotná zainteresovanost v chozrasčotní sfé
ře vychází ze zkušeností získaných v útvarech
chozrasčotního charakteru býv. ústavů a bude za·
měřena převážně na dosažení maximálního hospo-
dářského výsledku.

Nová organizační struktura resortu Ústřední
!Správy geodézie a kartografie, která vstoupila
v platnost dnem 1. ledna 1968, si zároveň vyžá-
dala další opatření i v organizaci vlastní Ústřední
správy, která navázala na změny uskutečněm$
koncem roku 1966. Ústřední správa geodézie a
kartografie zůstává i nadále ústředním orgánem
státní správy podle stávajících právních předpisů.
Uskutečňuje hospodářskou politiku strany a vlády
v obla'sti geodézie a kartografie.
, V současné etapě se pozornost Ústř~dní správy
soustřeďuje především na tyto základní otázky
řízení:

dlouhodobý rozvoj odvětví,
investiční politiku a technický rozvoj,
zpracování a využívání ekonomických pra-

videI a podnětů, v souvislosti s realizací rozdělení
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technicko-výrobní základny resortu na část choz-
rasčotní a příspěvkovou,

- kontrolu hospodaření podřízených organi-
zací a ú1stavťt,

- přípravu a výchovu vedoucích kádrťt.

V souvislosti s přechodem na novou soustavu
řízení v geodézii a kartografii a v souladu se zá-
sadami ÚV KSČ a vlády ČSSR pro práci centrál-
ních orgánťt státní správy z prosince 1966, bylo
třeba upravit i metody práce aparátu Ústřední
správy geodézie a kartografie v jeho nové orga-
nizační struktuře s cílem:

- soustřeďovat dťtsledne činnolst aparátu
Ústřední správy především na základní komplexní
otázky spojené s rozvojem odvětví a na stanovení
pravidel konkretizujících všeobecně platné pod-
mínky pro činnost všech organizací resortu; ini-
ciativněji a aktivněji se zúčastňovat na tvorbě
opatření v geodézii a kartografU ve spolupráci
s odbornými orgány vlády, ministerstvy a ostat-
ními ústředními orgány, vyžadovat na podřízených
jednotkách respektování a ochranu celdspolečen-
ských zájmů;

- uplatňovat při hospodářském řízení sou-
stavu ekonomických nástrojťt;

- pokračovat soustavně v pracích na pro-
hloubení ekonomickoorganizačního modelu a řízl"
ní v resortu;

- zesílit prťtzkumnou, rozborovou, kontrolní
a inspekční činnost v odvětví; zlepšit informova-
nost uvnitř aparátu Ústřední správy o řešených II
vyřešených úkolech, problémech a zlepšit práci
s informacemi;

- věnovat ještě větší pozornost přípravě 1'07-
hodnutí a vytvářet řídícím pracovníkťtm možnost
výběru optimální varianty řešení při zpracování
variant pomocí exaktních metod; používat v šir-
ším rozsahu výpočetní techniku a exaktní metody,
jako např. matematickostatistické metody, apliko·
vané poznatky humanitních věd apod.;

- při aparátu Ústřední správy vytvářet Sp9-
cializovaný odborný aktiv poradcťt; kolegium před-
sedy uzpt'tsobit jako odborně kvalifikovaný poradní
orgán předsedy a prohloubit zpťtsoby práce s ko-
legiem;

- řešit úkoly přímo spadající do působnosti
odboril v odborech; úkoly komplexní povahy, vv-
žadující širší součinnost v aparátu Ústřední sprá-
vy, řešit pomocí týmů složených z pracovníki\
těch odborů, které na řešení participují svou od·
bornou činností - Ispecializací - při vymezení
odpovědnosti za vyřešení úkolů;

- vybrané úkoly řešit za pomoci týmů odbor-
níků v odvětví i mimo něho (vědeckovýzkumná
a vysokoškolská pracoviště apod.).

Metody řízení a správy třeba soustavně racio
nalizovat, jakož i racionalizovat jednotlivé činnosti
a s nimi souvisící okruh informací. Dále musí být
zkvalitňováno kádrbvé složení aparátu Ústřední
správy' tak, aby zde pracovali pracovníci politickv
vyspělí, s národohospodářským přehledem, plnfl
schopní iniciativně a samostatně řešit úkoly z hh~·
diska postavení centrálního orgánu s použitím
pokrokových moderních pracovních metod a pro
středků techniky řízení. Zvyšuje :?e náročnost na
práci vedoucích odborů a všech pracovníků, zpřís-
ňuje se hodnocení pracovníků a je třeba zlepšovat

motivování pracovníků Ústřední správy ke kvalit
nímu plnění úkolů. Pracovníci aparátu se mus)
soustavně seznamovat s novými pracovními meto-
dami. Aparát Ústřední správy nutno postupně vy-
bavovat vhodnou organizační technikoU.

V organizačním u1spořádání Ústřední správy S9
podstatně zvýšila pravomoc, samostatnost a odpo-
vědnost, zjednodušily se cesty rozhodování a uplat-
ňuje se nejvýše třístupňový systém řízení.

Závěrem je třeba zq.ůraznit, že nové orgdni-
zační uspoi'ádání celého resortu Ústřední správy
geodézie a kartografie, se pro svůj mimořádný
význam pro další rozvoj odvětví geodézie a kar-
tografie v rámci nové soustavy plánovitého řízení
národního hospodáfství setkalo s pochopením a
podporou převážné většiny pracovníků resortu.
Bylo třeba vysvětlit a překonat některé těžkosti
v místech, kde dochází k úspoře řídíéího a správ-
ního aparátu, setkali jsme se i s ojedinělými pro-
jevy ryze sobeckých zájmů jednotlivcťt, kteří ne
chápou současné dění. Usilovnou prací kolektivu
pracovníků Ústřední správy geodézie a kartografie
i ústavů se však podařilo úkoly přípravného obdo·
bí splnit a v prťtběhu roku 1967 u'Skutečnit i řadu
opatření - zejména ekonomického rázu, která
umožní novým organizacím začínat s opravdu
čistým stolem. Těmto všem pracovníkům je třeba
vyjádřit hluboké uznání a dík za jejich obětavou
a často i málo vděčnou úlohu.

Do nové etapy rozvoje československé geodé·
zie a kartografie, kterou _jsme nastoupili dnem
1. ledna 1968, přeji všem pracovníkťtm odvětví, aby
každý našel své správné místo, na kterém může
plně využít svých sil a schopností ku prospěchu
naší společndsti a k své vlastní osobní spokoje-
nosti.

Dne 11. ledna 1968 se setkali vedoucí pracov-
níci Ústřední správy geodézie a kartografie a před-
stavitelé Národního komitétu geodetického a geo-
fyzikálního s prof. Dr. Fr. Fialou DrSc. Stalo se
tak na ÚSGKv před večer osmdesátých pátých naro-
zenin prof. Fialy. Tělesně i duševně svěží jubilant
byl pozdra.ven předsedou ÚSGK s. Ing. Průšou,
který ocenil zásluhy prof. Fialy na výchově gene-
race zeměměřiČŮ, jeho zásluhy na budování a
sjednocení čs. zeměměřičské služby a současně in-
formoval prof. Fialu o nový'ch zásadách organi-
zace a činnosti čs. geodézie a kartografie. Před-
seda NKGG's. prof. Zátopek ve své zdravici zhod-
notil význam jubilantovy vědecké práce, jeho po-
chopení pro mladé a tvťtrčí přístup k řešení ná-
ročné vědecké i pedagogické problematiky.

Prof. Fiala vyjádřil potěšení a radost nad set-o
káním s mnohými ze svých žáků i nad úspěchy
současné geodetické vědy a praxe. V srdečné a
přátelské besedě měli všichni přítomní moŽnost
obdivovat optimismus, životní elán a duševní po-
hodu prof. Fialy při jeho vzpomínkách na celoži-
votní činnost směřující k povznesení a rozvoji
geodézie a odborného školství.

Životem a dnem prof. Fialy se zabýváme na
dalších stránkách našeho časopisu.
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Osmdesát pět let
profesora Dr. techn. Františka Fialy DrSc.

Prof. Ing. Dr. Pavel Potužák DrSc.,
doc. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík,

fakulta stavební ČVUT

Všichni jistě rádi vzpomínáme na spolupráci i na
příležitostná Isetkání s osobnostmi, které pro svoji
záslužnou činnost a ryzí povahu jsou oblíbeny a
o nichž proto hovoříme vždy s úctou. Takovou
osobností je profesor Dr. techn. František Fiala,
DrSc., jenž se 12. ledna 1968 dožil v plné tělesné
i duševní svěžesti 85 let svého plodného života.

Je dobrým zvykem při takových příležitostech
hodnotit jubilantův význam pro společnost, čerpat
znovu poučení z jeho příkladu a prožívat krásné
vztahy, které k němu máme. To chceme učinit
v dnešním příspěvku poukazem na osobnost pro-
fesora Fialy jako vzor cílevědomé pracovitosti,
uvážlivé prozíravosti a přitom vzácné skromnosti
na životní dráze, od začínajícího studenta až po
vynikajícího vědce, učitele, organizátora a ušlech-
tilého člověka, zaníceného pracovníka na poli čes-
koslovenské geodézie a kartografie. Na podrobné
životopisné údaje můžeme přitom odkázat do pří-
spěvků k dřívějším jubileím, např. v Zeměměřictví
Č. 4 z r. 1953 nebo ve Sborníku zeměměřické fa-
kulty č. 2 z r. 1959. Pokud se týká prací prof. Fia-
ly, jsou sepsány v seznamu navazujícím na tento
příspěvek, což jistě bude vítanou pomůckou pro
čerpání z jubilantova díla.

Profesor Fiala pochází ze skromných poměrů
v Bílku na Českomoravské vrcho'!ině. Na svou pra-
covní dráhu se připravoval studiem reálky v No-
vém Městě na Moravě a České vysoké školy tech-
nické v Praze, zde nejprve strojního inženýrství a
pak učebného běhu pro zeměměřiče, který zakon-
čil v r. 1906 s vyznamenáním. Později, již jako
asistent prof. Petříka, rozšířil si svoji pracovní zá-
kladnu vystudováním matematiky a deskriptivní
geometrie na Karlově universitě a stipendijním stu-
diem v Paříži u vynikajících tehdejších profesorů
v oborech vyšší geodézie, diferenciální geometrie
a dalších, mj. též v nomografii. Zřetelně zde vidí-
me neobyčejnou touhu prof. Fialy po vědění a jeho
správné ocenění významu matematicko-teoretických
základů. Díky tomu dosáhl také již v r. 1911 hod-

nosti doktora technických věd na podkladě diser-
tační práce z oblasti matematické kartografie.

Praktickou činnost ve svém oboru poznal ju-
bilant jako civilní geometr, jímž byl po nějakou
dobu. To jistě přispělo k vynikajícímu skloubení
vědecké úrovně a praktického zaměření jeho uči-
telské činnosti. Pedagogické zkušenosti získával
nejprve na středních školách v předmětech své
universitní aprobace. Přitom však již také předná-
šel externě nomografii, základy nižší geodézie a
později též kartografické zobrazování na vysoké
škole, kde se tak účinně podílel na zvýšení úrovně
disciplín již zavedených a na zavádění nových dis-
ciplín. Rozhodující fází pracovní dráhy prof. Fia-
ly byl rok 1927, kdy po dřívější habilitaci v ob-
lasti matematické kartografie se stal mimořádným
profesore~ na tehdejší Vysoké škole speciálních
nauk při CVUT a kdy po rozšíření zeměměřického
studia na 3 roky mohl rozvinout zejména předměty
kartografické zobrazování (dnešní matematickou
kartografii), geodetické počtářství II. a III. běhu
a mimo učební povinnost též nomografii. Tak po-
ložil několik základních kamenů k existenci a no-
vodobému rozvoji studia zeměměřického inženýr-
ství u nás, jejichž význam prokázala zcela jedno-
značně další desetiletí.

Jako vedoucí ústavu geodetického počtářství,
kartografického zobrazování a základl1 nižší geo-
dézie se prof. Fiala svědomitě a usilovně staral jak
o vybavení potřebnými poml1ckami, tak také
o zpracování učebních textll pro studenty. V těch-
to textech, ať vydaným tiskem či litografovaných,
je uloženo velké bohatství mistrně zpracovaných
klasických i nových, progresívních poznatků. Pro-
to se učební texty prof. Fialy vždy setkávaly s ži-
~ým zájmem studentl1 i pt:aktických inženýrl1, tak-
z.e bylo zapotřebí často opakovat jejich vydání, jak
]e patrno ze seznamu navazujícího na tento pří-
spěvek. V této činnosti pokračoval náš jubilant sou-
stavně po celou svoji aktivní službu a vyvrcholil
ji vydáním dokonalé, všechny potřebné poznatky
zahrnující učebnice matematické kartografie v r.
1955, která byla s velkým zájmem přeložena též
do němčiny jako učebnice v NDR.

Základní tézí pedagogické práce prof. Fialy
bylo, že školu tvoří především učitelé a spolu
s nimi teprve ostatní podmínky. Proto jeho práce
byla vždy hluboká, k sobě i ke spolupracovníkům
a studentllm náročná, prodchnutá viHí nejen na-
učit konkrétní znalosti, ale také roznítit touhu po
dalším vědění, opravdový zájem o SVflj obor. Pro-
to u prof. Fialy vždy našel pochopení a otevřený
zdroj poznání ten, kdo chtěl jít dál a výš. A proto
každá vzpomínka žákl1 na prof. Fialu, ať vyslove-
ná učiteli vysokých škol, vědeckovýzkumnými pra-
covníky či praktickými inženýry, je provázena vdě-
kem za získané odborné i životní poznatky a oprav-
dovou, hlubokou úctou a sympatií.

Velmi významná a prodchnutá duchem a vlast-
nostmi prof. Fialy je jeho činnost ve funkCi dě-
kana bývalé Vysoké školy speciálních nauk. V lé-
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tech 1932-1933, již jako řádný profesor, byl po-
prvé děkanem a v roce následujícím proděkanem.
Zvláštní zásluhy si získal jako děkan v neradost-
ných létech 1939-1945. Nedbal na osobní nebez-
pečí, které plynulo z jeho funkce, a svým rozváž-
ným jednáním zachoval škole a národnímu majet-
ku mnoho hodnot. Staral se otcovsky o školu, pů-
sobil velmi uvědoměle na studenty i na všechny
své spolupracovníky, všem rozdával důvěru v bu-
doucnost. Během okupace, spolu s ostatními učite-
li, zvláště na tajných schůzkách, projednával otáz-
ky spojené se znovuvybudováním školy, neboť té-
měř všechny její ústavy byly vystěhovány a sbír-
ky uskladn~ny povětšině ve sklepích polikliniky
na Karlově náměstí v Praze. Hned po okupaci,
v květnu 1945, svolal prof. Fiala jako děkan profe-
sorský sbor a ujal se organizace zeměměřického
studia a také studia pojistné matematiky ve spolu-
práci s prof. Dr. Jaroslavem Jankem. Jakmile se
podařilo získat aspoň část potřebných místností,
bylo zahájeno vyučování ještě v květnu 1945, ovšem
jen pro předokupační studenty. To mohl zajistit
prof. Fiala ve spolupráci s učiteli a pracovníky,
kteří se hned po okupaci přihlásili k budování
školy. Sotva se škola dala do chodu, bylo přikro-
čem) k přípravám na rozšíření zeměměřického stu-
dia na' 4 roky, jak o tom snil prof. Dr. h. c. Josef
Petřík, který během okupace zemřel. Úsilí prof.
Fialy, jeho spolupracovníků a praxe vyznělo úspěš-
ně a studium bylo zákonem rozšířeno v r. 1946,
takže mohl být ihned otevřen první ročník nově
organizovaného osmisemestrového zeměměřického
studia. Zároveň byl připraven studijní program a
je velkou zásluhou prof. Fialy, že v něm byly před-
měty zařazeny ve velmi dobré obsahové i rozsa-
hové rovnováze. Na popud prof. Fialy byly zave-
deny též semináře, v nichž se studenti seznamovali
s nejobtížnějšími úseky geodézie a kartograf1e,
které nebylo možno probrat v povinných. přednáš-
kách. K odstranění diferenciace mezi absolventy
tříletého a čtyřletého studia vypracoval prof.· Fia-
la též návrh na přechodné studijní předpisy. po
jejichž projednání a schválení mohli absolventi tří-
letého studia získat absolutorium studia čtvřle-
tého.

Svými zásluhami v děkanské funkci v létech
1939-1946 se prof. Fiala zapsal trvale do vývoje
studia zeměměřického inženýrství na ČVUT v Pra-
ze, když stál v čele jeho uvedení na vysokou úro-
veň a tím i vytvoření pevných základů jeho dal-
šího rozvoje v souladu s potřebami naší společnosti.

V r. 1950 bylo zeměměřické studium v Praze
formálně zrušeno a jednotlivé ročníky měly po-
stupně odumírat. I tu vyvinul prof. Fiala ve spo-
lupráci s ostatními pracovníky školy a s praxí vel-
ké a spravedlivé úsilí, aby studium bylo v Prazp
ponecháno. Když pak byla Vysoká škola speciál-
ních nauk rozdělena podle směrů a směr stati~
ticko-pojistného inženýrství přidělen částečně k uni-
versitě, částečně k Vysoké škole věd hospodář
ských, byl zeměměřický směr v r. 1952 přivtělen
k fakultě inženýrského stavitelství. Stalo se tak na
dobu jednoho roku a nato zřízena samostatná ze-
měměřická fakulta. Ve všem tomto dění bylo vidět
prof. Fialu, jak svým rozvážným postojem a obě-
tavou prací pomáhal prospěšné věci. .

vývoj společenských potřeb si vyžádal v r.
1952-1953, aby zeměměřické studium bylo rozdě-
leno na směr geodeticko-astronomický a směr geo-
deticko-hospodářský. V r. 1954-1955 bylo 'pak čle-
nění dále prohloubeno na tři směry: geodetický.

kartografický a hospodářskotechnických úprav po-
zemků. Ve všech těchto úpravách studia se prof.
Fiala podílel jako zkušený pedagog především péčí
o správné vyvážení studijních osnov a studijI!ího
programu. Přitom vytrvale udržoval především vy-
sokou úroveň teoretické průpravy studentů, a to
i přes některá dočasně se uplatňující prakticistic-
ká hlediska.

Velmi záslužná je činnost profesora Fialy též
mimo rámec školy. Od. r. 1930 působil v Národ-
ním komitétu geodetickém a geofyzikálním při Čs.
národní radě badatelské, kde velmi uplatňoval své
teoretické vědomosti a zkušenosti při projednává-
ní otázek spojených s budováním geodetických
základů, nejdříve jako člen a pak jako předseda
geodetické sekce. Po sloučení Čs. národní rady ba-
datelské do ČSAV byl členem geodeticko-geofyzi-
kální komise, v níž předsedal kartografické subko-
misi. Dále byl členem vědecké rady Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartogra-
fického, vědecké rady kartografického kabinetu
při ČSAV, Masarykovy akademie práce do doby je-
jího sloučení s ČSAV, Jednoty čs. matematiků a fy-
ziků, Čs. fotogrammetrické společnosti, České ma-
tice 'technické a d. Ve vědeckých institucích si
prof. Fiala získal zásluhy o úspěšné vyřešení řady
důležitých problémů spojených s budováním geo-
detických a mapovacích základů československého
státu i s rozvojem československé kartografie.

Intenzívně působil prof. Fiala též v odborných
a vědeckých zeměměřických a kartografických ča-
sopisech, a to jako autor (viz seznam prací nava-
zující na tento příspěvek) i jako vědecký redak-
tor nebo člen redakčních rad. Jak v bývalém Ze-
měměřičském věstníku, tak později v Zeměměřic-
kém obzoru, Zeměměřictví a v Geodetickém a kar-
tografickém obzoru pečoval vždy o vysokou úroveň
publikační činnosti, a tím o vytvoření pevných a
širokých předpokladů pro vědeckou a odbornou
práci u nás. Svými články o nomografii, o matema-
tické kartografii, o využití vyrovnávacího počtu
s ohledem na racionalizaci výpočtů, dále o vědec-
kých problémech astronomicko-geodetických sítí
i o dalších 'otázkách isám nemalou měrou přispěl
k úrovni a progresívní funkci odborného tisku.
Této platformy však správně využíval i k prosazo-
vání organizačních otázek, kdykoli toho bylo tře-
ba. Publikační činností na škole i mimo ni prof.
Fiala vybudoval a upevnil velký kus oboru dnešní
československé geodézie a kartografie, zejména
v jeho matematicko-teoretických částech. Učinil tak
nejen systematickým zpracováním existujících po-
znatků, ale namnoze původním vědeckým řešením
řady vážných odborných problémů.

Činnost a jméno prof. Fialy překročily daleko
hranice našeho státu. Účastnil se řady mezinárod-
ních akcí, jako např. Sjezdu slovanských geografů
a etnografů, sjezdu Mezinárodní unie geodetické
a geofyzikální, Mezinárodního kongresu fotogram-
metrického a zeměměřického. Již z dob svého stu-
dia v Paříži udržoval korespondenci s velkým pří-
telem našeho národa prof. René Dangerem. Svými
pracemi se stal známým a získal si autoritu u vý-
značných zahraničních odborníků. kteří při setká-
ních s československými geodety a kartografy vy-
slovují jméno prof. Fialy vždy s uznáním a přejí
si předat mu srdečné pozdravy.

