


odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického
a Slovenského úřadu geodézie a kartografie

Ing. ,Albert Kelemen (zástupce yedouclho redaktora)

Ing Ivan Čermák IIechnický redaktor)

technické litel"atury, n. p., Spálená 51, 11302 Praha 1, tele.fon 296351. Redakce: ČOGK, Hybernská 2, 11121

Praha 1, tel. 222145 až 47, 269000 a Dl, 269006. Adresa slovenskej časiti redakčnej rady a redakcie: SOGK, Bez-

ručova 7, 88323 BratislilVa, tel. 514 21 až 23. Tiskne MÍR, novinářské závody, n. p., závod I, Václavské nám. 15,

11258 Praha I, tel. 2651 51. Inzertní odděleni SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., Spálená 51,

Vycházi dvanáctkrát ročně. cena jednotlivého čísla 4,- Kčs, celoroční přectplatné 48,- Kčs. ROzšiřuje Poštovní novinová služba.
Inlormace podá a objednávky přijímá PNS - ústřední expedice a dovoz tisku Praha, administrace odborného tisku, 12505 Praha 1,
jindřišská 14. Objednávky do zahraničí vyřizuje P"IS ústřední expedice a dovoz tisku praha, oddělení vývoz tisku, 12505 Praha 1,
/indřišská 14.

Náklad 2200 výtiskl!. Papír text a příloha 7208-11/70 g, obálka 209/80 g. 'Toto číslo vyšlo v listopadu 1976, do sazby 9. října 1976, do tisku
11. ltstopadu 1976. Otisk povolen jen s udánim l'ramene a se zachován;m autorských práv.

Ing. Jiří Pecka
AI{tiv předsedů PV a ZV ROH z resortu ČÚGK 301

Ing. Renáta Novotná
Určení poloměrů izometrických čar v kuželo-
vém zobrazení ČSSR 307

Ing. Miloš Cimbálník, CSc_
K přesnosti lokáluí sítě Praha 311

Ing. Zdenko Matula a kol.
vývoj techniky a technológie sprchovaia re-
liéfnych máp vrátane máp pre nevidomých a
slabozrakých 316

Z GEODETICKÉPRAXE

Ing. František Štorkán
Kvalitativní rozbor určování parametrů bodů
příčných řezů terénem měřením horizontál-
ních a vertikálních úhlů 319

ZPRÁVY Z KRAJŮ 325

Z ČINNOSTI VTS 327

OSOBNÍ ZPRÁVY 328

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ LITERATURY 329

PŘEHU:D ZEMĚMĚŘICKÝCH ČASOPISŮ 330



528.235.1 (437)

NOVOTNÁ, R.
Určení poloměrů lzometrických čar v kuželovém zobrazení
ČSSR
Geodetický a kartografický' obzor, 22, ]976, č. 11, s. 307
až 310, 2 tab., lit. 3
V článku je rozšířena a zpřesněna analytická i numerická
řada pro výpočet délkového zkreslení v kuželovém kon-
formním zobrazení kopIe s aplikací na Křovákovo zobrazení
ČSSR. Dále je odvozena původni řada pro výpočet poloměrů
iZúJlletrických kružnic (stejného délkového zkreslení) s opét-
nou nnmerickou aplikaci pro totéž zobrazeni.

528.411.088 [437.10)

CIMBÁLNIK, M.
K přesnosti lokální sítě Praha
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, č. 11, s. 311
až 315, 1 obr., 3 tab., lit. 6
Rozbor dosažených výsledků při měření lokální sítě Praha
a závěry pro geodetíckůu praxi (měřené veličiny, vyro'má-
ní sítě, transformace souřadnic).

912.644:617.751 - 056.262

MATULA, Z. a kol.
vývoj techniky a technológie spraco\'ania reliéfnych máp
vrátane máp pre nevidomých a slabozrakých
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, č. 11, s. 316-319
Výroba reliéfnych máp v ČSSR. Zvláštnosti redakčno-zostaví-
telskych prác prl lch tvorbe. Vyhotovenie tvarovacích mode·
lov a tvarovanie seriových reliéfnych máp. Potláčanie
plastických fólií. Tvarovaný glóbus a skúsenosti s jeho vý-
robou. Mapy pre slabozrakých a nevidiacich.

[528.489.002 + 528.1] :625.723

ŠTCRKÁN, F.
Kvalitativní rozbor určování parametrů bodů příčných ře'1.ú
terénem měřením hOl'Ízontálních a vertikálních úhlů.
Geodetický a kartografický obzor, 22, J.976, č. 11, s. 319
až 325, 4 obr., 7 tab., lit. 9.
Teoretický rozbor polohové a výškové přesností a kritéria
vymezující rozsah a dosah měření příčných řezů z jednoho
stanoviska.

528.235.1l437)

HOBOTHA, P.
Onpelle.lIeHlre pIUlHYCOB H30MeTpH'leCKHx KpHBLlX B KO-
HHqeCKOH npoeKqHH qCCp

reone3li'!ecKllM u KapTOrpapli'!eCKUH OD30P, 22, 1976,
No 11, crp. 307- 310, 2 TaDJI., JlUT. 3
CCTaTbH COnep)l~HT MaTepnaJI O pacUlnpeunn u yTO'lHeHUIi
3UaJIUTHqeCKoM u uYMepUqeCKOií nporpeccuu nJlH Bbl-
qUCJIeHUH nCKalKeHU}l LI.lIHU B _KOUUqeCKOMKOUpOpMUOM
npoeKnUH mapa C anJlUKanlleM .:ua KplKOBaKOBY npoeK-
nHlO qCCP. KpOMe TOTO BblBeLleua npelKHHH nporpec-
CUH Jl..lIH Bbl'lUCJ1eUllH pa.llUYCOB U30MeTpn'leCKIiX OKPylK-
KocTeM (OllIlHaKoBOr0 IiCK~lK.eUUH LI.lIUU) C nOBTOpUOM
UYMepU'leCKOM aTIJIll~anueif Jl.JIHTOH lKe IIpoeKqUU.

528,411.088(437.10)
I.J;MMBAJIliI1I<, M.

K TOqHOCTH JlOKa.lIbUOH ceTH Ilpara

reoLle3U'leCKUM u KapTOrpapUqeCKUif 003()P,- 22, 1976',
No 11, CTp. 311-315, 1 pUC., 3 TaDJI., JIHT. 6
AUaJlll3 llOCTHrFiYTbIX pe3YJIbTaTOB npH u3MepeHHH JlO-
Ka.lILHOM ceTH Ilpara u 3aKJlI<l'IeHllH ll.lIH reolle3UqecKoH
npaKTllKU (1l3Mepeuuble BeJlli'!HHbl, ypamrHBauue ce-
TeM, rrpeoDpa30BaHHe KoopLlllHaT).

912.644:617.751--056.262
MATY JIA, 3. - li KO.lI.

Pa3BHTHe TeXUHKH u TeXHOJlOrUII oDpa6oTKH peJlbe~Hblx
KapT BKJIIO'laH KapTbl ll.lIll C.lIenLlX H CJIa603pll'IHX

reone3UqeCKI1H u' KapTorpa.pH'!ecKuM 0630p, 22, 1976,
No lI, CTp. 316-319
BbmycK pem,epHblx KapT B qCCP. OcoDeHHOCTH pellaK-
ll;UOHHQ--COCT3BUTeJlbCKllXpaDor npu ux COCTaBJleHHH.
C03nam~e OTneJIOQHblX MOJl.eJleM H .pOP'MHpoBllHHe ce-
puifuo BbmYCKaeMblX peJIbepHblX KapT. IIe'laTaHue n.lIac-
THqeCICHX <{>OJlbT.<PopMoBllHHMlr rJl06yc H orrbITbl C eTO
1I3rOTOBJleHueM. KapTbl llJlH CJIeIIblX H C.lIaÓ03pJ{'lHX.

[528.489.002+528.1] :625.723
lllTOPKAH, <P.

KaqeCTBeUublH aHaJIH3 onpelle.lIeHHJl napaMeTpOB TOqeK
nOnepe'lHblX Ce'l'eHHH peJlbeq.a npH H3MepellHH ropH30H-
Ta.lIbHblX H BepTHKaJIbHblX yrJIOB

teoLle311QeCKUM li KapTorpa<{>UqecKuM 0030p. 22, 1976,
No 11, CTp. 319-325, 4 pUC., 7 TaO.lI., JlHT. 9
TeopeTUqeCKUM aHa.lIU3 rrJlaU01l0M H BblCOTHoií TO<mOCTH
H KpUTepueB OrrpeLleJIHIOll\HX oO."eM u .!laJlbHOCTb H3Me-
PeHUH nOrrepeqHblX CeqeHUM pe.lIbeq.a H3 O.!\UOH TOqKH
CTOHHHH.

528.235.1 [437J
NOVOTNÁ, R.
Bestimmung der Halbmesser der isomelrischen Linien in
der Kegelabbildung der ČSSR
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976,. Nr. 11, Seile
307-310, 2 Tab., Lit. 3
lm Aufsatz wird die analyti3che und numerische Reihe fiir
die Berechnung der Langeverzerrung bei der konformen
Kegelabbildung der Kugel mil Applikation auf díe Křo-
váksche Abbildung der ČSSR erweitert und prazisíert. Wei-
ter wird die urspriingliche Reihe fiir die Berechnung der
Halbmessei' der isometrischcn Krc;se (gleicher Langenver-
zerrung) mit ,",umerischer Applikation wieder liir diese
Abbildung abgeleitet.

528.411.008 (437.10)
CIMBÁLN\K, M.
zur Genaulgkeit des iirtlichen Netzes prag
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 11, Seile
311-315, 1 Abb.,_ 3 Tab., Lit. 6
Anaiyse der bei der Messung des iirtlichen Netzes Prag-
erreichten Ergebnisse und SchluBfolgerungen liir die geo-
'diitische praxis (gemessene GriiBen, Ausgleichung des
Netzes, Koord inatentransformation).



912.644:617.751 - 056.262

MATULA, Z. u. Koll.
Entwicklung der Technik und Technologie der HersteUung
von Relielkarten einschUe8lich von Karten liir BUnde und
schwachsichtlge
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 11, Seite
316-319
Herstelung der Reiiefkarten in der ČSSR. Sonderbeiten der
Redaktions-ZusammensteUerarbeiten bei ihrer Her:;tellung.
Bearbeilungssmodelle und Formung serienweiser Reliefkar-
ten. Bedruckurg der Plastlolien. Geformter Globus und
Erfahrungen mit seiner Herstellung. Karten fUr schwach-
sichtige und Blinde.

[528.489.002 + 528.1J:625.723

STORKÁN, F.
QualitaUve Analyse der Bestimmung der parameter von
punkten der Querschnitte des Gelllndes durch Mes~ung ho-
r1zontaler und V'l!rtikaler Winkel
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 11, Seile
319-325, 4 Abb., 7 Tab., Lit, 9
Theoretische Analyse der Lage- und HBhengenauigkeit und
den Umfang und die Reichwite der Messung von Quer-
schnitten des GeHindes von einem Standpunkt begrenzende
Krilerien.

528.235.1 (437)

NOVOTNÁ, R.
Determination 01 Radii of Isometric Lines in Conic pro-
jection of the ČSSR
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1916, No. 11. pp.
307-310, 2 tab., 3 ref.
Extension ani! more precise delinition of analytic and nu-
meric series for computation of Iinear distortion in comc
conlormal projection 01 sphere wilh application to Křovak
projection of the Čf-SR. original series for computatian
of radii of isometric circles (of equal distortion) wilh a
numeric application for the same sort of projection is
dcrived.

528.411.088 [437.10)

CIMBÁLNIK, M,
Discussion on the Local Network of Prague Accuracy
Geodetický a' kartografický obzor, 22, 1976, No. 11, pp.
311-315, 1 fig., 3 tab., 6 ref.
Analysis 01 observation results in the Local Network of
praguc and conclunsions lor gcodi-cis practice [measured
data, adjustment 01 the network, translormation of COOl'-
dinatc'J.

912.644:B17.751 - 056.262

MATULA, Z, and team
Development 01 Techniques and Technology for ProducUon
of Reliel Maps Including Maps lor Blind and Weak-Slghted
People
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No. 11, pp.
316-319
Production of relief maps Czcchoslovakia. Special leatures
01 editorial aná compilation procedures. Construclions for-
ming models and serial production of I'elief ma ps. printing
on plastic sheets. Peliel globe and experience with its
l'roduction. Maps 101' bUnd and weak-sighted people.

[528.489.002 + 528.1J :625.723

STORKÁN, F.
Qualitative Analysis 01 Determlnation 01 Terraln Cross
Section Points by Measuring 01 1I0rizontal and VerUcal
Angles.
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1975, No. 11, pp.
319-325, 4 fig., 7 tab., 9 rel.
Thcoretical analysis 01 positional and hight accuracy dnd
cl'iteria limiting the maximum range 101' measuring of
Theoretical an'!lysis of position'!l '!nd hight accuracy and
terrétlll L:roSS &ectlons trom Dne station.

528.235.1 [437J
NOVDTNÁ, R.
Déterrnlnation du rayon des llgnes isométriques dans la
représentatlon conique de la ČSSR.
Geodetický a kartogr'!fický otzor, 22, !976, No 11, pages
307-31G, 2 t'!bl., 3 bibliogr.
L'article tr'!itc I'! série analytiqne et numériquc agrandie
et précisée pour calcul de I'! déformalion longiludinale
dans I'! représentatinn conique conforme d'l globe avec
application a la représentation de la ČSSR d'apres Křo-
vák. Ci-aprěs est déduite a série originaire pour calcul des
rayons des cercles isométriques [déformation longitudinale
indentique) avec application namériqlle répéte pour la
meme reprGsentation.

528.411.088 [437.10)

C1MBÁLNIK, M.
Précision du réseau local de Prague
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No 11, pages
311-315, 1 illustr., 3 tabl., 6 bibliogr.
Analyse rtes résnltats obtenus pendant le mesurage du
pracHque géodéslque (grandeurs mesurées, compensation
réseau local de prague et conclusions résultant pOllr la
pratique géodésique [grandelll's mesurées, compensdtion
de réseau, transform::ltion des coordonné8s).

912.644:617.751 - 056.262

MATULA, Z. et Collectif
Evolulion technlque et technologie ďélaboralion de cartes
ft relicl y inclus cartes pour pcrsonnes aveuglcs et fai-
bles de vue
Geodetický '! kartogr'!fický obzor, 22, 1976, No 11, pases
31~-31~
production de eartes a reÚef en ČSSR. Particularilés des
travaux de rédaction et de compilation pelldant I'élaboration
des eartes. Etablisement de modeles de guafrag~ <:t mode-
lage de cartes a reHef en série. Impression snr feuilles
pla'tiques. Globe moulé et expériences de fabrication.
cartes pour usage des personnes dvaugles et faibles de
VU8.

[528.489.002 + 528.1J:625,723

STORKÁN, F.
Analyse qualitativc de la déterminatlon des parametres
de poinis des seetions transversalcs de terrain pour lne-
surage hori_ontal et verlical
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No 11, pages

! 319-325, 4 lIustr., 7 tabl., 9 bibliogr.
Analyse tbéorique de la précision de position ct de hauteur
et criteres bornant I'étendue ct la portée des mesurages
des sections transversales <\e terrain ďun seul point de
vue.
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Aktiv předsedů PVa ZV ROH
z resortu ČúGK

Ing. Jil'í Pecka,
Český úl'ad geodetický a kartografický

Český úřad geodetický a kartografický a Český
výbor Odborového svazu pracovníků státních orgá-
nň, peněžnictví a zahraničního obchodu uspořádaly
dne 12. října 1976 ve Slovanském domě v Praze aktiv
předsedň závodních a podnikdvýchvýborů ROH
organizací a orgánů resortu ČOGK. Cílem aktivu
bylo společně projednat zabezpečení hlavních úko-
lů resortu ČOGK v roce 1977 a v 6. pětiletce
při naplňování linie XV. sjezdu KSČ, kriticky zhod-
notit dosavadní výsledky plnění plánu roku 1976,
vyměnit si zkušenosti a vytýčit další směry a orien-
taci rozvoje iniciativy pracujících resortu geodézie
a kartografie za aktivní spoluúčasti odborových
organizací.

Z aktivu vyjímáme tyto myšlenky:

Resort ČÚGK' jako celek i všechny podniky se
čestně vypořádaly s politicko-hospodářskými úko-
ly 5. pětiletky. Především díky iniciativě našich
pracovníků, dále využitím všech existujícíCh rezerv,
nasazením nové techniky, využitím výsledkň vědec-
kovýzkumných prací, mezinárodní vědeckotech-
nické spolupráce a progresivními formami řízení
bylo dosaženo rozvoje geodetických a kartografic-
kých prací, který nemá obdoby v předchozích ob-
dobích. Souhrn všech uvedených faktorů vedl k to_O
mu, že se zhruba o třetinu zvýšila kapacita resortu
ČÚGK, která umožnila lépe uspokojovat požadavky
jednotlivých odvětví, oblastí i obyvatelstva. Zkva-
litnila se evidence nemovitostí, mapový fond i služ-
by sociallstlckým organizacím a obyvatelstvu.

Koncem pětiletky, tj. v obdObí od 1. llstopadu
1974 do 1. dubna 1975, byla provedena ve všech
hospodářských organizacích resortu RPMS, na jejíž
přípravě a realizaci se významnou měrou podíle-
ly i Odborové orgány. Náš resort provedl tuto vý-
znamnou mzdově-politickol,1 akci jako první z celé
terciární sféry národního 'hospodářství. Racionali-
zací práce a mezd byl kromě jiného zaveden pevný
řád do oblasti základních mezd a platů, založený
na uplatnění celostátně platných zásad a byly vy-
tvořeny předpoklady pro důslednější uplatňování
socialistického principu odměňování.

Splnění všech rozhodujících úkolň 5. pětiletky
vytvořilo v podnicích resortu dobré předpoklady
pro nástup do prvního roku 6. pětiletky.

Závěry XV. sjezdu KSČ promítl ČÚGK především
do úkolň zakotvených v plánu na rok 1977 a 6. 5LP.
Během 6. 5LP bude při provádění geodetických
a kartografických prací realizována řada inovací.
Zejména je přehodnocován obsah a forma EN
z hlediska vyvíjejících se potřeb národního hos-
podářství, aby lépe než dosud sloužila jako pod-
klad při realizaci nových zemědělských zákonň, při
vytváí'ení podnikové evidence pO'7.emkň zeměděl-
ských závodň a jejich kooperačních seskupení. Je
řešena problematika racionálního sběru informací
o změnách v údajích EN a jejich systematického
zpracování a všestranného mnohoúčelového využi-
tí. S tím souvisí úkol pí'evést veškerý písemný
operát EN na počítač a nahrazovat dosavadní ma-

py postupně novými moderními map1lmi v deka-
dickém měřítku. Tvorba a údržba map velkých
měřítek bude v 6. 5LP zajišťována racionálními
metodami, bude zjednodušen obsah mapy a pro-
vedena diferem:iace měřítka a přesnosti map pro
intravilán a extravilán. Obnova a aktualizase SMO
1: 5000 bude zajišťována přednostně v prostorech,
v nichž dochází ke koncentraci, specializaci a ko-
operaci zemědělské výroby.

K zajištění rozhodujících potřeb národního hos-
podářství přispějí i výsledky geodetického a kar-
tografického výzkumu, při plném využití meziná-
rodní spolupráce se socialistickými zeměmi.

Vzhledem k tomu, že po celé období 6. 5LP zůstá-
vá počet pracovníků v resortu nezměněn, je nut-
no zajistit celý přírůstek objemu výkonů zvýšením
produktivity práce. NejVětší přírůstek produkti-
vity práce se projeví u těch druhů geodetických
a kartografických prací, u kterých bude možno
nahradit živou práci v co největším rozsahu kom-
plexní automatizací výrobního cyklu.

K tomu cíli směřuje především také program KSR,
který zajišťuje zejména plnění hlavních úkolů re-
sortu v oblasti EN a tvorby a aktualizace základ-
ní mapy. Podnikové programy KSR jsou zaměřeny
na racionalizaci řízení a organizace, práce v bo-
dových polích, podrobné měření, inženýrskou geo-
dézii, geodetický informační systém a kartografické
a polygrafické práce.

V souladu s dalším rozvojem se změní struktura
odborných kádrů tak, aby kádrová základna plněji
odpovídala novým úkolům a technologii jejich pro-
vádění, zejména v souvislosti s uplatňováním vědy
a techniky ve výrobě.

Kvalita geodetických a kartografických prací je
neoddělitelnou součástí hospodářské politiky re-
sortu i plánň jednotlivých podniků. Vytvořené orga-
nizační předpoklady v minulé pětiletce (doplnění
útvarů kontroly, jednotné zásady pro řízení jakosti,
promítnutí kvality do prémiových řádů, zaměření
soc. iniciativy) je nezbytné dále prohlubovat a zvy-
šovat intenzitu v jejich působení. Závěry XV. sjezdu
KSČ tuto otázku definují jednoznačně. Jakýkoli
systém však pozbývá účinnosti, není-li doplněn ak-
tivním zájmem a účastí pracovníků. Ideově politic-
ká práce na všech pracovištích musí být zaměřena
především na samo kontrolu vlastní práce všech
pracovníků. Při dodržování zásad kvality nejde jen
o dílčí výkony, ale o kvalitu výsledného díla, mapy,
měření, operát ap., o jeho kvalitní evidenci, do-
kumentaci a kompletování. Takovéto pojetí kvality
je nezbytně spojeno s kvalitou organizace a pří-
pravy výroby i s kvalitou jejího řízení.

V nejbližším období považujeme za prvořadé
věnovat úsilí:

- mapám PEP, jejich údržbě a obnově
- realizaci výsledkň experimentu racionálního po-

jetí evidence nemovitostí
úkolňm zabezpečujícím zákon o ochraně ze-
mědělského půdního fondu a stavební zákon
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službám obyvatelstvu
přestavbě předpisů, které samy o sobě vytvářejí
obrovský sóubor kvalitatívnícn podmíneK pro
geodetické a kartografické práce
úkolům pro export.