Za vynikající a mimořádně záslužnou činnost
se dostalo prof. Fialovi řady uznání, z nichž je
třeba především uvést jmenování doktorem věd v r.
1955 podle nového řádu o udělování vědeckých
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hodností a u příležitosti osmdesátin pak propůj-
čení Řádu práce presidentem republiky za vědec-
kou a pedagogickou práci pro rozvoj českosloven-
ské geodézie a kartografie. V r. 1964 byl prof.
Fiala jmenován zasloužilým členem oborové rady
vědeckotechnického rozvoje v geodézii a kartogra-
fii.

Od r. 1958, kdy přešel do důchodu, žije a pra-
cuje prof. Fiala ve svém domku a na své zahrádce
v Praze s typickou svou skromností, životní moud-
1'0stí, s hlubokou láskou k lidem a s neutuchajícím
zájmem o dění na škole i v praxi.

Mluvíme jistě jménem všech československých
.geodetů a kartografů i ostatních přátel prof. Fia-
ly, když vyslovujeme vděk za jeho dílo, radost nad
jeho stálou svěžestí a ze srdce si přejeme, aby náš
pan profesor Fiala mohl ještě dlouho sledOvat naši
práci, pro niž se nám stal tak velkým vzorem.
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Ing. Jiří Šmehil, Kartografie, n. p" Praha

Při volbě zobrazení pro nově pořizovanou mapu je
třeba brát v úvahu různé činitele; jejich množství
a pořadí důležitosti je závislé na druhu mapy. Přitom
se uplatňují vlivy, plynoucí ze samotného zobrazova-
ného území i z vlastností, kterým má mapa vyhovovat.
Posouzení takového komplexu požadavků je záleži-
tostí někdy jednoduchou, jindy však může být dosti
složitou, obzvláště chceme-li najít ze všech možností
variantu skutečně optimální z hlediska matematicko-
-kartografického. Jestliže se při optimalizaci nechceme
nebo dokonce ve speciálních případech nemůžeme
spokojit se zobrazovacími způsoby, v literatuře popsa-
nými, je třeba nejdříve přistoupit k matematické
formulaci všech kladených požadavků. Posuzujeme-li
určitý zobrazovací způsob z hlediska deformačního
je možno k vyjádření průběhu jednotlivých druhft
zkreslení užívat sestavených tabulek, nebo pro lepší
názornost křivek stejného zkreslení délkového, ploš-
ného nebo úhlového apod. Z těchto ekvideformát
~ě~d! k?n~truujeme ~ouze křivky izometrické" vyj ad-
ruJIClprubeh zkreslem délkového, na němž jsou ostatní
zkreslení závislá. Pro praktické účely takové vyjádření
zpravidla postačí. Někdy však může dojít k obrácené
formulaci, kdy vyvozujeme zobrazení tak, aby průběh
hodnot zkreslení byl určitým způsobem optimalizován,
případně při splnění některých vedlejších podmínek.
K provedení optimalizace průběhu zkreslení pak je
?ut~~, matematicky formulovat charakteristiku, vy-
JadřuJlCí zobrazení z hlediska deformačního. Příkla-
dem může být metoda prof. V. V. Kavrajského v práci
[8] k vyvození určujících konstant kuželových zobra-
zení z podmínky, aby hodnota středního kvadratic-
kého zkreslení

byla minimální. V uvedeném výrazu značí F plochu
uvažovaného území, dále

1
h2 = 2" [(a -1)2 + (b -1)2],

kde a, b značí poloosy Tissotovy indikatrix. Podobně
v práci [7] je mj. užito součtové charakteristiky maxi-
málního úhlového zkreslení k optimalizaci ekvivalent-
ních ortogonálních zobrazení při užití diferenční
metody na samočinném počítači. Je tedy vidět, že
charakteristického kritéria deformací můžeme užít
nejen pro hodnocení již vyvozeného zobrazení, ale též
pro vyvození samotných určujících prvků zobrazení
hledaného, např. v jejich určité třídě. V naší literatuře
nebyla dosud věnována - pokud je nám známo -
větší pozornost kritériím pro deformační poměry

kartografických zobrazení. Vybereme proto některá
z nich a uvedeme relace mezi nimi tak, jak byly zjištěny
experimentálně v práci [lI].

2. Součtová kritéria

Skupina součtových kritérií provádí hodnocení zobra-
zení metodou integrace (někdy jen přibližné, grafické)
hodnot zkreslení v celém zobrazovaném poli. Protože
někdy slouží též pro hledání optimálních variant
zobrazení řešením variačních úloh, mohou být tato
kri.téri~ nazvána též variačními. Charakterizují tedy
?eJen mterval, ve kterém se zkreslení pohybuje, ale
1 celkový průběh zkreslení uvnitř zobrazovaného
území střední hodnotou. V takových případech bývá
užíváno buď hodnot zkreslení (pak označíme střední
hodnotu E), nebo jejich kvadrátů (střední hodnotu
označíme E). Uv:edemeněkteré příklady takových kri-
térií, která byla v práci [lI] souhrnně popsána podle
dostupné literatury.

2.1 KritériumAiryho

Anglický kartograf Airy zavedl první [8] pojem
"středního kvadratického zkreslení délek" a došel ke
vzorci

h
2 1
.4, = -f [(a - 1)2+ (b - 1)2], (1)

kde značí v určitém bodě
h~ střední Airyho kvadratické zkreslení délek,
a, b poloosy Tissotovy indikatrix (extrémní délková
zkreslení). Potom se dá vyjádřit Airyho kritérium E
~ři užití integrálu na ploše F s elementem plošným cJ.
Jako

E2 1 S 2.4,=F h.4,dF,
F

nebo při grafické integraci na n l;>odechvhodně uvažo-
vaných na studované ploše jako

E~ =~-2: h~ . (3)

U konformních zobrazení se vzorec (1) zjednoduší na

označíme-li jako m délkové zkreslení, na směru nezá-
vislé.

Prof. Kavrajskij [8] provedl úpravu Airyho
kritéria zavedením logaritmických hodnot, takže je

1
h~K= 2 (In2 a + In2b).

Střední kvadratické zkreslení EAK pak můžeme počítat
analogicky podle vzorců (2), (3).

1968/9



GeodBtiflkt a Jka1'tografickt obzor
10 rei!nfk 14 (SB), ň(slo 1/1888

H%vec, V., Smehll, T.: Kriteria pro posouzení vhodnosti
ka-rtograficJcého zobrazeni z hlediska deformací

2.2. Kritéri um J o.rdanovo

Např. v [8], [9], [10] je na rozdíl od předchozích způ-
sobů uváděn výpočet středního kvadratického zkresle-
nív určitém bodě

h" = 2~ S (mA:l)2dA,
o

nebo pro přibližný výpočet při počtu u vhodně zvole-
nýehzměn azimutu A

h" = ~2 (mA - 1)2.

V konformních zobrazeních se výpočet zjednoduší
podle vzorce (4). Střední kvadratické zkreslení EJ
můžeme počítat opět podle vzorců (2), (3).

Po úpravě obdobné jako v odst. 2.1 získal z Jorda-
nova kritéria prof. Kavrajskij

h'x = 2~ I In2 mA dA,
o

h'x = ~2In2mA' (9)

Střední kvadratické zkreslení, počítané podle shora
uvedených vzorců, nazveme v dalším EJK•

2.3. Kritérium Weberovo
Autor použil [2] geometrického průměru poloos
Tissotovy indikatrix q = Vab; charakteristickou hod-
notu v určitém bodě tedy můžeme vyjádřit jako

hrv = In2 q . (10)

Potom opět - analogicky podle předchozích odstavců
- můžeme vyjádřit kritérium Ew buď podle vzorce
integrálního (2), nebo přibližného (3). Je zřejmé, že
výraz q má u ekvivalentních zobrazení konstantní
hodnotu.

2.4. Kritérium Klingatschovo

Vycházeje z obdobného rozboru jako Airy, dospěl
Klingatsch [8] k závěru

Pa> (: - Ir+ pp (ab - 1)2
hi: = -----------, (11)

Pa> + Pp

kde Pro je váha zkreslení úhlového,
pp je váha zkreslení plošného,

neboť v čitateli výrazu (11) značí prvý člen přibližný
vliv maximálního zkreslení úhlového, druhý člen pak
vliv zkreslení plošného. Kritérium EK pak počítáme·
obvyklým způsobem podle vzorců (2) nebo (3).

2.5. Kritérium Eisenlohrovo

Autor užil při práci o konformních zobrazeních jako
charakteristické hodnoty v určitém bodě střední
kvadratické geodetické křivosti konformního obrazu

geodetické křivky. Protože v konformním zobrazení
je obraz geodetické křivosti r geodetické křivky roven
gradientu reciproké hodnoty délkového zkreslení m,
platí pro azimut A

r = - ( ~ J: sin A + (~): cos A , (12}

kde indexy p, r označují, že derivace provádíme ve
směru poledníka nebo rovnoběžky. Ze vzorce (12)
stanovíme maximální hodnotu

_V(I)'2 (1)'2rmax - - + -m II m r

Zavedeme-li nyní v určitém bodě střední kvadratickou
hodnotu geodetické křivosti obrazu geodetické křivky

2",

r~= 2~ S r2 dA ,
o

dostaneme dosazením ze vzorce (12) do vzorce (14)
po řešení vztah

r~ =2~. (15)

Ze vzorce (15) je zřejmé, že při výpočtu střední kvadra.
tické křivosti je možno použít vzorce (13).

2.6. Hammerovo kritérium

Autor uvážil jako charakteristiku kartografického
zobrazení [8] střední hodnotu z absolutních hodnot
zkreslení; např. pro porovnání ekvivalentních zobra-
zení, určených k zobrazení polokoule nebo celé referenč-
ní koule je mírou středního zkreslení na základě maxi-
málního zkreslení úhlového Ltm

- 1 SEH=F JLtmldF,
F

nebo pro přibližnou integraci na n bodech vhodně na
studované ploše zvolených

- 1 ~
EH=-n ~ ILtm I·

V práci [7] je zvolena charakteristika zobrazení2(1+ 2 tg2 Lt
2
mlPodobně je možno hledat střední

F
hodnoty na základě zkreslení délkového nebo u kon-
formních zobrazení zkreslení plošného.

Někteří autoři užívají k hodnocení zobrazovacího
způsobu kritéria, které nazýváme extrémním, jindy
minimaximálním. V nich se neuvažuje celkový průběh.
zobrazení na zobrazované ploše jako tomu je u kritérií
předchozího typu, ale v úvahu se bere pouze zkreslení
extrémní, případně interval, ve kterém se hodnoty
zkreslení pohybují (minimální a maximální hodnota).
Podle práce [13] je takového kritéria užito např. ve
známém teorému čebyševově pro konformní zobra-
zení. V něm se přirozený logaritmus délkového zkresle-
ní nejméně liší od nuly tehdy, jestliže zkreslení na hra-
niční uzavřené křivce zachovává konstantní hodnotu.
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3.1. Kritérium extrémní

Je tedy např~ možno posuzovat zobrazení podle maxi·
mální hodnoty lm - llmax u zkreslení délkového m,
lL100lmaxu zkreslení úWového L100 a IP - llmaxu zkresle-
ní plošného P. U zobrazení konformního (L1oo = O) je
celkem lhostejné, užijeme-li charakteristiky lm - llmax
nebo IP - llmax,neboť plošné zkreslení je kvadrátem
zkreslení délkového. U zobrazení ekvivalentních. bývá
zvykem uvažovat kritérium lL1oolmax,protože úhlová
zkreslení nabývají značných hodnot (viz např. práce
[7]). U zobrazení jiných, např. ekvidistantnfch v urči-
tém systému čar nebo u zobrazení, která nepatří do
skupiny zobrazení s konstantní hodnotou některé
z uvedených deformací, nestačilo by uvážit pouze
kritérium jediné. Protože však na délkovém zkreslení
jsou všechna ostatní zkreslení závislá - jak je známo
z obecné teorie zobrazení - můžeme užít kritéria
/m-1Imax.

3.2. Kritérium minimaximální

V tomto kritériu je uvažován jako charakteristika
zobrazení buď podíl extrémních hodnot délkového

zkreslení mmax, nebo rozdíl jejich logaritmických hod-
mmln

notL11n m = ln mmax-ln mmln'

Na základě číselných výsledků z práce [U] provedeme
srovnání některých kritérií a posoudíme jejich vzájemný
vztah. Pro studium bylo vedle číselných hodnot vlast-
ních užito též prací [5], [6], [12], ve zobrazeních:

a) kuželové konformní Lambertovo - Gaussovo,

b) azimutální konformní (stereografická projekce),

c) kuželové ekvidistantní Kavrajského,

d) kuželové ekvidistantní Krasovského,

e) azimutální ekvidistantní Postelovo.

4.1. Volba hustoty uzlových bodů pro součtová
kritéria

Protože součtová kritéria postihují průběh zkreslení
na celé ploše, byl pro potřebnou hustotu uzlových
bodů s uvažovanými hodnotami zkreslení zvolen
základní požadavek, aby při interpolaci mezileWých
hodnot bylo možno prakticky zanedbat vliv druhé
·diference. Takovému požadavku odpovídá podle čí-
selného vyšetření jednotný krok 4° v zeměpisné šířce
u zobrazení kuželových, v šířce kartografické u zobra-
zení azimutálních. Vliv zeměpisné (kartografické)
délky není ť'řeba u zvolených zobrazení uvažovat,
protože všechna zkreslení jsou na ní nezávislá.

4.2. Grafické srovnání výsledků

V následujícím grafu (levá část) jsou znázorněny
vypočtené hodnoty E a E u některých kritérií součto-
vých a u stejných zobrazení jsou též vyneseny hodnoty
kritéria extrémního a minimaximálního (pravá část
grafu).' Jednotlivá zobrazení jsou označena shodně se
začátkem 4. odst. a vynesené hodnoty jsou spojeny.

Porovnáme-li vzájemně průběh hodnot součtových
kritérií u jednotlivých zobrazení, zjistíme analogii
u 'zobrazení Kavrajského, Krasovského a Postelova,
tedy u všech ekvidistantních zobrazení. Přitom hodno-
ty u zobrazení Kavrajského jsou nejmenší, protože
již při jeho vyvození bylo uváženo, aby hodnota
součtové charakteristiky byla minimální. Rozdíly
charakteristických hodnot jsou menší u nižších hod-
not E (Jh než u vyšších. Podobně je tomu u zbývají-
cích dvou zobrazení konformních. Porovnáme-li vi:1ak
navzájem obě skupiny, nejsou výsledky shodné, do-
konce někdy i protichůdné. Pokud pokládáme mate-
riál za dostatečně obsáhlý, je tedy na základě experi-
mentálních zkoušek možno předpokládat, že kritéria
součtového typu vedou ke stejným výsledkům u zobra-
zení stejného druhu (buď zobrazení konformní, nebo
zobrazení ekvidistantní v našem grafu).

/

4.22. Kritérium extrémni a minimaxirnálni, jejich vztah
s kritérii součtovými

Z grafu je vidět, že druhá skupina kritérií dává u ne-
konformních zobrazení jiné výsledky, než skupina
první. Oba typy kritérií ukazují u konformních zobra-
zení na výhodnost zobrazení Lambertova - Gaussova.

Dále je patrný zřejmý nesoulad kritéria lm - llmax
s kritériem např. A ln m. U konformního zobrazení
Lambertova-Gaussova je jeho hodnota nižší než
L11nm, u azimutálního zobrazení je vyšší. Toto krité-
rium nezachycuje totiž interval, ve kterém se zkreslení
pohybuje, a proto je třeba je považovat za méně
výstižné než ostatní kritéria.

Mezi oběma kritérii minimaximálními je v grafu
patrný vztah, vyplývající ostatně již z charakteristic-
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-k'h· , ob'" 1 'lnmax 1 1yc vyrazu, ne Ou Je n --- = n mmax - n mmln =
mmln

= L1lnm. V porovnání s výsledky kritérií prvého
typu dochází u ekvidistantních zobrazení k rozdílům;
např. zobrazení Kavrajského, které bylo podle součto-
vých .kritérií nejvýhodnější, je zde umístěno až po
zobrazení azimutálním apod. Je tedy zřejmé, že podle
našeho grafu dávají oba typy kritérií pro nekonformní
zobrazení nestejné výsledky.

Z předchozího odstavce vyplývá, že obecně nevedou
všechna kritéria ke stejným výsledkům. Při hodnocení
zobrazení z hlediska deformací je tedy tře ba vždy uvést,
kterého kritéria bylo použito. Z hlediska pracnosti
potř~bných výpočtů je kritérium minimaximální
méně náročné, nevystihuje však deformace na celé
studované ploše. Proto je možno pokládat součtová
kritéria za objektivnější. V případě, že výpočet zobra-
zení je konán na samočinném počítači, není pracnost
výpočtu podstatnou otázkou a některé ze součtových
kritérií by mělo vždy být do programu zabudováno,
i když - jak bylo v úvodu řečeno - není průběh de-
formací zpravidla jediným činitelem při volbě zobra-
zení.
Hrubé blokové schéma by tedy pro výpočet zobrazení
mělo mít tyto bloky:

I
Údaje o intervalech, ve kterých má být prováděn I
výpočet, krok výpočtu, volba referenční plochy

I Cyklický výpočet v blocích A, B, C

I
A ! Vyčíslení zobrazovacích rovnic nebo jiný způsob II

určení polohy bodu v zobrazení

I

I
IVýpočet konečného kritéria E zhlediska deformací I
Význam deformačních kritérií není - jak již bylo

zmíněno - v pouhé možnosti objektivního hodnocení
již použitého zobrazení. Je možno užít kriterií též pro
vyvození optimálních parametrů v dané třídě zobra-
zení. Užitím samočinných počítačů se stává schůdnou
cesta pro vyvozování nových optimálních· variant
minimalizací součtového kritéria v daném poli. V teorii
zobra.zení je často neschůdnou cesta obecného řešení
parciálních diferenciálních rovnic, takže je třeba hledat
řešení aproximativní při užití numerické analýzy.
Přitom je např. možno hledané funkce aproximovat
polynomy (např. [7]), jejichž koeficienty můžeme určit
minimalizací součtového kritéria. Tím je potom určení
neznámých koeficientů svedeno k řešení systému rovnic,

pro něž existují vhodné numerické metody k uplatnění
na samočinném počítači, ať již jsou to metody finitní,
nebo iterační.

[1] Bohm, J.: Matematioká kartografie, I. a II. díl. Brno 1951
[2] EJpštejn, M.M.: Izměněnije veličiny masštaba v projekoijaob

Ůebyševai blizkiohk nim. Izvěstija VUZ, 4/1964
[3] EJpštejn, M. M.: Vybor konformnoj projekoijl dlja izobraže-

nija čilostizemnoj poverohnosti. Sbornik GÚGK, sv. 26.
Moskva 1949

[4] Fiala, F.: Matematioká kartografie. Praha 1955
[5] Ginzburg, G. A. - Salmanova, T. D.: Trudy CNIIGAiK,

vyp. 110.Moskva 1957
[6] Graur, A. V.: Matěmatičeskaja kartografija. Leningrad 1956
[7] Hojoveo, V.: Přinos novodobé výpočtové teohniky k roz-

voji některýoh numeriokýoh řešeni v godézii a kartografii.
Habilitačni práoe na kateMe mapováni a kartografie FS
ŮVUT.Praha 1964

[8] Kavrajskij, V. V.: Issledovanija po matěmatičeskoj karto-
graflji. Trudy CNIIGAiK, vyp. 6. Moskva1933

[9] Kavrajskij, V. V.: Izbranyje trudy. Tom 2, vyp. 1. GSVMF
1958

[l0] Mesčerj akov, G. A.: K probleme najvygodnějšioh kartogra-
fičeskiohprojekoij. Izvěstija VUZ, 1965

[11] Šmehil, J.: Kritéria pro posouzeni vhodnosti kartografioké
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[l2] Urmajev, N. A.: Matěmatičeskajakartografija.Moskva 1941
[13] Urmaj ev, N. A.: Metody izyskanija novyoh kartografičeskioh

projekoij. Moskva 1947

VI. GEODETICKA KONFERENCE
Ústřední výbor pro geodézii a kartografii ČSVTS
za spoluúčasti Ústřední správy geodézie a karto-
grafie, ministerstva národní obrany, ministerstva
hornictví, ministerstva stavebnictví, ministerstva
zemědělství a výživy, ministerstva lesního a vod-
ního hospodářství, ministerstva dopravy, minister-
stva školství, Ústředního geologického úřadu,
Ústředního báňského úřadu
uspořádají v Praze ve dnech 25. a 26. dubna 1968
VI. celostátní geodetickou konferenci na téma:

ČESKOSLOVENSKA GEontzlE A KARTOGRAFIE
V LETECH 1918-1968.

Prvého dne dopoledne vyslechnou účastníci a
pozvaní hosté referáty o současném stavu čs. geo-
dézie a kartografie, o jejím vývoji v letech 1918
až 1968 a o výhledech do nejbližší budoucnosti,
zpracované všemi pořádajícími organizacemi, a
zhodnocení přínosu čs. geodézie a kartografie na-
šemu národnímu hospodářství. Odpoledne bude
jednání probíhat ve dvou komisíCh: geodetické
základy a mapování-fotogrammetrie, druhý den
dopoledne ve třech komisích: inženýrská geodézie
-evidence nemovitostí - kartografie. Jednání v ko-
misích připraví a budou řídit odborné skupiny
ČSVTS. V každé bude přednesen úvodní referát
o nejdůležitějších výsledcích v tom kterém úseku
v uplynulých podesáti letech a o výhledu do nej-
bližších let a dále několik odborných referátů
o nejaktuálnějších současných odborných problé-
mech úseku. Druhého dne odpoledne budou v plé-
nu předneseny závěry ze všech komisí a pro-
jednán celkový závěr a usnesení.