Při vytváření předpokladů pro úspešné pmení
plánovaných ÚkOlUni:llJýva st ale veI:smo vY:Gnamu
zlepsovaní péce o pracuJÍcí. Do popřem vystu-
pUJe řesení problenlU, Klere se v naslc11 orga-
nizacích nepodařilo zatím plně řešit. Jde zejmena
o řešení bYIOvýChproblemu, zejmena mladýcn pra-
covníku, zlepseni celkové péce ev pracovntky na
polních pracích, výstavba předškOlních zařízení
li usnadnení nastupu žen uo zamestnaní po ma-
teřských dovolenýcn a v neposlední řade umož-
nění společného stravování, kde v minulých letech
se nepodařilo zabezpečit potřebné kapacity pri vý-
stavbě vlastních provoznícn budov.

Jedním ze základních faktorů ,růstu a tvorby
hodnot v resortu je rozvoj iniciativy a socialis-
tické soutěžení. XV. sjezd KSC vyvolal v resortu
jak v předsjezdovém období, tak i po sjezdu novou
vlnu iniciaUvy, která se projevila v zapojení pře-
vážné většiny pracovníků resortu (76 %); a v ná-
vaznosti na vytýčené směry rozvoje iniciativy na
stranickém aktivu v PardubicíCh v listopadu 1975
i ve kvalitě a nových formách, zejména ve zlepšení
práce komplexních racionalizačních brigád.

Rozvoj pracovní iniciativy v uplynulém období
přispěl zejména ke splnění hlavního úkolu resor-
tu - uvedení evidence nemovitostí do souladu se
skutečností, dále přispěl ke zlepšení úrovně služeb
socialistickým organizacím a obyvatelstvu (Brno,
Plzeň), zejména pak stavebníkům rodinných dom-
ků, a to zejména díky sdruženým socialistickým
závazkům (Opava, PlzeňJ, uzavíraným společně
s NV, odbory výstavby, odbory zemědělství a další-
mi orgány. Činnost KRB pak přispěla k plnění pro-
gramu komplexní socialistické racionalizace; inicia-
tiva pracujících pomohla i při provádění experimen-
tálního ověřování racionálního systému evidence ne-
movitostí a podnikových evidencí pozemků, zejmé-
na pro řízení zemědělské velkovýroby a pro plné
využití zemědělského půdního fondu, pomohla
k úsporám materiálu (Pardubice), zejména plas-
tických fólií z dovozu kapitalistických států (Č. Bu-
dějovice, Pardubice), přispěla ke kvalitnímu zabez-
pečování úkolů v investiční výstavbě (např. praž-
ského metra).

V resortu, v kterém pracuje rozhodující většina
techniků, má iniciativa pracujících důležitý poli-
tický význam. Musí nám proto jít o to, aby byly
rozvíjeny všechny faktory, utvářející socialistického
člověka, přičemž tím hlavním, co jej formuje,
je aktivní činnost a účast při budování nové spo-
lečnosti.

V tomto smyslu má velký význam socialistické
soutěžení a šíření zkušeností nejlepších pracovní-
ků. Rozvíjet soutěžení a pěstovat u většiny a po-
stupně u všech pracovníků takový poměr k práci,
jaký je vlastní předním pracovníkům, znamená pl-
nit nejen velký ekonomický, ale i ideologický úkol.
To bychom neměli přehlédnout při přípravě úko-
lů příštího roku, zejména ne v souvislosti s rozvo-
jem iniciativy.

Řada otázek vyžaduje koncepční přístup, řešení
zásadně nové, netradléni a v takovych případech
se bude jevit účelne překročit nramce podniku,
překonat určitou podmkovou izolovanost, SpOjlI
kolektivy a řešitelsKé týmy dvou i více podniku. Za
pomoci centra je možno zapojit v připadé potřeby
pracovníky výzkumu i vysokycn škol.

Mezi přední úkoly pattí zrychlení rozpracování,
zkoušení a zavádéni nových zlepšovacich návrhů do

\ výroby. Ne vždy jsou metody zavadění do výrOby
dostatečně rychlé a účinné, zejména pokud v orga-
nizaci není zaběhnutý systém tecnnicko-orgam-
začnich opatření.

Další úkol orgánů a organizací vyplývá z rozvinu-
tí jejich úlohy v rozvoji plánoviténo řízení tvorby
a využívání vynálezů a ZN, z plného respektování
a využívání zakona Č. 84/1912 Sb. - jde o prohlou-
bení kontrolní činnosti orgánů a organizací, jakož
i využití veřejných kontrol jako nástroje řízení
a jejich preventivní orientace na vytváření pod-
mínek pro rozvoj tvorby, zejména pro rychlé vy-
užívání vynálezů a ZN ve výrobě. Pro urychlení
využívání je třeba zrychlit i technické posuzování,
ekonomické hodnocení, rozhodovací a řídící čin-
nost ve VZH. S tím souvisí nutnost využívání dobře
fungujících útvarů Vľt:l při tvorba novych tecn-
nologií, při řízení a při usměrňování a rozvoji
VZH, aby se " neobjevovalo" to, co již bylo jinde
vyřešeno. V neposledni řada je treoa pn rozvoJl
VZH upevnit a dále rozvinout součinnost státních
a hospodářských organů se spoleéenskými organi-
zacemi, zejména s ROH, SSM a CVTS na podporu
iniciativy pracujících k zabezpečení programů roz-
voje vynálezectví a zlepšovatelství v 6. pětiletce.

Uloha odborů je při realizaci závěrů XV. sjezdu
KSČ v resortu CÚKG nezastupitelná. S náročnými
úkoly resortu jsou spojeny i vyšší požadavky na
činnost vedoucích pracovníků i odborových orga-
nizací.

Mimořádné úsilí je nutné vyvinout na rozvoj ini-
ciativy, zejména probojOVání nových neformálních
přístupů, rozšiřování dobrých zkušeností kolektivů
a nejlepších pracovníků při plnění úkolů roku 1977.

Jedním z nejdůležitějších úkolů při realizaci
opatření XV. sjezdu KSČ je zlepšení řízení ve
všech oblasteCh a stupních řízení; to vyžaduje,
abychom se společně zaměřili na problematiku hos-
podárnosti a efektivnosti naší práce a zavádění
vědeckotechnického pokroku. Zde by měly odbory
sehrát svou úlohu, být školou komunismu při roz-
víjení a zvyšování kvalifikace, vést pracovníky ke
kvalitní a odpovědné práci, socialistickému způso-
bu odměňování, spoluvytvářet atmosféru nároč-
nosti, nesmiřitelnosti s nedostatky, napomáhat
k posílení státní a pracovní disciplíny, vést pra-
covníky ke spoluúčasti na řízení a kontrole čin-
nosti resortních 'organizací a při zavádění nových
cen a progresivních norem.

Aktiv přinesl v průběhu svého jednání celou řa-
du podnětů, v diskusi vystoupila řada pracovníků
jak s hodnocením vykonané práce, tak s novými
pokrokovými prvky a náměty. Geodézie n. p. Liberec
např. vystoupila na aktivu s politickoorganizačním
opatřením k zabezpečení plnění úkolů podniku
v roce 1977 a v dalších letech 6. pětiletky, které
je otištěno v tomto čísle časopisu.
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Závěry z aktivu předsedů PV
a ZV ROH a vedoucích pracovníků
organizací resortu ČÚGK,
konaného dne 12. 10. 1976

Současné období v němž vrcholí v ČSSR pnpra-
vy na všeobecné volby do zastupHelských sborů,
je charakterizováno vysokou politickou i pracovní
aktivitou orgánů a organizací NF i všeho našeho
lidu p,ři plnění závěrů XV. sjezdu KSČ a úkolů
6. pětiletky.

Stranou tohoto nezůstávají ani pracovníci re-
sortu Českého úřadu geodetického a kartografic-
kého, kt,eří v zájmu úspěšného zvládnutí úkolů
roku 1976 a příp,ravy na plnění plánu roku 1977 se
sešli na odborářském aktivu, aby zhodnotili dosa-
vadní zkušenosti z rozvoje p,racovní aktivity a so-
cialistické soutěže a určUi další postup při plnění
plánu odborářské aktivity do IX. všeodborového
sjezdu.

Za rozhodující považují:

1. Plně se podílet na úspěšném završení voleb
kandidátů Národní fronty do zastupitelských
sborů všech stupňů a na zdárné přípravě vý-
ročních schůzí a konferencí ROH.
V okruhu své působnosti zabezpečit realizaci
závěrů XV. sjezdu KSČ. !Účinně pomáhat při
plnění úkolů plánu roku 1977 a 6. pětil:etky,
zejména kvalitním a efektivním prováděním
geodetických a kartografických prací pro po-
třeby rozvoje zemědělství, výstavby, palivo-
energetické základny a dalších odvětví národ-
ního hospodářství i obyvatelstva.
Současně usilovat o maximální účast pracov-
níků resortu ČÚGK na plnění přijatých voleb-
ních programů NF.

2. Mimořádnou pozornost věnovat rozvoji socia-
listické soutěže, práci BSP a KRB, a to zejména
vytvořením podmínek pro přijetí mladoboles-
lavské výzvy "Za vysokou efektivnost a kvalitu
veškeré vykonané práce".
Stanovit opatření, která umožní urychleně zavá-
dět a využívM výsledky vědy a výzkumu i po-
krokové praxe do výroby, kt'eré povedou k mo-
bilizaci nových zdrojů výkonnosti, tzn. zhospo-
dárnění výrobních procesů a k celkovému růs-
tu 'efektivnosti vynakládané živé i mrtvé prá-
ce (plné využívání pracovní doby, výkonné
techniky, úspora materiálu, paliv, energie apod.).

3. Zvýšenou pozornost věnovat i hospodaření a vy-
užívání půdního fondu, a to nejen předáváním
informací o jeho stavu a vývoji, ale iniciativním
hledáním cest k jeho efektivnímu využívání pro
účely zemědělské výroby.
V úzké součinnosti vedoucích hospodářských
pracovníků s odborovými orgány rozvinout ši-
roké závazkové hnutí geodetů, aby veškerá ze-
mědělská a orná půda sloužila svému účelu a
byla plně využita k zvyšování naší soběstačnos-
ti v potravinách.

Účastníci aktivu vyslovují pQ'esvědčení, že všech-
na pracoviště resortu se seznámí s těmito závěry
a aktivně se zapojí do nových forem pracovní
inicIativy po boku ostatních odvětví národníhO
hospodářství.

V Praze dne 12. října 1976

Dáváme stránky našeho časopisu k dispozici, aby čte
náři přispěli k prohloubení výměny zkušeností z rozvoje
pracovní a technické tvůrčí iniciativy a socialistického
soutěžení při zabezpečování úkolů geodézie a karto
grafie.

Diskusní příspěvky z aktivu
předsedů PV a ZV ROH orgánů a
organizací resortu ČÚGK, konaného
dne 12. října 1976

Rozvoj pracovní iniciativy ve SG Děčín

Národní podnik Geodézie Liberec tak jako ostatní pod-
niky resortu, má stanoveny na základě směrnic pro
6. pětiletku a rozpracovaných závěrů XV. sjezdu KSČ
jmenovité úkoly s požadavkem na zvyšování efektiv-
nosti, kvality a produktivity práce. Tyto úkoly se sa-
mozřejmě přenášejí na Střediska geodézie. Na plnění
těchto úkolů by se měli podílet všichni pracující,
proto je nutné, aby 'právě odborová organizace po linii
olú a KSP zajistila jejich účast na plnění těchto jmeno-
vitých úkolů novou etapou soc. soutěženÍ.

Chtěla bych vás seznámit s tím, jak na našem Stře-
disku geodézie v Děčíně ZV ROH spolu s vedením 5G
zajišťuje soc. soutěž na plnění těchto úkolů roku 1977
a dalších let 6. pětiletky. Na podkladě "Politicko-orga-
nizačních opatření k zabezpečení plnění úkolů roku 1977
a v dalších letech pětiletky n. p. Geodézie Liberec"
jsme vypracovali plán společného postupu k přípravě
a rozvoji nových směrů soc. soutěže po vzoru mlado-
boleslavského hnutí. V jednotlivých bodech tohoto plá-
nu ie uložrno jPdnotlivým složkám SG (ti. ZO KSČ.
ZV ROH, KSP, od<;1ílům)do kdy mají projednat politic-
ko-organizační ouatření, a co má být jeho výsledkem.
Za každý bod plánu společného postupu zodpovídá kon-
krétní osoba [tj. vedoucí SG, předseda ZV ROH, ve-
doucí KSP, vedoucí odílŮ). Posledním bodem je sestfl-
vení střediskového závazku a jeho vyhlášení na členské
schůzi ZO ROH. Na poradě vedení .SG dne 11. 10. 1976
byla provedena, též podle plánu, kontrola dosavadní-
ho postupu. Plán je plněn podle jednotlivých bodů. Pří-
urava soc. soutěžení dospěla do stádia, kdy KSP oddílů
EN a geometrických plánů vyhlásil v předstihu před
ostatními svůj soc. závazek.

Marie Kaisrová, Geodézie, n. p., Liberec, SG Děčín

Socialistický závazek a přihláška do mladoboleslavského
hnutí

Členové kolektivu socialistické práce oddílů eviden-
ce nemovitostí a geometrických plánů Střediska gen-
dézie pro okres Děčín u příležitosti kladného prově-
ření návrhu na propůjčení stříbrných odznaků KSP
II. stupně svému kolektivu, uzavírají socialistický zá-
vazek, kterým se hlásí k mladoboleslavskému hnutí.

Účelem závazku je zapojení všech členů kolektivu
do plnění závěrů XV. sjezdu KSČ a za splnění úkolů
vytyčených stranou. Uvědomujeme si, že náročné úkoly
šestého pětiletého plánu kladou zvýšené nároky na kaž-
dého z nás, na jeho vědomosti, iniciativu i smysl pro
pokrok. Pod heslem "Za vysokou efektivnost výroby
a kvalitu a kulturu veškeré práce" uděláme vše pro to,
abychom v těchto požadavcích obstáli.

Po vzoru pflacujících z Automobilových závodů v Mla-
dé Boleslavi se připojujeme k nové etapě socialistické
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ho soutěžení, kterou si vyžádala nová etapa ekono-
mického rozvoje. Náš závazek se opírá o zájem a od-
hodlání všech členfi kolektivu a je vyjádřením dfivěry
a podpory politice KSČ.

1. rokoly plánu letošního roku splníme ve všech ukaza-
telích. Jsou to zejména:
a] Zabezpečení udržení souladu operátfi EN se sku-

tečností splněním harmonogramfi prací na údržbě
EN v celkové hodnotě 1 500 000,- Kčs;

b] zvýšíme počet vyřízených zakázek na geometrické
plány ve srovnání s minulým rokem a tím zlepší-
me uspokojování služeb obyvatelfim a socialistic-
kým organizacím;

c] další zlepšením služeb realizujeme na úseku vyc
pro obyvatelstvo budeme vyřizovat na počkání.

2. Splněním úkolfi tohoto roku vytvoříme předpoklady
pro dobré hospodářské výsledky v roce 1977 a dal-
ších letech šesté pětiletky. V tomto časovém období
se chceme zaměřit ze'jména na:

a] neustálé zdokonalování. informačního systému evi-
dence nemovitostí, které by omezilo časově ná-
ročné pOlchdzky \' terénu; za tím účelem budeme
dále úzce spolupracovat se všemi organizacemi,
od kterých předpokládáme tok informací o změ-
nách v EN; nadále budeme provádět ve své mimo-
pracovní době školení pracovníkfi národních výbo-
rfi a zemědělských závodfi v otázkách vedení ope-
rátfi EN a PEP;

b] na úseku geometrických plánfi dosáhneme během
roku 1977 novou organizací práce toho, že všech·
ny geometrické plány pro obyvatelstvo budou vy
řizovány nejdéle do tří měsícfi.

3. Abychom trvale zajistili vysokou jakost našich prací,
stane se náš kolektiv v roce 1977 iniciátorem soutěže
o právo sebekontroly po vzoru saratovského systému
v hodnocení kvality a nejméně deset členfi našeho
kolektivu získá právo sebekontroly jakosti prací.

4. V rámci hesla brigád socialistické práce "Socialistic-
ky pracovat, socialisticky žít" zorganizujeme v roce
1977 minimálně deset kulturních, společenských
a sportovních akcí, kde za účasti rodinných přísluš-
níkfi budeme upev'ňovat soudružské a přátelské vzta-
hy mezi členy našeho kolektivu.

Věříme, že tímto svým závazkem pomfižeme splnit
Středisku geodézie v Děčíně náročné ekonomické úkoly,
které jsou před něj stavěny, a tím přispějeme k dal~í-
mu rozkvětu naší socialistické vlasti.

Obracíme se tímto závazkem na všechny kolektivy
socialistické práce, ustavené při n. Il.' Geodézie Liberec
a vyzýváme je, aby se rovněž zapojily do mladobolc·
slavského hnutí.

Za členy KSP:
Eva Weigelová, vedoucí kolektivu,

Středisko geod~zie, Děčín

Podíl ZO ROH KGKS pro Jm. kraj na rozvoji iniciativy
pracovníku správy k plnění úkolu KGKS a na zajiitěnl
plánu roku 1977

Odborové orgány našeho svazu v Jm. kraji zazname-
naly v pololetním hodnocení a analýze rozvoje prac. ini-
ciativy mohutný rozvoJ iniciativy na počest XV. sjezdu
KSČ a 55. výročí založení KSČ, jakož i k IX. všeodboro-
vému sjezdu. Bylo konstatováno, že skutečný ekonomic-
ký, morální i celospolečenský přínos pracovní iniciativy

je vysoký, neboť převážná část organizací našeho svazu
působí jako státní a správní orgány, které zajišťují nej-
větší podíl celospolečenských potřeb nár. hospodářství,
požadavky a potřeby organizací, obyvatelstva a služby.
V celkovém rozvoji iniciativy svazu v kraji zvláště vy-

niká celkový přínos PV ROH a všech ZO ROH v oblasti
Geodézie, kde příznivý stav a dobrá úroveň práce, ze-
jména zlepšení politicko-organizátorské činnosti odbo-
rových organizací Geodézie, je zajišťována v úzké spolu-
práci s vedením, společenskými i stranickými orgány
a organizacemi a i s vyššími odborovými orgány.
U KGKS pro Jm. kraj je rozvoj prac. iníciativy za-

jišťován ve spolupráci s vedením a stoonickým orgánem
ve smyslu nových zásad vydaných rovos pro období
6. pětiletky. Výsledky prokazují, že pracovní iniciativa
a všechny formy účasti pracujících na řízení se mohou
rozvíjet stejnou měrou u rozpočtových orgánfi jako
u hospodářských organizací. U KGKS Brno, kde není
zpracována kolektivní smlouva, vystupují do popředí
v posuzování stavu iniciativy výrobní porady a členské
schfize, na nichž je projednávána součinnost odborových
orgánfi a příslušných kolektivů na řešení naléhavých úko-
lfi správy. Podstatná část úkolfi KGKS je zahrnuta do Plá-
nu aktivity KGKS, jehož plnění je pravidelně prováděno.
Úkoly 5. pětiletky v zajišťování geodetických prací na

centrálně a krajsky sledovaných stavbách, zavedení po-
řádku do EN, vzhledem k připravovaným zemědělským
zákonfim a zlepšení služeb obyvatelstvu, zejména v by-
tové výstavbě při vyřízení více než dvojnásobného po-
čtu zakázek proti minulému období, byly čestně splněny.
Rovněž významný úkol odstranění nesouladů EN se sku-
tečností byl splněn v předstihu o 1 měsíc.
Zabezpečování hlavních úkolfi a cílfi vytýčených ČOGK

pro 6. pětiletku je prováděno v úzké spolupráci se ZO
ROH KGKS a jeji KSP. Pro 6. pětiletku vyvstaly úkoly
s racionálním vedením a využíváním EN k zabezpečení
potřeb zemědělství, řízení a plánování zemědělské vel-
kovýroby, ochranou ZPF a efektivním využitím EN pro
založení PEP u soc. zemědělských organizací. Dalším
neméně významným úkolem je zajišťování g. a k. prací
pro potřeby ve výstavbě ať při tvorbě a obnově map
pro střediska oblastního a obvodního významu, tak i za-
bezpečování staveb 6. pětiletky sledovaných centr.álně
a krajsky i dalších staveb a ve využívání výsledné do-
kumentace skutečně realizované výstavby pro účely EN.
K docílení účinného uplatnění socialistické zákonnosti

ať v oblasti zemědělství, tak í ve výstavbě napomáhají
nová zákonná ustanovení s aplikací na podmínky a úko-

I lý krajské správy, vyžadující zvýšení úrovně řízení a
kontrolní činnosti ve všech odvětvích nár. hospodářství
v úzké součinnosti s NV a státními orgány.
Značnou měrou se na rozvoji pracovní iniciativy po-

dílí u KGKS pro Jm. kraj "kolektiv socialistické práce"
založený již v roce 1972, který dosáhl titulu v roce
1974. s udělením bronzových odznakfi, a jehož pět čle-
nfi bylo vyznamenáno KVOS stříbrnými odznaky. Jeden
'Pracovník KGKS byl ZD ROH navržen na čestné uzná-
ní k XV. sjezdu KSČ v II. etapě této soutěže.
KSP KGKS prokazuje plněním vytýčených úkold a cf-

lfi uzavíráním hodnotných závazkfi, prováděním obha-
joby titulu, že stojí v čele iniciativy KGKS a jeho čle-
nové prokazují vysokou angažovaností a účastí na po-
liticko-organizátorské a výchovné práci v odborech, že
si tohoto hodnocení plně zasluhují.
Rovněž tak dvě komplexní racionalizační brigády, kte-

ré byly ustaveny především ze členfi KSP, úspěšně pra·
cují.
První KRB byla vedením KGKS pověřena vyřešením

úkolu v oblasti zemědělství, racionálním vedením EN
azpfisobem založení PEP u soc. zemědělských závodfi.
KRB má v současné době 10 členfi, z toho pět členfi je
od ostatních organizací.
iúkol vyžadoval vyexperimentovat technologické postu-

py navržené VúGTK a ověřit výsledné elaboráty v kon-
frontaci s potřebami soc. zemědělských podnikfi i po-
třebami státní správy. Jak známo, experimentfi bylo 12,
z nichž pět bylo úkolem Trn kraje. Pro experiment jako
lokalita bylo vybráno JZD Morkovice, okr. Kroměříž.
hospodařící cca na 7000 ha zemědělské a 6500 ha orné
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plldy. Problematika některých experimentll svěřených
Jm. kraji zasahovala do oblastí činností orgánll a orga-
nizací mimoresortních, jako je propojení REN s re-
gistrem PůDA připravovaným MZVž ČSR, vyznačování
příslušnosti parcel k intravilánu a extravilánu a využití
výsledkll nové bonitace plldy, v níž bylo třeba spoluprá-
ce s Výzkumným ústavem o prllzkumu plld. Na základě
toho mohly být v experimentovaném území počítány
plochy jednotlivých bonit.
KRB zvládla vyřešení úkolu pěti experimentll v termí-

nu o jeden měsíc kratším, než stanovil realizační pro-
jekt. KRB po zhodnocení všech experimentll a seznáme-
ní s jejich Výsledky na krajském aktivu orgánll a orga-
nizací v Brně dne 20. 10. 1976 za účasti ČIÚGKuzavře
svou činnost.
Druhá KRB prOjednává zásady pro zpracování geo-

detické dokumentace skutečného provedení a upřesnění
požadavkll a obsahu této geodetické dokumentace inže-
nýrských objektll pro potřeby rychlého využití pro státní
mapová díla a pro zajištění provozu a údržby inženýr-
ských objektll. KRB ve splupráci ~ KSP KGKS hodlá
závěry a výsledky všech dosavadních jednání zpracovat
do konce roku 1976 do závěrečného dokladu s přilože-
nými vzory této dokumentace. Počátkem roku 1977 na
základě výsledkll docílených KRB pak KGKS formou
sdruženého socialistického závazku potvrzeného jak in-
vestorskými organizacemi, tak i správci inženýrských
objektll, sjedná tento závazek s tím, že se příslušní in-
vestoři a správci zavážou zásady zpracované KRB do-
držovat prozatím v komplexní bytové výstavbě na území
města Brna.
Členové KSP se zavázali k dosažení úkolll KRB po-

skytnout okamžitou iniciativní podporu a pomoc, a to:
- aktualizovat "Návod o zakládání a vedení PEP u soc.

zemědělských podnikll" vydaný v r. 1968 býv. ÚSGK,
aktualizovat společně s KZS v roce 1975 vydaný pro-
zatímní "prováděcí pokyn" pro založení a vedení
PEP v kraji v souladu s novelou zák. 75/1976 o ochra-
ně ZPF,
zabezpečit prostřednictvím OZS a SG organizování
instruktáží na okresech pro odpovědné evidenční pra-
covníky zemědělských podnikll, orgány VLK a sta-
tistiky,
ve spolupráci KZS a KGKS zabezpečit kontrolní čin-
nost pro tuto akci na krajské úrovni.
Do upřesněného plánu roku 1977 a 6. pětiletky kro-

mě běžných úkolll na obnově map a zmíněných úkolll
souvisejících s PEP pojala KGKS mimořádné úkoly,. je-
jichž splnění se neobejde bez mimořádné iniciativy ce-
lého KSP. V této oblasti, v níž se promítají odběratel-
sko-dodavatelské vztahy a uplatňují státní prostředky,
zejména vyniká:

dokončit převod operátll EN na SAPO a postupně
připravit přechod na počítač III. generace EC 1030.
dokončit aktualizaci astralonll map SZ i v intravilá-
neCh, pokud nedojde k převedení těchto map na
PET fólie,
koncepčně vyřešit a prakticky uplatnit otázku VŠP--
obecných dokumentací na SG, v rámci přidělených
prostředkll obnovit postupně pozemkové mapy
v osídlených územích' okresu Znojmo, kde nelze
uplatnit fotogrammetrické metody,
převést poz. mapy města Brna do systému S-JTSK
při současném využití pro TMM Brna,
dokončit do roku 1980 komplexní zakládání EN na
celém území města Brna, ve smyslu dohody z roku
1971,
zvýšit počet mapových listll pro I. vydání SM9-5 ze-
jména v oblastech brněnské a gottwaldovske aglo-
merace.
Také v druhé oblasti činnosti KGKS - odvětvové ko-

ordinační činnosti - si KGKS vytyčila plnění mimořád-
ných úkolll, v níž je zapotřebí uplatňovat mimořádnou
iniciativu:

z iniciativy KGKS byl v měsíci září t. r. ve spolupráci
s KRVTS a VUT organizován dvoudenní seminář kva-

lifikovaných pracovníkll o zajišťování geodetických
prací ve výstavbě se zvláštním zřetelem ke stavbám
6. pětiletky. Semináře se zúčastnilo kromě dalších
sedm lektorll a dva členové KSP. Téměř 100 účastní-
kll semináře se vyjádřilo kladně ke konanému se-
mináři a navrhují pořádání dalších seminářll pro
jednotlivá odvětví Iprllmysl, doprava, zemědělství,
vodní hospodářství apod.),

v minulém období byl z iniciativy pracovníkll KGKS
vypracován "model odvětvové koordinace", který byl
dán ČÚGK k dalšímu využití v návaznosti na systém
raCionálního řízení prací na KGKS. Projevuje se na-
léhavá potřeba ujednocení některých činností KGKS
v krajích v odvětvovém řízení koordinace,

r\lvněž tak KGKS doporučuje v odvětvovém řízení
koordinace zajišťovat ve všech krajích zveřejňování
seznamů staveb centrálně a krajsky sledovaných, vy-
braných k zajišťování funkcemi odpovědných geode-
tů Iv Jm. kraji 11 st'aveb sledovaných vládou a 87 akcí
centrálně a krajsky posuzovaných),

v Jm. kraji vyvstává aktuální potřeba seznamování
organizací se zajišťováním geodetických prací ve vý-
stavbě ve všech odvětvích nár. hospodářství, což pra-
covníci KGKS iniciativně plní formou konzultací a po-
radenské činnosti, čímž je dosahováno zvýšeného do-
držování socialistické zákonnosti, právních předpisů
v resortu geodézie a kartografie,

iniciativním pllsobením pracovníků KGKS a KSP ve
spolupráci s NV a stavebními úřady je Zajišťována
činnost OG na prioritně vybraných stavbách 6. pěti-
letky.
ZO ROH KGKS Brno se podílí i na hodnocení pra-

covní iniciativy, ve spolupráci s vedením KGKS na vy-
pracování podmínek a kritérií pro její hodnocení ve
smyslu směrnic vydaných MPSV pro hodnocení inicia-
tivy u rozpočtových organizací.

Pracovníci KGKS se podílejí aktivně i v účasti na
volbách do zastupitelských sborů, a to účastí ve voleb-
ních komisích, agitačních střediscích a při zajišťování
mapových podkladll pro zákresy volebních obvodů.

Pracovníci se rovněž aktivně zapojili do politickový-
chovné práce zapojením do lektorského sboru SSOV a je-
ho tří ročníků SSP pořádaných pro šest organizací Geo-
dézie v městě Brně.

Závěrem bych chtěl připomenout, že ZO ROH KGKS
pro Jm. kraj se svým KSP a dvěma KRB se vypracovala
v řadě 47 odborových organizací svazu v městě Brně
na čestné místo a její práce je KVOS, ale i MěstVOS
uznávána, a to jak zapojení do socialistického soutě-
žení, politickovýchovná práce se všemi funkcionáři
a členy ROH, ZO ROH KGKS bude úroveň své odborář-
ské práce nadále prohlubovat na počest IX. všeodboro-
vého sjezdu.

Ing. Vratislav Vlach,
KOKS Brno

Vážené soudružky a soudruzi,
dovolte mi, abych jako jeden z předsedll ZV ROH Geo-

dézie Brno, střediska speCiálních prací, řekl pár slov
o rozvoji pracovní iniciativy především u našeho p1'O-
vozu.

Pracovní iniciativa měla v každé etapě vývoje naSl
společnosti důležité společenské funkce. ROZVOjpracov-
ní iniciativy pokládáme za neobyčejně důležitý faktor
rozvoje našeho hospodářství. Jedním ze základních před-
pokladů rozvoje iniciativy pracujících je znalost plnění
plánu a stím spojených problémů. To projednáváme
na členských schllzích ZV ROH a na výrobních pora-
dách. Důležitá je především dobrá organizace práce,
které nám umožňuje splnit vytýčené závazky a konkrét-
ně se zaměřit na aktuální cíle.
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Výsledky dosažené střediskem speciálních prací v le-
tech 1971-1975 zařazují toto údobí nesporně mezi
úspěšné, kdy celá organizace Geodézie v Brně cílevě-
domě uskutečňovala závěry XIV. sjezdu KSČ při reali-
zaci úkolfi 5. pětiletky.

Připravovali jsme se_na nástup do 6. pětiletky, která
na všechny pracující CSSR, samozřejmě pak i na pm-
covníky podniku Geodézie, klade nemalé úkoly. 'Získa-
né zkušenosti nám umožní úspěšné splnění 6. pětiletky
a tím i cílevědomě realizovat záměry XV. sjezdu KSČ.
Hlavní snahou střediska speciálních prací bude v ob-

dobí 6. pětiletky uspokojování potřeb národního hospo-
dářství a služeb obyvatelstvu. Svým významem, v žád-
ném případě ne druhořadým, je pomoc provozfi mapo-
vání a speciálních prací střediskfim geodézie v plnění
jejich nejrozsáhlejších úkolfi - evidenci nemovitostí.
V současné době mohu říci, že s úkoly spojenými s uve-
dením evidence nemovitostí do souladu se skutečností
se tato střediska, přes malé zkušenosti s těmito prace-
mi, díky pracovní iniciativě zhostila se ctí. Naší povin-
ností bude výpomoc při postupné realizaci nových ze-
mědělských zákonfi, nového lesního zákona, včetně no-
vely zákona na ochranu zemědělského půdního fondu,
tj. zabezpečit perfektně evidenci hranic mezi sektory,
tj. státním a družstevním v rámci zemědělského pfidní-
ho fondu a rovněž hranic mezi lesním pfidním fondem
a zemědělským pfidním fondem.

Rozvoj výrobních sil v zemědělství nutí družstva a stát-
ní statky prohlubovat specializaci a koncentrovat se
v zájmu racionalizace do velkých zemědělských podni-
ků. Současně stanoví socialistickým zemědělským orgJ.-
nizacím ve spolupráci s orgány Geodézie soustavně vést
podnikovou evidenci pfidy, kterou užívají, popřípadě
vlastní.

Středisko speciálních prací pro jednu ze součástí této
podnikové evidence pfidy, tj. údaje o bonitě ~ svažitosti,
zpracovává tak zvané pfidní mapy okresfi Zdál', Jihla-
va a Vyškov.
iOkoly, které jsou kladeny na toto středisko v prvním

roce 6. pětiletky, jsou nemalé. Celkový objem prací
patřící převážně do oblasti inženýrské geodézie byl za
I. až III. čtvrtletí 7270 tisíc Kčs proti plánu 6 953 000,--
korun.
Jedno z dfiležitých odvětví činnosti na úseku inže-

nýrské geodézie v roce 1976 a v dalším období této
pětiletky jsou práce pro územní plánování, zaměřené ne!
bytovou a občanskou výstavbu. Půjde o vyhotovení ma-
pových podkladfi pro projektování a výstavbu sídlišť,
pro SÚP a PúP, individuální výstavbu a výstavbu re-
kreačních oblastí. V jednotlivých případech budou pod-
klady pořízeny v digitální formě. Neméně dfiležitou čin-
ností jsou práce spadající do oblasti prací pro investič:1Í
výstavbu. JSou to práce spojené s výkonem funkce od-
povědných geodetfi ať již na sídlištích, prfimyslových
objektech a nebo dálnicích, kde jsme účastníky so-c.
sdruženého závazku 19 organizací, uzavřeného pro včas-
né plnění jednotlivých etap výstavby.
Do celkové náplně v 6. pětiletce spadají i práce pro

zemědělství (podklady pro projekty odvodnění a zavla-
žovánf), vodní hospodářství, energetiku a zaměřování
dobývacích prostorfi.
Zvýšenou pozornost věnujeme zakázkám politicky dů-

ležitým, které jsou sledované vyššími orgány. JSou to
geodetické práce spojené s výstavbou vodního díla Da-
lešice, a s výstavbou atomové elektrárny Dukovany.
Pro z~pšení a zkvalitnění služeb Geodézie, což je

také jeden z bodfi volebního programu, bude rozšířena
poradenská činnost stavebníkfim, formou sdružených so-
cialistických závazků s národními výbory, státním notář-
stvím, středisky geodézie a Českou státní spořitelnou.
V rámci volebního programu Národní fronty města

Brna přispějeme urychlením prací na pasportu veřej-
ného osvětlení města modernizací světelných bodů do
roku 1980.

Pro výstavbu města Brna v rámci územního pláno-
vání jsme provedli zaměření podzemních prostor pro

průzkum a postupnou asanaci podzemních prostorfi v his-
torické části města Brna, k zamezení propadání vozo-
vek a poruch na inženýrských sítích.

Pro rozvoj rozvodfi energie vybudováním elektrické-
ho vedení 110 kV Líšeň-Komárov-Bohunice, jsme pro-
vedli v uplynulém období měřické práce, potřebné pro
detailní projekt. K urychlení realizace uspíšíme dodávku
geodeticl,ých prací potřebných při vlastní stavbě.

Pro městskou dopravu jako součást volebního progra-
mu Národní fronty města Brna zajistíme geodetické prá-
ce pro výstavbu východního dálničního přivaděče, který
má být vybudován v letech 1977-1980. Na stavbě II
teplárny Brno-sever plníme funkci odpovědného geodeta.
Pro zajištění jmenovaných úkolfi ZV ROH spolu s ve-

dením střediska rozvíjí širokou socialistickou soutěž,
do které zapojuje příslušníky jednotlivých oddílfi. Velký
podíl na dobrých výsledcích mají BSP, na které se
můžeme vždy plně spolehnout a myslím, že tomu bude
i nadále při plnění úkolfi 6. pětiletky.

Pro zabezpečení závěrfi XV. sjezdu KSČ a pro zkva-
litnění socialistického soutěžení se připojíme k mlado-
boleslavské výzvě za vysokou kvalitu a efektivnost vý-
roby, a tím vytvoříme podmínky pro úspěšný nástup do
roku 1977.

Dovolte mi, abych považoval za jeden z dfiležitých
faktorfi iniciativy pracujících ohleduplnost pracovníků
ke svěřené technice, zodpovědnost za tuto techniku
a dále pak úsporu materiálu, zvláště z dovozu. Jedním
takovým příkladem jsou úspory u střediska mapovacích
prací. Při fotoredukčních pracích využívají odpadu zbyt·
ků fotomateráilu, který vzniká při pracích v repro-
dukčním oddíle, šetří tak nedostatkový materiál z do-
vozu a tím ušetřili 7000 devizových Kčs za první polo-
letí 1976. Dále pak při vyhodnocování výškopisu THM
využívají použitého astralonu, z kterého je smyta kres-
ba a tím ušetřili 450 kusfi astralonu u dvou oddílů pro-
vo~u, což činí 27 000 devizových Kčs. Právě v těchto
dvou zmíněných útvarech mapování a inženýrské geo-
dézie pracuje řada kvalifikovaných odborníkfi, kteří se
svou prací podílejí na výstavbě dfiležitých investic, jako
vodních přechodfi, tunelfi, mostfi, dálkovodfi, sídlišť, dál-
nic a podobně a dávají vznik komplexním racionalizač-
ním brigádám.

Dále pak velkou posilo u JSOU pro nás mladí pracovní-
ci jak z vysokých, tak prfimyslových škol, kteří přichá-
zejí do našich kolektivfi s velkým pracovníII.I elánem:
který v nejvyšší míře podporujeme. Tito mladl soudruzl
jsou přijímáni do brigád socialistické práce, jsou zapo-
jováni do prací v SSM, v odborech a v neposlední řadě
v ZD KSČ.

Dovolte mi, abych ukončil svfij příspěvek slovy s. ře-
ditele brněnského podniku na celopodnikovém aktivu
pracovníkfi podniku k závěrům XV. sjezdu KSČ v Práči -
u Znojma: "Je věcí nás všech, našich brigád socíalistic-
ké práce, komplexních racionalizačních brigád, zlepšo-
vatelfi, odborářských a mládežnických funkcionářfi a
členfi podnikových organizací, naplnit činy, myšlenky
a plány, o nichž jsme přesvědčeni, že vedou vpřed k cí-
lfim vytyčeným XV. sjezdem KSČ."

Lubomír Kračovsk/Í,
Geod~zie, n. p., Brno

Nová technika v provozu mapování

Období 5. pětiletky bylo pro nás geodety významné
mimo jiné rychlým nástupem mechanizace a automati'
zace do mapovacích prací. Tak jako ve všech podni-
cích resortu, tak i u nás v n. p. Geodézie. Opava, je už
samozřejmostí číselné zpracování velkoměřítkových map
pomocí počítače a automatického kreslicího stolu. Mě·
řické práce v terénu jsou racionalizovány uplatněním
fotogrammetrických metod a motorizace. Roste počet
a využití elektrooptickýchdálkoměrfi.
Jsme však teprve na začátku úplné automatizace ma-
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povacích prací. Je potřeba neustále zdokonalovat tech-
nologické postupy, učit se využívat nejnovější techniku,
učit se organizovat a řídit v těchto nových podmínkách.
Vesměs všechny závody a kolektivy, tak i náš kolektiv

provozu mapování, svým závazkem v odpověď na Pro-
volání ÚV KSČ, vlády éSSR, [ÚROa ÚV SSM k XV. sjez-
du KSČ při vstupu do 6. pětiletky prokazuje,· že se zto-
tožňuje s politikou strany a je výrazem pracovní obě-
tavostia odhodlání zvládnout překážky, zvyšovat pro-
duktivitu, efektivnost a probojovat nové cesty novátor-
ství, pokrokové vědě a technice. Věda a technika se
tak stává v pravém slova smyslu bezprostřední výrobni
silou. Aby přinášela nové a dokonalejší výrobky, vyty-
čuje si každý rok kolektiv pracovníků našeho provozu
určitý cíl, kterého chce na úseku nové techniku dosáh-
nout. Pro letošní rok to byly cíle: především zvládnout
všechny výpočetní práce při Číselném zpracování na
počítači TESLA 200 v Severomoravském kraji za řízení
výpočtů našimi pracovníky. Za pomoci pracovníků GÚ
Praha jsme tento cíl splnili. Všechny výpočty již pro-
vádíme na některém z počítačů TESLA v Opavě nelJo
v Ostravě.
Dalším cílem pro rok 1976 bylo do číselného zpra-

cování racionálně zapojit mikropoč1tač Compucorp 326.
I tento cíl je již splněn. Compucorp používáme při
opravných výpočtech a při číselném zpracování men-
ších a středně velkých geometrických plánů. Šetříme
tak drahý strojový čas středního počítače. Úkolem pro
letošní rok je organizačně a technologicky zvládnout
plné využití registračního elektronického tachymetru
AGA 700. Počáteční potíže, zejména organizačního cha-
rakteru, jsou překonány, AGA 700 je využíván naplno.
V současné době je nasazen na měření delimitační čáry
mezi lesním a zemědělským půdním fondem v okrese
Šumperk. V oddíle přípravy dat se pak provádí kon-
verze a výpočet děrných pásek.
Další úkol letošního roku je instalovat a postupně

plně využít nový univerzální fotogrammetrický vyhodno-
covací stroj Stereometrograf F s registračním zařízením

Coordimetr F. Stroje jsou instalovány, Steroometrograf
využíván ve dvou směnách.
To byly úkoly letošního roku. Blíží se však nový rok

a s ním i další nové úkoly na úseku rozvoje techniky.
Hlavním naším cílem pro rok 1977 je dosáhnout pod-
statného snížení lidské práce i nákladů na strojový
čas automatizačních prostředků na zpracování jednoho
bodu.
Automatizovaným způsobům jsme se až do letošního

roku teprve učili. Za těchto podmínek byla spotřeba
lidské práce i času počítače značně vysoká. Příští rok,
kdy všechny základní technologické postupy již bu-
dou zvládnuty, bude pro nás ve znamení boje za zvý-
šení efektivnosti automatizovaného zpracování. Důleži-
tým pomocníkem při tomto úsilí nám budou výkonové
normy, které se v současné době dokončují. Nemalým
úkolem příštího roku bude i zvládnutí stolního progra-
movatelného kalkulátoru maďarské výroby EMG 666. Vě-
da a technika umožňují automatizaci výroby a tím i zmd-
nu v řízení výrobního procesu, v němž se mění náplň
lidské práce. Člověk tak uplatňuje své schopnosti
v podmínkách, předpokládajících neustálé zvyšování
znalostí a rozšiřování odborné kvalifikace.
Naše základní organizace ROH se aktivně zúčastňUje

úsilí na úseku rozvoje techniky. K dobrým výsledkům
odborářské činnoSti v letošním roce patří uskutečnění
závodní školy práce, ukončení dvouletého cyklu školy
socialistické práce, převzeU strojů do socialistické péče
pracovníků a rozvoj iniciativy pracujících. Máme za to,
že mezi vědeckotechnickým pokrokem a pracovní ini-
ciativou je velmi úzká závislost. Každá tvůrčí práce,
tedy práce vědce a technika, je výsledkem iniciativy,
bez níž by se nedala uskutečnit - je vlastně její kon-
kretizací. Jsme připraveni zvládnout řízení dobrými or-
ganizátory, výrobu odborně zdatnými techniky, bez
nichž by sebedokonalejší výrobní zařízení bylo jen
mrtvou hmotou.