Významnou součástí konference budou volby
nového ústředního výboru pro geodézii a karto-
grafii ČSVTS, které provedou delegáti krajských
výborů a městského výboru v Praze po jednání
prvého dne.

Konference je bez z a hra nič n í ú č a s t i
a účast domácích je limitována počtem 250, z če-
hož kolem 100 bude delegátů ČSVTSpro volby ÚV.

Čk
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Geodetické práce při výstavbě
výškového obytného domu
o 22 podlažích v Ostravě

Ing. Ladislav Kment,
Inženýrská geodé:r.ie n. p. Brno, závod Opava

Při relizaci usnesení MěNV v Ostravě, aby při rekon-
strukci vnitřní Ostravy došlo ke zlepšení urbanistického
řešení a výškového zónování tak, aby silueta Ostravy
byla doplněna i jinými dominantami než jen těžními
věžemi a haldami, bylo rozhodnuto, aby ve střední
části města na sídlišti Jindřiška byl postaven výškový
obytný dltlli o 22 nadzemních podlažích typu VOS-
ostravská varianta,

Tento objekt bude v současné době nejen nejvyšší
obytnou budovou v ČSSR, ale i nejvyšší budovou
montovanou z hromadně vyráběných prefabrikátů.
Je založen na území se spodní agresívní vodou a v jeho
blízkosti se již ve větší míře projevují účinky důlních
prací. Nosnými prvky celé stavby jsou rovná železo-
betonová deska o rozměrech přibližně 20 X 20 m a síle
100 cm a monolitické železobetonové schodišťové jádro
o vnitřním rozměru 590 X 420 cm, které je zakotveno
ve střední části základové desky a od prvého podzem-
ního podlaží je taženo posuvným bedněním. Ostatní
hrubá stavba, která se vypíná 66 m nad okolní terén,

je kromě dvou podzemních podlaží montovaný skelet
z tyčových prvků, obvodový plášť pak je navržen
z lehkých závěsných panelů, které po zavěšení již
dále nebudou upravovány a pouze jejich styčné plochy
budou překryty hliníkovými lištami.

•.
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Poněvadž provedení stavby je velmi náročné na
přesnost provedení jak z hlediska statického, tak i kon-
strukčního, požádal hlavní projektant stavby, aby
v souladu s příslušnými ČSN byly při výstavbě prová-
děny následující měřické práce:

a) sledování klesání a deformací základové desky,
b) měření svislosti tažení monolitického schodišťo-

vého jádra posuvným bedněním a kontrolu výsledného
stavu,

c) vytyčení os rohových sloupů v jednotlivých
podlažích,

d) určování výšek jednotlivých podlaží,
e) další ověřovací měření po dokončení stavby,

zejména další sledování klesání základové desky a sle-
dování svislosti stavby i po jejím předání k užívání.

Vzhledem k tomu, že šlo'o prvou, do jisté míry
experimentální a mimořádně-vysokou stavbu, pro-
jednal pracovník Výzkumného a vývojového ústavu
Pozemního stavitelství v Ostravě s pracovníky TR
Ústavu geodézie a kartografie v Opavě detailní pod-
mínky realizace měřických prací. VaVÚ při PS v Ostra-
vě vydal pak "Metodiku pro provedení měření pro
zjištění posuvů a deformací stavby a pro zajištění
hlavních os a svislosti stavby", která se stala součástí
projektové dokumentace stavby a v níž byly upřesněny
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jak požadavky na přesnost výsledků měřiokýoh
a kontrolníoh prací, tak i některé menší stavební
úpravy nutné pro realizaoi· a dodržení kvality měřio-
kýohpraoí.

Způsob sledování posuvů a deformaoí stavby je
vždy závislý na situaci na staveništi a z této situaoe
bylo nutno vycházet i při volbě způsobu provedení
měřiokýoh praoí. Celková situaoe staveniště a nejbliž-
šího okolí je znázorněna na obr. 1. Stavba je situována
na malém volném prostranství obklopeném budovami.
Kružnioe na obrázku má poloměr výšky stavby
a určuje nám vzdálenost, ve které by měly být situo-
vány základny, zejména pro pozorování svislosti stav.
by metodami protínání, aby pozorování svislýoh záměr
nemuselo být prováděno pod vertikálními úhly většími
než 50 gradů.

Pro sledování poklesů a deformaoí základové desky
byly v jejíoh rozíoh stabilizovány 4 hřebové nivelační
značky z bronzu - na obr. lb. značky č. 1.1 až 1.4-
a další 2 značky - č. 1.5 a 1.6 - byly umístěny poblíž
středu delšíoh stěn sohodišťového jádra. Jelikož pak
podle projektu byla základová deska zasypána a pod-
zemní podlaží stavby opatřena oohranným izolačním
zdivem proti účinkům agresívní vody, bylo dohodnuto,
že poblíž rohovýoh nivelačníoh značek budou do zá-
kladové desky zakotveny železobetonové pilířky o pro-
filu 20 X 200m s oohranným zdivem, které budou sa·
hat až téměř do úrovně budouoího terénu a do horníoh
plooh těohto pilířků byly také osazeny nivelační znač-
ky. Šaohtice, v nichž se pilíře nacházejí, budou pak
v úrovni terénu opatřeny poklopy.

Rovněž tak se během výstavby podzemníoh pod-
laží staly nepřístupnými nivelační značky osazené
v základové desoe .u schodišťového jádra. Jejioh pří-
stupnost pro nivelaci byla vyřešena tak, že v podzem.
ních podlažích byly ve stropníoh překladeoh poneohá-
ny těsně u sohodišťového jádra malé otvory pro
prostrčení nivelační latě. Do vnější stěny sohodišťo-
vého jádra pak byly zapuštěny zvláštní nivelační znač-
ky. Pouzdro značky je zoela zapuštěno do zdiva a pou-
ze při nivelaci se do jeho otvoru zasunoval v zajištěné
poloze přesně opracovaný dřík opatřený vrohlíkem
pro postavení latě.

Aby bylo možno pozorovat a zjišťovat i relativní
pokles základové desky vůči okolí stavby - jedná se
o poddolované území -, bylo v okolí na budováoh za-
sazeno dalšíoh 5 nivelačníoh značek (na obr. lb. značky
Č. 1 až 5). Výohozím bodem pro pozorování poklesu
základové desky je nivelační značka Ge9-40 pořadu
III. řádu státní nivelaoe, jejíž stálost je ještě ověřována
od nivelační značky uzlového bodu Ostrava, umístěné
na budově MěNV vzdálené asi 500 m od staveniště.

Nivelační práoe byly prováděny automatiokým
nivelačním přístrojem Koni 007. Nejdříve se jednodu-
chým pořadem od uzlového bodu Ostrava ověřila stá.
lost nivelační značky Ge9-40. Od ní byl pak nejdříve
měřen uzavřený polygon, vedoucí po značkáoh č. 1 až
č. 5umístěnýoh na budováoh v okolí staveniště. Tento
polygon byl vyrovnán samostatně a' vlastní určení
výšek nivelačních značek Č. LI až 1.6 v základové

desce bylo prováděno vetknutým pořadem mezi
značkami Č. 4 a Č. 1. Takový postup při měření a. vy-
rovnání nivelační sítě na staveništi a v jeho okolí byl
volen proto, že podmínky měření na vlastním stave-
ništi byly mnohem nepříznivější než v jeho okolí, a pro-
to tato různorodá měření nebyla také společně vyrov-
návána.

Výsledky měření jsou graficky znázorněny na
obr. 2 včetně poklesu některýoh bodů v okolí sta.ve-
niště. Srovnání je provedeno vůči uzlovému bodu
Ostrava, jehož 'značka byla považována za stálou.
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Z grafů lze vyčíst vše podstatné, a proto další
tabulky nebudou již zde uvedeny. Snad bude vhodné
uvést jen to, že pokles základové desky probíhá vzhle-
dem k jejímu postupnému zatěžování s určitým zpož-
děním a dosud nedosahuje hodnot předpokládaných
projektantem. Pro posouzení dosažené přesnosti měření
lze uvést, že průměrná hodnota střední ohyby v měření
pořadů je mp = ±0,34 mm (v rozmezí od ±0,19 mm
do ±0,47 mm) při absolutní hodnotě průměru odchy.
lek v uzávěru všech pořadů 0,34 mm.

Ze zkušenosti je známo, že způsob výstavby pomocí
posuvného bednění je velmi efektivní, že však vyžaduje
velmi pečlivé provedení, neboť se často stává, že
v průběhu tažení dochází jak k porušení svislosti
stavby vlivem vyohýlení a naklonění svislé osy bedně.
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ní, tak i ke kroucení stavby vlivem pootáčení bednění
kolem jeho svislé osy. Porušení svislosti stavby schodiš-
ťového jádra, resp. její zkroucení může pak dosáhnout
hodnot, které jsou již nepřípustné nejen z hlediska
montáže panelových prvků, ale i z hlediska statické
vyváženosti stavby. Proto také v požadavcích na mě-
řické práce byla výslovně požadována jak kontrola
svislosti, tak i zjištění velikosti kroucení stavby v jed-
notlivých horizontálních úrovních schodišťového jádra.
Projektant přitom požadoval, aby celková stavební
úchylka svislé osy schodišťového jádra nepřesáhla
v žádné horizontální úrovni maximálně přípustnou
hodnotu ±25 mm.

Výsledná stavební úchylka ve vodorovném řezu
schódišťového jádra je patrna z obr. 3.
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Při stáčení bednění kolem jeho svislé osy zůstává
'osa stavby stále ve stejné poloze O = O., avšak všechny
ostatní body stavby se po příslušných kružnicích
o společném středu O. vychýlí o určitý, stejný úhel
·a např. bod A přejde do polohy A. atd. Postupem
výstavby dochází zde při různých úhlech stočení
posuvného bednění k jakémusi druhu kroucení stavby,
neboť v různých výškových úrovních se neustále mění
poloha (orientace) stavby vůči základům.

Při vychýlení stavby v důsledku vychýlení osy
bednění ze svislice vychýlí se i osa stavby, a tím i jed-
notlivé body stavby, a to jak určitým, stejným smě-
rem, tak i o určitou, stejnou délku. Bod O = O. přejde
,do polohy On a stejným směrem a o stejnou délku se
posune bod A. do bodu A'II> bod B. do bodu Bn atd.
Při postupném různém směru a různé velikosti vychý-
lení v jednotlivých výškových úrovních bude osa
;stavby, a tím, i všechny body stavby, opisovat kolem
příslušných svislic jakousi nepravidelnou šroubovici,

přičemž však na rozdíl od vychý lení stavby, způsobe-
ného stáčením bednění, se orientace stavby v jednotli-
vých výškových úrovních vůči základům nemění. .

Výsledná stavební úchylka v téže horizontální
rovině bude mít v důsledku současného stáčení bed-
nění a vychýlení resp. naklonění jeho svislé osy u jed-
notlivých bodů stavby nejen různý směr, ale i různou
velikost, jak je to patrno z obr. 3, kde např. pro bod A
bude úchylka UA = O, kdežto naopak pro bod O bude
Uamaximální.

Pro jednoznačné rozlišení jednotlivých druhů
změny polohy stavby v různých výškových úrovních
bude termínem "stavební úchylka" označována pouze
výsledná úchylka stavby, kdežto pro dílčí složku,
způsobenou vychýlením resp. nakloněním svislé osy
bednění, bude používáno názvu "úchylka svislosti
stavby" a pro změnu polohy stavby vlivem stáčení
bednění názvu "úchylka stočení stavby."

Řešení problému kontroly svislosti a stáčení
stavby v průběhu tažení posuvným bedněním je vždy
závislé na situaci na staveništi a na technickém vy-
bavení geodeta; nelze paušálně stanovit způsob, jak
by měřické práce měly být prováděny. Proto také
řešení, které bude dále uvedeno, nemůže být univer-
zální. Po zvážení podmínek na staveništi, kde situace
vyžadovala, aby stanoviska pozorovací sítě při protí-
nání byla situována mezi bloky budov, možných vlivů
blízkosti poddolovaného území a požadavku, aby měře·
ní pro kontrolu svislosti schodišťového jádra bylo
uzpůsobeno tak, aby bylo možno určit i pozdější jeho
vychýlení vlivem možného nepravidelného poklesu
a deformace základové desky, bylo rozhodnuto, aby
pozorovací síť nebyla zakládána v jediném, pevném
souřadnicovém systému. Za daných podmínek se jevila
účelná taková soustava pozorovací sítě, kde v určitém,
předem známém nebo zjistitelném vztahu budou
známy pouze základní pozorované a proměřované
body na stavbě. Tyto "základní" body se tak stanou
jakýmisi klouby, na které bude navázána vlastní po·
zorovací síť.

Jako "základní" body pak byly zvoleny v dané
horizontální rovině průsečíky os rovnoběžných se
stěnami obdélníkového jádra s vnějšími stěnami
schodišťového jádra. Osy jsou navzájem na sebe kolmé,
mají společný průsečík vose stavby - viz obr. lb.
"Základní" body se tudíž nacházejí ve středu jednot-
livých stěn schodišťového jádra a jejich vzdálenost od
osy jádra je známá nebo snadno zjistitelná.

Tyto osy, v nichž také ležely měřené základny
pro určení celkové stavební úchylky bodu, který ve
vyšších horizontálních úrovních odpovídal "základ-
nímu" bodu, byly stabilizovány již při vytyčování
základů stavby. Z nich pak zpětně byly na stěnách
schodišťového jádra v prvém nadzemním podlaží
:fixovány kovovými štítky "základní" body. S pra·
covníky stavby bylo dohodnuto, že na vnitřní stranu
posuvného bednění upevní ve stanovených osách po
celé výšce bednění úhelník ve tvaru .1., který při ta-
žení zanechával ve stěně jádra úzkou a nehlubokou
rýhu. Stačilo pak, aby v potřebných místech byl na
této rýze :fixován bod pro měření, a tím bylo také
zaručeno, že tento bod odpovídá příslušnému "zá.
kladnímu" bodu. To nám také zaručilo, že při eventuál-
ním pozdějším opakování měření bude vždy proměřo-
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ván týž bod, a tak bude bezpečně zjištěna i jeho změna
proti původnímu stavu. Dodatečné určení bodu na
stavbě pro stanovení jejího posunu, např. rozpůlením
délky stěny apod. nelze považovat za nejvhodnější
způsob, poněvadž v průběhu výstavby dochází v roz-
měrech hrubé stavby k různým úchylkám, které vždy
víceméně ovlivní přesné stanovení příslušného bodu
pro správné určení odchylek.

Postup měření je patrný z obr. 4.

Měřené hodnoty jsou: základna z, úhly ťXa {3měřené
ve vrcholech P (hlavní stanovisko) a P' (pomocné
stanovisko), vodorovné paralaktické úhly L1ťXa L1{3
měřené na stanoviscích PaP' mezi základní značkou
Ao na druhém konci měřené základny a značkou A'
fixující celkovou hodnotu stavební úchylky v jednot-
livých podlažích na monolitickém schodišťovém
jádře.

Orientujeme-li vztažnou soustavu tak, aby její
osa x ležela v měřené základně z, počátek soustavy
v "základním" bodě Ao a kladný směr osy x směřoval
do osy stavby, pak komponenty celkové stavební
úchylky budou dány rovnicemi

o = sin (ťX+ (3)sin ({3+. L1(3)
sin {3.sin [(ťX+ (3) + (L1{3- L1ťX)]

Výraz O daný rovnicí (2) lze dále upravit. Poně-
vadž paralaktické úhly L1ťXa L1{3jsou malé, lze před-
pokládat, že v tomto rozmezí je křivka vyjadřující
diferenční přírůstek funkce sin ťXresp. sin (ťX+. (3) tak
přímá, že funkci sin ({3+L1{3)aobdobněisin [(ťX+{3)+
+. (L1{3- L1ťX)]lze psát ve tvaru

sin ({3+ L1(3)= sin {3+. dif. sin {3cc.L1{3cc.

Tabulkový diferenční přírůstek sin {3je diferenciálem
funkce sin {3vyjádřeným v míře obloukové, čili

dif sin {3= (sin (3)' = cos {3~ ,
e

L1{3CC
sin (ťX+ (3). [sin {3+. cos {3--]eCc

0=-----------·-----
sin {3:sin ((ťX+ (3)+ cos (ťX+ (3) _(L1_{3_cc_L1~_CC)]

_ eCc

(3)

L1{3CC
1+ cotg{3-- eCc

0= .
(L1{3cc- L1ťX)cc

I +. cotg (ťX+ (3)----- eCc

Tento vzorec tvoří součet dvou nekonečných geo-
metrických řad. Rozložením každé řady na jednotlivé
členy, vynětím lineárních členů a vynecháním výrazů,
které lze pro jejich malou hodnotu zanedbat, dospěje-
mekvýrazu

I
O = I + rl

Q
[cotg {3.L1{3cc- cotg (ťX+ (3). (L1{3- L1ťX)ccJ

(4)

Výraz (4) by ovšem neplatil v případě, že by se souéet
úhlů (ťX+. (3) blížil hodnotě 2R. Lze jej použít bud"
pro kontrolu výpočtu hodnoty O podle vzorce (2),
nebo, poněvadž je pro výpočet pohodlnější, přímo
k výpočtu komponent X a Y celkové stavební úchylky
podle rovnic (Ia) a (lb).

Úhel ťXse určuje od směru na základní bod AI)

úhel (3od směru na hlavní stanovisko P a paralaktické
úhly A ťXa Afl od směru na základní bod Ao'
Podrobné odvození rovnic (3) a (4), jakož i jiné

možné způsoby určení hodnot posuvu stavby i při
jiném položení základny z je uvedeno ve výzkumné
zprávě [3].

(Ia)

(lb)

3.1. Vliv chyb v měřených prvcích na chybu
ve výpočtu celkové stavební úchylky

Derivací rovnice (Ia) se obdrží

dY = dz.O.sinL1ťX +. dO.z.sinL1ťX +.
dL1ťXcc+. ---.z.C.cosL1ťX.eCc

Prvé dva členy pravé strany rovnice možno pro jejich
malou hodnotu zanedbat a ve třetím členu je hodnota
O. cos L1ťX• I, čili

dL1ťXcC
dY = z.-- (5a}

eCc

Obdobně u rovnice (lb) je

dX = dz.(OcosL1ťX-l) + dO.z.cosL1ťX-

dL1ťXCC
- ---- .z.O .sin L1ťX.

eCc

Prvý a třetí člen pravé strany rovnice je možno opět,
pro jejich malou hodnotu zanedbat a u prostředního<
členu je cos L1ťX~ I, čili

Pro určení hodnoty dO lze provést následující substi-
tuci:

y = 2R - (ťX +. (3)
,L1y= (L1{3- L1ťX)

čili cotg Y = -cotg (ťX+ (3).
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Potom podle rovnice (4)

dG = _ d~cc . LJ{3cc+ .~LJ{3cc_.cotg{3_
eCc sln2{3 eCc eCc

'dycc LJycc dLJycc---. -- + --- . cotgy
eccsin2y ecc eCc

Prvý a třetí člen pravé strany rovnice lze opět pro
jejich malou hodnotu zanedbat, a potom

1
dG = - (dLJ{3cc. cotg{3+ dLJyCC. cotgy) (5c)eCc

Odtud

dX =_z_(dLJ{3cc. cotg{3+ dLJycc.cotgy) (5d)
eCc

Z uvedených rovnic lze tedy učinit následující
'Závěr:

a) chyba v určení vektorové složky Y celkové
stavební úchylky je přímo úměrná chyba v určení para-
laktického úhlu LJťX;

b) chyba v určení vektorové složky X celkové sta-
vební úchylky je úměrná součtu chyb v paralaktických
úhlech LJ{3a LJy = (LJ{3- LJťX)násobených kotangen-
tami vrcholových úhlů {3a y = 2R - (ťX+ (3);

c) vliv chyby v určení délky základny se projeví
jen zanedbatelnou mírou, a proto postačí ji určit jen
s běžnou přesností pásmem;

d) rovněž vliv chyb v určení úhlů ťXa (3 se pro-
jeví zanedbatelnou mírou, a' proto by dostačilo měřit
tyto úhly minutovým theodolitem; z toho pak také
vyplývá, že centraci stroje nad bodem P základny
není nutno věnovat mimořádnou pozornost;

e) velikost ohyby v určení vektorové složky X
stavební úchylky však při stejných chybách v para-
laktických úhlech LJ{3a LJy závisí na velikosti úhlů
<X a {3a jejich vzájemném poměru; extrémní případ
by nast~l v případě, kdyby {3= y = R, tudíž ťX= O,
čili kdyby pomocné stanovisko pf bylo umístěno
v bodě Ao, což přirozeně není možné. Je však třeba,
aby úhel ťXbyl vždy ostrý, čili aby pomocné stanovisko
pf bylo umístěno blíže k bodu Ao než stanovisko P
.80 aby hodnota úWu fJ se pohybovala kolem R.

Těmito závěry jsme se řídili při uspořádání mě-
ření na staveništi. Především jsme upustili od pevné
,a nákladné stabilizace s nucenou centrací u hlavního
pozorovacího stanoviska P na konci měřené základny
z. Pokud nebyl za stanovisko P volen znak stabilizu-
jící příslušnou osu I až IV (viz obr. 180), byl stroj prostě
do této osy co nejjednodušším způsobem zařazen
,a také základna z byla určována pouhým doměřením
délky od nejbližšího znaku osové stabilizace. Pomocné
;stanovisko pf nebylo voleno zcela náhodně. Podle
rovnice (5d) lze jednoduchým způsobem graficky
'.stanovit spojnice bodů pro pomocné stanovisko pf,
.z nichž se za určitých předpokladů chyby v určení
paralaktických úhlů projeví stejnou hodnotou chyby
v určení hodnoty X podle rovnice (180). Vynesením
těchto křivek - jsou to kružnice - do situačního
plánku staveniště lze s ohledem na umístění Wavn~h~
.stanoviskaP a okamžité volné vizury na stavemštl

volit umístění pomocného stanoviska pf tak, aby se
vliv vzájemného poměru úhlů ťXa fJ projevil co nej-
příznivěji na chybu ve výpočtu hodnoty X (podrob-
nosti jsou uvedeny v [3]).

Vodorovné úhly ťXa {3byly měřeny pouze v jedné
skupině a v případě, že by z př'edchozího měření zů-
stala dočasná stabilizace stanovisek P a pf, nebylo
by nutno při dalším jejich použití úhly znovu měřit,
ale mohly by se'z předchozího měření prostě převzít.

Zato velká péče byla věnována určení paralak-
tických úhlů LJťXa LJfJ. Aby se u strmých záměr co nej-
více snížil vliv z nesvislosti točné osy alhidády, byly
paralaktické úhly měřeny v obou polohách dalekohledu
vždy při pečlivém novém urovnání alhidádové libely
v každé poloze dalekohledu.

Nebudeme-li předpokládat deformace posuvného
bednění, pak by pouze pro určení výsledné stavební
úchylky postačilo měření jen v jedné ose stavby.
Pro určení dílčích složek, tj. úchylky svislosti stavby
a úchylky stočení stavby, je nutno provést měření
ze dvou os stavby. Pro kontrolu výsledného stavu
stavby bylo však měření prováděno aspoň ze tří os
stavby, poněvadž výsledky nám umožnily posoudit
i deformace (prohnutí) bednění při tažení. Jak bude
dále uvedeno, lze úchylku svislosti a úchylku stočení
stavby vypočítat - (ovšem bez jakékoli kontroly) -
pouze z měření paralaktického úWu LJťXna hlavních
stanoviscích P ve třech osách stavby.

Vlastní výpočet celkové stavební úchylky podle
vzorců (1) a (2) se dá uspořádat do zcela jednoduchého
a přehledného formuláře.

3.2. Výpočet úchylky svislosti stavby
a úchylky stočení stavby z celkové stavební
úchylky

Dosud byly z každého stanoviska P vypočteny v sa-
mostatné souřadnicové soustavě vektorové složky Y
a X celkové stavební úchylky. Jejich společným, cha-
rakteristickým znakem je, že sousední osy, v nichž
leží základny z a stanoviska P, jsou vždy na sebe
kolmé, tudíž i jednotlivé souřadnicové soustavy jsou
také na sebe kolmé. Všechny souřadnicové soustavy,
které mají své počátky v základních bodech na stě.
nách schodišťového jádra, lze prostým posunem po
osách X posunout do společného počátku O vose
stavby.

Pro jednoznačnou platnost dále uvedených vzorců
je stanovena zásada, že stanovisko - nazveme je
řídícím stanoviskem -, v jehož vztažném systému
budou ze zjištěné celkové stavební úchylky u dvou
bodů počítány velikosti úchylek ze svislosti stavby
a ze stočení stavby, bude vždy vlevo od stanoviska
"vedlejšího", jehož vypočtené souřadnicové složky
celkové stavební úchylky se pro výpočet také použijí.

Odvození příslušných vzorců vyplývá z obr. 5.

Označíme·li

x., Y. souřadnicové hodnoty úchylky stáčení stavby,
Xn, Y••souřadnicové hodnoty úchylky svislosti stavby,
platí:

Y.i . y.i+1-=smw=--
ri ri+1
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ri - X.i rHl - x'i+l--- = cosw = ---- (6b)
ri . ri+l

Poněvadž poloha směrníku A.'H - A"i+l = O'''i+lbude
v souřadnicové soustavě bodu Ai+l proti směrníku
A •• - A ••i = 0'••• V souřadnicové soustavě bodu Ai po-
sunuta o úhel R, platí

(6c)

(6d)

podle toho, ve kterém kvadrantu se příslušné směrníky
(1"i a 0''''+1 nacházejí.

Lze dokázat, že za stanovené zásady, že řídící
stanovisko Pi (a tudíž i bod Ai) budou vlevo od vedlej-
šího stanoviska Pi+l (bodu Ai+l) se v součtu (Xi +
+ Xi+l) + (Yi - Yi+l) vyloučí hodnoty Yni a x"., resp.
!lni+l a xn'+l' které podle vztahu (6c) a (6d) bylynahra-
zeny hodnotami Yn' a Xni'

Podobně se ve všech kombinacích vyloučí v sou- .
čtu Y. + X'+l souřadnice náklonu Yni resp: !I"'+l' Lze
tedy psát

Úpravou těchto rovnic podle vztahů (60,)a (6b) a dal-
ším řešením se dospěje ke vztahům

rr. (X. - Yi+l) + ri' rHl (Yi + Xi+l)
r2 + rl+1

ri+l
!lBi= Yi + Xi+l - XBi' -- (7b)

ri

. !I.i (7 \Slnw = -- e"
ri

Pro výpočet úchylky svislosti stavby a úchylky·
stočení stavby lze použít také celkových stavebních
úchylek zjištěných ze dvou stanovisek ležících vosách.
na protileWých stranách stavby. Poněvadž souřadni-
cové hodnoty Xn a Yn budou mít u protileWých bodů
stejné velikosti, ale opačná znaménka, dospějeme k jed-
nodUšším rovnicím

ri+2
Y"i = Yi - !I.i = YBi -:;:- - Yi+2 (8c)

. .

. Y.. (8 "Slnw = - e,.
ri

Tím byly určeny hodnoty x, a Y" případně i úhel OF

úchylky stočení stavby a hodnoty Xn a !I" úchylky svis-
losti stavby. Hodnoty jsou však určeny v souřadni-
cové soustavě příslušného řídicího stanoviska Pi s po-
čátkem v základním bodě Ai' Pro jednotnost všech
výpočtů je nutno převést tyto hodnoty do základní
souřadnicové soustavy s počátkem v základním bode.
AI' Poněvadž všechny vztažné soustavy jsou navzá-
jem na sebe kolmé, bude převod velmi jednoduchý
a lze se při něm řídit následující tabulkou:

Souřadnioe Souřad. systém řídioího stanoviska
základní sítě

IP, P, I P, P,

1', 1', 1',
J'Sl = XS2'- XS:1'- rSl0-r;

1'. r3

r TI r,1

y" = y.,.- YB"'r~ y••.-
r. r.,

X", - -f Yn'!. -Xn1 -y",

Y••• .- -X:~_I -Y", -+Xni

W = W W

Výpočty hodnot x" !lB> X,,, !I" dílčí úchylky sto-
čení a úchylky svislosti stavby z celkové stavební·
úchylky lze opět uspořádat do vhodných formulářů ..
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3.3. Výpočet úchylky stočení a úchylky
svislosti stavby z paralaktických úhlu L1IX.

Poněvadž hodnota C v rovnici (4) bude při malých
stavebních úchylkách velmi blízká jedné, lze rovnici
(la) psát ve tvaru

L1IXCC
Y = z.C.sinL1IX-=--'z.--

(lcc

Z uvedených již vztahU o úchylce stáčení stavby platí
podle rovnice (6a), že u korespondujících bodu na pro-
tileWých stěnách obdélníkového jádra, kde ri = r'+2
budou mít dílčí složky Y. úchylky stočení stavby
stejnou velikost i stejné znaménko. Naopak ze vztahu
o úchylce svislosti stavby budou mít v hodnotě Y.
celkové měřené stavební úchylky složky Y". úchylky
svislosti stavby sice také stejné hodnoty, ale opačná
znaménka. Platí tedy:

Poněvadž Y.i + Y".i = Yi a Y.i+2 + Y••i+2 = Yi+2, vy-
plyne ze součtu obou rovnic, že -

-yZ_·-

ODCHYLKY 1:1
VÝŠKY 1'350

Z toho vyplývá, že poloviční součet hodnot Y celkové
stavební úchylky odpovídajíoích si bodu na protileh-
lých stěnách stavby dává pro tyto body přímo hodnotu
dílčí složky úchylky stočení stavby Y••. Potom se určí
i hodnota Y••i úchylky svislosti stavby, neboť

Je-li známa hodnota Y•• úchylky stočení stavby, je
znám i úhel stočení w. Potom lze vypočítat i hodnotu
Y.i+l úchylky stočení stavby u bodu ležícího na sou-
sední stěně stavby, neboť

Poněvadž příčné složky Y••i a Y••i+l úchylek svislosti
stavby jsou u dvou sousedních určovaných bodu
na sebe kolmé, snadno z nich určíme jak výsledný směr,
tak i velikost úchylky svislosti stavby.

Pro výpočet pouze příčných složek Y celkové
stavební úchylky postačí znát - jak je patrno z rov-
nice (la) - pouze základnu z a paralaktický úhel L1cX.
Je však třeba zduraznit, že výpočet postrádá jakékoli
kontroly a nepodává podklady pro eventuální rozbor
skutečného stavu monolitického schodišťového jádra,
resp. posuvného bednění (jeho prohnutí apod.). Na-
opak zase nám dává mnohem přesnější hodnoty pro
rektifikaci posuvného bednění než přímo měřené hod-
noty Y celkové stavební úchylky, poněvadž jsou zde
vyloučeny hodnoty zapříčiněné stáčením bednění.

3.4. Určení oprav složky x. úchylky
stáčení stavby

Při tažení železobetonové konstrukce posuvným bed-
něním se nedocílí nikdy, aby stěna byla ideálně rovná
a vždy se na ní mohou vyskytnout malé deformace
zpusobované jednak pružností posuvného bednění,
jednak tím, že řídký beton vytéká i z posuvného bed-
nění a usazuje se na spodní části stavby. Tyto nepra-
videlnosti od ideálního stavu stěny se při výpočtu
celkové stavební úchylky promítají svou plnou hod-
notou do složky X, kdežto výpočet složky Y vůbec
neovlivní. Při výpočtu podle rovnic (7a) resp. (8b) se
pak dále svou plnou hodnotou přenáší do složky x.
úchylky stáčení stavby a projeví se v nesouladu vy-
počtených hodnot x. a Y. vzWedem k vzdálenosti r
kontrolovaného bodu od osy stavby. Vztah mezi slož-
kami x., Y. a r úchylky stáčení stavby je podle Pytha-
gorovy věty dán rovnicí

Y: = r2 - (r - X.o}2 = 2rxso - x:o

kde x.o je správná hodnota složky x. úchylky stočení
stavby.
V této rovnici lze veličinu x:o pro její nepatrnou hod-
notu vzhledem k vzdálenosti r zpravidla zanedbat
a potom

Tím dostáváme novou, pravděpodobnější hodnotu
složky x. úchylky stáčení stavby, ve které již nebudou
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zahrnuty stavební odohylky způsobené deformaoí bed-
nění apod. a můžeme pak do výpočtu složky x.úohylky
stáčení stavby zavést opravu

Poněvadž podle rovnio (lOd) je hodnota OXi vždy
součtem dvou oprav 0zi a 0zi+1' resp. 0:l:i+l\' je nutno
zaměřit oelkovou stavební úohylku aspoň ze tří sta-
novisek v osáoh stavby, abyohom mohli sestavit aspoň
tři rovnioe oprav a jejioh řešením dostat příslušné
opravy oz'

3.5. Výsledky kontroly svislosti
sohodišťového jádra

Výsledky měřiokýoh kontrol a výpočtů jsou znázor-
něny na obr. 6 a připojené tabuloe 1

Vyohýleni osy Posun bodu ve
monolitiokého jádra Úhel stočeni středu jitni
(v mm) ve směru stavby stěnyve směru

Podla· (v oenti- osy Y vlivem
'li

I
gradeoh) stočeni

osy X osy Y (vmm)

+ I - + I - + I - + I -
I

1 O O O O O O O O
2 - - - ~- - -- - -
3 11 2 30 1
4 10 3 20 1
5 - - - - - - -
6 4 3 3c 2
7 2 1 10 1
8 2 2 5c 3
9 - - - - - - - -
10 17 3 120 6
11 21 1 5c 2
12 23 6 70 3
13 I 1 100 5
14 1 2 80 4
15 4 2 20 1
16 6 12 70 4
17 14 6 10 1
18 13 2 70 4
19 22 3 80 5
20 19

I
3 250 13

21 11 4 220 11

Zde je prostorově čerohovanou čarou znázorněn jednak
pohyb skutečné osy stavby kolem ideální osy dané
,svislioí v bodě O a plnou čarou spojujíoí příslušné

body ideální osy v jednotlivýoh podlažích stavby
s odpovídajíoími body skutečné osy je znázorněn
směr a velikost úohylky svislosti stavby. Stáčení stav-
by v jednotlivýoh patreoh je znázorněno rozdílem
mezi půdorysem jednotlivýoh pater po vyznačení
odohylek svislosti stavby tečkovanými čarami a vý-
slednou polohou jednotlivýoh pater vyznačenou sla-
bou plnou čarou. Šrafováním v 7. nadzemním podlaží
je vyznačeno seslabení stěn sohodišťového jádra. Aby
hodnoty odohylek byly dobře patrny, je velikost od-
ohylek proti výšoe pater asi 350krát zvětšena. Skuteč-
né hodnoty jsou uvedeny v tab. 1.

Z tabulky je patrno, že vyohýlení stavby je nej-
větší v 12. nadzemním podlaží, kde složky úohylky
svislosti stavby dosáhly hodnot x" = +23 mm a Y. = •
= +6 mm, celková hodnota vyohýlení je tedy 24 mm.
Úohylka stočení stavby je zase největší v nejvyššíoh
podlažíoh stavby, kde stočení dosáhlo hodnot OJ = 250
a 220, oož vyjádřeno v posunu bodu na jižní stěně
stavby činí 13 resp. 11 mm.

Projektantem stanovený požadavek, aby úchylka
svislosti stavby monolitického sohodišťového jádra
nepřesáhla hodnotu 25 mm, byl dodržen. Také stáčení
stavby nenabylo větších hodnot, které by mohly
ovlivnit hladký průběh dalšíoh montážníoh prací. Ta-
bulka však prokazuje, že při náročnýoh požadavcích
projektanta na dodržení jím stanovenýoh malých hod-
not maximálníoh přípustnýoh stavebníoh úohylek ne-
stačí vyhodnooení pouze celkové stavební úchylky, ale
zejména při většíoh stavebníoh úchylkáoh u staveb
taženýoh posuvným bedněním je nutno vyhodnooovat
jak celkovou úohylku stavby, tak i její dílčí složky
způsobené vychýlením osy stavby a stáčením stavby.
Z různýoh příkladů patrnýoh z tabulky uvedu jen
jeden. U bodu naoházejíoího se ve středu jižní stěny
jádra připadá z celkové stavební úohylky ve směru
osy Y -16 mm na úohylku svislosti, tj. vychýlení
osy stavby pouze -3 mm, kdežto na úohylku ze sto-
čení stavby -13 mm.

Pro odhad přesnosti výsledků kontrolních prací
byly vypočteny střední ohyby aritmetiokého průměru
jednotlivýoh paralaktickýoh úhlů LlťX a LIp. Průměrné
hodnoty těohto středníoh chyb aritmetických průměrů
jsou mLI", = ± 400,mLlp = ± 500a odtud mLI" = ± 6,500
Při průměrnýoh hodnotách úhlů ťX = 62g, P = lll)g
a průměrné velikosti základny z = 64,33 m by to podle
vzoroů (5a) a (5d) odpovídalo průměrné střední chybě
my = ± 0,4 mm a mx = ± 1,7 mm.

a) Určování výšek podlaží
Obvodový plášť je ze závěsných panelů typu OP-02,
které jsou zámečniokým výrobkem a není tudíž možno
v takové míře vyrovnávat nepravidelnosti tloušťkou
spáry jako u obvodovýoh plášťů ze silikátovýoh prvků.
Spáry jsou zde pouze utěsňovány těsníoím materiálem,

Požadavku, aby v žádném případě nedošlo k sys-
tematiokému narůstání ohyb v určení jednotlivých
výšek podlaží bylo vyhověno tím, že příslušná. výška
podlaží byla určována 30 m komparovaným pásmem
od základní značky umístěné v 1. podlaží na vnitřní
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stěně schodišťového jádra. Kontrola byla prováděna
tak, že se ještě kontroloval výškový rozdíl od značky
v předchozím podlaží.
h) Vytyčení středů rohových sloupů hrubé stavby
Vzhledem k uvedené již konstrukci obvodového pláště
byl stanoven požadavek, že středy rohových sloupků
musí ležet na příslušných svislicích tak, aby v kterém-
koli podlaží nepřesáhla vzdálenost po obvodě maximál-
ní rozdíl ± 10 mm; středy rohových sloupků musely
tedy být vytyčeny s maximální chybou ± 5 mm.

Proto již při založení stavby byly na všech stra-
nách stavby vytyčeny osy, které procházely přísluš-
nými středy rohových sloupků. Z nich pak byly theo-
dolitem v obou polohách dalekohledu promítány znač-
ky zastabilizované vose na sloupku v 1. podlaží na
okraj stavby v příslušném podlaží. Průsečíky spojnic
protilehlých bodů na všech 4 stranách stavby pak ur-
čovaly středy rohových sloupků. Kontrola byla pro-
váděna měřením vzdáleností sousedních vytyčených
středů komparovaným pásmem. Povolený maximální
rozdíl nebyl nikdy překročen.

Kromě těchto prací byla po geodetu požadována
ještě řada dalších úkonů, jako např. kontrola vodorov-
nosti jednotlivých podlaží, vytyčení různých výško-
vých úrovní pro další stavební práce, kontrola svislosti
šplhavého jeřábu, vytyčení výškových úrovJlí pro
uchycení kotevních ramen jeřábu do stěny schodišťo-
vého jádra atd. Tyto práce byly prováděny běžnými
metodami a není třeba se o nich podrobněji zmiňovat.

Každá stavba a každý požadavek projektanta bude
od geodeta vyžadovat často různé způsoby řešení.
Proto také tento článek nemůže být návodem na něja-
ké jednotné řešení. Vždy je třeba pečlivě uvážit poža-
davky projektanta a podle situace nll. staveništi sta-
novit nejvhodnější metodu měřických prací. Při stavbě
výškového obytného domu v Ostravě bylo požado-
váno především dodržení maximální svislosti stavby
a tomuto požadavku jsme podřídili i technologii mě-
řických prací. Úplný rozbor výsledného stavu stavby
bylo třeba provádět pro výslednou dokumentaci stav-
by. Pro kontrolu polohy bednění za účelem jeho rekti.
fikace většinou postačí - pokud nebude podezření
na jeho deformaci a pokud nebudou zjištěné úchylky
přesahovat poloviční hodnotu maximální přípustné
úchylky - i zkrácený výpočet z měření paralaktických
úhlů ve třech osách stavby.

Úzká spolupráce geodeta s pracovníky stavby se
zde plně osvědčila a byla jimi veřejně oceněna. Při-
nesla své ovoce zejména v bezporuchovosti při další
montáži vodorovných prvků skeletu a obvodového
pláště. Na řadě příkladů by však bylo možno ukázat,
jaké škody vznikly tím, že přítomnost geodeta na stav-
bě byla považována za zbytečnou. Domnívám se, že
zde nesjedná nápravu pouze to, že se stanoví kdy a na
kterých stavbách je přítomnost geodeta nutná, ale
že geodeti sami musí nejen u pracovníků stavby, ale
především u investorů a projektantů kvalitou a vý-
sledky své práce prokázat, že jejich přítomnost na
stavbě je užitečná a nutná.

Lektoroval: Ing. Miroslav Herda, CSc., VÚGTK, Praha

LIteratura: viz str. 28

Dílčí úpravy odměňování
v resortu ÚSGK

Platová a prémiová soustava, uplatněná v resortu
Ústřední správy geodézie a kartografie v letech
1959-1960, vycházela z podmínek v tomto období
a sehrála v počátečním období pozitivní úlohu při
rozvíjení osobní hmotné zainteresovanosti tím, že
mzdové předpisy a tarify působily jako rozhodující
regulátor při diferenciaci výdělků mezi pracovníky
a útvary. Velmi příznivě ovlivnila zájem pracovniků
o růst kvalifikace a přispěla též k určitému zlep-
šení na úseku normování práce. Dalším vývojem
však docházelo k jejich postupnému zastarávání,
které vedlo k četným úpravám a doplňkům, a tím
i k jejich nepřehlednosti a složitosti. Neuspokojivý
stav prémiových a platových soustav bylo nezbytné
zlepšit zejména při příležitosti zavádění zdokonale-
né soustavy řízení a plánování v resartu proto, že
v celostátním měřítku byly vydány na úseku mzdo-
vém a pracovněprávním obecně platné předpisy,
které je nutno respektovat, např. Zákoník práce,
vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy
č. 101/1966 Sb. apod.

Obdobně jako v ostatních resortech byla pro-
vedena prověrka stávajících mzdových a pracovně
právních předpisů s tímto výsledkem:
aj bez podstatných úprav byly ponechány i nadále
v platnosti předpisy týkajIcí se mzdových podmí-
nek řidičů a závozníků silničních motorových vo-
zidel, členů závodních stráží, hlídačů a vrátných
a zaměstnanců závodů stravování a závodních jí-
delen;
b) nově byly upraveny ,předpisy o mzdových íPod-
mínká,ch dělníků a technickohospodářských pra-
covníkt1;
cj zrušeny byly některé pracovněprávní předpisy
týkající se poskytování prémií li 'Odměn pracovní-
kt1m proto, že se nadále bude postupovat podle
Zli,koníku práce nebo métodických pokynfi vyda-
ných přímo Státní komisí (pro finance. ceny a mzdy.