Jitka Volnd,
Geodézie, n. p., Opava

Určení poloměrů izometrických čar
v kuželovém zobrazení ČSSR

Článek obsahuje řešení dílčí úlohy v diplomové
práci autorky "Studie redukcí měřených délek do čsl.
trigonometrické sítě". Vytvoření analytické a nume-
rické řady pro výpočet poloměrů .izometrických čar
(stejného délkového zkreslení) v kuželovém zobrazení
vedlo také k rozšíření a zpřesnění řad pro výpočet
délkového zkreslení. Výsledky studia byly aplikovány
na Křovákovo zobrazení ČSSR a umožňují zákres
izometrických čar do triangulačních listů nebo map
při metrové přesnosti jejich poloměrů.
Měřítko kuželového zobrazení koule je dáno rovnicí

R sinŠom=----,
rcosŠ

R=Rotg ••(~O +45o)ctg ••(: +45°), (2)

Zde R je poloměr obrazu kartografické šíí'ky Š (a sou-
časně izometrické čáry), základní šířka Šo = 78°30',
r je poloměr Gaussovy koule, n = sin Šo, Ro=
= 0,9999r. ctg ŠO' Rovnice (1) byla v učebnici [1]
rozvedena v mocninovou řadu do 5. stupně

k k AR2 kt AR3
m = + 2r'2 LI - 6r'3 LI +

+ 2~'4 (1 + 3t2
) LlR4 - 2~:'5 (1 + 2t2

) LlR5
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Zde k = 0,9999, 1" = kr, f).R = R-Ro, t = tgŠo. Tam-
též je připojena i příslušná numerická řada. Hodnoty
R = I(S), m = g(S) a m = h(R) jsou tabelovány
v literatuře [2], [3].

Povlovný průběh měřítka m, zejména v širokém
okolí základní rovnoběžky So, s malými tabulkovými
diferencemi znemožňuje vypočíst zpětnou interpolací
poloměry R s metro vou přesností k hodnotán m.
Složitý vztah (2) nedovolil vytvořit přijatelnou jedno-
duchou rovnici pro funkci R = I(m). Zbývalo odvodit
analytickou a numerickou řadu pro tuto funkci inverzí
řady (3). Pro úplnou mocninovou řadu

x = b1y + b2y2 + ... + b"y" , (5)

kde koeficienty

v děliteli obsahují vesměs mocniny prvního koeficientu
a1• V našem případě a1 = O a tato inverze se nedala
použít. Po marném pátrání v literatuře po inverzní
řadě k řadě typu (3) byla její inverze provedena po-
stupnou aproximací. Zavedena byla zjednodušující
symbolika

in = m - 0,9999 = Y , L1R2 = X , (6)

takže řada (3) dostala postupně zobecňovaný tvar

iii = a2L1R2 - aaf1R3 + a4LJR4 - asLJR5(+ a6LJR6)
(6)

y = a2x - a3x3/2 + a4x2- a"x5/2 + a6x3 ' (7)

Aproximace probíhala tak, že do její základní rovnice

I a3 a4 a (a)x = -y + _X3/2 __ · x2 + _5 x5/2 __ 6 x3
a2 a2 a2 a2 a2

se dosazovala předchozí aproximace s při bráním vždy
dalšího členu o jeden stupeň vyššího:

II. x=-y,
a2 .

x = -.!.... y (I +~ y1/2)
a2 a~/2'

V třetí a dalších aproximacích bylo již nutno používat
rozvoje binomických řad (I + z)". Pátá aproximace
dala inverzní řadu

Přibližný výpočet předposledního členu (koeficient a6
v posledním členu zatím není znám) dal maximálně
(na okraji ŮSSR, kde y = in = 24.10-5) 4 m2 a bylo
možno aproximaci ukončit. Odmocnina řady (9) se
provedla opět rozvojem binomické řady (1 + Z)1/2
s výsledkem

V- I a± x= ±LJR = ±_y1/2+_3 y +
ai/2 2a~-

± ~ (5a~-4a2a4)y3/2+ 2
1
" (2a~ - 3a~a:fl4 +8a2 a2

2 2 I 4 2+ a2a,,)y ± 128ai3/2 (23Ia3 - 504a2a3a4 +

+ 224a~a3a" + Il2a~ai - 54a~a6)y"/2

Řady (9) a (10) dávají obecnou inverzi řad typu (6),
resp. (7). Podle přibližného výpočtu dal poslední
mnohočlen bez posledního členu na okraji ŮSSR
2 metry. To svědčilo opět o dostatečném stupni apro-
ximace, ale vedlo též k domněnce, že dosud neurčený
koeficient a6 může jeho hodnotu stejným řádem ovliv.
nit. Jeho numerická hodnota by se dala vypočíst
empiricky - ke zvolené okrajové šířce Š vyjmout
z tabulek [2] hodnotu R, podle rovnice (1) vypočíst
přesnou hodnotu měřítka m a podle neúplné řady (3)
její "neúplnou" hodnotu m' a z jejich rozdílů a6 =
= (m - m'): LlR6. Protože řada (3) i k ní inverzní
řada (10) mají obecnolJ. a důležitou platnost u kuželo.
vých zobrazení, bylo rozhodnuto odvodit analytický
výraz koeficientu a6•
Jako jediná výchozí řada s dostatečným počtem

členů byla zde řada pro funkci R = 1 (Š), rozvedena
již Křovákem (Návod A):

LlR = - 1" {LIŠ + 2..LlŠ3 + _t_LJS4 +6 24

+ I~O (5 + 3t2) LIŠ" + 2:0 (7 + 4t2)LJS6 + ...}
(II)

Provedena byla její inverze podle (4) s výsledkem:

LIš = - +LJR + 6~/3 LJR3 - 2;1"4 LJR4-

__ 1_ (5_ 3t2)LJR" + _t_ (7_ 6t2)LJR6
1201"5 3601"6

(12)

_~ = sin So Ro + LJR = cos Bo (I +~ LlR)
k ~ oosŠ CMŠ ~

(13)

Zbývá rozvést funkci cos S-I = cos(Šo + LJŠ)-l v Tay-
lorovu řadu:

cos S-I == cos Šol {I + tLJš + ~(I + 2t2)LJŠ2 +

+ ~(5 + 6t2)LJŠ3 + 2~ (5 + 28t2 + 24t4)LJŠ4 +
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m 1 I R,

1-
mm/km I m +d,

R,

I
100

d.

99,5
1298039

m d,
~

99
1304425 6386 1 298039

+d,

98
1 307073 2648 3738

- 97
1 310821 3748

1291 664 6375

- 96
1 313699 2878 870

1289036 2628 3747

- 95
1 316 127 2428 450

1 285299 3737

.- 94
1 318267 2140 288

1282442 2857 880

- 93
1 320204 1937 203

1280035 2407 450

- 92
1321985 1781 156

1 277 915 2120 287

- 91
1323644 1659 122

1276000 1915 205

- 90
1 325202 1558 101

1 274239 1761 154

- 89
1326677 1475 83

_ 1 272602 1637 124

- 88
1328080 1403 72

1 271 064 1538 99

- 87
1329421 1341 62

1 269 610 1454 84

- 86
1330707 1286 55

1268228 1382 72

- 85
1 331 946 1236 50

1266908 1320 62

- 84
1 333 141 1195 41

1265642 1266 54

- 83
1334298 1157 38

1 264425 1217 49

- 82
1 335419 1121 36

1263250 . 1175 42 \

- 81
1336508 1089 32

1262115 1135 40

- 80
1337567 1059 30

1 261 015 llOO 35

- 78
1338599 1032 27

1 259947 1068 32

- 76
1 340589 1900

1258909 1038 30

- 74
1342492 1903 87

1257897 1012 26

- 72
1344317 1825 78

1255949 1948

- 70
1 346074 1757 68

1254088 1861 87

- 68
1 347771 1697 60

1252305 1783 78

- 66
1 349412 1641 56

1250589 1716 67

- 64
1351004 1592 49

1248934 1655 61

-62
1 352549 1545 47

1 247335 1599 56

- 60
1 354053 1504 41

1245785 1550 49

- 58
1 355519 1466 38

1244281 1504 46

- 56
1356949 1430 36

1242819 1462 42

- 54
1358345 1396 34

1 241396 1423 39

- 52
1359711 1366 30'

1240008 1388 35

- 50
1 361 047 1336 30

1238653 1355 33

- 48
1362357 1310 26

1237329 1324 31

- 46
1363641 1284 26

1236034 1295 . 29

- 44
1364901 1260 24

1234767 1267 28

--:- 42
1366138 1237 23

1233525 1242 25

- 40
1367353 1215 22

1232307 1218 24

- 38
1368548 1195 20

1231 111 1196 22

- 36
1369724 1176 19

1229938 1173 23

- 34
1370881 1157 19

1228784 1154 19

- 32
1372021 1140 17

1227651 1133 21

- 30
1373143 1122 18

1226535 1116 17

- 25
1 374250 1107 15

1225437 1098 18

- 20
1376950 2700

1224357 1080 18

- 15
1379564 2614 86

1223292 1065 15

- 10
1382098 2534 80

1220696 2596

- 5
1384561 2463 71

1 218 187 2509 87

O
1386957 2396 67

1 215 757 2430 79

5
1389292 2335 61

1 213400 2357 73

10
1391571 2279 56

1 211 108 2292 65

15
1393797 2226 53

1 208877 2231 61

20
1 395974 2177 49

1206703 2174 57

25
1398106 2132 45

1204582 2121 53

30
1 400 194 2088 44

1202509 2073 48

35
1402242 2048 40

1200482 2027 46

40
1404252 2010 38

1 198499 1983 44

45
1406226 1974 36

1 196555 1944 39

50
1 408 166 1940 34

1 194650 1905 39

60
1 410074 1908 32

1 192780 1870 35

70
. 1413798 3724

1 190945 1835 35

80
1417411 3613 111

1 189142 1803 32

90
1420921 3510 103

1 185627 3515

100
1424338 3417 93

1 182225 3402 113

no
1427668 3330 87

1 178923 3302 100

120
1 430919 3251 79

1175715 3208 94

130
1434095 3176 75

1172594 3121 87

140
1 437 202 3107 69

1 169553 3041 80

150
1440244 3042 65

1 166586 2967 74

1443 ..226 2982 60
1 163689 2897 70

1160856 2833 64

1 158084 2772 61

1976/309



Geodetický a kartografický obzor
310 ročník 22/64, číslo 11/1976

Tabulka pro výpočet korekcí z druhé tab. diference L1= (~) dz, kde k je díl kroku. Korekce zvětšuje hodnoty

R1 a zmenšuje Rz.

(;)
+ 1~0 (61 + UiOt2 + 120t4)LlŠ5 +

+ 7~0 (61 + 662t2 + 1320t4 + 720tS)LlŠS}

Po dosazení této řady do rovnice (13), vyjádření moc-
nin LlŠk mocninami řady (12) a po sloučení dostaneme
výslednou rozšířenou analytickou řadu pro měřítko
kuželových zobrazení koule:

+ 2:r14 (1 + 3t2)LlR4 - 20~'5 (1 + 2t2)LlR5 +

+ 72~r'S (1 + 37t2 + 60t4)LlRS (15)

Dosazením číselných hodnot koeficientů dostan~me
numerickou řadu, kde byl také rozšířen počet des.
míst:

m = 0,9999
+ 0,0001 2282 2036 LlR2

315 4041 LlR3
+ 184753 LlW (16)

11464 LlR5
+ 740LlRs

56 LlR7

Zde LlR je ve stovkách km, poslední koeficient a7 byl
určen empiricky dvojmo způsobem již dříve uvedeným
pro možné určení koeficientu as' Člen asLlRs se uplatňu-
je v hodnotách měřítka m na okrajích tabulek v [3]
hodnotou až 8.10-9 a ovlivnil by zaokrouhlování na
tamní 8. des. místo. Člen a7LlR7 činí až 7.10-10 a prak-
ticky se neuplatní. Dosazením koeficientů a. v řadě
(15) do řady (10) dostaneme analytickou řadu pro
poloměry izometrických kružnic R = Ro + LlR:

1 (2 )8/2 t( 2 )z=f 72 (3 + 4t2) k m + 1080 (9 + 13t2) km ±

1 (2 )Ó/2}± 51 840 (243 + 360t2 + 48t4) km (17)

kde k = 0,9999, r' --' 63,8006554 (ve stovkách km),
t = tg Šo' Numerické hodnoty koeficientů b. v řadě

(17) byly vypočteny z řady (10) i v řadě (17), dokonalý
souhlas potvrdil i správné odvození řady (17). Početně
je výhodné zavést veličinu

která na ú~emí ČSSR nabývá hodnot od O do 2,4.
V následující řadě vyjdou výsledné poloměry R
v metrech:

± R = 1298 039,005
± 90 232,264 M1/2
+ 1045,405 M
± 24,976 M3/2 (19)
+ 0,375M
± 0,003 Mó/2

Poslední člen proti původním odhadům činí na území
ČSSR maximálně jen 3 cm a dá se zanedbat. V po-
sledním mnoho členu řady (10) totiž poslední člen re-
dukuje o dva řády asi dvoumetrový součet ostatních
členů. Z řady (19) byla vypočtena připojená tabulka
poloměrů R. Krok byl po skupinách volen tak, aby se
při interpolaci milimetrových hodnot zkreslení m-
- llkm neuplatnila třetí tabulková diference.

Při grafické konstrukci izometrických čar použijeme
vztahu

Můžeme např. použít zakreslené čtvercové sítě X =
= konst. Y = konst., volit hodnoty Y a počítat k nim
příslušné hodnoty X. Přesná konstrukce se provede
pro jednu čáru, pro ostatní se využije jejich vzájemná
rovnoběžnost.

[1] BÓHM, J.: Vyšší geodézie II, Praha 1966

[2] KŘOVÁK, J.: Zobrazovací tabulky, II. díl, Praha
1928

[3] HAUF, M. - KR PATA, F.: Základy elektronických
metod v geodézii, Praha 1975

Lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.
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i.< přesnosti lokální sítě Praha

V čísle 6/76 GaKO byl uveřejněn článek [2] "Lokální
síť Praha". V následujícím je v návaznosti na před-
chozí článek uveden rozbor dosažených výsledků a zá-
věry pro geodetickou praxi.

1. l\lěřené veličiny

Bylo změřeno celkem 56 délek laserovým d41koměrem
AGA 8 (jedna strana určena z rozdílu dvbu délek),
z toho 22 délek v síti I. řádu (průměr 11,5k$) a 34 dé-
lek II. řádu (průměr 6,2 km). Použitím aparátu uve-
deného v [1] jsme dospěli k tomuto přehledu základ.
ních kritérií (ve shodě s [6]):

I. řád II. řád celá síť mm/km
11,5 6,2 8,3průměrná délka (km)

střední nahodilá chyba
jednoho měření (s), mm
střední systematická
chyba dne (sc), mm .
střední úplná chyba
průměru ze dvou dní
(mx), mm ....
její hodnota v mm/km

7,5
0,67

Dva dny tedy nepostačily k do-
konalé eliminaci systematické denní
chyby vzhledem ke ztíženým topo-
grafickým a klimatickým pomě-
rům v Praze.

4,7
0,76

6,0
0,72

Výsledky vyrovnání (viz dále)
však ukázaly, že výsledná přesnost
je dostačující.

Bylo dále mereno 110 smeru
a uzavřeno tak 70 trojúhelníků.
Střední chyba měřeného směru z Fe-
rrerova vzorce -+

znamená změnu polohy koncového
bodu asi 2,4 mm/km, což odpo.
vídá relativní přesnosti 1 : 400000.

Studijní geometrické vyrovnání (jen
směry, nikoliv délky) dalo jednot-
kovou chybu z vyrovnání mo
= 0,78" (1: 260 000), což je
hodnota překvapivě vysoká.

Zatím nelze nalézt uspokojivé vy- +
světlení pro takový vzrůst střední chyby.
Zřejmě jsou to mj. velmi nepříznivé kli.
matické podmínky v Praze, které ještě
více než u délek působily při měření směrů.

Skutečností zůstává, že jak apriorní střední chy-
by, tak jejich aposteriorní hodnoty ze studijních va-
riant vyrovnání jsou více než třikrát větší u směrů než
u délek.

Ing. Miloš Cimbilnik, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha

Volba jednotlivých variant, způsob výpočtu a střední
chyby ve směru z vyrovnání jsou uvedeny v [2],
odst. 4.5.

Protože se ukázalo před i po vyrovnání, že délky
mají asi trojnásobnou přesnost, budeme kvalitu sítě
v celku i v detailech posuzovat převážně podle cha-
rakteristik přesnosti délek.

V následující tabulce jsou uvedený základní in-
formace o jednotlivých délkách, z nichž prvých 55 bylo
přímo měřeno a další čtyři byly vypočteny z vyrovna-
ných souřadnic sítě.

g. 2 3 5 8 7 I 9 1DlsI I I I I I I I I

V("

• p,s 1,0 ' 1,5 2,0 III!'t'. nt·
II, .' • •• oe ..

Obr. 2
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7 ... ma (mm/km) - táž střední chyba vyrovnané
délky, v milimetrech na km

8 ... K ... relativní střední chyba vyrovnané délky:
1:K.103 .

Poznámka: Opravy z vyrovnání v (mm/km), sloupec 4
v tab. 1, jsou též graficky vyznačeny v [2] na obr. 1.
Na obr. 2 jsou vyznačeny hodnoty ma (mm/km), slou-
pec 7 v tab. 1.

Z tabulky je zřejmé, že pouze u jedné z oprav krát-
ké strany (2,89 km) je její relativní hodnota 1 : 200000,
u ostatních jsou hodnoty lepší než 1 : 300 000, a to
většinou o hodně lepší.

i Relativní střední chyba vy-
rovnané délky, jejíž velikost ne-
měla být horší než 1 : 300 000, je ve
všech případech lepší než 1 : 500000,
a to opět většinou o hodně lepší.

Přesto, že vyrovnání sítě pouze
z délek dávalo ještě o něco příznivější
relativní střední chyby z vyrovna-
ných délek, bylo rozhodnuto ve·
prospěch varianty Rsoo mimo jiné
proto, že trilaterační síť má pouze
24 nadbytečných veličin, zatímco
varianta Rsoo má 117 nadbyteč-
ných veličin. Vyloučení úhlového
měření by se mohlo zvlášť nepří-
znivě projevit na okraji sítě, kde je
určení polohy bodu pouze z délek
značně nejisté. Měření směrů zde za-
jišťuje polohu bqdu ve směru kolmém
k měřené délce.

Pro výpočet relativní střední
chyby vyrovnané délky bylo po-
užito váhových koeficientů, které
byly vypočteny současně s vlastním
vyrovnáním sítě. Váhu funkce vy-
rovnaných veličin QF vypočteme
takto:

8 = 80 - cos (X dX1 - sin (X

dYl + cos (X dX2 + sin
IX dY2

F =ax
kde vektor
a = [- cos (X sin a + cos

IX + sin (X]

a váhový koeficient
Q:1"~.c aQxaT
kde

lQXIXl QXIYl QXIX2 QXIY2]

Q _ QYIYl QYIX2 QYIY2 _

X - QX2X2 QX2Y2 -

Q'l/I'l/I

lQll .Q12 Q13 Q14]+ Q22 Q23 Q24
Q33 Q34

Q44
aQ", = [~aiQil> ~aiQi2' ~aiQi3' ~aiQi4]

Q)/ = aQ",aT = ~ai ~aiQii
j i

.V tabulce je

1 . . . pořadové číslo
2 d - délka v kilometrech
g v - oprava z vyrovnání, v milimetrech
4 v (m/km) - táž oprava, v milimetrech na kilo-

metr
5 ... K ... relativní oprava: 1: K.103; např. hodnota

K = 600 znamená, že relativní oprava v: d =
= 1 : 600 000.

6 ... ma - střední chyba vyrovnané délky, v .mili-
metrech

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8

1 1,7 + 1,38 +0,79 1262 3,19 1,83 546
2 2,8 + 14,43 +4,99 200 4,64 1,61 623
3 3,2 - 1,66 -0,51 1958 5,67 1,74 573
4 3,7 + 0,21 +0,06 17690 6,27 1,69 592.
5 4,4 - 0,22 -0,05 20132 7,88 1,78 562
6 4,5 -13,75 -3,05 328 4,80 1,07 938
7 4,8 + 7,93 +1,65 607 7,23 1,50 666
8 4,8 -11,73 -2,42 414 7,02 1,44 692
9 4,9 + 0,97 +0,20 5118 7,58 1,53 654
10 5,0 - 2,18 -0,44 2293 7,82 1,56 641
11 5,3 - 4,52 -0,S4 1 185 6,79 1,27 788
12 5,3 + 6,91 +1,28 778 7,84 1,46 686
13 5,8 ,- 5,67 -0,98 1025 . 8,42· 1,45 690
14 6,1 + 8,84 +1,44 696 6,43 1,04 957
15 6,3 -10,91 -1,73 577 7,16 1,14 880
16 6,3 + 1,20 +0,19 5247 6,57 1,04 958
17 6,5 + 2,26 +0,35 2875 9,54 1,47 680
18 6,5' - 4,13 -0,63 1583 6,85 1,05 955
19 6,5 - 2,77 -0,42 2368 9,88 1,51 664
20 6,6 +11,15 +1,68 596 7,58 1,14 877
21 6,6 + 2,77 +0,41 2415 9,24 1,38 725
22 6,7 + 7,82 +1,16 861 8,08 1,20 833
23 6,8 + 9,03 +1,32 759 11,33 1,65 605
24 6,8 - 3,87 -0,56 1779 7,29 1,06 943
25 7,0 -11,22 -1,60 625 6,95 0,99 1008
26 7,2 - 0,58 -0,08 12 502 7,62 1,05 952
27 7,4 ~ 7,29 -0,98 1023 8,16 1,09 917
28 7,5 - 0,04 -0,01 188950 11,55 1,53 654
29 7,6 - 2,59 -0,34 2936 9,19 1,21 826
30 7,7 -21,20 -2,73 367 7,64 0,98 1020
31 8,0 - 0,27 -0,03 29841 9,33 1,16 862
32 8,1 -14,95 -1,84 543 14,60 1,80 556
33 8,4 + 14,11 +1,67 600 6,83 0,81 1239
34 ·8',4 + 7,19 +0,85 I 179 8,75 1,03 968
35 9,1 -13,85 -1,51 661 11,29 1,23 813
36 9,2 -14,19 -1,53 653 .7,77 0,84 1190
37 9,6 - 5,26 -0,54 1843 8,83 0,91 1098
38 9,9 + 7,95 +0,80 1256 8,22 0,82 1220
39 10,0 + 0,71 +0,07 14 161 17,37 1,73 579
40 10,1 + 7,83 +0,77 1295 8,26 0,82 1227
41 10,6 - 5,28 -0,50 2011 11,85 1,12 896
42 10,8 + 4,92 +0,46 2196 15,78 1,46 684
43 11,3 -10,05 -0,88 I 130 10,99 0,97 1033
44 11,7 + 0,12 +0,01 97767 9,88 0,84 1190
45 11,9 ---;011,45 -0,96 1040 10,07 0,85 1176
46 11,9 - 2,17 -0,18 5517 12,70 1,06 943
47 12,6 +21,61 +1,71 586 8,48 0,67 1493
48 12,6 + 16,91 +1,33 750 12,02 0,95 1055
49 12,8 + 0,89 +0,07 14408 8,15 0,64 1573
50 12,8 -10,08 -0,78 1276 10,68 0,83 1204
51 12,9 +27,83 +2,14 467 19,43 1,50 669
52 13,4 - 3,57 -0,27 3754 13,90 1,04 964
53 14,1 . + 5,65 +0,40 2509 10,55 0,74 1344
54 14,8 +12,09 +0,81 1228 9,29 0,63 1598
55 15,1 - 3,32 -0,22 4;562 13,63 0,90 1111
56 22,1 - - - 15,00 0,68 1477
57 2;3,4 - - - 17,31 0,74 1356
58 25,~ - - I - I 14,15 0,56 1792
59 28,3 - - - 18,52 0,65 1530
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Vektor <1 = [-0,86105; -0,83698; +0,99170;
-1,02633; -0,13065; +1,86331].10-4

0,4204 -0,4995 -0,1134 -0,0824 0,2674 -0,0549
1,0860 0,2438 0,1689 -0,4397 0,1456

0,0980 0,0368 -0,1025 0,0278
0,0632 -0,0724 0,0311

0,2687 -0,0495
0,0847

Příklad: Strana d = 4,5 km, varianta Rsoo'

Vektor <1 = [- 0,06694, +0,99776, +0,06694,
-0,99776]

[

0,4247 -0,0868 -0,1735 -0,1422]
Q = 0,1702 0,0454 0,0669 104
'" 0,1402 0,0548 .