Mzdové podminky dělníků

Úpravy mzdových podmínek dělníkt1 v organizacích
ÚSGK byly provedeny s účinností od 1. 5. 1967 vý-
nosem ÚSGK č. 1050/67-21-352, který komplexně ře-
ší otázky odměňování jak pomocných dělnických
pracovníků, tak i pracovníků v reprodukci map.
Vedle dříve používaných dělnických profesí ob-
'sahujehodnocení nového povolání "Geodetický
měřič". Uvedené hodnocení nového povolání není
konečné, protože nebylo v této době dostatek prů-
kazného materiálu z praxe, na základě kterého lze
později uplatnit návrh na příslušné tarifní zařaze-
ní. Proti dosavadním předpisům bylo u dělníků
pracujících v časové mzdě umožněno použít mě-
síčních tarifů s rozpětím, které mají zejména při-
spět k jejich lepší diferenciaci uvnitř téže tarifní
třídy. Mimoto horní hranice rozpětí u časové mě-
síční mzdy tvoří podstatně vyšší úkolový tarif,
který vhodným VYUŽitímumožní posílit někde za-
ostávající tarifní složku mzdy, rozhodnou i při
prevenci a náboru pomocných pracovních sil.

Proti dřívějším předpisllm na úseku prémiová-
ní a: poskytování odměn u dělníkť1 pracujících v ča-
sové mzdě dochází k Odstranění stropu u výkon-
nostních odměn (dříve výkonnostní příplatky do
výše 25 % tarifu) proto, aby výše odměny mohla
být lépe v relaci k ostatním skupinám pracovníků.
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SKUPINA

I I II I III I IV
Ukončené školní vzdělání

Délka odborné praxe

0-1 rok I 1-6 rok I 6 a více I 6 a více

V - vysokoškolské 1200-1600 1450-2010 1780-2260 1880- a více

ÚSO - úplné střední odborné 900-1200 1190-1630 1450-2010 1550-2110

ÚSV - úplné střední všeobecné 800-1000 1080-1470 1310-1830 -

Platové poměry technickohospodářských
pracovníků .

Platová úprava u technickohospodářských pra-
covníků je u'skutečněna výnosem ÚSGK č. 1000í67-
-21-352 s účinností od 1. ledna 1968. Vedle těchto
úprav, vyplývajících z vydání obecně platných
předpisů řeší některé dílčí úpravy i na úseku zá-
kladních mezd, a to s ohledem na novou organiza-
ci resortu. V souladu s rozdílnými podmínkami
hospodaření organizací ÚSGK v roce 1968 byly
vyhotoveny dvě samostatné nomenklatury funk-
cí tak, aby uvažovaný okruh funkcí vyhovoval pří-
slušnému typu organizace a Umožňoval jejich op-
timální vývoj. Proti dřívější platové soustavě se
podstatně snižuje počet funkcí tím, že byly vypuš-
těny funkce, s jejichž použitím se v nových pod-
mínkách 'zdokonalené soustavy řízení a plánování
nepočítá.

Jednou z nejzávažnějších změn u inženýrsko-
technických pracovníků je přechod z platové stup-
nice TV na platovou stupnici TZ (v katalogu ozna-
čená jako T). Uvedená úprava platových stupnic
umožní lepší a výraznější diferenciaci u vedoucích
inženýrskotechnických kádrů a přispěje též k vý-

. raznější preferenci některýCh klíčových funkcí
v organizaci. Podobně byla upravena i platová stup-
nice TM pro mistry a dílovedollcí v útvarech repro-
dukce.

Zavedením této úpravy platových poměrů tech-
nickohospodářských pracovníků se v jednotlivých
případech upravuje i platové zařazení některých
funkcí, technického nebo ekonomického charakte-
ru, u kterých dochází vlivem nové organizace či
zavedením zdokonalené soustavy řízení a plánování
v resortu k podstatné změně pracovní náplně.

Na základě organizační přestavby resortu došlo
nutně i k úpravám při zařazování organizací do
kategorií rozhodujících pro odpovídající diferen-
ciaci v platovém zařazení vedoucích technických
a ekonomických funkcí. Základními hledisky pro
diferenciaci organizací byla jejich velikost, posu-
zovaná nejen podle počtu pracovníků, ale i podle
plánovaného ročního objemu výkonů, který bude
organizací zajišťován.

o K významným změnám dochází u převážné vět-
šiny fun'kcf z titulu úpravy předepsaných obecných
kvalifikačních předpokladů, tj. předepsaného škol-
ního vzdělání a délky odborné praxe. V zásadě se
u funkcí . neumožňuje dosavadní alternativnost
školního vzdělání. Vedle toho dochází k jednotné
úpravě předepsané délky odborné praxe. Touto
úpravou se především sleduje výrazně diferenco-
vat pracovníky podle plnění kvalifikačních před-
pokladů tak, aby souběžně s odborným růstem do-
cházelo i k přiměřenému platovému vývoji pra-
covníka. Odborný a platový vývoj !s ohledem na
ukončené školní vzdělání je možné zejména u vý-

robních funkcí rozdělit do čtyř výrazně se odli-
šujících skupin. První skupinu tvoří pracovníci po
nástupu do praxe, tj. s praxí nižší než 1 rok. Je-
jich platové zařazení se pohybuje v rozpětí ná-
stupního platu, které je stanoveno pro určitý stu-
peň vzdělání. Druhou skupinu tvoří pracovníci po
ukončení nástupní praxe v tak zvaném období od-
borného růstu, tj. s odbornou praxí nižší než 6 let.
Platové zařazení u této skupiny výrobních pra-
covníků je dáno funkcí inženýr - asistent nebo
technik - praktikant. Třetí skupinu tvoří výrobní
pracovníci s praxí delší než 6 let. Čtvrtou skupi-
nu tvoří vedoucí Výrobní pracovníci Is praxí delší
než 6 let.

Pro orientaci uvádíme základní rysy vývoje
platového rozpětí u jednotliVých skupin podle ukon-
čeného školního vzdělání a délky odborné praxe
u pracovníků ve výrobě, odměňovaných podle pla-
tové stupnice T (viz tab.).

Základní plat pracovníka lze přiznat v rozpětí
příslušné s:kupiny pouze v tom případě, že skutečně
vykonává práce odpovídající svou náročností a od-

.povědností charakteru příslušné skupiny.
Jak z uvedeného příkladu vyplývá, jde o uce-

lený jednotný systém hodnocení kvalifikačních
předpokladů pracovníka, který je ještě obecně
u pracovníků s úplným všeobecným vzděláním ve
výrobě doplněn požadavkem absolvování příslušné-
ho odborného kursu. Obdobné požadavky jsou kla-
deny i na pracovní'ky se základním vzděláním. Také
u některých 'vedoucích výrobních funkcí, kde do-
chází vlivem rychlého rozvoje výroby k technickým
a technologickým změnám, 'se požaduje jako do-
plňkový kvalifikační předpoklad např. další post-
graduální studium, složení kvalifikační zkoušky,
získání zeměměřičského oprávnění apod.

V souladu s neustále se zvyšující pravomocí
nižších složek řízení umožňuje se na úseku charak-
teristik funkcí rprovést příslušné jejich upřesnění,
odpovídající organizačním podmínkám na pra-
covištích.

Zcela nový prvek přináší úprava platových po-
měrů technickohospodářských pracovníků pro od-
měňování vedoucích výrobních funkcí prostřednic-
tvím funkčních příplatků, které se jednotlivým
vedoucím výrobním pracovníkům přiznávají k je-
jich základnímu platu, stanovenému na pod-
kladě předpokladů některé běžné základní funkce
ve Výrobě, tj. k jejich základnímu' platu před
jmenováním na některou vedoucí funkci. vý-
chozí základní mzda je tedy obvykle stanovena
v rozpětí skupiny III. a pověřením vedoucí funkcí
ve výrobě se potom pracovník dostává do platové
ho rozpětí skupiny IV (toto vzniká součtem zá-
kladního platu s funkčním příplatkem). Funkční
příplatek náleží pracovníkovi po dobu, kdy vyko-
nává vedoucí výrobní funkci, u které je tento
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funkční příplatek stanoven. Funkční příplatel{ se
přiznává i vedoucímu měřičské čety, a to ve výši
100,- Kčs.

Při uplatnění této úpravy platových poměrů
technickohospodářských pracovníkll. byla dána ře-
ditelům organizací potřebná pravomoc k řešení
některých tvrdostí, které by zavedení těchto úprav
u jednotlivců přineslo. Veškeré úpravy vyplývající
z vydání nového výnosu, zejména na úseku základ-
ních mezd, je nutné krýt vlastními prostředky tak,
.aby nedošlo k výraznému snížení pobíd'kovosti pré-
mií a odměn. Zvláště proto, že průměrná výše po-
hyblivých složek mzdy ještě nedosáhla potřebné
úrovně, nutné pro další opatření, vyplývající z při-
pravované platové přestavby, s jejíž realizací se
počítá po roce 1970.

Při zajišťování vývoje mezd v organizacích je
nutno věnovat zvýšenou pozornost kolektivním
smlouvám, v jejichž rámci by měl být také tento
vývoj podrobněji rozpracován a zabezpečován
v souladu s ostatními. činiteli ve výrobě.

Mi/oslav Bočinský

Savjetovanie O snimanju i evidenci i pod-
zemnih komunalnih instalacija

(Porady o zamerovam a evidenci podzemních
mě1stských rozvodů)

Za krásné sluneční jadranské pohody uspořádal
Svaz jugoslávských geodetů ve Splitu ve dnech 19.
až 21. 10. 1967 porady o uvedeném tématu. Mezi
200 účastníky bylo mnoho příslušníků dalších pro-
fesí, které jsou zainteresovány na projektování.
.stavbě a provozu podzemních rozvodů. Ze zahraničí
se zúčastnili zástupci přátelských společností
z BLR, ČSSR, MLR a P·LR.Kromě Bulharů byli ve
směs po jednom delegátu.

Podkladem jednání byl hlavní referát s ná-
-zvem: Mreže komunalnih vodova - snimanje i evi-
dencija (135 str. textu, 14 příl.-, formo A4). Autorem
je známý jugoslávský odborník v těchto otázkách
geom. Jože Sen čar s kolektivem. Referát je do-
plněn množstvím obrazového materiálu a je zpra-
cován téměř ve formě učebnice. Látka je podána
vyčerpávajícím způsobem z pozice široké znalosti
projednávané látky, uvádějí se příklady z Jugo-
slávie i ze zahraničí. Rovněž grafické zpracování
je vynikající a vyplývá z něho velká péče, která
byla kolektivem věnována přípravě.

Tento materiál byl předán účastníkům před
zahájením porad, takže úvodní referát se mohl
omezit ve slovním projevu na komentář pro navo-
·dění zá~ladní problematiky a diskuse.

Kromě úvodního referátu byly dodány úča~t-
níkům texty všech koreferátů, a to :

Prof. Dipl. Ing. A. Pod peč a n: Stručno
,osposobljavanje kadrova za snimanje i evidenciju
komUnalnih vodova i objekata (5 str.).

Dipl. Ing. Milorad K r a s o jev i é: Kataster
podzemnih komunalnih instalacija i objekata
u Beogradu (7 str.). .

Dipl. Ing. Paško L o v r i é: Karte komunalmh
uredžaja i moguénosti niihove izrade u Zagrebu
(16 str.). .

Geom. Drago M i j u š k o v i é: O potrebmm
propisima za regulisanje premera podzemnih in-
stalacija (7 str.).

Dipl. Ing. Marko G o s t o v i é: Neka iskustva
na izradi evidencije o podzemnim komunalnim in-
stalacijama i objekatima grada Subotice (8 str.).

Geom. Mile D j o r d e v i é: Katastar komunal-
nih instalacija i objekata u izradi prostornih pla-
nova i programa (6 str.).

Dipi. El. Ing. Vladimir S o k o lov: Traženje
krlvenih - nepoznatih - komunalnih vodova (69
Rtr., 49 obr.).

Tento bohatý písemný materiál umožnil, že
maximum času, vyhraženého pro jednání, se mohlo
využít k diskusi. Předností této konference byla vel-
ká účast specialistů dalších zúčastněných profesí.
Diskuse byly velmi živé a šlo v nich o odpověď na
np,kolik základních otázek, a to zda je již v sou-
časné době v Jugoslávii navrhovaná evidence po-
třebná jak má být organizována a na jakých ma-
pách ~ají být rozvody zobrazovány. I když se obje:
vily záporné hlasy, např. od správce elektrovodu
Bělehradu že žádnou společnou evidenci nepotře-
buje, přesto většina přítomných zodpověděla polo-
žené otázky kladně a pokládala jejich řešení z~ ve-
lice naléhavé. Proti původnímu záměru omeZit se
jen na městské (komunální) rozvody musili pořa-
datelé po diskusi pojmout do závěrečné rezoluce
i potřebu obdobného zařízení pro území průmyslo-
vých závodů, což je u nás již řešeno Základním
plánem závodu.

K problému sdělila své názory i Svazová sprá-
va geodézie, jednak v koreferátu geom. Drago Mi-
jušúkoviée a v závěrečném projevu člena předsed-
nictva Svazu geodetů Jugoslávie a předsedy správy
geodézie kol. Dipl. Ing. V. B~agojeviée, kter~ ~~
staví k věci kladně a velmi realně. Kol. BlagO]eViC
také ujistil dosavadní správce rozvodných sítí, že
jednotná evidence nesleduje cíle likvidovat jejich
funkci, nýbrž naopak ulehčit dnešní obtíže při pro-
jektování a odstranit vzájemné střetávání různých
sítí.

Z malé výstavky, kdp. byly ukázky technické
mapy Bělehradu, evidence elektrovodů v Bělehradě
a dále mapy rozvodů zP.Záhřebu, Lublaně q Skopje
bylo zřejmé, že se tyto práce také v Jugoslávii vel-
mi rozvíjejí. Je to způsobeno i rozsáhlou bytovou
výstavbou a investiční výstavbou vůbec. Dodatkem
výstavy byla malá firemní expozice západoněmec-
kých výrobců přístrojů pro elektromagnetické Uť-
čování polohy rozvodů.

Ze zahraničních účastníků přednesli svůj pří-
spěvek autor této zprávy na t§ma: vývoj otázky
katastru podzemních rozvodů v CSSR s odkazem na
8 čs. publikací z této oblasti a polský delegát
prof. Dr. Ing. J. Gomoliszewski na téma: Některé
úvahy o přesnosti zaměřování podzemních rozvodů.

Z odborného hlediska budou výsledky porad
východiskem k jednotnému celostátnímu postupu
v základních otázkách této významné problema-
tiky. Je možno také vyjádřit názor, že tato konfe-
rence posunula otázky evidence podzemních sítí
a zařízení na kvalitativně vyšší úroveň. Účastníci
odhlasovali rezoluci, která pověřuje výbor Svazu
geodetů Jugoslávie k potřebným jednáním s pří-
slušnými státními a vládními orgány, aby bylo do-
saženo cílů které mělo shromáždění na mysli.

používám také této příležitosti, abych tlumočil
četné pozdravy, které zasílají jugoslávští geodeti
Gs. vědeckotechnické společnosti a jejím členům.

Poznámka: Písemné materiály z porad jsou k dis-
poziCi u autora a možno je zapůjčit, především čle-
nům ČSVTS.

Prof. Krllmphanzl

1968/23



Geodetický a kartografický obzor
24 ročník 14 (56), číslo 1/1968

Kurs pro odpovědné geodety
v Hradci u Opavy

Z podnětu krajského výboru sekce geodézie a kar-
tografie ČSVTS v Ostravě a za spolupráce KV sekce
geodézie a kartografie ČSVTS v Brně a Domu tech-
niky v Ostravě, byl ve dnech 1.-3. listopadu 1967
uspořádán v Hradci u Opavy kurs pro odpovědné
geodety. Jeho účelem bylo seznámit odborníky
s nejméně pětiletou praxí v oboru inženýrské geo-
dézie s úkoly, s nimiž je spojena funkce odpověd-
ného geodeta v investiční výstavbě. Bylo tak vyho-
věno četným požadavkům členů ČSVTS, aby bylo
uskutečněno odborné školení s tématikou činnosti
geodeta v investičních, projektových nebo v doda-
vatelských organizacích.

Zájem o kurs byl značný; z předpokládaného
počtu 30 účastníků ze SeveromoJ.'avského a z Jiho-
moravského kraje se jej účastnilo 72, takže výuka
probíhala současně ve dvou' skupinách. Ústřední
správa geodézie a kartografie podpořila akci pře
vzetím funkce garanta kursu. Podle směrnic ÚR
ČSVTS pro pořádání odborných kursů řídila průběh
výuky rada kursu ve složení: doc. Ing. Dr. Josef
Zeman, CSc., ústřední lektor kursu, Ing. Miloš Von-
druška, zástupce garanta kursu, Ing. Milan Dokou·
pil a Ing. František Skeřil.

Problematika funkce odpovědného geodeta je
velmi široká, takže pořádající organizace předem
počítaly s tím, že nebude možno uspokojit požadav-
ky účastníků, jichž 83,3 % bylo z různých resortů
mimo ÚSGK.

JUDr. Karel Mr u z e k se zaměřil v referátu
"Právní výklad předpisů pro investiční výstavbu"
na právnický rozbor přípravy výstavby podle vy·
lášky č. 107/66 Sb. a na směrnice ŮSGK o geoda-
tických pracích v investiční výstavbě.

Ing. Miloš V o n d ruš k a vyložil v přednášce
"Závazné předpisy pro odpovědné geodety" vyhláš-
ku č. 107/66 Sb. a směrnici ÚSGK pro geodetické
práce v investiční výstavbě z hlediska geodeta a
probral všechny čs. normy, které souvisejí s prací
odpovědného geodeta.

Na téma "Projekt. výstavba, geodetické náleži-
tosti a koordinace souborů investic" přednášel Ing.
Zdeněk N o vos a d. Probral přípravnou a projek-
tovou dokumentaci souborů investic a jejich geo·
detické náležitosti. Zabýval se úlohou geodeta při
výstavbě souborů investic a hovořil o nejběžněj-
ších inženýrských a jiných stavbách a o geodetic~
kých náležitostech pro jejich navrhování, výstavbu
n archivaci.

Ing. Milan D o k o u P i I v přednášce "Práce
stavebně-vytyčovací" se zabýval metodami vytyčo-
vání staveb a objektů, stabilizací vytyčených bodň
a předáním a převzetím vytyčených prvků. Uvedl
rovněž tolerance při vytyčování.

Ing. Jiří Š i m e k vysvětlil v referátu "Geo-
detická dokumentace výstavby. v porovnání se svě-
tovým stavem a vazba na technické mapy měst"
souča'sný stav geodetické dokumentace podzemních
sítí u nás a v zahraničí. Hovořil pak o geodetické
dokumentaCi na našich sídlištích a věnoval pozor·
nost technické mapě Prahy, jejímu obsahu, mapo-
vacím pracím, kartografickému zpracování, jakož
i jejímu využití složkami mimo resort ÚSGK.

Ing. Jiří S h á ň k a nazval svňj referát "Pří-
pravné a kontrolní geodetické práce investorfi" a
zabýval se v něm hlavními úkoly odpovědného geo-
deta u investora, a to při předprojektové dokumen-

ta ci a koordinaci a při technickém dozoru. Část
výkladu věnoval podkladům pro majetkoprávní ří-
zení.

Téma "Speciální kontrolní činnost na stavbách,
zvláště měření deformací" zaměřil doc. Ing. Josef
Zem a n, CSc., na výklad o hlavních příčinách po-
sunů staveb a konstrukcí a na význam geodetjr-
kých měření těchto deformací pro vědní obory
statika, stavebních konstrukcí a zakládání staveb.
S přihlédnutím k novelizované ČSN 73 1815 Měření
posunfi staveb (navrhuje se nový název normy M{í-
ření posunů stavebních objektfi) se zabýval zá
sadami měření deformací inženýrských staveb 8
konstrukcí se zaměřením na prňmyslové objekty

Průběh výuky v příjemném, stranou mchu po-
loženém hradeckém zámku, byl účastníky hodno-
cen kladně. V současné době se připravuje vydání
skripta, obsahujícího přidnesené referáty a doplně-
ného literaturou, aby účastníci kursu měli mož
nost připravit se na konzultace v lednu él v únoru
1968. Kurs bude zakončen v dubnu 1968 zkouška-
mi před komisí a vydáním kvalifikačního vysvěd-
čení.

XI. kongres Mezinárodní fotogram-
metrické společnosti v roce 1968
a jeho příprava

V tomto, roce končí čtyřleté období mezi X. a XI. kon-
gresem Mezinárodní fotogrammetrické společnosti
(MFS'l, ve kterém byla MFS vedena presidentem Dr_
H. H!lrrym ze Švýcarska. Podle tradice bude tedy taú;é
kongres, který toto období ukončí a zvolí nové před-
sednictvo, jednat ve Švýcarsku, a to v Lausanne. Jed-
nání 'tam proběhnou ve dnech 8.-20. července 1968.
Od posledního X. kongresu, konaného v Lisabonu

v roce 1964, došlo v oblasti fotogrammetrických disci-
plín k dalšímu rychlému vývoji, a to nejen v tradičně
rychle se rozvíjejících oblastech, jako je dnes automa-
tizace, mechanizace či analytická fotogrammetrie. ale
též v některých odvětvích, jejichž pokrok prosazují po-
žadavky provozu a techniky, jako je fotogrammetrické'
mapování v rozvojových remích, fotointerpretace a dru-
žicová či kosmická fotogrammetrte.

Kongres -bude dobrou příležitostí nejen pro pozná-
ní nejnovějšího stavu vývoje a bádání ve fotogramme-
trii, ale i pro intenzívní výměnu názorů mezi odborníky
z celého světa, kteří se kongresu zúčastní. Nynější před-
sednictvo MFS klade na tento bod zvláštní důraz a
chce i kongres organizovat tak, aby byly co nejvíce
omezeny dlouhé referáty a vystoupení jednotlivců ve
prospěch zasvěcených a do hloubky pojatých rozprav
mezi příslušnými odborníky.

Rámcový plán kongresu byl projednán na zasedání
předsednictva společnosti a vedení jednotlivýcl1 odbor-
ných komisí v roce 1966 v Bad Godesbergu, kde též
byly rozděleny jednotlivým komisím jednací sály a se-
staven časový harmonogram jednání. Kongres se bude
odbývat v paláci de Beaulieu, kde budou moci být umís-
těny všechny komise, kde se budou také odbývat ple-
nlírní zasedání, promítat odborné filmy a v kterém jsou
též výstavní místnosti, v nichž bude instalována XI.
Illf!zinárodní fotogrammetrická výstava.

Po organizační stránce má kongres splnit jeden
velmi důležitý úkol, a to schválit nové stanovy společ-
nosti. Vypracováním osnovy nových stanov bylo na jed-
nání v Bod Godesbergu pověřeno předsednictvo MFS.

Odborná a vědeckovýzkumná činnost MFS se jak
známo rozvíjí v 7 komisích, které v polovině funkční-
bo období (v r. 1966) vesměs uspořádaly vedecká sym-
posia zaměřená k posouzení dosavadních dosažených
výsledků i k přípravě jednání kongresu (1. komise -
fotografické a navigační otázky - v Londýně, 2. ku-

1968/24



Geodetický a kartografický obzor
ročník 14 (.561, číslo 1/1988 25

mise - vyhodnocovací přístroje a metody - v Bad
Godesbergu, 3. komise _. aerotriangulace - v Drbaně,
USA, 4. komise - fotogrammetrické mapování - v Pra-
ze, 5. komise - netopografická fotogrammetrie - v To-
kiu, 6. komise -. školství, terminologie a bibliografie
- v Krakově - odloženo na rok 1968 a 7. komise -
fotointeroretace -- v Paříži). Je potěšitelné, ze největší
z' těchto' symposií, na kterém se též zúčastnilo téměř
celé nředsednictvo společnosti, proběhlo právě v Praze.
Poněvadž náš časopis dosud hodnocení tohoto symposia
nepřinesl, uveďme zde alespoň hlavní jeho výsledky a
7.aměření.
Symposium, v jehož čestném předsednictvu byl za

vládu ČSSR ministr vnitra Josef Kudrna, dále primátor
Hlavního města Prahy Ludvík Černý, předseda Ústřední
rady Československé vědeckotechnické společnosti Vác-
lav Koukol, první náměstek ministra-předsedy Státní
komise pro techniku Ing. Jan Neumann, předseda
Ústřední správy geodézie a kartografie Ing. Jaroslav
Průša a předseda Mezinárodní fotogrammetrické spo-
lečnosti Dr. Ing. h. c. Hans Harry, bylo zaměřeno na
problematiku uloženou 4. komisi posledním X. meziná-
rodním fotogrammetrickým kongresem v Lisabonu.
Hlavní témata, která byla projednávána, byla rozděle-
na do 5 pracovních skupin:

problémy fotogrammetrického zhuštění bodového
pole při mapování ve velkých měřítkách, (předlo-
ženo 13 ref.),
mapování zastavěných území fotogrammetrickými
metodami (předloženo 10 ref.),
přesnost a hospodárnost fotogrammetrického mapo-
vání (předloženo 9 ret),

- fotogrammetrické vyhodnocování map a plánť\ pro
inženýrské účely (předloženy 3 ref.), .
použití velmi širokoúhlé fotogrammetrické techniky
(předloženo 7 ref.).
Jednání v těchto pěti skupinách řídili doc. Ing.

Vladimír Krátký, CSc., Ing. L. Skládal, CSc., Ing. V.
Pichlík, CSc., prof. Ing. Dr. P. Gál, DrSc. a prof Ing.

,.01'. H. Kasper (Spolková vysoká škola technická v Cu-
rychu). Nejdť\ležitějším výsledkem jednání symposia
bylo přijetí výzkumného programu IV. komise na ob-
dobí 1966-1968, jak bylo vypracováno a předloženo
jednotlivými dopisovateli IV. komise (Blachut, Blaschke,
Dubuisson, MlHler aPichlík). Dále byly definitivně
schváleny hlavní referáty pro jednání na XI. kongresu
MFS v Laussane.

V průběhu symposia byla vytvořena nová pracovní
:skupina, která je odpovědna IV. komisi a bude se za-
bývat problematikou urychleného vyhotovení mapových
podl,dadť\ v rozvojových zemích. V této skupině má za-
stupovat ČSSR Ing. J. Kouba.

Jednání symposia SP. zúčastnilo 320 delegátů z 28
zemí. Předpokládá se, že na základě jednání při sym-
posiu vstoupí. do MFS Nigerie, Etiopie, Jordánsko a
Kuba. Také zástupci SSSR projevovali velký zájem
o činnost společnosti, o svém případném členství však
rozhodnou později.

Odborné výsledky jednání symposia přinesly našim
odborníkť\m další pohledy na řešení problematiky foto-
grammetrického mapování ve velkých měřítkách. Při-
spějí k prohloubení našeho výzkumu, zejména bude-li
. pokračováno v mezinárodní spolupráci, jak byla zahá-
jena na IX. kongresu v Londýně v roce :!960. Za důle-
žitý výsledek symposia pro československé odborníky
je třeba považovat získání poznatků o technologii foto-
grammetrického mapování ve velkých měřítkách. v za-
stavěných územích. Obsáhlé referáty odborníkť\ z NDR,
Maďarska, Francie atd. pomohly v mnoha směrech ob-
jasnit tuto .problematiku. Jako další velmi dť\ležitý
poznatek získaný na symposiu, je široké používání me~
tod aerotriangulace pro zhuštění bodového pole přI
mapování ve velkých měřítkách, jak ukázala řada refe-
rátů odborníků z Kanady, Holandska,Rumunska, ~ul-
harska atd.

Aktivita československých odborníků, jejich referá-
ty i diskusní příspěvky dokumentovaly vyspělost čes~
koslovenské fotogrammetrie, která má dlouholetou tra-
dici i když v důsledku malé publicity prací českoslo-
'venských fotogrammetrů ve světových jazyclch není

vždy ve světě známa. Odborné výsledky symposia, uspo-
řádaná výstava i bezvadná organizace přispěly k jeho
všeobecně uznávanému úspěchu.

Zahraniční účastníci měli možnost seznámit se
i s některými kulturními a historickými památkami
Prahy, zúčastnit se divadelních představení a koncertů.
Rovněž i zdařilá organizace návštěvy lázní Poděbrad,
Kutné Hory, Karlštejna, módní přehlídky a dalšího spo-
lečenského programu přispěly k dobré propagaci Čes-
koslovenska.

Výstava, uspořádaná u přílp.Žitosti symposia, podala
obraz o užití fotogrllmmetrie v různých odvětvích n~-
rodního hospodářství a byla vhodným doplňkem refe-
rátů přednesených našimi odborníky. Hlavní pozornost
byla věnována technologii vyhotovení technickohospo-
dářské mapy, počínaje leteckým sním kováním a konče
tiskem mapy a dokončením písemných elaborátů. Ně-
které nové přístroje československé konstrukce, které
jsou nebo budou užívány v procesu výroby této mapy,
upozornily na aktivní činnost v této oblasti. Na uspo-
řádání výstavy se podílela Ústřední správa geodézie a
kartog.rafie, ministerstvo národní obrany, České vysoké
učení technické v Praze a Slovenská VYSOká škola
technická v Bratislavě, ministerstvo dopravy, minister·
stvo zemědělstvl a lesního hospodářstvl (Ústav hospG
dářské úpravy lesť\) a ministerstvo hornictví (Severo-
český hnědoubelný revír). Některé své exponáty nové
konstrukce, užívané při zpracování leteckých měřic-
kých snímkť\, předvedl Filmový priimysl, n. p.

Podrobné odborné výsledky symposia přináší po-
drobný sborník, který je v sOllčasné době připraven
k distribuci.
Symposium mělo značný ohlas a publicitu v odbor-

ném světovém tisku. Připomeňme jeho podrobné hod-
nocení a výtahy z jednání v éasopisech Vermessungs-
technik Bildmessung u. Luftbildwesen, Bulletin -de la
Societé ' fran~aise de Photogrammetrie, Geodézia és Kar-
tografia aj.

Připravovaný XI. kongres bude z jednání ~vede~
ných symposií s úspěchem čerpat. Velké orgamzačm
nároky, spojené s pořádáním kongresu, i snaha, aby
příprava na něj byla co nejdokonalejší vedly k tomu,
že již byly rozeslány pozvánky na výstavu. a přihlášky
k účasti na kongresu. Výstava bude organizována ve
třech částech: výstava firemních expozic, výstava člen-
ských zemí a výstava vědecká. CSSR se zúčastní výsta-
vy členských zemí a výstavy vědecké. Prvou výstavu
zajistí odborná skupina pro fotogrammetrii ČSVTS a
druhou pak Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický ve spolupráci 5 vysokými školami, za-
jišťujícími výuku fotogrammetrie a Ústavem geodézie
a kartograf1e v Praze.
K jednání kongresu byla vyžádána řada vědeckýcb

referátů, které budou již 4 měsíce před kongresem
k dispozici jeho účastnlkům, aby se mohli důkladně
připravit na jednání v odborných komislch. Vyžádané
referáty musí být zaslány. sekretariátu kongresu nej-
později do 31. ledna 1968. Ostatnl vědecké referáty
(tzv. Presented papers) a zprávy komisí musí být
v přlslušném počtu výtisků (1500, resp. 2000 ks) zaslá-
ny do 31. května 1968 sekretariátu kongresu. Před. tím
však předsedové jednotlivých komisí rozhodnou, zda
referáty budou zařazeny na pořad jednání komisí, r~ebo
budou jen publikovány v International Archives of
Photogrammetry.

Přihlášky k účasti na kongresu byly zaslány
v ČSSR všem fotogrammetrickým pracovištím a školám.
Vyplněné musí být zaslány nejpozději do 29. února
1968 sekretariátu kongresu (Institut de Photogram·
metre EPUL, 33, avenue de Cour, 1000 Lausanne,
Suisse).

Je si jen přát, aby co nejvíce našich odborníku si
zajistilo účast na kongresu Mezinárodní fotogramme-
trické společnosti. Vždyť právě tato společnost umož-
ňuje výměnu odborných zkušeností a poznání pokroku
v oblasti fotogrammetrie, přičemž dává i koncepci dal-
šího rozvoje bádání a do značné míry stim:uluje po.
krok v tomto vědním odvětví.

Ing. Radim Kudělásek, CSc.
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~. ledna 1643 - před 325 lety se narodil v Anglii ve
Woolstorphe (hrabství Lincoln) Isaac Newton, za-
kladatel nové matematické fyziky a fyzik. astrono-
mie. Působil v Cambridge na universitě. Je znám
svým zákonem o gravitaci. Sám zhotovil první dale-
kohled. R. 1672 se stal členem král. společnosti lon-
dýnské. Nejslavnějším jeho dIlem jest "Matematické
základy přírodozpytu" z r. 1686. (Philosophiae natu-
ralis principia mathematica.) (Zemřel 31. března 1721
v Londýně.)

5. ledna 1798 - před 170 lety se narodil v Karlov-
ském Bělehradě v býv. Sedmihradsku Josef John, ad-
junkt při stolici matematiky· a praktické geometrie,
po nějaký čas jako suplující profesor těchto předmětů
na stavovském technickém ústavu v Praze. Později
přestoupil na nově zřízenou a k technickému ústavu
přivtělenou stavovskou reálku, kde působil jako pro-
fesor matematiky. (Zemřelr. 1867 v Praze.)

12. ledna 1883 - před 85 lety se narodil v BIlku u Cho-
těboře Dr. František Fiala, DrSc., profesor matematic-
ké kartografie, několikanásobný děkan fakulty spe-
ciálních nauk ČVUT v Praze a nositel Řádu práce.

14. ledna 1888 - před 80 lety se narodil v Plzni
Ing. Jaroslav Fanta, emer. min. rada SPO a min. ze-
mědělství. Svoje bohaté odborné zkušenosti nasbíral
.v Zemuni, ve službách města Bělehradu a ve služ-
bách zemské vlády chorvatskoslavonské. Od r. 1920
působil v SPO (přídělový odbor). Svými odbornými
články přispíval i do ZV aj. (Zemřel 20. května 1959
v Dobřichovi cích.)

14. ledna 1898 - před 70 lety se narodil v Česticích
u Kostelce n. Orlicí Ing. Antonín Kovařiěek, odborný
nčitel na střední průmyslové škole zeměměřičské
v Praze. Od r. 1921 do roku 1939 pilsobil v Trfmčíni>
R v Trenčanském sv. Martině. Od tohoto roku byl
pověřen zastupováním přednosty odděl. pro nové mp-
ření, kat. měř. úřadu v Praze. Před svým přeložením
na SPŠZ v Praze působil na KNV v Praze. Na školEl
přednášel předpisy měřické. Pro žáky SPŠZ vydal
z tohoto předmětu učební texty. (Zemřel 21. ledna
1962 v Pra,ze.]

15. ledna 1908 - před 60 lety se narodil v Lipt. Hrád-
ku na Slovensku Ing. Dr. František Kuska, profesor
vyšší geodézie na SVŠT v Bratislavě.

24. ledna 1893 - před 75 lety se narodil v Praze 1,
Ing. Jaroslav Payer, býv. major stav. služby a později
přednosta zeměměř. odděl. generálního řed. stavby
dálnic a doc. na ČVUT v Praze, kde přednášel "Zá-
klady inž. stavitelství". Pro posluchače zeměměřictví
vydal skripta "Základy dopravního stavitelství" (1953)
a "Výstavba komunikací (1958). Byl dlouholetým po-
kladníkem Spolku čs. zeměměřičů. Přispíval odb. člán·
ky do Z. O. Byl dlouhá léta zkušebním komisařem pro
II. st. zkoušku pro zeměměř. inženýrstvI.

24. ledna 1898 - před 70 lety se narodil v Praze
JUDr a PhDr. Ivan Honl. -známý především jako autor
do set jdoucích delších i kratších pojednání z historiI?
zeměměřictví a kartografie, jakož i četných drobných
článků z jiných obor!"! a drobných pramenných zá-
znamil.

31. ledna 1958 - před 10 lety zemřel v Brně Ing.
Dr. Alois Tichý, rektor, děkan a prof. nižší a vyšší
geodézie na vys. škole zemědoělské v Brně. Prof. Tichý
vydal velkou řadu prací vědeckých a odborných, vedle
vysokoškolských učebnic. Práce vědecké pojedná-
valy hlavně o grafických metodách vyrovnání nive-lací
a tachymetrie, o vyrovnání místních triangulací, o fo-
togrammetrii aj. Byl spolupracovníkem technického a
lesnického slovníku a členem mnoha vědeckých in-
stitucí. Zastával funkci znalce patentního .soudu.
(Narodil se 1. června 1879 v Houbčicích na Moravě.)

1. února 1878 - před 90 lety se narodil v Ořechově
okres Telč Ing. Josef Novák, vl. rada a emer. před-
nosta správního oddělení XXII. Z. f. ř. v Praze. V I.
1925-1926 byl přidělen k min. financí, odděl. II1/6,

ve kterém spolupracoval na osnově nového katastr.
zákona a jiných předpisech. Jeho odborné znalosti a
bohaté zkušenosti se projevily při zpracování osnov
vI. nař. č. 64/30 Sb. z. a n. ke kat. zákonu a přísluš-
ných návodťi pro měřické práce výkonných kata str.
úřadťi. Dlouhá léta byl členem zkušební komise pro-
uchazeče oprávnění civ. zeměměřiče a rovněž členem
zkušební komise pro II. st. zkoušku na odděl. země-
měř. inženýrství na ČVUT v Praze (zemřel 18. pro-
since 1967 v Praze).

2. února 1908 .- před 60 lety se narodil v Praskolesích,
okres Hořovice prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl, pro-
fesor užité geodézie na ČVUT v Praze. Od r. 1952 do
r. 1958 byl pověřen konáním těchto přednášek i na
SVŠT v Bratislavě .. Je členem oborové rady vědecko-
technického rozvoje v geodézii a kartografii VOGTK
a členem redakční rady GaKO. Vykonal několik stu-
dijních cest do zahraničI. Jeho publikační činnost je
velmi bohatá a rozsáhlá. Jeho odborné články se ob-
jevují v Z. V., Z. O., Zeměměřictví, GaKO aj. V roce
1966 vydalo SNTL jeho celostátní učebnici "Inženýr-
ská geodézie 1." (základy vytyčovacích prací), která
slouží i jako příručka zeměměřických i stav. inžený-
rům.

17. února 1723 - před 245 lety se narodil v Marbachu
v býv. Wiirtembersku Johann Tobias Mayer, astronom .
Byl samouk a vypracoval se na významného matema-
tika. Ve 23 letech začal pracovat v kartografickém
ústavu Hommanově. V r. 1754 se stal v. Gottingen
správcem hVězdárny. Proslavil se topografií měsíce.
Známé je jeho pojednání o multiplikaci úhlové, o kruhu
zrcadlovém a dále o refrakci astronomické i terestric-
ké. (Zemřel 20. února 1762).

13. února 1863 - před 105 lety se narodil v Paříži
Jan Ludvik Friě, spoluzakladatel podniku pro přesnou
mechaniku, založeného v r. 1883 na Král. Vinohradech.
Z tohoto závodu vyšlo mnoho nových typťi geodetic-
kých přIstrojťi a pomťicek, mimo jiné astronomický
přístroj cirkumzenitál a diazenitáI. (Zemřel v Praze
21. ledna 1897).

6. března 1953 - před 15 lety zemřel ve Varšavě před-
ní polský geodet Ing. Dr. Edward Warscholowski, prof.
geodézie a rektor varšavské polytechniky. Vedle své·
ho učitelského úřadu zastával také místo hlavního ve-
doucího nového měření města Varšavy (1925-29).
Byl mluvčím polských zeměměřičů na mezinárodním
fóru, jako delegát na mnohých kongresech Meziná-
rodní unie geodétické. Publikoval mnoho plodů své
vědecké práce, jako základy 'fotogrametrie, theorie-
chyb, vyrovnávací počet metodou nejmenších čtvercťi,
triangulace města Varšavy, vyšší geodézie atd. Geo-
detická fakulta varšavské polytechniky se jeho péčí
stala moderní a potřebám života plně vyhovující vyso-
kou školou. (Narodil se r. 1885 ve vojevodství Kie,
leckém).

18. března 1963 - před 5 lety zemřel v Brně Ing. Fran-
tišek Falta, emer. vládní rada, přednosta IX. odboru
Z. f. ř. v Brně. (Byl první personální referent-nepráv-
ník.) V době 2. světové války se staral o úschovu
pťivodních katastrálních map. Za svého působenI
v Mor. Ostravě plnou mírou rozvinul kulturní činnost
v dělnickém hnutí. Byl překladatelem rťizných odb.
statí a článkťi z italštiny, které uveřejňoval v Z. V.
Byl členem komise pro II. st. zkoušku pro zeměměř.
inž. (Narodil se 25. prosince 1885 v Slatině n. Opou.

25. března 1918 - před 50 lety zemřel ve Vídni Karel
Příhoda, emer. vI. rada a zástupce ředitele v triangu-
lační a početní kanceláři ve Vídni. Byl jedním z po-
sledních českých trigonometrťi od pťivodního katastrál-
ního vyměřovánI. V r. 1886 byl určen rak. min. financí
k novému vyměřování hranic mezi tehdejším Slez-
skem, Haličí a Pruským Slezskem. Byl výborným ode
borníkem pro měření stolové. Nikdy nezapřel svoji
českou národnost. (Narodil se 28. ledna 1836 v Blíž-
kovicích u Mor. Budějovic na Moravě.)
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Prof. Ing. Dr. techn. František Kuska
šesťdesiatročný

Dňa 15. januára t. r. sa dožil 60 rokov prof. ing.
Dr. František Kuska, riadny profesor vyššej geodé-
zie na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave.

Narodil sa v Liptovskom Hrádku. Po ukončení
stredoškolských štúdií (z ktorých časť vykonal na
rumunskom gymnáziu počas posobenia jeho otca
v Banáte) začal študovať na odbore zememerač-
ského inžinierstva na Vysokej škole špeciálnych
náuk ČVUT v Prahe. Vysokoškolské štúdiá uKončil
v r. 1933 a nastupuje meračskú službu na Kata-
strálnom meračskom úrade v Krupine. Tu praco-
val v oblasti reambulácie katastrálnych máp a evi-
dencie pozemkového katastra do r. 1939, kedy od-
chádza za prednostu Katastrálneho meračského
úradu do Prievidze. V r. 1946 odchádza do riadiacej
činnosti na vtedajšie ministerstvo financií do Prahy
a koncom r. 1946 sa vracia na Slovensko, pretože
bol poverený prednášaním vyššej geodézie na Slo-
venskej škole technickej v Bratislave. Od 1. janu-
ára 1947 je menovaný mimoria_dnymprofesorom
a ujíma sa vedenia vtedajšieho Ustavu vyššej geo-
dézie.