0,1357

<1Q", = [0,01523, 0,11192, 0,011 62, -0,05546].104

Q]!' = <1Q",<1T = 0,16676.104, VQF = 0,4084.10\

mel = mO.QF = 2,062.10-4.0,4084.102 = 0,00842 m

mel : d = 1,87mm/km ... 1 : 535000

u téže délky (č. 6) vyšlo u konečné varianty Rsoo:

mel = 4,80 mm; mel: d = 1,07mm/km; 1: 938000

Analogicky byla odvozena střední chyba vyrovnaného
úhlu a v některých případech vypočteny odpovídající
numerické hodnoty:

Po výpočtu parciálních derivací a malé úpravě:

dw = (L1~12_ L1;lS) dX1+(_ L1~12+ L1~lS)dYl+
Sn S" Sn S"

( L1Y12) (L1X12)+ - -2- dX2+ -2-· dY2+
S12 S12

j

+(L1Y1S)dX +(_ L1X1S)dY
S~s s sis s

Složky vektoru <1, tj. koeficienty u dXi,dYi, jsou tedy
známy, maticeQ", (6,6) se vypíše z výsledkú vyrovnání
a váha funkce vyrovnaných veličin je opět (exT je
transponovaný vektor)

Qp = exQ",exT

exQ", = [-0,10903; -0,08169; +0,01820; -0,03138;
-0,01691; +0,08535]

= mO.FJF = 2,256.10-4.0,6114.10-2 =
1,379.10-6

m;': = mro.@" = 0,284"

Pozn.: U varianty Rsoo: m;': = 0,335"
U varianty Rsoo: m;': = 0,225/1

Pro některé úhly byly u variant Rsoo, D a Rsoo
vypočteny střední chyby vyrovnaných úhlů a sesta-
veny do tabulky č. 2, kde značí:

1. .. pořadové číslo úhlu w .
2 střední chyba úhlu m;': u varianty R300
4 m;': u varianty D (pouze z délek)
4 m:'; u varianty Rsoo

Střední chyby vyrovnaných délek byly studovány
v závislosti na vzdálenostech mezi odpovídajícími bo-
dy. Byly vypočteny koeficienty vyrovnávacích křivek
metodou aproximace empirických funkcí.

Byly zvoleny tři typy funkcí:

m = ao+ a1d
m = Co + ~d + c2VJ
m = bo + b1d + b2d2

Byly vypočteny koeficienty ai, bi, Ci pro varianty
Rn, R300 a Rsoo a u každé křivky byla vypočtena jed-
notková střední chyba

mo = V [vv] ,
n-k

kde n je počet všech studovaných středních chyb
a k je počet hledaných konstant (n = 59, k = 2 nebo
k =3).

V přehledně sestavených rovnicích vychází m
v milimetrech a délka d v kilometrech:

Rn: m = + 3,34 + 0,527d mo = 6,45mm
R300: m = + 8,24+ 0,779d 4,42
R800: m = + 5,01+ 0,495d 2,34

Rn: m = -10,69 - 0,770d + 8,846Vi
R300: m = - 3,55 - 0,311d + 7,431Vd
Rsoo: m = - 2,34- 0,184 d + 4,632Vd

6,38
4,33
2,26

Rn: m = - 1,28 + 1,418d - 0,0323d2

R300: m = + 4,66 + 1,468d - 0,0250d2

Rsoo: m = + 3,05 + 0,873 d - 0,0137 rJ,2

6,36
4,33
2,28

K předchozím rovnicím výslov-
ně podotýkám, že nejde o analy-

.104 tické vyjádření přesnosti měření
v závislosti na měřené délce. Stu-
dované střední chyby vyrovnaných
veličin jsou produktem konfigurace
sítě, prvkú, které byly v síti měřeny

a jejich váze. Kvalita měření samotného je vyjádřena
jednotkovou střední chybou z vyrovnání, která je pak
násobena odmocninou z vá'hového koeficientu QF'

U předchozích rovnic je uvedeno kriterium roz-
ptylu hodnot středních chyb kolem vyrovná.vací
křivky. U všech tří typú křivek je výrazně menší mo
u variantyR80o, a to i ve srovnání s variantou Rn,
která má jinak výsledné parametry velmi příznivé.

V tabulc~ 1jsou rovněž uvedeny opravy z vyrov-
nání.
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1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8

1 10,8 + 4,9 +35 +39,9 +0,46 +3,24 +3,69
(2200) (310) (270)

2 10,6 - 5,3 -15 -20,3 -0,50 -1,41 -1,91
(2000) (700) (500)

3 9,6 - 5,3 .+ 7 +1,7 -0,54 +0,72 +0,18
(1 800) (1 (00) (5700)

4 14,8 +12,1 + 2 +14,1 +0,81 +0,13 +0,95
(1200) (7 (00) (1 100)

5 12,6 +21,6 -14 + 7,6 +1,71 -1,11 +0,60
(600) (900) (1 700)

6 12,8 + 0,9 -7 - 6,1 +0,07 -0,55 -0,48
(14400) (1800) (2 100)

7 6,3 -10,9 + 4 - 6,9 -1,73 +0,63 -1,10
(600) (1 600) (900)

1 2 3
I 4

" " "m", m", m",
Raoo RD R800

1 0,533 0,379 0,421
2 0,648 0,464 , 0,529
3 0,605 0,452 ,;\l 0,504
4 0,530 0,424 0,461
5 0,555 0,226 0,269
6 0,352 0,259 0,266
7 0,518 0,229 0,337
8 0,467 0,105 0,413
9 0,374 0,190 0,254

10 0,326 0,207 0,251
11 0,264 0,152 0,193
12 0,396 0,253 0,255,
13 0,836 0,378 0,207
14 0,461 0,301 0,362
15 0,526 0,405 0,426
16 0,441 0,250 0,312
17 0,425 0,295 0,336
18 0,464 0,262 0,344
19 0,467 0,432 0,418
20 0,303 0,151 0,228
21 0,249 0,116 0,177
22 0,265 0,160 0,197
23 0,222 0,275 0,159
24 0,263 0,223 0,209
25 0,558 0,680 0,649
26 0,338 0,196 0,228
27 0,241 0,121 0,152
28 0,344 0,191 0,236
29 0,616 0,778 0,606
30 0,602 0,550 0,548
31 0,510 0,304 0,388
32 0,540 0,528 0,498
33 0,377 0,426 0,340
34 0,313 0,284 0,270

Průměr oprav:
[v] : n = +0,072 mm

Průměrná oprava:
[lvIJ: n = 7,30 mm (0,97 mm/mk)

Střední oprava:
V[vv] : n = 9,54 mm (1,33 mm/km)

Dalším kriteriem přesnosti S - Praha jsou vý-
sledky kontrolního měření délek, provedeného na
podzim 1974 katedrou Vyšší geodézie FS ČVUT. Bylo
měřeno 7 délek laserovým geodimetrem AGA S (č.
SO177), každá v jednom dnu ve 4 sériích.

Výsledky jsou shrnuty v přehledné tabulce č. 3:

Tabulka 3

1 2 3 4

" " "ID", m", m",
Raoo RD Rsoo

35 0,348 0,285 0,298
36 0,471 0,398 0,391
37 0,491 0,147 0,371
38 0,511 0,440 0,434
39 0,491 0,418 0,429
40 0,336 0,174 0,212
41 0,565 0,378 0,443
42 0,358 0,162 0,283
43 0,514 0,341 0,414
44 0,602 0,493 0,529
45 0,466 0,313 0,362
46 0,430 0,259 0,316
47 0,452 0,319 0,354
48 0,359 0,158 0,224
49 0,406 0,269 0,522
50 0,344 0,313 0,301
51 0,429 0,349 0,375
52 0,491 0,372 0,404
53 0,563 0,408 0,459
54 0,437 0,219 0,294
55 0,446 0,322 0,359
56 0,455 0,313 - 0,345
57 0,497 0,373 0,402
58 0,578 0,513 0,513
59 0,547 0,366 0,432
60 0,615 0,549 0,561
61 0,599 0,506 0,534
62 0,382 0,321 0,323
63 0,538 0,782 0,535
64 0,545 0,875 0,564
65 0,444 0,452 0,450
66 0,456 0,467 0,413
67 0,657 1,119 0,704

V tabulce 3 je

1 .. , pořadové číslo přeměřované délky

2 ... d ... délka v kilometrech

3 ... VG = d", - dG ... oprava z vyrovnání, v mili-
metrech; d", je vyrovnaná hodnota, dG je hodnota
měřenáGÚ·

4 .•. LI = dG - dK ••• rozdíl měřených délek v mili-
metrech, dK je hodnota měřená katedrou VG
FS ČVUT

5 o •• VK = d",- dK ••• rozdíl mezi vyrovnanou a mě-
řenou hodnotou, "oprava" VK'

6 ... vG(mm/km), v závorce K ...
relativní oprava: l:K .103

7 ... LI (mm/km), v závorce K' ...
relativní rozdíl: 1:K'.103

S ... VK (mm/km), v závorce K" ...
relativní "oprava": 1:K" .103

Průměr oprav (nebo rozdílů) v mili-
metrech:

VG

[v] : n ... +2,57 (+0,23 mm/km)
LI

+1,71 (+0,15 mm/km)
VK

+4,29 (+0,39 mm/km)
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Průměrná oprava (nebo rozdíl) v milimetrech:
VG ~ VK

[lvlJ : n... 8,71 12,00 13,80
(0,78 mm/km) (1,08 mm/km) (1,24 mm/km)

Střední oprava (nebo rozdíl) v milimetrech:
VG ~ VK

V[vvJ : n 10,78 15,87 18,32
(0,97 mm/km) (1,43 mm/km) (1,65 mm/km)

Z tabulky a dalšího je zreJme, ze se výsledky
kontrolních měření velmi dobře shodují jak s naměře-
. nými hodnotami v GÚ, tak s hodnotami vyrovnanými.
Relativní rozdíly jsou pouze u prvé délky I : 300000,
u ostatních jsou vždy lepší, většinou o hodně lepší.
I když měření katedry byla konána jen v jednom dnu
a všechny délky vycházely pouze z jednoho bodu, je
výsledek katedry cennou kontrolou, neboť měř'ení bylo
provedeno za zcela odlišných podmínek: jiný přístroj
a observátoři, jiná roční doba a nezávislý způsob
zpracování.

Označíme

(X, Y) .,. souřadnice v S - JTSK,
(x', y') ... předběžné souřadnice, vypočtené Helmer-

tovou transformací, které převzaly měř'ítko
(i orientaci) S - JTSK,

(x', y') .,. předběžné souřadnice, vypočtené modifi-
kovanou Helmertovou transformaci, které
již mají měřítko (i orientaci) S - Praha,
avšak nejsou ztotožněny v bodě 17,

(x, y) .,. definitivní souřadnice v S - Praha.

v",=x -X,
v~ = x' -X,
V~=X'_X ,

Vy= y- Y
v~= y' - Y
v~= y' - Y

Střední chyba v poloze bodu v S - JTSK (ponechává
se staré měřítko)

I _ ± V [v~v~J + [v~v;Jmd- ------
n

střední chyba v poloze bodu v S - JTSK, jestliže
respektujeme nové měřítko z nového měření

Střední rozdíl v jedné souřadnici mezi S - Praha
aS-JTSK

...:.......:....- V [v",v",J + [vyVyJ
m",y - m", - my - ± 2n

Místní trigonometrická síť Praha byla vybudována,
zaměřena a zpracována způsobem odpovídajícím
současné špičkové úrovni ve světě. Všechna předem
stanovená kriteria byla ve všech případech dodržena
a ve většině případů jsou charakteristiky přesnosti
mnohem příznivější, než bylo požadovnáno.

Byly tak odstraněny prakticky všechny dosud se
vyskytující nedostatky a jsou zabezpečeny nejen
aktuální i dlouhodobé potřeby výstavby metra, ale
i potřeby dalších rozsáhlejších investičních celků.

Poznámka: Již v průběhu zpracování MTSP se
ukázalo, že přesné polygony, zaměřené v poslední době
pro metro, zásadně lépe zapadají do nové sítě než
dříve do S - JTSK.

Způsob, použitý v Praze, může sloužit také jako
ukázka zásadního zpřesnění geodetických polohopis-
ných základů na menším zájmovém území pomocí
speciální lokální sítě, neboť přesné celostátní geodetic-
ké základy jsou zatím omezeny pouze na čs. AGS,
a podrobné bodové pole v S - JTSK již stačí pouze
pro běžné účely technické.
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spracovania reliéfnych máp vrátane máp
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Eugen jurkovič, Ing. Mikuláš Farkaš,

Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Tvorba a vydávanie kartografických diel je ne-
oddelitefnou súčasťoufudskej civilizácie, pretože
prispieva významným dielom k rozvoju spoločnos-
ti, jej kultúrnej a technickej vyspelosti.

Reliéfna mapa ako špeciálny druh kartografic-
kej tvorby má svoje opodstatnenie práve pre svo-
ju názornosť. Prostredie, v ktorom žijeme, sociál-
noekonomické vzťahy, klíma, pofnohospodárstvo,
priemysel, cestovný ruch a pod., sú úzko spaté
s výškovou členitosťou územia a reliéfna mapa
umožňuje nielen názorne študovať tieto zložité
vzťahy, ale byť i modelom pri zámeroch vo vytvá-
raní životného prostredia v tom najširšom poní-
maní.

2. Výroba reliéfnych máp v ČSSR

Prvé pokusy výroby a vývoj tvorby reliéfnych
máp v ČSSR spadá do paťdesiatych rokov. V po-
čiatkoch nebol o možné hoVoriť o ich sériovej vý-
robe, nakofko boli vyhotovované v jedinom exemp-
lári a len vo výnimočných prípadoch vo dvoch až
troch exemplároch. Modely boli ručne adjustované.

Prvé pokusy vyhotoveni a sériových reliéfnych
máp spadajú do r. 1955-56,kedy bola vyrobená
i prvá vákuová skriňa vlastnej konštrukcie.

Ďalší rozvoj ich výroby bol dosiahnutý opatre-
niami organizačno-technického charakteru; ako
sústredenie ich tvorby do jediného podniku v ČSSR;
doriešenie a zdokonalenie techniky termovákuové-
ho tvarovania; vyriešenie potláčania termoplas-
tických fólií na nátlačových a ofsetových tlačiaren-
ských strojoch a pod.

Za viac ako dvadsaťročné obdobie bolo spraco-
vaných takmer 70 titul ov sériovvch reliéfnych
máp vrátane exportu v úhrnom náklade viac ako
300 tis. výtlačkov.

Z hfadiska sp6sobu využívania je možné vyro-
bené mapy rozdeliť do troch skupín:

pre potreby plánovania a projektovania,
pre školy, ako názorné účebné pom6cky,
pre r6zne účely v spoločenskom uplatnení.

Z hfadiska obsahového zarnerania boli to mapy:
fyzické, alebo všeobecnozemepisné
administratívne, alebo administratívno-poli-
tické
tematické, špeciálneho zamerania.

Z hfadiska formátu boli realizované: vefkofor-
mátové, strednoformátové a maloformátové mapy.

Predmetom dosiaf spracovaných reliéfnych máp
bolo najčiastejšie územie štátneho celku, príoad-
ne jeho častí a ďalej svet a jeho jednotlivé kon-
tinenty a to buď na rovinnej, alebo zakrivenej plo-
che.

3. Zvláštnosti redakčno-zostavitefských prác pri
tvorbe reliéfnych máp

Na rozdiel od dvojrozmerných mlip je terén vy-
jadrený trojrozmerovo, je teda potrebné zaober ať
sa aj riešením tvorby modelu.

Redakčná práca na reliéfnych mapách je zame-
raná na výber vhodného podkladového materiálu,
v jeho vyhodnotení a úprave do takej formy, aby
bol použitefný pre ďalšie spracovanie cez redakč-
ný koncept, zostavitefský a vydavatefský originál,
až k finálnemu produktu - výlisku mapy. Pri pro-
jektovaní a vyhotovovaní tvarovacieho modelu ne-
stačí vychádzať len z vrstevníc v mapovom pod-
klade, ale predstavu o zobrazovanom teréne tre-
ba doplniť i štúdiom geomorfologických tvarov,
leteckých snímok, ako i charakteristických profi-
lov a stereoskopického obrazu reliéfu. Získané
poznatky sú základom pre vyhotovenie redakčné-
ho konceptu vyhotovenia modelu, v ktorom je vy-
značený charakter krajiny po geomorfologickej
stránke v makro i mikrotvaroch.

Po preštudovaní literného a grafického mate-
riálu je nevyhnutné spracovať podtobnú projek-
tovú dokumentáciu, ktorá uvádza tieto najd61eži-
tejšie údaje:

horizontálna mierka, čiže mierka polohopisu,
vertikálna mierka, alebo vefkosť prevýšenia,
počet výškových stupňov,
zásady pre generalizáciu terénu a vyhotovenie
modelu,
zásady pre zostavenie obsahu mapy,

- grafická interpretácia obsahu a farebnosť ma-
py.

Náročnou a zodpovednou redakčnou prácou je
systematické slědovanie a usmerňovanie prác vo
všetkých výrobných fázach.

3.1 R o zrn e r y r e I i é f n y c h má p.

V zásade možno hovoriť o troch formátových
skupinách:

mapy vefkoformátové 80 cm X 60 cm a vač-
šie
mapy strednoformátové 42,0 X 31,0 cm a vačšie
šie

- mapy maloformátové, ostatné
Pri stanovení formátu vychádza sa z týchto

hfadísk:
- účel a cief mapy,
- technické možnosti výroby.

Prvé hfadisko signalizuje, že školy, projekčné
organizácie a inštitúcie prevažne žiadajú veJko-
formátové nástenné mapy, príoadne strednofor-
mátové. Zo strany širokei verejnosti sú požiadav-
ky na strednoformátové, ale hlavne na maloformá-
tové, príručné mapy.

Druhé hfadisko núti nekompromisne rešpekto-
mvať formátovú štandardizáciu, ktorá vychádza
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z technických možností. To znamená, že treba
prihliadať na:

formát termoplastických fólií,
na formáty tlačiarenských stroj ov,

- ná možnosti formátovej variability tvarovacích
stroj ov.

3.2 Vel' t i kál n a m i e l' k a - p l' e výš e n i e

Vefmi zodpovednou a náročnou úlohou pri re-
dakčnej práci na reliéfnych mapách je hfadanie
a určenie správnej vertikálnej mierky. Pri tvorbe
reliéfnych máp je treba psychologickú vlastnosť
človeka, tendenciu nadhodnocovať mať na zreteli
a pracujících dalších podnikl'!, kteří se připojili
re, čo znarnená priblížiť sa k mentalite fudského
vnímania priestoru. Vertikálne prevýšenie nie je
len matematickou záležitosťou, ale je to aj psy-
chovizuálny problém.

Vofba vertikálneho prevýšenia závisí na:
horizontálnej mierke,
rozsahu zobrazovaného územia,

- účele mapy,
- technických možnosti ach,

Platí všeobecná zásada, že Clm je horizontálna
mierka menšia, tým je vačšie prevýšenie a na-
opak. Presný matematický vzorec pre určenie ver-
tikálnej mierky nebol doteraz ešte formulovaný, ale
najbližší tejto požiadavke je empirický vzorec

Mv = VMh

(Mv = mierka vertikálnaj
(Mh = mierka horizontálnaj

Niekedy sa v mape uvádza pojem ..mierka ver-
Mv

tikálna", inokedy "prevýšenie". P =M
h

Prevýšenie vypočítané z matematických vzťa-
hov sa upresňuje na základe viacerých profilov,
vyhotovených z charakteristických oblastí zobra-
zovaného územia.

Rozsah zobrazovaného územia ovplyvňuje ver-
tikálnu mierku v tom zmysle, že pri malom území
kde je charakter krajiny viacmenej rovnaký, mož-
no voliť prevýšenie rovnomerné, konštantné. Pri
území rozsiahlejšom, obsahujúcom rozne typy relié-
fu je treba voliť prevýšenie nerovnomerné, varia-
bilné.

Charakter zobrazovaného územia ovplyvňuje vof-
bu prevýšenia tak, že terén členitý vyžaduje pre-
výšenie menšie než terén rovinatý.

Účel mapy ovplyvňuje vefkosť prevýšenia tak,
že ak ide o topografický model, volí sa čo naj-
menšie prevýšenie - prípadne žiadne, aby nedo-
šlo k skresleniu kartometrických hodnot. Na roz-
diel od toho u názorných (napr. terénnych) mode-
lov treba vždy stanoviť prevýšenie.