Prof. Kuska, ho ci pracoval v oblasti katastrál-
nych meračských prác, sa so zárubou venoval pro-
blémom vyššej geodézie. Svojou dizertačnou prácou
"Zobrazenie elipsoidu na ,?ulu. dotýkajúcu sa elip-
soidu pozdlž rovnobežky dosahuje v r. 1946 na
ČVUT v Prahe doktorát technických vied. Záruba
vo vyššej geodézii a v matematike ho priviedla už
počas posobenia v Prievidzi k pedagogickej čin-
nosti. Na miestnom gymnáziu vyučoval matemati-
ku, čím získal bohaté pedagogické skúsenosti už
pred príchodom na vysokú školu.

Po príchode na Slovenskú vysokú školu tech-
nickú saso zápalom pustil do budovania Ústavu
vyššej geodézie, čo v prvých povojnových rok ach
bolo nadmieru ťažké. Okrem toho však vykonáva
aj vážne akademické funkcie. Už v školskom roku
1949/50 zastáva funkciu dekana na odbore (fakulte]
špeciálnych náuk, potom v r. 19~5-58 funkciu pro-
dekana na Stavebnej fakulte SVST.

Velmi výrazná je jeho pedagogická činnosť.
Prof. Kuska prišiel na školu, ktorá sa budovala. Ne-
bol dostatok učiteIských kádrov, nebolo dosť učeb-
níc, skrípt, pomocok, prístrojov atď. Od začiatku
prednášal na zememeračskom inžinierstve vyššiu
geodéziu, matematickú kartografiu, geofyziku. Ok-
rem toho v rokoch 1948-1957 prednášal tiež na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
matematicklÍ kartografiu, kartometriu i základy
merania. Už len samotná pedagogická činnosť je
svojím rozsahom obdivuhodná. Prof. Kuska však po-
važoval za svoju povinnosť napísať aj vhodné učeb-
né pomocky. Vydal tieto sk'1'iptá: Kartografické
zobrazovanie (1951), Matematická kartografia
(1953), .vyššia geodézia II. (1954), Vyššia geodézia
- časť matematická (1963), Vyššia geodézia -
triangulácie, I. II. časť (1966). Všetky Ueto učebné
texty zohrali pri výchove mladých zememerač-
ských inžinierov nemalú úlohu. OkrerP skrípt a via-
cerých vedecko-odborných článkov vydal dve vel-
mi úspešné knižné publikácie: "Kartometria" (1956)
a hlavne roZsiahle dielo "Matmnatická kartografia"
(1960).

Konečne počas svojho posobenia va funkcii
profesora je členom mnohých vedeckých komisii,
rád, inštitúcií. Z mnohých spomenieme aspoň člen-
stvo vo vedeckej rade Zemepisného ústavu SAV,
v komisii pre zememeračskú terminológiu pri SAV,
v geodetickej skupine geodeticko-geofyzikálnej ko-
misie pri ČSAV,v Národnom kartografickom komi-
téte, v mnohých komisiách na Stavpbnej fakulte
SVŠT atď.

Spomienky na viac ako 20 ročnú činnosť pro-
fesora Kusku vo funkcii profesora by neboli úplné,
ak by sme nespomenuli jeho velmi pozitívnn vý-
chovnú prácu. Jeho osobné vlastnosti, náročnosť
voči sebe a poctivosť v práci, zápal pre geodéziu
a kartografiu sú príkladom pre jeho poslucháčov,
ktorým je nielen učitelom, ale aj láskavým a sta-
rostlivým radcom a starším priatelom. Tieto vlast-
nosti sa prejavujú konečne aj pri výchove mladších
vedeckých pracovníkov: ašpirantov a asistentovo

Profesor Kuska je nateraz členom Katedry geo-
detických základov SVŠT a prednáša vyššiu geo-
déziu. Mnohé disciplíny, ktoré prednášal na po-
čiatku svojho posobenia na škole, prednášajú dnes
už jeho žiaci. Všetkým pomáha svojími nežistnými
radami. Pri jeho šesťdesiatke mu všetci a zaiste aj
celá zememeračská verejnosť želá ešte na mnoho
rokov pevné zdravie a dobrú duševnú pohodu pri
jeho činorodej práci.

Vážený súdruh profesor, na mnoho roko\' dobré
zdravie!

T. Honkasalo - H. Weise: Die Standardbasis Pots-
dam (Arbeiten aus dem Geodatischen Institut Pots-
dam, Nr. 13/1966, 86 stran).

Publikace je velmi zajímavá ,a dotýká se i problémů
čs. geodézie. V roce 1964 měřičská skupina Fin-
ského geodetického ústavu (FGI] změřila inter-
ferenčním komparátorem Vaisalaho přímo délku
jižní poloviny (480 m) srovnávací základny v Po-
stupinÍi. Tím byla tato začleněna do jednotné
mezinárodní soustavy srovnávacích základen, za-
měřených stejnou metodou a se společným nor-
málem.

Tento postup doporučila Mezinárodní geode-
tická asociace v r. 1951 a prakticky jej pl'Ováděla
Již před tím Baltická geodetická komise pomocí
finské srovnávací základny Nummela. Finská mě-
řická skupina začlenila zatím do mezinárodní sou-
stavy 6 zemí (Argentina, NDR, Finsko, Holandsko,
NSR, Portugalsko). Při interferenci světla se délka
normálu přenáší přímo na základnu bez zpvostřed-
kov'á.ní invarovými dráty, které bývá obvykle zatí-
ženo systematickou chybou v jejich použitých dél-
kách. Použitý křemenný metr etalonoval prof. Vai-
sala podle svých měřítek etalonovaných v r. 1953
od BIPM v Paříži absolutně pomocí délek světel-
nfch vln.

Před a po zaměření interferencí byla celá zá-
kladna změřena invarovými dráty komparovanfmi
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Cis. Rok Měř. skupina Souprava Naměř. délka
I

Délková soustava
960 m + (etalonážni základna)

1 1932 RfL Berlin německé dráty 54,95 mm PTR Charlottenburg
2 1935 FGl Helsinki finské dráty 57,06 mm Nummela
3 1942 RfL Berlin německé dráty 57,95 mm PTR Charlottenburg
4 1943 Z. Ú. Praha československé dráty 60,51 mm Hvězda
5a 1955 ÚSKG Praha československé dráty 60,47 mm Hvězda
5b 1955 Gl Potsdam německé dráty 61,43 mm Hvězda
6 1964 Gl Potsdam německé dráty 57,92 mm lnterfer. komp. Potsdam etal.

PTB Braunschweig
7 1964 FGl Helsinki inter. komparátor 58,92 mm PTB Braunschweig = BIPM

Paris + 1,03. 1O-a

8 1965 Gl Potsdam německé dráty 59,74 mm inter. komp. Potsdam
(PTB Braunschweig)

9 1966 Gl Potsdam německé dráty 57,13 mm inter. komp. Potsdam
(PTB Braunschweig)

na novém 24metrovém interferenčním komparátoru
G. I. Potsdam. Tím se přenesla délka jižní poloviny
na celou základnu, porovnaly se metody a ověřil se
nový interferenční komparátor.

V první části publikace prof. Honkasalo po-
drobně popisuje interferenční měření a určení vý-
sledku i jeho přesnosti. Vnitřní přesnost je dána
neobyčejně malou relativní střední chybou (0,02
milimetru = 4.10-8). Otázkou je však skutečná přes-
nost se zřetelem, že dr. Engelhard ve spolkovém
fys. tech. ústavu (Phys. Tech. BundesanstaIt, Braun-
schweig - PTB) v r. 1964 našel absolutní etalo-
náží pomocí světelných vln pro dv,a křemenné
metry v soupravě Vaisalaho délky průměrně
o 1,03 [Lmdelší (rel. + 1,03.10-6), než uvedl VaisiiHi
na základě etalonáže v Paříži (jakákoliv systema-
tická chyba tohoto druhu by ovšem zatěžovala stej-
nou relativní chybou všechny srovnávací základny,
změřené finskou soupravou):

V druhé části publikace Ing. Weise sestavuje
a kriticky hodnotí všechna dosavadní měření po-
stupimské základny. Její postavení je jedinečné,
protože byla v průběhu asi 30 let změřena různými
instItucemi s pOUŽitímrůzných souprav etalonova-
ných podle rllzných normálll. Zatímco každé mě-
ření vykazuje vysokou vnitřní přesnost (se střední
chybou průměrně 0,2 mm = 2.10-7), je nápadný
nesouhlas v délkách základny zaměřené různými
soupravami, který činí i několik milimetrů. Je jas-
ným důkazem pllsobenf poměrně značných syste-
matických chyb při přenosu délky prototypu na in-
varové dráty, při etalonáži křemenného metru a
patrně i při srovnání národních prototypů s mezi-
národním v Paříži.

V následujícím přehledu jednotlivých výsledků
jsou uvedeny další zkratky RfL (Retchsamt fUr
Landesaufnahme), PTR (Phys.-technische Reichs-
anstaIt Charlottenburg). Výsledek naměřený čs.
skupinou v r. 1943 je (proti údajům Weiseho) udán
podle nejnovějších zpracování dr. Kučeroú (s při-
dáním dodatečné korekce z dělení stupnic invar.
drátů a podle nejnověji stanovené délky čs. srov-
návací základny Hvězda).

Délky se vztahují na hladinu spodní stabilizace
jižního (nižšího) konce základny. Ing. Weise po-
važuje výsledky etalonáže křemenných metrll prof.
Vaisalaho, provedené v PTB Braunschweig, za nej-
spolehlivějšL Přidal pl'oto k interferenčně namě-
řené délce jižní poloviny základny korekci + 0,49
milimetru. Výslednou délku 960,05892 m považuje
nyní za ,oficiální. Další provedená nebo chystaná
její měření slouží výzkumným Účelům.

NaŠI:!geodety muze neJvlce zajímat nalezený
rozdíl mezi délkovou soustavou Hvězda a Potsdam,
která podle obojího měření v r. 1955 činí H - P =
= + 2,1 mm/km (podle čs. měi'ení v r. 1943 a 1955
+ 1,6 mm/km). Podle Weiseho potvrzuje to i eta-
lonáž 6 čs. Invarových drátll v Móskvě v r. 1954,
která proti následující etalonáži v Praze 1955 dala
systematicky kratší délky - průměrně o 52 [Lm=
= - 2,2 mm/km.

Nevysvětlen zůstává značný rozdíl téměř 1 mm
v diferenci délek Hvězda - Potsdam (asi 814 mm),
jaký vykazují Výsledky české a německé skupiny
v r. 1955. Tento rozdíl značně překračuje interval
spolehlivosti vymezený vnitřní přesností obou mě-
ření a nemůže být zpllsoben systematickými chy-
bami v délkách drátů, pokud jsou tyto konstantní
během celého měření (Hvězda - Potsdam - Hvěz-
da, resp. P. - H. - P.). Německé dráty se vrátily
z Prahy do Potsdam prllměrně o 0,025 mm delší
(a jejich dosazované délky se získaly interpolací).
Kdyby se zvolil předpoklad, že se délky změnily
již při transportu do Prahy a uvážila by se jen je-
jich etalonáž Potsdam II, vysvětlila by se. tím asi
pol,ovina nesouhlasu. Čs. dráty vykázaly po ná-
vratu z Postupimi při etalonáži Hvězda II zcela za-
nedbatelné změny (prllměrně + 0,0025 mm).

Nevysvětlen je také značný nesouhlas v dél-
kách základny Potsdam, získaných měřením v r.
1965 a 1966 toutéž soupravou při etalonáži na témž
interferenčním komparátoru. Tato patrně skrývá
dosud neobjevený zdroj systematické chyby.

Všechny výsledky jsou velmi zajímavé a do
jisté míry i výstražné. Předběžné údaje byly již
předmětem živých diskusí na seminář! VÚGTK
i v geodetické sekci NKGG. Měly by být podnětem
k zapojení naší Hvězdy do mezinárodní soustavy
a k pořízení společné srovnávací základny (i pro
geodimetry) pro všechna měření, která bychom
prováděli společně s jinými zeměmi.

Prof· ,. Bohm

Literatura (ke str. 21):

[1] Miohalčák, O.: Inžiniersko-priemyselná geodézia II (Meranie
posunov stavieb). SVST Bratislava 1965.

[2] Krumphanzl, V.: Inženýrská geodézie I (Základy vytyoova-
oiohpraoi). SNTL/SVTL Praha 1966.

l3] Kment, L.: Zjišťováni posuvů a deformaoi věžového oby$-
ného domu na poddolovaném území. Výzkumná zpráva ÚGK,
Opava č. 5/1957.
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Handbuch der Vermessungskunde - Band IV b -
Dr. Ing. Hans Gamperl:
Liindische Neuordnung (Flurbereinigung)
1. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung Stuttgart, 1967
932 stran textu, četná vyobrazení, tab. a mapové přllohy.

Provádění pozemkových úprav má u nás již stoletou
tradici. Prošly během této doby dlouhým vývojem od
původních agrárních operací, přes pozemkové reformy,
technickohospodářské úpravy pozemků, jednoduché pro-
jekty HTOP při zavádění socializace v zemědělství, až
k dnešním pozemkovým úpravám pro sloučené a kon·
solidované zemědělské podniky (družstva a státní
statky].

Pozemkové úpravy se provádějí dnes ve všech kul-
turně vyspělých státech, jimž výživa národa, zvláště
s ohledem na vzrůstající počet obyvatel, není lhostejná.
A děje se tak bez ohledu na společensko-ekonomické
poměry toho kterého státu. Zkušenosti získané v za-
hraničí mohou být vždy jen k užitku a obohacení vlast-
ních znalosti praktickéhO provádění. Proto jistě s veli-
kým zájmem přistoupí pracovník na úseku pozemkových
úprav k právě Vyšlé knize "Handbuch der Vermessungs-
kunde - Band IVb - L!l.ndische Neuordnung (Flur-
bereinigung), pojednávající o pozemkových úpravách
v NSR.

Autor knihy Dr. Ing. Hans Gamperl, profesor na Vy-
soké škole technické v Mnichově a dlouholetý vedoud
scelovací služby v bavorském ministerstvu pro výživu,
zemědělství a lesnictví, vycházel při zpracování tak
rozsáhlé látky z bohatých zkušeností učitele a praktika.

Celá látka je rozdělena do třiceti kapitol rozvrže-
ných do pěti ucelených dllů a ukončena dodatkem
obsahujícím diíležité směrnice, nařízení a vlastní scelo-
vací zákon. Zvláštní přllohu tvoří svazek ukázkových
map a plánů.

Autor v úvodu vysvětluje pojem scelování pozemků
a jeho úkoly. Scelování pozemků, podobně jako u nás,
tvoří celý komplex technických, organizačních, ekono-
mických a právních opatření nejen ke zvýšení země-
dělské výroby, ale i ke zlepšení životních podmínek
na vesnici.
Kniha je uri;ena studujícím zeměměřického inženýrstvi
na vysokých školách technických i pracovníkům z praxll

První dil má název "Olohy plánování a tvorby".
První kapitola pojednává o nedostatcích pozemkového
majetku, které spočívají v různé velikosti závodů, roz-
vržení bonity půdy, nevhodném užívání půdy, neúčelné
zástavbě, parcelaci, nevhodném umísnění speciálních
kultur apod. Důsledky těchto zásad jsou charakteru
sociálního a národohospodářského. Výklad je doplněn
názornými fotografiemi.

Druhá kapitola je zam.ěřena na vypracování návrhu
hranic scelovadho území a na všechny druhy místního
šetření a přípravných prací za účelem vypracováni ná·
vrhu nového uspořádání místní tratě a technických
upatření. Veškeré 'práce provádí komasační inženýr za
pomoci odborníků příslušných úřadů. Závěrem kapitoly
zdůrazňuje autor nutnost spolupráce scelovacfch úřadů
při vyhotovování stavebních plánů.

"Návrh vodní sítě" je název třetí kapitoly, která
obecně pojednává o plánování odvodňovacích a ostatních
příkopů, o opatřeních k zamezení záplav a o jednotli-
vých druzích odvodňovaclch a zavlažovacích zařízení.
Kapitola je uzavřena výkladem o vodohospodářských
opatřeních ve vinicích.

Ve čtvrté kapitole se autor zab$vá řešením cest nf
sítě. Dělení cestní sítě a označení cest (spojovací, hlllvní
hospodářské cesty se všeobecným provozem a bez vše-
obecného provozu, hospodářské cesty, lesní cesty a pě-
šiny) je velmi podobné našemu třídění. Návrhové prvky,
které jsou v textu zdlivodněny a sestaveny do přehledné
tabulky, dávají projektantovi větší volnost při řešeni
cest ní sítě ve srovnání s naší normou. Hustota cestní
sítě je ovlivněna přírodními podmínkami a optimální
velikostí půdních bloků. V tom je podstatný rozdíl od
řešení v našich poměrech, které v důsledku společného
obhospodařování pozemků umožňuje vytváření mnohem

.větších pMních celků, a tím řidší a tedy kratší cestní

sítě. Zásady řešení sítě lesních cest a cest ve vinicích
se shodují s našimi zásadami pro tyto komunikace,
pouze hustota sítě je opět ovlivněna majetkoprávními
poměry.

Pátá kapitola stručně pojednává o plánování obec-
ních zařízení (společné pastviny, sady, mlaty, skladiště,
prádelny, lomy, pískovny apod.], dále o veřejných za-
řízeních místního í nadmístního významu a o důležitosti
řešení těchto opatření v rámci scelování pozemků.

Důležitou a u nás zvláště opomíjenou problematikou
"Péče (} krajinU" se zabývá kapitola šestá. Chránit" kra-
jinU před škodlivými vlivy klimatu, zajišťovat biologic-
kou rovnováhu v přírodě vysazováním porostů na vhod-
ných místech, zřizováním rybníků a vodních nádrží,
chránit přírodní a kulturní památky a dbát na estetické
hledisko při umisťování staveb (cest, cestních a vodních

- objektů) do terénu a každým návrhem usilovat o vy-
tvoření, přirozeného a krásného prostředí pro práci
i oddech v zemědělské krajině, k tomu ke všemu musí
také směřovat práce projektanta. Text je opět dopro-
vázen názornými fotografickými snímky. Tato opatření
mají obzvláště u nás veliký význam, kde zásahy do
krajiny v období zavádění velkovýrobních forem v ze-
mědělství jsou ještě pronikavější.

Sedmá kapitola je věnována účelovým mapám, které
se vyhotovují v průběhu scelování na stávajících ma-
pách v měř. 1 : 5000 nebo zmenšeninách do měř. 1: 10 000.
Jsou to mapy cest a toků, které jsou podkladem pro
projednávání návrhů, mapy půdního fondu a mapy vý-
stavby s vyznačením způsobu stavby a časového plánu.
Přllohou mapy výstavby je rozpočet. Stavební plány
obce se zpracovávajl současně s prováděním pozemko-
vých úprav, nebo se hotové přebírají. Zde je potvrzena
účelnost současného řešení územního plánu a projektu

. pozemkových úprav v našich poměrech .
Řešením místní tratě se zabývá autor'v osmé kapitole.

Zřizováním přeložek, výjezdových cest do polí, výstavbou
obvodové cesty, asanací, rozšířením úzkých usedlostí, ná-
vrhem zelených ploch. a dalšlch veřejně prospěšných
zařízení se dosáhne vhodného architektonického vyřešení
obce. Toto opatření mliže být předpokladem k nové vý-
stavbě zemědělských usedlostí (za souhlasu majitele a
značné podpory z veřejných prostředklij dál od obce
do cantra obhospodařovaných pozemků. Tlmto způsobem
se dosáhne rovněž výhod pro ostatní účastníky scelování,
kteří tak získají pozemky blíže obce. Scelování po-
zemků umožňuje rozšíření zemědělských podnikli s ma-
lou výměrou půdy za účelem využití pracovní kapacity.
Půda se zlská z pachtovaných nebo neobdělávaných po-
zemků a dalších pozemků, které jsou v obci k dispozici.
Tato kapitola přesvědčivě ukazuje vhodnost současného
řešení místní tratě při scelování pozemkli.

Devátá kapitola je vyhrazena přidělování náhrad-
ních pozemků. Detailně jsou probrány zásady, podle
kterých se přidělováni pozemků včetně speciálních
kultur provádí, vyloženy jsou důvody cenového vyrovnání
mezi pozemky původními a náhradními a vysvětlen po-
stup při řešení společného vlastnictví, společného uží-
vání a pachtů. Podrobně autor pojednává o vypracování
předběžného návrhu, jeho projednánl a o sestavení de·
finitivního návrhu náhradních pozemků. Všechny práce
uvedené v této kapitole, jejich postup a zplisob pro-
vádění je nutný v poměrech soukromého vlastnictví pfidy
a u nás je znám z období komasačních pracl od l' 1948.

Druhý díl publikac,e, pojednávající o inženýrských
stavbách a kulturně technických pracích, má celkem
čtyři kapttoly. V celkovém pořadí desátá kapitola se·
znamuje čtenáře v nejnutnějším rozsahu s vytyčováním
vodních toků a zvláště cest, s používanými metodamt
a technikou těchto prací. Text je doplněn obrázky a ta·
bulkami. Pokud se týká základli vytyčovacích prací, od-
kazuje autor čtenáře na příslušné kapitoly druhého
svazku "Handbuch der Vermessungskunde".

Při navrhování vodohospodářských opatření spolu-
pracuje komasační inženýr s vodohospodářským odbor-
níkem. Proto autor v jedenácté kapitole stručně sezna-
muje čtenáře s výstavbou příkopů, odvodňovacích a Zl'-
vlažovaclch zařízení a uvádí nejnutnější hydrotechnlcké
výpočty. Kapitola je opět doplněna vhodnými fotografic-
kými snímky a detailnimi obrázky.