Z technických možností vplývajúcich na volbu
prevýšenia ide predovšetkým o· materiál na stav-
bu modelov a termoplastické fólie. Mapy menších
mierok vyžadujú jemnejší materiál na stavbu mo-
delov ako mapy vefkých mierok. Treba brať do
úvahy aj koeficient rozťažnosti plastickej fólie,
ktorá sa rozťahuje len do určitej miery. Inak sa
chová fólia pri tvarovaní pozitívnom, inak pri ne-
gatívnom a neprejavuje rovnakú elastičnosť vo všet-
kých miestach.

3. 3. V o f b a g l' a f i c k e j i n tel' p l' e tác i e a
farebnosti

Trojrozmernévyjadrenie terénu v reliéfnych ma-
pách posobí spatne na ich obsah. Mapa, v ktorej

nemusí byť terén vyjadrený zaužívanými sposob-
mi, stá va sa menej prehustenou a vytvára sa tým
priestor pre vyjadrenie iných prvkov. Na druhej
strane však tvarovaním dochádza k deformácii
kresby a popisu, čo pri zostavovaní mapy treba
rešpektovať.

Zásadne treba voliť jemnejšiu a jednoduchšiu
kresbu čiarových prvkov, aby sa čo najmenej de-
formovali. Volba jemného farebného rastru u ploš-
ných prvkov nie je vhodná, pretože pri vačšom ťa-
hu dochádza k jeho deformácii.

Vofba a rozmiestňovanie popisu podlieha iným
zásadám, než u máp dvojrozmerných. Zmena dvoj-
rozmernej mapy, v ktorej je vytlačený polohopis,
na trojrozmernú ovplyvňuje hlavne rozmiestnenie
popisu, orografických celkov názvy vrcholov a ich
číselné údaje a čiastočne aj názvy vodných tok ov.
Nie je vhodné výškové kóty vyjadrovať bodovou
značkou, pretože zabezpečiť presné napasovanie
vytlačenej fólie s grafickými znakmi na odpoveda-
júce miesta modelu je vefmi obťažné, aj preto, že
deformácia fólie je nepravidelná.

Ku grafickému stvárneniu mapy patrí aj rieše-
nle mimorámových údaj ov. U reliéfnych máp sa od-
porúča vyhýbať sa grafickým okrasným rámom,
leho pri tvarovaní dochádza k ich deformácii a je
lepšie nahradiť ich tvarovaným rámom.

Vysvetlivky, najma pri tvarovaní pozitívnom,
sa umiestňujú v dostatočnej vzdialenosti od kres-
oy mapy. Prakticky to znamená ich odsadenie naj-
mene1 o najvyššiu hodnotu absolútneho prevýšenia.

3.4 Z o s t a v i tel s k é P l' á c e

Zostavitefské a kartografické spracovanie reli-
éfnych máp využíva všetky zásady a moderné tech-
nológie používané pri tvorbe a spracovaní máp
rovinných, avšak s uplatnením špecifických pod-
mienok vyplývajúcich z tvarovania.

Zostavitefské práce možno v zásade rozdeliť na
dve etapy:

práce, ktoré sa dotýkajú, priamo stavby modelu,
vyhotovenie redakčného konceptu terénu, ďalej
oprava vrstevníc, ich výber a doplnenie v mies-
tach, kde boli zakreslené len skalně útvary,
Iadovce, sute a pod.
vyhotovenie zostavitelského originálu poloho-
pIsu so zvláštnym zretefom na umiestňovanie
popisu. Pred začatím týchto prác je potrebné
na termoplastickú fóliu vytlačiť pravoúhlú sieť.
Fólia sa na modeli vytvaruje a ukáže r6znoro-
dosť deformácie v závislosti na modeli.

Toto poznanie umožní stanoviť presnú vefkosť
písma a umistnenie popisu tak, aby bolo v roz-
sahu celej mapy dobre čitatefné a čo nejmenej de-
formované.

4. Vyhotovenie tvarovacích modelov reliéfnych
máp

Zložitosť technológie spracovania vyžaduje uplat-
nlf vo všetkých výrobných fázach popri požiadav-
kách na presnosť znázornenia a prvkov v smere
"X" a "y" e-šte požiadavku na presnosť vo smere
"Z" (vertikálna presnosť j.

Ortogonálnosť priemetu hodov povrchu modelu
reliéfu na jeho základnú rovinu je zaistená pres-
ným frézovaním jednotlivých vrstiev vo smere
"X" a ·"Y". K zabezpečeniu presnosti frézo-
vania vrstevnicového podkladu vyhotoví sa zinko-
vá platňa s vyleptanými vrstevnicami, v ktorých
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sa vodí hrot pantografickej frézy, ktorej druhá re-
zacia strana frézuje vrstevnice do bloku materiálu.
Blok pre frézovanie bol spočiatku za sádry, neskDr
z vrstiev plastelíny rozvafkaných na potrebné hrúb-
ky.

V poslednej dobe za vhodnejšie sa ukázali cere-
zínové dosky, vyrábané v rDznych hrúbkach, spo-
jené do bloku.

Výsledkom prvej fázy frézovania je originálny
s tup ň o v i tým ode 1, ktorý sa v ďalšej fáze vý-
roby pretvorí na originálny reliéfny model tým,
že stup ne sa zaplnia plastelínou, pri súčasnom mo-
delovani reliéfu podfa redakčne pripravených ma-
teriálov (red. koncept, podrobná mapa, stero-
skop snímky a pod.).

T v a r o v a c í m ode 1 je kópia originálneho
modelu, ktorý slúži už priamo pre vytvarovanie.
Počas tvarovania je vystavený extrémnym podmien-
kam tepelným ako aj tlakovým, preto sa musí vy-
hotoviť z vhodného materiálu, akým je napríklad
upravená sádra.

Pre tvarovacie účely sa využíva negatívny, ako
aj pozitívny model padfa charakteru znázornené-
ho územia. Pozitívne tvarovanie lepšie vytvaruje
vrcholy, kým negatívne tvarovanie doliny.

V súčasnosti sa používajú termoplastické PVC
fólie čs. výroby zn. Durofol, hrúbky 0,35 mm a 0,5
mm. Svojimi vlastnosťami plne vyhovujú pre tva-
rovanie, majú hladký ako i matovaný povrch, vhod-
ný na potláčanie ofsetovými tlačovými strojmi. Fó-
lia hrúbky 0,35 mm sa maže potlačiť aj rýchlo-
obrátkovými strojmi.

Pre tvarovanie vefkoformátových máp používa
sa tvarovacie zariadenie vlastnej konštrukcie.
Z tvarovacích zariadení továrenskej výroby, ktoré
umožňujú dostatočné presné lícovanie fólie na mo-
del sa t. Č. využíva poloautomatické tvarovacie za-
riadenie zn. Illig.

V súčasnej dobe je možné potláčať plastické
fólie, ktoré sú charakterizované ako nenasiakové
materiály rDznymi tlačovými technikami.

Vhodnou technikou sa ukázala taktiež tlač za
prítomnosti vody - ofsetová tlač, ktorá sa po-
užíva v ČSSR.

Potláčanie plastických fólií je zlo žité a dobré
výsledky z á v i s i a od viacerých činitefov zúčast-
nených v procese tlače. Napr.: na tlačiarenskom
stroji, plastickej fólii, tlačiarenskej farbe, vode, te-
plote, vlhkosti a pod.

Tlač je možné vykonávať na nátlačových i rých-
loobrátkových strojoch. Tlač na každom z uvede-
ných stroj ov má však svoje špecifické vlastnosti
a podmienky.

Nátlačkové ofsetové stroje sa používajú na tlač
malých nákladov, vefkých formátov a hrubých fólií.
Ich výhodou je malá odvalovacia rýchlosť, čím pri
prenose vrstvy farby z tlačovej formy na potlačova-
ný materiál vzniká dostatok času pre odparenie vlh-
čiaceho roztoku z prenosnej gumy, čo zabezpečuje
dobré prilnutie tlačiarenskej farby k povrchu fó-
lie a jej zaschnutie. Dajú sa nimi potlačať plastic-
ké fólie povrchovo upravené i neupravené.

Rýchloobrátkové ofsetové stroje sa používajú pre
tlač vefkých náklad ov a tenších fólií. Ich výkon
bolo potrebné však znížiť cca na 4 tisíc výtlačkov

za smenu pre jednu farbu v dosledku nenasiaka-
vosti povrchu fólie a pomalého odparovanla vlhči-
aceho roztoku. Povrch potláčaných fólií musí byť
upravený matovaním alebo lakovaním.

Niektoré podmienky na dosiahnutie dobrej kva-
lity vytlačeného obrazu na fólii:

vyhotovenie dobrej kópie tlačovej dosky, jej po-
vrchová úprava a dobrá hydrofilnosť,
kvalitné plastické fólie, najma ich rovnaká·
hrúbka, bezkazová povrchová úprava a dobré
fyzikálne a chemické vlastnosti,
dobrá kvalita ofsetových tlačových farieb v sú-
časnej dobe vyrábaných v širokom sortimente,
pričorn ide však o farby s určitými požadova-
nými vlastnosťami,
skúsehosti z potláčania termoplastických fólií,
ktoré sa nadobúdajú viacročnou praxou.

Mapa po vytvarovaní sa oreže na predpísaný
formát a nastrieka sa lakom, aby bol obsah chrá-
nený pred' mechanickým poškodením, pričom lak
nesmie zožltnúť. a tým ovplyvniť farebnosť mapy.
Reliéfne mapy je vhodné spevňovať tvarovaným
rámom, ktorý nahradzuje súčasne i okrasný rám.

8. Tvarovaný glóbus a skúsenosti s jeho výrobou

Technológiu vyhotoveni a glóbusu pomocou vytla-
čeného mapového obrazu rozloženého na poludní-
kové pásy, ktoré sa nalepia na gulu postupne na-
hradzuje moderná technológia vy t v a r o van i a
p o log ú f z termoplastických fólií, na ktorých je
vytlačený mapový obsah.

Vzhfadom na stále rastúci záujem o glóbusy,
začali sa už v r. 1965 prvé práce na vývoji liso-
vaného glóbusu v ČSSR. V roku 1967 bola vydaná
prvá séria hladkého politického glóbusu, vyhotove-
ná tvarovaním. Priemer glóbusu bol 25,5 cm. Glóbuso-
vá mapa rozdelená na severnú a júžnú pologulu sa
vytlačila na slabšiu termoplastickú fóliu ofsetom.
Tátosa pred tvarovaním zalisovala do transparent-
ných termoplastických platní.

Pri tejto technológii sa zistiIo, že dochádza pod
vplyvom zvýšenej teploty a tlaku ku zmene fareb-
ných tónov a deformáciam obrazu.

Po overovacích skúškach v rokoch 1970-1972
sa dosiahli uspokojivé výsledky s československou
lisovanou platňou Durofol o hrúbke 1,5 a 2,0 mm,
ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám kladeným na
glóbusy vyhotovené tvarovaním. Na takto tvarova-
ných pologufiach vykoná sa povrchová úprava
vysoko odolným lakom, ktorý súčasne chráni ob-
raz pred mechanickým poškodením.

Využívanie učebných pomDcok pre zemepis je
v zariadeniach pre nevidiacich a slabozrakých
ovela menej frekventované ako v ostatných ško-
lách nielen pre odlišný spDsob výuky, ale aj pre
pomerne velmi malý počet žiakov. Ich používanie
v reliéfnom spracovaní je však nenahraditefné.

Vykonaný prieskum používania reliéfnych máp
v pedagogických inštitúciach pre slabozrakých
a nevidiacich v ČSSR je možné zhrnúť do takých
poznatkov, že sa používajú: nástenné mapy -
vyrobené amatérsky ručne; príručné mapy - vy-
robené priemyselne len tvarovaním, bez potlače-
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nia; reliéfne modely a stoly; glóbus - vefkých
rozmerov, amatérsky vyrobený.

Pri spomínanom prieskume bol získaný úplný zo-
znam pomocok zemepisu a na základe rokovaní
s pedagickými zbormi, javí sa koncepcia spraco-
vania reliéfnych máp vyučovania zemepisu nasle-
dovne:

- Nástenné mapy - kontinenty, prípadne ich
časti, obsahu všeobecno-zemepisného, farebne aj
obsahove upravené tak, aby mohli slúžiť výuke
nevidiacich a slaboztakých.

- Mapy príručné - obsahove jednoduché v spra-
covaní 2-4farebnom, fyzické a administratívne.

- Terénne tvary - základný súbor terénnych
tvarov.

- Góbus - vačších rozmerov, asi 1 m v prie-
mere so zvýraznením kontinentov, obsahu fyzic-
kého, zjednodušeného s minimálnym počtom farieb.

Potreba učebných pomocok čo do množstva je
závislá nielen od počtu žiakov, ale aj frekvencie
využívania a v neposlednej rade i od ceny. I keď
sa berie v úvahu značná opotrebovatefnosť máp
v dosledku intenzívneho hmatového využívania, ich

spotreba v rámci jednej krajiny je pomerne malá
a životnosť máp sa odhaduje asi na 3-5 rokov.

V ČSSR boli doposiaf vyrobené pre výuku nevi-
domých a slabozrakých: Európa 1 : 12 mil. fyzicko-
politická, Základne terénne tvary - 6 druhovo

Vyhotovenie reliéfnych máp vyžaduje pomerne
rozsiahle teoretické znalosti a praktické skúsenosti
v celom rozsahu tvorby a preto nie je vobec pre-
hnané, ak sa už dnes začína hovoriť o postupnom
vývoji novej kartografickej disciplíny r e I i é f n e j
k a r t o g r a f i e.

Vedeckotechnický pokrok, ktorý sa premieta do
všetkých fáz činnosti, v odbornoteoretickej a prak-
tickej sfére, v nových strojových zariadeniach a
materiáloch, bezpochyby ovplyvní i ďalšiu tvorbu
reliéfnych máp a privedie ju na kvalitatívne vyšší
stupeň vývoja.

Kvalitativní rozbor určování parametrů
bodů příčných řezů terénem měřením
horizontálních a vertikálních úhlů

V návaznosti na článek [1] a k požadavku vyslovené-
mu na závěr článku [2] na teoretické zdůvodnění
měřického post,upu k určování parametrů bodů příč-
ných řezů terénem měřením horizontálních a verti-
kálních úhlů pokusil se autor o teoretický kvalitativní
rozbor pol?hové a výškové přesnosti a o kritéria vy-
mezující rozsah a dosah měření. Výsledky tohoto
rozboru předkládá autor k uvážení všem, kteří prová-
dějí nebo hodlají provádět stejné nebo obdobné mě-
řické práce způsobem popsaným v [1] při výstavbě
a přestavbě silniční sítě a jiných liniových zařízení.

1. Teoretický rozbor polohové a výškové přesnosti
a vymezeni rozsahu měřeni příčných řezů terénem
z jednoho stanoviska

Abychom si mohli vymezit možnosti měření příčných
řezů terénem jen pomocí úhlů, pokusíme se o teoretický

Ing. František Štorkán,
Geodézie, n. p., Praha

rozbor polohové a výškové přesnosti, kterou lze dosá-
hnout za přístrojového vybavení uvedeného v [1].

l.1, Rozbor polohové přesnosti

Z obr. 1 je patrno, že polohová chyba určovaného
bodu P.,. je závislá na přesnosti zaměření a odečtení
horizontálního úhlu r5.,., které je zatíženo chybou mlJ

a chybou ve vytyčení příčného řezu terénem a zařazení
výtyčky do směru příčného řezu na bodě P.,., kterou
jsme si označili my,

• Z obr. 1 vyplývá, že pro délku .sv.,.. n na příčném
řezu platí

8vn •.,. = 80•v"" sin r50 + 80,v"" cos r5o' tg r5.,. (1)

Předpokládáme, že body osového polygonu po 20 m
jsou vytyčeny metodou protínání vpřed z geodetické
vytyčovací sítě a jejich polohová přesnost je homogen-
ní s polohovou přesností geodetické vytyčovací sítě,
Vliv chyby v geodetické vytyčovací síti je neměnný
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Obr. 1: Schematické znázornění polohové chyby určova-
ného bodu P" příčného řezu terénem

pro vytyčování příčných řezů po celou dobu výstavby.
Délka so. 'II" a úhel bo jsou vypočteny exaktně, takže do
výpočtu nezanášejí další chyby. Pro výpočet střední
chyby pak zbývá

sin b••
sp••'.•• = so. 'II••'. tg b" = so. 'II,," sin {3" .

Derivací rovnice (2) dostaneme

so. 'II'" (sin {3"cos b" - sin b•.•cos {3,,)
sin2 {3"

V'2{3 2+'2-" 2_ so. 'II'" sIn ".m" SIn u••.mp
ms , - ± -- . 4{3 ,'II"." P sIn"

Kritéria přesnosti vytyčení vztaženého k hlavním
bodům trasy a výškové odchylky vztažené k hlavním
výškovým bodům jsou uvedeny v ČSN 73 0422 -
Vytyčovací odchylky stavebních objektů liniových
a plošných [8].

Podle vzorce (4) jsou v tab. 1 číselně sestaveny
a na obr. 2 graficky vyjádřeny střední chyby msp,,' •••

v délkách sp"'.••, v závislosti na vzdálenostech so. 'II'"
nevytyčovaných bodů pp ••' od stanoviska Po a na

Tab. 1: Absolutní hodnoty středních chyb msp,,' ••• [mm]
v délkách kolmic 8p,,'." v závislosti na vzdálenosti 80.pn'
stanoviska Po od bodu P,.' příčného řezu, na protínacích
úhlech tJ", na střední chybě mlY = ± 28cc měřených
horizontálních úhlů (j" a na střední chybě mp = ± 202cc
protínacích úhlů tJ" podle vzorce (4).

So,P'" [m)

P" [g] 50 I 100 I 200

mSvn',n [mm)

100 2,2 4,4 8,8
90 3,4 6,8 13,5
80 5,9 11,8 23,6
70 9,4 18,8 37,6
60 14,5 29,0 58,0
50 22,7 45,3 90,6
40 37,4 74,7 149,4
30 68,8 137,5 275,0
20 158,2 316,3 632,7
10 640,5 1280,9 2561,9
O 00 00 00

'PIť..
100
[ml

90

100
50,pn' [m]

Obr. 2: Grafické vyjádření absolutních hodnot středních
chyb ms ,

1'16 .16

vzdálenostech sPA'.n nevytyčovaných bodů Pp", od
určovaných bodů P,. v příčných řezech terénem, z nichž
lze vyčíst možnost použití popisovaného nového způ-
sobu měření příčných řezů terénem, a to i ke kvalitativ-
ně vyššímu kontrolnímu měření příčných řezů sta-
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vebních objektů v průběhu stavby a i v případě,
že je k disposici jen jednoduché přístrojové vybavení
popsané v [1] kap. 1.8. Ve výpočtu jsou pro měřené
úhly b a {l uvažovány střední chyby mIJ = ± 28cc
a mp = ± 202co•
Příklad: V ČSN 73 0422 v kap. III - silniční komu-
nikace, bodu 12, tab. 6 [8] je pro mezní příčnou od-
chylku pro podkladní vrstvy komunikace s návrhovou
rychlostí vyšší než 70 km jh stanovena hodnota
± 60 mm; z tohp pro vzájemnou vzdálenost bodů do
20 m je hodnota zmenšena na 40 %, tj. na ± 24 mm;
pro interval spolehlivosti 2 je hodnota m = ± 12 mm.
Z obr. 2 pak vyčteme, že pro vzdálenost 80, p,.' = 100 m
je limitující, ještě tudíž vhodnou, vzdáleností 8p,.',,. =
= 32,5 m.

Pro výpočet přesnosti v délce 80 •••• vyjdeme podle
obr. 1 z rovnice

1
80" = 80•p,,'· -.• {l •• SIn ,.

Derivací rovnice (5) dostaneme

cos {l,.
8~,,.= 80• p,,' ~{l .

SIn "

= ± 1 80.'Dn'.mp ,
moo• ••• p sin2 {l"

čímž dostáváme druhou dvojici bodů na elipse chyb;
první máme ze vzorce (4). Výpočtem parametrů elipsy
chyb z takto stanovených jejích dvou sdružených
průměrů dospějeme k maximální a minimální chybě
v poloze bodů P". Hodnoty střední chyby v délce 80• ",

pro mp = ± 20200, jsou vypočteny v tab. 2. Jsou to
hodnoty limitní, neboť jsou počítány pro rovnoramen-
né trojúhelníky, v nichž 80, •• = 8pn•n, což ve skutečnosti
nenastane, neboť délka kolmic (normál) nepřesáhne
zpravidla 50 m.

Tab. 2: Limitní absolutní hodnoty středních chyb moo"
[mm] v mezivýsledných vzdálenostech 80.,. v závislostech
na vzdálenostech 80.p,,' pro případy, že 80,,. = 8pn,n,
na protínacích úhlech {3n a na střední chybě mp,. =
= ± 202cc protínacích úhlů {3,. podle vzorce (7).

80.'D'" [ml

p" [g] 50 I 100 I 200
moo." [mm]

100 15,9 31,7 63,5
90 16,3 32,5 ·65,1
80 17,5 35,1 70,2
70 20,0 40,0 79,9
60 24,2 48,5 97,0

o •••••••••

50 31,7 63,5 126,9
40 45,9 91,8 183,7

..........
30 77,0 153,9 307,9

..........
20 166,1 332,3 664,6
10 648,3 1296,6 2593,2
O 00 00 00

Dále platí, že ve výchozím bodě P'lI"" je ve vzdá-
lenosti 80• pn' střední chyba moo• 'lIn" pro úhel {l = 100g,
závislá na délce 8p,., pn'. Tato odlehlost nebude zpra-
vidla větší než 50 m.

Pro výškové kontrolní měření můžeme použít
a zpravidla použijeme stanovisko Po vose stavby dál-
nice; pak pro relativní přesnost, danou kritérii podle
[8], je tab. 2 redukována o hodnoty pro úhel {l = 100g,
jež jsou tabelovány v tab. 3.

Tab. 3: Absolutní hodnoty sti'edních chyb moo,,. [mm]
pro případy, že Ppn' '= Ppn, V závislosti na vzdálenostech
80,pn, na protínacích úhlech {3n a na střední chybě
mp,. = ± 202cc protínacích úhlů {3", podle vzorce (7).

80,p,. [ml

p" [g] 50 I 100 I 200

moo." [=]

100 0,0 0,0 0,0
90 0,4 0,8 1,6
80 1,6 3,4 6,7
70 4,1 8,3 16,4
60 8,3 16,8 33,5
50 15,8 31,8 63,4..........
40 30,0 60,1 120,2..........
30 61,1 122,2 244,4..........
20 150,2 300,6 601,1
10 632,4 1264,9 2529,7
O 00 00 00

K obdobným výsledkům můžeme dospět i jiným
způsobem. Z obr. 1 je patrno, že skutečná chybaLl8o."
ve směru protnutí ze stanoviska Po bude

. 1 {LlY LIb}Llo = - 8pn n-. -{l-+ 80 n -'---{l-o. n p 'sm... . sm {l cos

1 {LIb }Ll8 .!- - 80• n -. -p- + 8p,.. n Lly cotg {ln ,
pn,n p SIn n

(10)

(11)

Úhel, který svírají vektory chyb Ll80• na Ll8p". n, je
roven protínacímu úhlu {ln a maximální a minimální
odchylku lze stanovit výpočtem os a a b chybové
elipsy.

Položíme-li pomocnou souřadnicovou soustavu
~, 'YJ do bodu P" (viz obr. 1), pak rovnice elipsy je:

~2 'YJ2
2"+-b2 = 1,a1 1

kde známe polohu 4 bodů a střed elipsy. Řešením do-
staneme sdružené elipsy; a protože známe, že chyba
v délce 80 ••••je větší než v délce 8'l1n.n, položíme osu ~ do
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směru délky So.n' Řešením rovnice elipsy (12), na níž
je dán střed 8(0;0), body

dostaneme dosazením hodnot do rovnice (12)

(Llso. n)2 = 1,
ař

(Llspn.n. cos {ln)2 (Llspn. n' sin {ln)2
----2--- + b2 = 1 (12.2)

al 1

a řešením rovnic (12.1) a (12.2) získáme parametry
elipsy

ai = (Llso.n)2, (13)

2 (Llso. n)2 (Llspn. n)2. sin2 {ln
bl =--------- (14)

(Llso.n)2 - (Llspn.n)2. cos2 {ln '

Podle prof. B6hma [4] je stočení os o úhel w ve
směru maximálních a minimálních odchylek

2albl
tg 2w = 2 b2al- 1

ala=---,
cosw

b =_b_l_.
cos W

Tím dostaneme pravděpodobnou chybu v poloze
určovaného bodu Pn v rovinných souřadnicích a kd-
térium přesnosti při určení bodu v souřadnicové sou-
stavě. Při nahrazení skutečných chyb LI středními
chybami můžeme vypočítat střední pravděpodobnou
chybu v poloze bodu v rovinných souřadnicích.

Prakticky pro určení relativní přesnosti bodu Pn
na příčném řezu potřebujeme pouze vzorce (8) a (9),
kde nahradíme hodnoty LI středními chybami, pak
ve směru od stanoviska Po je pro {l -+ lQOg

m' ..:.± spn.n • ~
·o.n p sin {ln

, . ± so.n .~.
m··pn.n . {lp SIn"

Vzorec (18) určuje závislost střední chyby v délce so."
na střední chybě my, délée kolmice spn.n a protínacím
úhlu {ln. Vzorec (19) určuje závislost střední chyby
délky kolmice spn.n na střední chybě měřeného uhlu t5
se vztahem k délce so.n od stanoviska Pok určovanému
bodu P n a protínacím úhlu {ln. Tyto vztahy pro m" =
= ± 28cc a my = ± 200cc jsou sestaveny do tabulek
4 a 5.

Pro konečné hodnoty středních chyb v hledaném
parametru spn.n příčného řezu bude platit:

1m~ = m;2 + m? . ---o,n o.n pn.n C082 {ln

Tab. 4: Absolutní hodnoty přibližných středních chyb
m~ [mm] vyplývajících ze střední chyby my = ± 200cc

o.n
pro vytyčení kolmice pentagonem a v závislosti na dél-
kách kolmic 8pn,n a na protínacích úhlech f3n pro případ,
že Ppn' ;;; Ppn, podle vzorce (18).

D spn.n [ml

f3n [gll 10 I 20 I 30 I 40 I 50

m~ [mm]o,n.,
100 3,1 6,3 9,4 12,6 15,7
90 3,2 6,4 9,5 12,7 15,9
80 3,3 6,6 9,9 13,2. 16,5
70 3,5 7,1 10,6 14,1 17,6
60 3,9 7,8 11,6 15,5 19,4
50 4,4 8,9 13,3 17,8 22,2
40 5,3 10,7 16,0 21,4 26,7
30 6,9 13,8 20,8 27,7 34,6
20 10,2 20,3 30,5 40,7 50,8
10 20,1 40,2 60,2 80,3 100,4
O OCJ OCJ OCJ OCJ OCJ

I

Tab. 5: Absolutní hodnoty přibližných středních chybm; [mm] hledaných parametrů příčných promů
pn1n

spn,n v závislosti na délkách záměr so,n protínacích
úhlech f3n a střední chybě m"n = ± 28co horizontálních
úhlů On podle vzorce (19).

So,n [ml

8n [gl 25 I 50 I 75 I 100 I 125 I 150 I 175 I 200
,

[=lmSpn•n

100 1,1

I
2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8

90 1,1 2,2 3,3 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9
80 1,2 2,3 3,5 4,6 5,8 6,9 8,1 9,2
70 1,2 2,5 3,7 4,9 6,2 7,4 8,6 9,9
60 1,4 2,7 4,1 5,4 6,8 8,2 9,5 10,9
50 1,6 3,1 4,7 6,2 7,8 9,3 10,9 12,4
40 1,9 3,7 5,6 7,5 9,4 11,2 13,1 15,0
30 2,4 4,8 7,3 9,7 12,1 14,5 17,0 19,4
20 3,6 7,1 10,7 14,2 17,8 21,3 24,9 28,5
10 7,0 14,1 21,1 28,1 35,1 42,2 49,2 56,2
O OCJ OCJ OCJ OCJ OCJ OCJ OCJ OCJ

Vztahy (20) a (21) lze vyjádřit graficky, např.
nomogramem, ale pro praxi bude postačující určit
možnosti metody vynětím hodnot m; a m~ z tabu-, o.n pn.n
lek 4 a 5 a propočítat výsledky.

Příklad: Pro {l = 50g, so.n = 100 m, spn,n = 50 m je
ms' = ± 16,9 mm a ms = ± 23,9 mm, což od-

pnI ft. o.n
povídá obr. 3 a tabulkám 1, 2, 3, a pro střední pravdě-
podobnou elipsu chyb v poloze bodu Pn v rovinných
souřadnicích z výpočtu podle rovnic (13) až (17) bu-
dou parametry elipsy v pomocné souřadnicové sou-
stavě a~= ± 24 mm, bl = ± 14 mm, úhel stočení
os w = 33,6g a hledané parametry střední pravděpo-
dobné elipsy chyb pak a = ± 28 mm, b = ± 16 mm.

Z uvedených výsledků vyplývá, že přesnost určení
délkového parametru příčného řezu terénem závisí na
protínacím úhlu {ln. Vyjdeme-li ze vzorců (8) a (9),
pro případ, že se úhel f3n bude blížit 100K,bude sin
{ln ..:. 1,000 00

A • • Lly.8pn•n
LJ80 n = --- ..,, p
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kde ,1y je maximální přípustná odchylka ve vytyčení
kolmice pentagonem. Pro ,1spn.n pak platí:

1 ,1y.spn.n (max)
-2 ,1spn.n (max) = .1 (23)

P s1'n.n

<t-
I '
I '
I '
I '
I "
I '

~ ~", '
•••. I .'!
'q I '''I. I~, ,?-,~

1 " , ,?
1 '\. I"
1 col " ""'I.
I ~t\j. " I "'~l'~" , '"~ "I ''''I. ,

'I' ", " ', .,' " I Pn , " ' ,, ~"'._ ..._ ..._.:tr- ..._ ..._.~,-\\.'
'''I. I"" l1a' s I " ',I ~"" ' , T pn, n • " ',l!Ie5""I. I" I"
1 " , ' " I'1'0:" I"1 , , I " I ,

1 "'''I. ' . /, 1
""./, I

At ',"'I. ~ /I "I

(J' """I. I fW " :
" ~!', 1 "
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Obr. 3: Schematické znáz'Jrnění přibližného řešení k urče-
ní limitů protínacích úhlů f3n

2,1y.spn.n
tgf3n =----p ,1spn.n

a limitující úhel f3n získáme ze vzorce

I· f3' 2,1y.spn.n (max.)lm tg n = -------
p.,1spn.n (max)

Vyjdeme·li při výpočtu limitujícího úhlu f3n ze vzorce
(8), bude

I·' . f3 . 2,1?J.8pn.n (max)
lms~n ,,= A '

P .LJSo."

z čehož lze limitující úhel f3" (min) přibližně stanovit.
Limitujícím faktorem pro minimální prilsekový

úhel f3n (min) je maximálně přípustná odchylka pro
stanovení délky spn.n, ,1spn." (max) příčného řezu teré·
nem, která. je stanovena čs. státní normou 73 0420 -
Vytyčovací odchylky ve stavebnictví [5], Ceníkem

geodetických prací [6], s. 22, na ±10 cm. Střední chyba
ve vybočení kolmice vytyčované pentagonem od

, 'h v ,1y. 50spravne osmeru mv = ±P .spn.nJepro8pn.,,= m

podle "Technologického postupu pro výpočty přes.
nosti vytyčovacích sítí, hlavních polohových čar a os
a hlavních výškových bodil" [7], kap. 4.1, s. 9-10,
stanoveno hodnotou mv = ± 2,7 cm. Z toho pak vy.
plývá, že maximální přípustná odchylka ve vybočení
50 m kolmice vytyčené pentagonem při íntervalu
spolehlivosti t = 2 je ,1v (max) = ± 5,4 cm.
Potom platí pHbližně podle obr. 3, že

:tg f3n (min)"":" 15~~= 0,54000

Limitující maximální horizontální úhel (ln na stanovis·
ku Po pak bude

(ln (max) = 68,479g•

Jestliže pro náročnější sledování stavby jsou sta·
novena přísnější kritéria, musíme při stanovení mini- •
málního protínacího úhlu f3n (min) vycházet z přís-
nějších limitujících faktoril. Přitom již nestačí vyty.
čovat pHčný řez pentagonem, nýbrž budeme jej vyty.
čovat přesněji teodolitem v obou polohách dalekohledu
ze směrníku stanoveného projektem.

Příklad: Pro kryt vozovky o návrhové rychlosti nad
70 km/h je mezní příčná odchylka ,1spn.n podle ČSN
73 0422 - Vytyčovací odchylky stavebních objektil
liniových a plošných [8] stanovena hodnotou ± 30mm;
nepřesáhne. li délka kolmice Spn.n (max) = 15 m, pak
maximální vybočení kolmice je ,1v (max) = ± 10 mm.
Z těchto limitujících faktoril vyjde

1tg f3" (min) =3....:..0,33 333

a minimální protínací úhel

f3n (min) ....:..20,464g•

Limitující maximální horizontální úhel (ln na stanovis·
ku Po pak bude

1.2 Rozbor výškové přesnosti

Z obr. 4 je patrno, že výšková chyba určovaného bodu
Pn je závislá na přesnosti zaměření a odečtení verti·
kálního úhlu Vn (zenitové vzdálenosti), které je zatí·
ženo chybou my, dále chybou v určení výšky cíle -
střední nit - l označenou ml a střední chybou v určení
výšky srovnávací roviny horizontu teodolitu mH•.

Z obr. 4 pak pro výpočet převýšení vyplývá

ho." = so.n.cotg V" •

Derivací rovnice (27) dostaneme

-1
h~." = s~.n.cotg Vn + So.,.' ---sin2 Vn
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Obr. 4: Schematické znázornění měření výškového úhlu
(zenitové vzdálenosti) Vn na stanovisku Po k určení

výšky lI" bod7t Pn

a přechodem na střední chyby je střední chyba pře-
výšení

m2 12 2 2 ~m" = m. .cotg2 Vn + So.n . 4 Vo. n o. '16 SIn '16 p

m"o.n = ± Vm~o,'16' + m~oo'16' • (30)

Jestliže zanedbáme střední chybu mH. v určení
výšky srovnávací roviny IIs a střední chybu ml v urče-
ní výšky cíle, a když pro účely tachymetrie do 200 m
zanedbáme vliv refrakce a zakí'ivení Země, pak pro
výšku IIn bodu Pn platí, že střední chyba ve výšce
bodu Pn je:

Předpokládáme-li, že body geodetické vytyčovací
sítě jsou současně i hlávními výškovými body, že
střední chyby ms máme v tab. 2 a 3 a že my =

00 '16

= ± 0,002g, pak hodnoty m" jsou v závislosti na ve-o. '16

likosti zenitové vzdálenosti Vn uvedeny v tab. 6 a 7.

Tab. 6: Absolutní hodnoty středních chyb m"oon' [mm]
v převýšení odvozené ze středních chyb m'o•n mm]
a měřených výškových úhlů (zenitových vzdáleností) V"
podle 1. části vzorců (29) a (30).

v"

I \ I I
-

I
mSo•n 100 95 90 85 80 75
[mm] 105 110 115 120 125

m" 1 [mm]_ o,n. __ ,_ ._,

50 0,0 3,9 7,9 12,0

I
16,2 20,7

100 0,0 7,9 15,8 24,0 32,5 41,4
150 0,0 1l,8 23,8 36,0 48,7 62,1
200 0,0 15,7 31,7 48,0 65,0 82,8
250 0,0 19,7 39,6 60,0 81,2 103,6
300 0,0 23,6 47,5 72,0 97,5 124,3
350 0,0 27,6 55,4 84,0 113,7 145,0
400 0,0 31,5 63,4 96,0 130,0 165,7

Tab. 7: Absolutní hodnoty středních chyb m"oon' [mm]
V převýšení odvozené ze středních chyb my" = ± 0,002g
měřených výškových úhlů (zenitových vzdáleností) Vn
a délek záměr 80." podle 2. části vzorců (29) a (30).

V"

so.n - I
95

I
90 I 85

I
80 I 75

[ml
100 105 110 115 120 I 125

m" ,[mm]
00'16

50 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
100 3,1 3,2 3,2 3,3 3,5 3,7
200 6,3 6,3 6,4 6,6 6,9 7,4

Příklad: Pro Vn = 105g, So." = 100 m, Spn." = 50 m
je mSo•n <34 mm. Z výpočtu maximální střední prav-
děpodobné chyby z elipsy chyb je

m" ,= ± 2,7 mm, m" ,= ± 3,2 mm a m" =o,n o.n o.n
= ±4,2 mm,

což je i relativní přesnost ve výškách bodů, neboť i toto
kritérium obsahuje [8] a lze porovnáním s tab. 5
konstatovat, že do sp", ••= 50 maso." = 100 m lze to-
hoto nového způsobu použít i ke kontrole provedení
plání komunikací při návrhové rychlosti nad 70 km/ho

Tímto můžeme pokládat střední chyby v určení
bodu Pn V trojro~měrném prostoru za známé a může-
me podle prof. B6hma ve [4] kap. 10.3 určit trojosý
elipsoid chyb stejné hustoty pravděpodobností, podle
hodnoty parametru t - intervalu spolehlivosti, když
pro p(x.'Y.Zl platí rovnice

kde a = t. ms , b = t.ms , c = t,mH ;o,n pn.n ft.

pro měřické vytyč ovací odchylky je v ČSN 73 0422 [8]
doporučen interval spolehlivosti t = 2.

Z tab. 1 až 7 lze ve všech případech určit mezní
hodnoty při použití popisované metody pro měření
příčných řezů terénem a ke kontrolním polohovým
a výškovým měřením stavby v závislosti na protína-
cím úhlu {l", zenitové vzdálenosti Vn' ve třech vzdále-
nostech od stanoviska Po podle povětrnostních, klima-
tických a viditelnostních podmínek: při nepříznivých
podmínkách do 50 m, v normálních podmínkách do
100 m a v ideálních podmínkách do 200 m; z toho pak
lze určit i mezní délky 8p,,'." po normále. Abychom
mohli zanedbat vliv chyby z refrakce a zakřivení Země,
nemůžeme pro tachymetrii připustit větší vzdálenost
od stanoviska než 200 m. Porovnáním hodnot získa-
ných pro přesnost touto novou metodou s hodnotami
dosahovanými dosavadní tachymetrickou metodou,
jejíž rozbor přesnosti je proveden v [9], díl II, S.

96-107, vychází, že přesnost nové metody je v kraj-
ních mezních bodech stejná, jinak je nesrovnatelně
vyšší. Rovněž se zvýší dosahová vzdálenost za ideál-
ních podmínek ze 100 m až na 200 m,
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Z rozboru přesnosti metody měření příčných řezů
terénem bez měření délek - jen měřením horizontál-
ních a vertikálních úhlů a srovnáním s kritérii jak pro
zaměřování terénu profilováním, tak s kritérii pro
kontrolní měření na liniových stavbách, jeví se značné
zvýšení přesnosti při zaměřování příčných řezů terénem
touto novou metodou a snížení pracnosti měření
v terénu.

Předpoklady k pí'echodu na novou metodu měření
jsou již v podstatě vytvořeny; vždy se předem buduje
geodetická vytyčovací síť, výpočty směrového řešení,
vytyč ovacích prvků a výškového í'ešení tras jsou pro-
váděny na velkokapacitních počítačích. Vybavení
měřických čet minipočítačem, polními vysílačkami
a větším počtem výtyček při dnešním rozvoji techniky
není problémem. Rozsáhlejší úseky měření se již dnes
zpracovávají na velkokapacitních počítačích. Je jistě
otázkou blízké budoucnosti sestavení programu pro
využití velkokapacitního počítače i pro zde popsaný
způsob měření příčných řezů terénem.
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Lektoroval: Ing. VI. Staněk, SVŠT v Bratislave

Politicko-organizační opatření
k zabezpečení plnění úkolů Geodézie,
n. p., Liberec V roce 1977 a v dal~ích
letech pětiletky

Na základě směrnic pro 6. pětiletku a rozpracovaných
závěri\ k XV. sjezdu KSČ jsOu stanoveny v našem podni-
ku jmenovité věcné úkoly a ekonomické vazby pro další
práce podniku v 6. pětiletce. Základním požadavkem
pro celou 6. pětiletku je zvyšovat efektivnost, produk-
tivitu a kvalitu práce.
Splnění náročných úkoli\ r. 1976 a r. 1977 a dalších

let 6. pětiletky vyžaduje rozvljet novou etapu socialistic-
kého soutěžení a dalších forem pmcovní Iniciativy a za-
pojit do cílevědomého plnění úkolů všechny pracující.
Podle příkladu pracujících AZNP Mladá Boleslav

a pracujících dalších podniki\, kteří se připojili
k mladoboleslavskému hnutí určujeme pro' projednání
a zabezpečení úkolů podniku a jeho středisek následu-
jící opatření:

1. Projednat konkrétní úkoly hospodářského a spole-
l!i!fnského rozvoje podniku v letech 1976-80 a jejich za-
bezpečení na všech pracnvištích se všemi pracujícími
a orientovat rozvoj iniciativy pracujících:

1.1 Na splnění úkolů letošního plánu ve všech uka-
zatelích zejména:

na zvýšení a zlepšení uspokojování služeb obyvate-
li\m a socialistickým organizacím (geometrické plá-
ny],
na skončení a zkrácení výrobních cykli\ tvorby tech-
nicko-hospodářských map a dokončení rozpracova-
ných lokalit,
na zajištění úkolů edičního plánu r. 1976 (SMO
1 : 5000, ZM 1: 10000, THM,
na dodržení harmonogramů pro dodání kvalitních
mapových i písemných podkladi\ pro podnikovou evi-
denci pozemků· zemědělským závodům,
na splnění geodetických prací na vybraných investič-
ních akcích v Severočeském kraji.

1.2 Na kvalitní přípravu plánu pro rok 1977:
- zpracování předběžných kalkulací všech geodetic-

kých, kartografických a polygrafických výkonů do
15. 12. 1976 a zpracování projektů zakázek do 31. 1.
r. 1977,

komplexní opatření k údržbě a obnově matric sou-
vislého zobrazení a převedení map EN na plastické
fólie,
racionalizace sběru Informací o změnách v evidenci
nemovitostí (funkce všeobecné dokumentace, letecké
snímky, fotogrammetrie),
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rozšíření služeb obyvatelstvu a socialistickým orga-
nizacím (geometrické plány J,
dodání písemných a mapových podkladů pro založe-
ní podnikové evidence pozemků zemědělských orga-
nizací,
racionální zpracování zemědělských map pro potřeby
rozvoje zemědělské velkovýroby v Severočeském kraji,

- dekadizace map evidenoe nemovitostí při použití di-
ferencované fotogrammetrické metody,
opatření na úseku kartografie v zájmu zajištění
splnění edičního plánu na r. 1977 a odstranění dispro-
porcí v kartografických kapacitách a potřebami výro-
by,
upevnění výrobní disciplíny v dodržování výrobních
harmonogramů, výrobních cyklů a v kooperačních
vztazích,
prohloubení a rozslrení automatizace speciálních
geodetických a kartografick5'ch výkonů pro investiční
výstavbu,

- využití výrobních prostředků, dodržování koeficientů
směnnosti a uplatňování progresívních technologií:

fotogrammetrické stroje s registrací
reprodukční a reprografické zařízení

- elektronické dálkoměry
- motorizace

inovace v evidenci nemovitostí
fotogrammetrické metody
aerotriangulaoe
difer,encovaná metoda
analytická fotogram. metoda
komplexní automatizovaná výrobní linka tvorby
map velkých měřítek
mikrografie

1,3 Na vytváření podmínek pro zvyšování technické,
ekonomické úrovně výroby a zajištění splnění úkolů
6. pětiletky s orientací:

na opatření podle racionalizačních záměrů (č.j.
400101-803/75 Geodézie n. p. Liberec)

na urychlené zavádění Výsledků vědeckotechnického
pokroku na základě výzkumných zpráv a zdokona-
lování technologických postupů
na zlepšení kvalifikační struktury pracovníků (sní-
žení sezónních pracovníků, výchova kartograf. kres-
ličů ze všech středisek, rekvalifikace pracovníků v dů-
sledku inovačních procesů a strukturálních změn ve
výrobním programu) ,'- ., ,

na efektivní a kvalitní poskytování informací z ob-
hospodařovaných mapovaných· i písemných fondů
středise,k geodézie.