Dvanáctá kapitola je věnována výstavbě zemědělských
cest. V uvodu be čtenář seznámí se zvláštnostmi země-
délské dopravy. Další statě se zabývají zvláště požadav-
ky na zpevnění cest, úpravou podloží, nosných a kry-
clch vrstev. jednotlivé' zpŮSOby zpevnění polních cest
JSou podrouně popsány, znázorněny na scnématickýcn
oorázcich a sestaveny do přenledných tabulek. Vále se
čtenář dozví o nezpevněných cestách, o mechanické
staoilizaci, o chemicKé staoilizaci i o tradlčnim zpl1so-
ou zpevnovani. proDrány' JSOUstručně jednOtllV9 cestní
objekty a stroje používané při výstavoě. Na závěr je čte-
nář informován o organizaci stavebních prací a o pro-
vádění staVby. Pro každý použitý typ stavoy se vyhotoví
tzv. popis stavby s uvedením staveoních hmot a nákla-
du a se zákresem vzorového příčného profiJu li staveoní
skicy. Také tato kapitola je doplněna bohatým obra-
zovým materiálem, zvláště z výstavoy cest a názornými.
kresoamí.
Třináctá kapitola je vyhrazena kulturně technickým

pracun. ::>empatři zlepšovaní povrchu puoy odstraněnim
\/secn- přeKližeK oranlcicn raclOnálmmu nospodaření na
pŮdě l uvozy, zrusené plskovny, nerovné terény J, dále
výstavua protieroznlcn teras, Kultivace půdy a rase11-
IllSt a l1e11mitace po.dy. :Gvlastni stat je věnována pře-
stavoě vlnic. rrulOze se jedná v této Kapitole většinou
o přesull půdy [skryvka ornice, zavážerll uvozů a jam,
výstavoa terasJ, oylO oy vnodné doplnit ji užívanými
:Gpusooy vypoctu kuoatur.

'třetí uil jedna vyčerpavlijícím způsobem o vyšetřo-
vání směnné 11oonoty vsecn iJOZemKU,ležlcicn v upra·
vovaném uzeml. I Když v nliSlen poměrecn se nemusuntl
zaoývat tlmto proulemem, protože nám stacl k vyděleLU
11dnraonlcn pO:l.emKUpro poulel'Hé málo soukromě nos-
pOdaticícn zeměC1ělcu Katastra1ll1 výtězek vedený v ka-
lasttálmcn operatech, ptectl není oez užitku se s touto
latkou seznamit. ZVlaSlě čast pojeC1návajlCi o celostat-
nim vce110vaní po.C1ymo.že oýt Ctllíným přinosem pro
vypracovaní směrnic pro prcvaděm celostatm oonitace
u nás.

Ve čtrnácté kapitole jsou vysvětleny hodnotové
ukazatelě pro zeměoelsky u:l.lvané pozemKy [pul1nl typy,
pudni druny, sklonitost pozemkŮ, místUl pOlona, VilV
poonebl, vzualenost od provozoven, zatíženi pozemko. a
jejicn nospooařský stav j, .zatimco patnáctá kapitola je
zametena na onodonocovani nezemědělsky uZlvanýcn
plocn. JSou totiž - jak autor uvádl - předmětem sce-
lOvacího řizem po druhé světové valce ve většině
evropsKých zemíCH take venkovSKé obce, vcetně staveo-
Ilicn parcel, K zastavění urcenýcn plocn a zivnostensky
uZivaHycn pozemků. 1ento vývoJ scelování znovu po-
tvrzuje, že také u nás je třeba při pozemkovycn úpra-
vácn územne řešit zastavěné území.

V šestnácté kapitole se seznámíme s ohodnocovac1m
systémem a požadavky na tento systém.

Sedmnáctá kapitola je nejinstruktivnější, protože
jedná o praktickém prováC1ěn1 vyšetřování hodnoty polí
a luk. Oodooné oceňováni půdy se provádělo při našich
.Komasacícn. Gtenáře zaujme část kapitoly pojtldnávaj1cl
-o hodnocení pUd v NSR a VYUŽitijeho výsledků pro sce
10ván1. Toto využiti Výsledků celostátníno odhadu je po
drobně popsáno a doloženo příkladem z praxe.

V osmnácté kapitole se čtenář poučí o vyhodnoco·
vání zvláštn1ch kultur [vinic, sadll, chmelnic, chřesto-
vých a tabákových poHj a lesn1ch ploch.

Devatenáctá kapitola sa zabývá regístrací výsledkll
odhadu v odhadní mapě, jejíž vzor Je přiložen ve svazku
map a v odhadním výkazu a vymezen1m poJmll a ceno-
výcn relací, jak pro odhad při scelování pozemkll, tak
i pro celostátní bonitaci ..

Ctvrtý díl pojednává o geodetických pracích prová-
děných při scelov-ání pozemků. Jejich znalost je samo-
zřeJmým předpokladem komasačn1ho inženýra. V mnoha
zem1ch - jak autor uvádí v předmluvě - se zavádí
akademické vzdělán1 komasačn1ho inženýra na vysokých
školách v rámcí zeměměřického studia.

Dvacátá kapitola je věnována vytyčován1 a stabili-
za ci hranic. Protože se vychází při scelování z dosavad-

uího stavu, využívá se map velkých měřítek [katastrál-
nich apod.j. Tam, kue tytO mapy neoyly vynotoveny,
musl se upravované uzeml zament po predcnozlm vy-
znacem nranic. !\Jové nranice vzniklé po scelem pozem-
. KU se trvale stao111ZUjlDud běžným zpúsooem, neuo se
VZ1lleoem k vellKámu mnozstvl mezniků· použlva v N::lK
ume!yc!! znakú z ocelOvýcn rour zaKoneenycn nanote
lllltVuU z umelá hmoty a uole opatřenýcn zavitem. Omez-
IllKOvanl temito znaKY se pruvadl otacivým pohyoem
Dud ruené pomoc! paKY, neuo rycnleji pOJlzdným spe-
cuumUl agregatem lprUmtlrně tiU Dodti za nooiinuj.
rred nrot znaKU se muze nasal1it železne pouzuro, Ktere
se soucasně dostane uo země a tvor 1 puu:Gemm znak,
ktery se po event. ztrátě vrchního ZnttKU sllaono vy-
nleUd pomoc! eteKtromagnetickéno přistroje. 1:'ro celé
uzeml se pořiZUje vytycovacl scnéma.

jednadvacáta kapitOla stručné jedná o měření kla-
sickynu mewC1amí. uval1i zpusooy znustovánl site pev-
nýCH 0000., rozvržení a zametem pOlygonově sHe, po-
rovnava použiti ortogonal!ll a polarm metol1y pti mě-
rem C1eta11ua zavérem popiSUje pouziti a cmnost re-
glstracruno theodolltu "GuUtl-111tlOUont""a oekóderu.

Dvaaavacata kapitola je vyhrazena letecké toto-
graulmetru. AUlOr :.ll'uellé :seznamujtl ctenartl :s tOUtu
vrogres1vm mencKOU meLOUOUa mozHoslí jeJlno vyuzit!
pl'i scelOvalU pozemkU, zv!astě tam, kue neJsou mapy
velKycn meříteK. uvaui preunosti a nedostatKy fQlO-
graU!metrle vzmedem Ke Klaslckym mětlcKym metouám
I'ri provdl1ěll1 scelOvám. jeomm z velKýcll Klaou je -
jltK autor uvádl - VYUZítlv811Kéno Ulnozstvl intor.uaci,
'Here smmeK neoo fOWVlan muze o upravovanem uzeml
pOSKytnOut. Rozslrem ttlto KapItoly o Hllerpretací ltltec-
"yen slllmKu, zVlalite stereOSKopICKých dVOJIC,pro ucely
vuzemKovycn uprltv oy neoylO na skoou. l\Ja zaVer KIt-
J!lloly JSou uveueny u\/ě praKticKě mozllostH sieuu SCEl-•
10vaelCll a totogranlmetricKycn pr'ac! s onlel1em na rocuj
OUoOOl.

ltial1vacátá kapitola "Vyhotovování map a uá(;rtů"
se~namuJe ctenáre se vSemI I1runy map, Které se pti
:scelOVdlUvynotovujl, li jeJlcu úce!em a ousanem a s vy-
pľacoVaH11l1nutnycn nacrtú [UKazky néKlerýcn z nicn
J:Sou V ptllozeJ, J:\.al'tírovaní se provádí automatlCkýml
př!stroji [autor uvádí a popisujtl kooroinátograf s vy-
uzHlm ueL'nycn Stltku "Koorounat" j. ::l onledem na hos-
pOddl'nost a rycmě opattem poměrně maleno poctu
LlSKUIllap JSou scelOvaci útady vyoaveny sitovým tis-
kem. TiSK nových map zajištuji přislusné mětickEl utady.

Kapitola čtyřiadvacátá Obsahuje výpočetn1 práce,
provádené při scelOvani, jako výpočty ploch, vy-počty
souřaC1mc, výpocty naroKu, výpocty vytycovacícn měl'
pro nanradm pozemky apod. K výpočtu plOCh se uzívá
Kromě polarnícn a nítkových planimetrl1 automatických
přistroj u jako Lemat [1a Maurer J, planimetr t tiU [fa
L.useJ a ulgimeter [fa GorradiJ, Které autor popisuje
a nodnoU Jejich činnost. Ostatní výpočty jsou pooroone
proorany a oOlOženy na příkladecn ve vnodně uspořá-
uanýcn taoulkach. vÝPOČty, týkajiCí se nánradnlcn po-
zemKÚ a jejich směnnych nodnot a nároků, nepřicházej1
při našich pozemkových ůpravách v úvahu.

Veliké množství početních a bilančních prací od za-
hájení scelování až po zpracování podkladů pro katastr
a pozemkovou knihu vyžaduje přehledně a srozumitelně
sestavené seznamy a výkazy. Jejich zdůvodněním, Uspo-
řádáním a pOUŽitím na konkrétních příkladech se zaoý-
vá kapitola pětadvacátá.

Sestadvacátá, poslední kapitola čtvrtého dílu, je vě-
nována početním a registraČnim pracím za pomoci auto-
matických přístrojů. Autor pojednává o použití plně
tranzistorového samočinného počítače IBM 1401, který
je ve třídímé soustavě včetně výstupu rychlotiskárnou.
Nositelem informací jsou děrné štítky. Vzhledem k po-
užiU tohoto stroje byl v Bavorsku vypracován zvláštn1
systém založený na děrných štítcích. Děrné štítky jsou
sestaveny do jednoť1čelcvýcll celkO, vybraných tak, aby
umožňovaly zpracování požadovaných čásU celého pe-
rátu včetně výpoČtťi. Přitom se předpokládá návaznol'lt
jak přistrojil zpracovávajících fotogrammetrické lldaje,

Dokonl!enl na 3. str. obll/kl/.



tak i automatických přístrojtl. určujících plochy a gra-
ficky vyhodnocujících geodetické práce. Součástí každé
sestavy děrných šUtktl. jsou nezbytné přílohy. Jednotlivé
sestavy jsou zpracovány podle zvláštních postuptl., které
jsou zaznamenány v programových štítcích. Součástí
scelovacího operátu je proto i knihovna programtl..
Z uVedeného je zřejmé, Že tento systém evidence byl
vypracován na základě dtl.kladného vědeckého rozboru
a je výsledkem znalostí geodetických, matematických
i ekonomických.

Pátý díl pojednává o oprávnění a způsobu provádění
úprav zvláště v zemích Spolkové republiky (rozdílná
úprava v evropských zemích).

V kapitole sedmadvacáté je podána organizace sce-
lovací služby. V NSR provádí pozemkové úpravy úřady,
kde pracují odborníci (komasační inženýři, právníci,
agronomové) za spoluúčasti scelovacího výboru, který
má zvláště v Bavorsku širokou pravomoc. Pro ochranu
práv účastníktl. scelování se podle scelovacího zákona
zřizují "scelovacísoudy" a "smírčí soudy" s přesně sta-
novenou ptl.sobností.

Kapitola osmadvacátá je vyhrazena správním opatře-
ním, která jsou zakotvena ve scelovacím zákonu a dal-
ších příslušných zákonech a nařízeních. V kapitole jsou
uvedeny úplné vzory různých rozhodnutí a nařízení
scelovacích úřadi't, vzory zápistl. a vyhlášek.

Kapitola devětadvacátá nazvaná "Zvláštní řízení" vy-
světluje tzv. zjednodušené scelovací řízení a urychlené
scelování. Autor probírá zpťisob provádění, jejich l1čel
a cíl. Urychlené scelování se po technické stránce po-
dobá našemu jednoduchému projektu pozemkových
úprav. Do této kapitoly také patří dobrovolná směna'
pozemkťi, která není postavena na zákonných předpi-
sech jako scelování. Jedná se o pravní směnu (za-
okrouhlování pozemkťi) za tlčelem zlepšení tvaru a
zvětšení obhospodařovaných ploch.

V třicáté, v celkovém pol'adí poslední kapitole, je
čtenář podrobně informován o nákladech a financování
scelovacích prací. Náklady se dělí na náklady na řízení
(osobní a věcné výdaje scelovacích l1řadťi), náklady
prováděcí a náklady zvláštní. Náklady hradí vlastnící
pozemkťi scelovaného tl:remí za značné pomoci státu.
V NSR náklady na řízení hradí země, prováděcí a
zvláštní náklady hradí ,částečně l1častník a veliká část
je hrazena z veřejných prostředktl. státu a země. Účin-
nou pomocí v prtl.běhu scelování je autorem zavedený
registrační list, podle kterého lze kdykoliv Zjistit .prtl.-
běh prací a stav finančních a statistických údajťi. Ka-
pitolu uzavírá přehledně sestavený časový plán pracl
s odkazem na příslušné odstavce knihy.

Nepostradatelnou část knihy tvoří obšírný dodatek,
který obsahuje dtl.ležité směrnice, nařízení a instrukce
platné v N5R, které tlzce souvisí s prováděním pozem-
kových t1prav, jejichž znalost je pro komasačního inže-
nýra nutná, a které objasňují a doplňují výklad v textu,
(Směrnice o součinnosti scelování a plánování výstavby
v zemědělském prostoru, směrnice pro podporu vysidlo-
vání, stavebních opatření a rozšiřování zemědělských
podniktl. z prostředktl. tzv. "Zeleného plánu", vzor pro
seznam výkonu (stavby cest a zemědělských vodních
staveb), nařízení o zásadách pro vyšetřování hodnoty
pozemktl., směrnice pro odškodnění). Scelovací zákon
NSR z r. 1953 je zde uveden v plném znění. Dodatek
uzavírá katalog nejdtl.leŽítějších zák<mťi, které musí ko-
masační inženýr kromě scelovacího zákona znát a pře-
hled o vydaných scelovacích zákonech, o předpokladech
scelování, o příslušných prováděcích orgánech a o stavu,
nákladech a financování scelování v západnich evrop-
ských zemích.

Zvláštní přílohu díla tvoří svazek map, který obsa-
huje celkem jedenáct nejzákladnějších map a náčrtťi
včetně mapy stavu držby před scelováním. Mapy jsou
přehledné, názorně a pečlivě vypracované, takže tvoří
dťiležitou pomtl.cku při studování pi'íslušhých kapitol.

Kniha vyčerpává látku z pozemkových tlprav
v plném rozsahu a je napsána živou a poutavou formou.
Veliké množství geodetických a speciálních disciplín,
jejichž znalost je při provádění pozemkových úprav
nutná, nedovoluje autorovi, aby se jimi podrobněji za-

býval, a proto odkazuje na odbornou literaturu na konci
každého dílu, který tvoří tématický celek. Kromě bohaté
německé literatury uvádí ještě další odbornou literaturu
z celkem jedenácti západoevropských státfi. Přínosem
této učebnice je, že teoreticky vysvětluje a na praktic-
kých příkladech ukazuje na veliké možnosti využitI a
uplatnění všech nejmodernějších přístrojfi a progresív-
ních metod právě v oboru pozemkových úprav. Mechani-
zace a automatizace usnadní, urychlI a zkvalitní tyto
společensky dfiležité práce.

Po formální stránce je kniha vytištěna na kvalitním
papíru a reprodukce obrázkfi, snímktl. i map jsou velmi
zdařilé, jak jsme jíž ostatně zvyklí u celého díla "Hand-
buch der Vermessungskunde".

Čs. odborníky, kteří se zajímají o problematiku po-
zemkových tlprav, zaujmou zvláště pasáže pojednávající
o plánování, projektování a výstavbě komunikací a vod-
ních tokfi, stať o péči o krajinu, všechny části věnované
využití nejnovější techniky při scelování a zásadní usta-
novení o současném řešení zastavěné ř.ásti upravovaného
území.

Bez užitku pro zeměměřického inženýra neztl.stanou
ani poznatky o oceňování pozemkfi. Kniha Je dalším
obohacením geodetické literatury na úseku dosud málo
propracovaném.

Publikace je k dispozici zájemcům na katedl'e geo-
dézie a pozemkov{jch úprav FS ČVUT Praha 1, Rusova 5.

Oprava

V rece:,nsi publikace Ing. R. Němčenka: Dějiny pozemko-
vých uprav I (3. str. obálky č. 12/67] je třeba opravit
znění věty začínající na 8. řádku druhého odstavce ve
druhém sloupci takto:

Poslední šestá kapitola má název "Zeměměřiči, měřic-
ký a písemný operát."

Československá vedecko technická spoločnost,
Slovenský výbor pre geodéziu a kartografiu v Bra-
tislave v spolupráci s Odbornou skupinou pre geo-
detické základy a mapovanie pri ÚV ČSVTS uspo-
riadajú kurz elektronického merania dÍžok v geo-
dézii v Bratislave na Katedre geodetických zákla-
dov Stavebnej fakulty SVŠT v čase

I. beh: 26.-29. III. 1968
II. beh: 2.-5. IV. 1968.

Účastníci kurzu sa zoznámia s teóriou a praxou
elektronického merania dížok diafkomermi EOS I,
MRA 2, AGA 6, GET B 1. Vložné bude približne
300-400 Kčs. Záujemci sa mažu prihlásiť do konca
februára na Katedre geodetických základov Sta-
vebnej fakulty SVŠT, Bratislava, Gottwaldovo
nám. 52.

Geodeticko-kartografická sekcia Vedeckej rady
Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave, usporiada z příležitosti 30. vý-
ročia založenia SVŠT

Medzinárodnú geodetickú konferenciu
v dňoch 17. X. a 18.X.1968 v Bratislave. Na konfe-
rencii budú prednesené príspevky a práce z od-
vetví geodézie, fotogrammetrie a geodetickej astro-
nómie.

Prihlášky na konferenciu možno zasielať sekre-
tárovi prípravného výboru konferencie na adresu:
Doc. Ing. M. Daniš, CSc., Katedra geodetických zá-
kladov Stavebnej fakulty SVŠT, Bratislava, Gott-
waldovo nám. 52.



Obsahuje geometrii křivek a ploch, uvedenl do
přímkové a projektivní geometrie a do kinema-
tické geometrie v rovině.
Učebnice pro posluchače fakult strojního inženýr-
ství a elektrotechnických fakult vysokých škol
technických.
Váz. asi 16,50 Kčs

Probírá planimetrii, kuželosečky, stereometrii a
teorii promítání. Závěrečná kapitola je věnována
zobrazovacím metodám. Výklad se opírá o sousta-
vu definic a vět a o řešení jednotlivých typťl
úloh. Po výkladu látky následuje v každé kapi-
tole část "Příklady", v níž jsou uvedeny jednot-
livé kroky řešení příkladů, a část "C.vičení" k sa-
mostatnému procvičení látky.

368 stran, 476 obrázků, váz. 29 Kčs

Podává základy teorie chyb, zabývá se vyrovná-
ním přímých, zprostředkujících a podmínkových
pozorování metodou nejmenších čtverců, probírá
analýzu výsledků měření a vyrovnání a systema-
tické chyby a funkční závislosti.

492 stran, 116 obrázků, 123 tabulek, váz. 36,50 Kčs

(Šestimístné tabulky přirozených hodnot gonio-
metrických funkcí v setinném dělení kruhu po

10 cc)

Příručka pro výpočet rťlzných geodetic~ých a tri-
gonometrických úlcph, zejména při použití počíta-
cího stroje.

512 stran, váz. nyní 35 Kčs (sleva y ceně)

Vladimlr Fousek - Antonln Skoták

- Jaroslav Skoták

pro 3. ročnlk středních prl1myslových Akol sta-
vebnlch.
..Pojednává o základních geodetických úlohách a
přfstrojích.

6. vydání. 112 stran,182 obrázků, 6 tabulek, brož.
4,10 Kčs

Inlenýrská geodézle I.
(Základy vytyčovacích prací)

Pojednává o metodách používaných při vytyčová-
ní pozemních a inženýrských staveb se zvláštním
zřetelem k vytYGování staveb dopravních.

382 stran, 304 obrázků, váz. 22,50 Kčs

Výkladový geodetický
a kartografický slovntk
Obsahuje výklad hesel z oboru geodézie, geode-
tické astronomie, gravimetr1e, fotogrammetrie a
ka.rtografie.

128 stran, váz. 17,50 Kčs

Seznamuje s technologickým postupem a techno-
logií při vyhotovování technickohospodářských a
podobných map nebo plánfi sloužlclch jako pod-
klady pro projektové účely v prfimyslu, staveb-
nictví, hornictví, zemědělství, dopravě atd.

472 stran, 134 obrázkl1, váz. 27 Kčs

Uvedené k'nížky dostanete ve všech knihkupectvích
VYDALO SNTL • NAKLADATELSTVJ TECHNICKé LITERATURY