1.4 Na vytváření podmínek pro postupné zavádění
lvovského systému komplexního řízení jakosti geode-
tických, kartografických a polygrafických výkonů a je-
ho experimentální ověření

na zvýšení kvality geodetických a kartografických
prací rozvinutím saratovského systému v hodnocení
kvality
- v soutěži o právo sebe-kontroly
- ,v hmotném zvýhodnění pracovníků, kteří obdrželi

právo sebekontroly

1.5 Na plné uplatnění zkušeností z experimentálního
ověření zdokonaleného vnitropodnikového řízení podle
Výsledků roku 1976:

využívání kalkulací na podkladě soustavy norem
a normativů
zavedení účinného systému kontroly výrobního pro-
cesu v nových podmínkách struktury velkoobchod-
ních cen
dodržování projektů zakázek a pořádku v dodava-
telsko-odběratelských vztazích
upevnění plánovací disciplíny a autority plánu jeho
vazeb a ukazatelů na všech útvarech podniku.

1.6 Hlavní akce zaměřené na zvýšení kultury práce,
BOZ, zlepšení sociálních, bytových, stravovacích a kul-
turních podmínek:

realizace akcí "Komplexního programu péče o pra-
cující"
akce na zlepšování pracovního prostředí, udržování
a doplňování hygienických a sociálních zařízení
akce na pomoc při řešení bytových podmínek (druž-
stevní výstavba, sdružená výstavba, stabilizační vý-
stavba)
akce na pomoc při řeše-ní sociálních podmínek (jesle,
školky ap.)
akce na využití volného času, rekreaci, zajištění pio-
nýrských táborů, tematické zájezdy, zájmová činnost
akce na udržení styku s bývalými zaměstnanci pod-
niku - důchodci (rekreace, kulturní' a společenské
akce)
akce na řešení závodního stravování pracovníků
(sdružování prostředků při výstavbě, zapojení do zá-
vodních jídelen jiných podnikú ap.)

1.7 Uplatnění všech osvědčených forem rozvoje inicia-
tivy pracujících jako prostředek k naplnění hesla mla-
doboleslavského hnutí "Za vysokou efektivnost výroby
a kvalitu veškeré práce", zejména:

aktlvlzace kolektivů socialistické práce a nositelů
stříbrných a bronzových odznaků k programovému
rozpracování svých socialistických závazků
získání dalších soutěžících kolektivů o titul "Kolektiv
socialistické práce"
orientaci' činnosti KRB na řešení rozhodujících úkolů
pro další zvýšení efektivnosti a kvality geodetických
a kartografických prací
rozvoj vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí podle
Programu rozvoje tvorby a realizace vynálezů a zlep-
šovacích návrhů na léta 1976-80 (č, j. 41010-1040/
/76)

osobní tvůrčí plány inženýrsko-technických pracov-
níků.

2. Seznámit vedoucí hospodářské pracovníky se zásad-
ními opatřeními a podmínkami pro další rozvoj iniciati-
vy pracujících s cílem, aby na všech pracovištích byly
rozpracovány úkoly plánu na zbývající část letošního
roku, přípravy plánú na r. 1977 a šestou pětiletku a po-
dle podmínek jednotlivých středisek konkretizovány a
rozvedeny úlohy podle předchozího odstavce.

3. Projednání společného postupu pn přípravě celo-
podnikového socialistického závazku po linii hospodář-
ské a odborové na schůzi PV ROH.

4. Seznámení pracujících s úkoly, jejich projednání
ve stranických, odborových organizacích a mládežnických
organizacích ve střediscích a uzavření nových soc. zá-
vazků.

5. Shrnutí social. závazkú kolektivů a jednotlivců do
celo střediskového závazku a jeho vyhlášení.

6. Uspořádání celopodnikové konference ROH'za účasti
vedoucích kolektivů socialistické práce a kolektivů sou-
těžících o titul, vedoucích KRB, novátorů.a zlepšovatelů,
nejlepších pracovníků středisek a podniku s cílem Výmě-
ny zkušeností s ro,zvíjením nové etapy socialistického
soutěžení a shrnutí výsledků do celo podnikového social.
závazku.

Vyjadřujeme přesvědčení, že tento plán politicko-or-
ganizačních opatření bude na všech pracovištích plně
realizován, že vedoucí hospodářští pracovnící, členové
KSČ, odboroví a mládežničtí funkcionáři využijí všech
příležitostí a forem k objasnění smyslu a podstaty nového
přístupu k rozvoji soc. soutěžení po vzoru mladobole-
slavského hnutí aže se angažují nejen v etapě projed-
návání úkolú, ale že budou trvale aktivně působit při
jejich zabezpečování.

Ing. Jaroslav Rosocha, Ing. Stanislav Čáp,
předseda PV ROH předseda za KSČ

Ing. Jiří Dlinda,
ředitel podniku
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Seminář kvalifikovaných pracovníků
o zajištování geodetických prací
ve výstavbě se zvláštním zřetelem
ke stavbám v 6. pětiletém plánu

S~ěrnice pro hospodářský a sociální rozvoj ČSSR
v !e~ech 1976-1980, schválená na XV. sjezdu KSČ, vy
tycuJe pro naše stavebnictví rozsáhlé úkoly při zabez-
pečování bytové, občanské a průmyslové výstavby. Reali-
zace těchto úkolů úzce souvisí s geodetickou činností
v celém procesu výstavby i po ní.
Činnost geodeta na staveništi je řízena, jak známá,.

řadou důležitých vyhlášek a směrnic s cílem zabezpečit
odborný a hospodárný výkon měřických prací před pro-
jektových, vytyčovacích, kontrolních a závěrečných. Jde
tedy o činnosti, ktel1é se úzce dotýkají působnosti stav-
byvedoucího. Proto z iniciativy ČVTS - krajského výbo-
ru geodézie a kartografie a v těsné spolupráci s Kraj-
skou geodetickou a kartografickou správou pro Jihomo-
ravský kraj v Brně a s katedrou geodézie VUT v Brně
byl ve dnech 13. a 14. září 1976 v Brně uspořádán Se-
minář kvalifikovaných pracovníků o zajišťování geo-
detických prací ve výstavbě se zvláštním zřetelem ke
stavbám v 6. pětiletém plánu". Cílem semináře bylo
středně technické stavební pracovníky seznámit se ši-
rokou problematikou geodetických prací v jednotlivých
etapách přípravy a výstavby v podmínkách moderníh()
stavebnictví.
Seminář byl původně určen pouze pro středně tech-

nické kádry, ale přihlásili se rovněž stavební a země·
měřičtí inženýři, takže seminář musel být rozdělen do
tří přednáškových skupin (inženýři, středně techničtí
pracovníci investorských a projektových organizací
a středilí techničtí pracovníci dodavatelských organiza-
cí). Následující tab:'.lka podává přehled o účasti.

7. Ing. Jaroslav Kolman, Geodézie, n. p., Brno:
"Zaměřování pozemních objektů a zpracování geode·
tické části dokumentace skutečného provedení"

8. Ing. Rudolf StelIa, Geotest., n. p., Brno:
"Vytyčování geodimetrem AGA 700"

9. Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc., katedra geodézIe
VUT Brno:
"Vybrané kapitoly z měření posunů a deformac:
a z provažování svislic".
Seminář se setkal s velkým zájmem a odezvou mezi

účastníky, kteří se zajímali také o ukázky map 'plánů
náčrtků, přístrojů a pomůcek, jimiž přednášející do~
kumentovali výklad.
V závěru semináře byli účastníci vyzváni, aby se pí·

semně vyjádřili k průběhu přednášek, k jejich obsahu,
zda má být v seminářích s aktuální tematikou pokra-
čováno atd.
V odevzdaných odpovědích se 100 % účastníků vy·

jádřilo, že seminář byl pro jejich práci přínosem.
86,7 % účastníků se vyslovilo pro pokračování seminá-
řů. Další účastníci doporučovali více ukázek na stave-
ništi, jiní zase doporučovali demonstraci moderní geo-
detické techniky. Bylo také navrhováno, aby seminář
byl opakován pro ředitele a řídící pracovníky podniku
a organizací, které se podílejí na výstavbě.
K průběhu semináře se vyjádřili i lektoři, kteří ocenili

živý zájem účastníků a doporučili konat semináře od-
děleně pro jednotlivé obory (např. výstavba sídlišť,
zemědělská výstavba, liniové stavby, průmyslové závod v
apod.). To by umožňovalo probrat problematiku geo-
detických prací na staveništi do větší hloubky.

Při hodnocení semináře lze konstatovat:
a) navenek, směrem k účastníkům:

že průzkum zcela jednoznačně potvrdil správnost
záměru a realizace semináře,
že všichni účastníci projevili o seminář velký zá-
jem a ocenili předávání zkušeností s ukázkami
dokumentace,
že seminář byl účastníkům přínosem pro jejich
práci. Lze soudit, že kdyby každý účastník ušetřil
svému podniku na základě získaných zkušeností

I
Počet

I
z toho I

Organizace organizací I středně-techničtí Iínžcnýři pracovníci Celkem

investorské 3 (10,0 %) 5 (12,5 %) 1 (1,7 %) 6 (6,1 %)
projektové 11 (36,7 %) 12 (30,0 %) 22 (37,9 %) 34 (34,7 %)
doda va telské 16 (53,3 %) 23 (57,5 %) 35 (60,4 %) 58 (59,2 %)

Celkem
I

30 (100%) I 40 (100 %) 58 (100 %) I 98 (100 %)I

IÚčastníci semmare obdrželi předem sborník podrob-
ných sylabů přednášek a dalších materiálů.

V -semináři byly předneseny tyto přednášky:
1. Ing. Vratislav Vlach a Ing. Jaroslav Sekený, Krajská

geodetická a kartografická správa pro Jihomoravský
kraj v Brně
"Základní předpisy pro obor geodézie a kartografie se
vztahem ke geodetickým pracím ve výstavbě"

2. Ing. Martin Ištvánek., Geodézie, n. p., Brno:
"Geodetická část projektové dokumentace"

3. Ing. Vojtěch Kuropata, Stavoprojekt Jihlava:
"Vytyčovací síť a vytyčovací systémy objektů s pro-
storovou skladbou a plošných staveb"

4. Ing. Milan Horák, Dopravoprojekt Brno:
"Vytyčovací síť a vytyčovací systémy u liniových sta·
veb"

5. Ing. Jaroslav Procházka, Pozemní stavby, n. p., Brno:
"Vytyčování objektů" .'

o. Ing. Vladimír Čejka, Vodohospodářské stavby, n. p.,
Brno,:
"Zaměřování inženýrských vedení a zpracování geo-
detické části dokumentace skutečného provedení"

pouze 3000 Kčs ročně, znamenalo by to úsporu na·
šemu stavebnictví okolo 300 000 Kčs ročně;

b) dovnitř, směrem k činnosti KV:
že se velmi kladně projevila dobrá spolupráce KV
společnosti geodézie a kartografie s Krajskou geo-
detickou a kartografickou správou pro Jihomorav-
ský kraj v Brně, a to konkrétně při výběru orga-
nizací pro seminář, při výběru náplně a účastí
pracovníků KGKS jako lektorů,

že se osvědčila spolupráce s řídícími složkami in·
vestorských, projektových a dodavatelských orga-
nizací, která se odrallila ve správném výběru
účastníků tak, aby byla zajištěna návratnost ná·
kladů na vyslaného pracovníka.

Získané poznatky ze semináře přispějí k prohloubení
práce KV v součinnosti s KGKS a organizacemi, jež na
akce vysílají své pracovníky. Mohou být využity i v ji-
ných krajích.

Doc. Ing. Dr. losef Zeman, CSc.,
odborný garant semináře
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K paťdesiatinám
prof. Ing. O. Michalčáka, CSc.

Po oslobodení našej vlasti v súvislosti se zmenenými
politickými a sociálnymi pome,rmi prichádzalo na vyso-
ké školy stále viacej študentov. Logickým dosledkom to-
ho dnes je, že na našich pracoviskách sa v týchto ro-
koch zvačšujú rady paťdesiatnikov - vedúcich pracov-
níkov. Jedným z nich je aj prof. Ing. Ondrej Mi c h a 1-
č á k, CSc., ktorý toto životné jubileum dovfšil 29. ok-
tóbra t. r.
Prof. Mi c hal č á k pracuje nepre'tržite na Katedre

geodézie Slovenskej vysokej školy technicke'i v Brati-
slave od r. 1950 a prešiel viace,rými pedagogickými funk'
ciami. Za docenta bol menovaný r. 1959. V súčasnej pe-
dagogickej funkcii je od r. 1968. V disciplíne inžiniHr-
sko-priemyse,lnej geodézii, na ktorej vzniku a vývoji sa
popri prof. Krumphanzlovi a nie'ktorých dalších odbor-
níkoch sám zúčastňoval, vypracoval sa prof. Michalčák
na popredného odbnrníka v ČSS~. Je autorom viace-
rých dočasných vysokoškolských učebníc - sluípt a spo-
,luautorom celoštátnej vysoknškolskej učebnice z tejto
oblasti. Bohatá je jeho publikačná činnosť v odborných
časopisoch, doma i v zahraničí. Na stránkach nášhG ča-
sopisu uverejnil články, z ktorých trEba uviesť najma
kole1ktívny príspevok o geodetických prácach na Moste
Slovenského národného povstania cez Dunaj v Bratisla-
ve (GaKO Č. 7/72, str. 157-165) a o realizácii vytyčova-
ných prác geode'tickými metódami na Pamatníku SNP
v Banslkej Bystrici (GaKO Č. 8/71, str. 189-195). Rovna-
ko známa a uznávaná je jeho prednášateIs.ká činnosť
v rámci VTS, na konferenciách a seminároch. Táto ve'-
rejná odborná činnosť vyplýva z práce a poznatkov zí-
skaných v rámci e,xpertíznej činnosti a geodetických
prác na vel'kých stavbách, meraní ich dHformácií a pod.,
ako aj z výskumnickej činnosti, a to tak z vlastných
poznatkov, ako aj z poznatkov kole.ktívov, ktoré viedol
pri týchto prácach.
Na vysoke'j škole popri pedagogicke,j činnosti v 1'.1958

až 1963 vykonával funkciu prodekana na Stavebne1j fa-
kulte S!VST.

V tejto funkci! i v súčasnosti podiera sa ná prestavba
vysokoš.kolského štúdia, metodioky riadi postgraduálne
štúdium, je školiterom ašpirantov z odboru inžiniers,ke'j
geodézie. Jeho peďagogi,cká práca i odborná činnosť bo-
la ocenená udelením čestných uznaní a vyznamenania-
mi. Významná je aj jeho spoločensko-organizátorská
činnosť. V Slovenskej geodeticko-kartograficke1j spoloč-
nosti SVTS, v ktorej pracuje od jej vzniku r. 1956, zastá-
val viaceré čelné funkcie a organizoval viacero odbor-
ných podujatL V súčasnosti je preďsedom OS inžinier-
sko-priemyse,lná geodézia v Slovenskej geodeticko-kar-
tografickej spoločnosti SVTS.

Do dalších rokov života prajeme jubilantovi pevné
zdraviH, vela osobných a pracovných úspechov vo všet-
kých oblastiach jeho činnosti.

V novembri 1976 SléI doží'va dlhoročný člen Rpd. rady
GeodetiC'kého a ,kartografického obzoru Ing. Jozef Pe t-
I' á Š, CSc., samostatný vedecký pracovník 'vedeckého
laboratória fotog,rametrie SVST v Bratislave, životného
jubilea - 50 rokov. Narndil sla 23. 11. 1926 v Stúrove,

maturoval na gymnáziu v Prievidzi r. 1946 a zememe-
račské inžinierstvo skončil na SVST v Bratislave r. 1952.
Na Katedre geodézie SVST pracoval ako asistent, prí-
padne ako odborný asistent. Od r. 1957 posobí ako ve-
deckovýskumný pracovník vo Vedockom laboratóriu fo-
togrametrie pri Katedre geodézie SVST. Na tomto pra-
covisku od r. 1963 posobí vo funkcii samostatného ve-
de,c'kého pracovníka. Po obhájení r. 1963 kandidátskej
dizertačnej práce "Problematika pozemnej fotogrametrie
v aplikácii na zameriavanie ťažobných ]okalít" získal
vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických
vied.
Vedecká a odborná činno9ť Ing. Petráša je zameraná

najma na vývoj a využitie me,tód pozemnej f.otograme,t-
rie v roznych technických a vedných odboroch. Pozoru-
hodné výsledky dosiahol pri s,ledovaní tvarových zmien
zemského povrchu sposobených technickou činnosťou
pri ťažbe surovín, erózinu a deštrukciou pody. Ing. Pe t·
l' á š je autorom vyše 20 rozsiahlejších vedeckých a' od·
borných prác, upere'jnených v Geodetickom a kartogra-
fickom obzore a v inýCh domácich a zahraničných ča-
sopisach alebo publikáciách. Je autorom "Príručky pre
pomocnikov pri zememeračskýc'h prácach" (SNTL, 1954],
ktorá mala priaznivý ohlas v technickej praxi. Na vy-
sokej škole prednáša vybrané prednášky z fotograme't·
rie po,slucháčom odboru geodézia a kartografia. Má bo-
hatú posudkovú a expertíznu činnosť a podiela 81<1 na
riešení významných a· technicky náročný'ch úloh pre po·
treby geodetickej, stavebnej a priemys,elnej praxe.
Ing. P e t l' á š aktívne pracuje vo vedeckotechnickei

spoločnosti. Je členom Národného komitétu Medzinárod-
nej fotogrametrickej spoločnosti - ISP, dopisovatelom
VII. technickej komisie ISP a velmi aktívne sa podiela
na organizovaní vedeckote'chnic,kého ži'vota na vysokej
škole a v rámci SVTS a ISP. Okrem ,členstva v Redakč-
nej rade GaKO, pracuje v terminologickej ako i názvo·
slovnej komisii pri SÚGK.
Ing. P e t l' á š patrí medzi svedomitých pracovníkov

s dobrými organizačnými schopnosťami, 810 zmysIom pre
zodpovednosť a kolektívnu spoluprácu.

Pri príležitosti životného jubilea prajeme' Ing. P e t-
I' á š o v i, CSc., hodne zdravia, pohody, elánu a vel'a
pracovných úspechov v je'ho vedeckej a masovopolitic-
kej práci.

Čes,ká vědeckotechnická společnost - společnost geo-
dézie a kartografie a federální ministerstvo dopravy za
spoluúčasti odboDné skupiny 1701 - inženýrská geodézie
při ÚV ČVTS-GK 'a stredtsek žlelezniční geodézle drah

uspořádají v 2. polovině října 1977 v Praze

"III. konferenci železniční geodézie a kartografie".
Celostátní konference s mezinárodní účast! bude obsa-
hově zaměřena na projelktO'vání a vytyčování geometric-
ké polohy koleje, na nové metody letecké fotogrammetrie
u ČS0, na železniční -evidenci nemovitostí, na přínos
'kartografické polygrafie v mapování železni,čních sta-
nic a tr,atí, na důlní měřictví a jehc podil při zajišťo-
vání surovin-ové zákLadlny resortu FMD.
Předběžné přihlášky lze zasilat dokonce března 1977
na adresu: ČVTS- společnost geodézie a kartografie,
Široká ul. 5", 110 01 Praha 1.

Za přípravný výbor:
Ing. Slavo; Kádner, CSc., v. r.

Ing. Vladimír Kosek, v. r.
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PRAHA

528.~ FOTOGRAMMETRIE

528.74:625.42:681.3 VÚGTK 38907

ŠÍMA, J.-VONDRÁK, K.
Fotogrammetrické měření při výstavbě a provozu praž-
ského metra.
Praha, V,oGTK 1974, s. 135-165, 17 obr., 7 tab., lit. 3.
Sep. ze Sbor. výzk. prací, sv. 10.
Popis fotogrammetrických měření v tunelech pražského
metra, založených na využití numerické blízké fotogram-
metrie a automatickém zpracování dat z měřických
snímku na elektronickém kalkulátoru Hewlett-Packard.
9820 A. Předmětem měření jsou: 1. Vertikální příčné ře-
zy tunelem s porovnáním jejich prostorové polohy vzhle-
dem k projektu trasy metra, 2. kantrola průjezdnosti po
instalaci kolejí a dalších zařízení v tunelu, při přejímce
stavby a za provozu metra, 3. lokalizace výskytu a sta-
ncvení hodnot relativních nebo absolutních deformací
tunelu. Vyhotovení měřících. snímkfi a s ním související
geodetická měření v tunelech metra. Automatizace zpra-
cování dat měřících snímků. ~)i;esnost fotogrammetric-
kých měření v tunelech metra. Sch

528.9 KARTOGRAFIE
KARTOGRAFICKA POLYGRAFIE

582.9(084.3-16):551.4(4)=90 VÚGTK 20 384

DEMEK, J.
Internationale Geomerphologische Karte von Europa
1:2,5 MiII. (Mezinárodní geomoríologická mapa Evropy
v měřítku 1:2,5 mil.)
Arb. Vermess. Kartenwes. DDR, 1974, Č. 31, s. 19-30,
lit. 10.
Tři základní typy soudobých evropských geomorfologic-
kých přHhledných map, jejich přednosti a nedostatky.
Projekt legendy Mezinárodní geomorfologické mapy
Evropy v měi'ítku 1:2,5 mil. Sumarizace dosavadních
výsledkfi přípravy mapy.

I,
528.9(084.3-16):551.49(438) =30 VÚGTK 20384
528.913
ANDREAS, G.-DYNOWSKA, 1.
(Projekt hydrologické mapy světa v měřítku 1:2,5 mil J
[Projek hydrologické mapy světa v měřítku 1:2,5 mil.)
Arb. Vermess. Kartenwes. DDR, UJ74, Č. 31, s. 55-58,
2 obr.
Rozdělení obsahu projektované hydrologické mapy jo
čtyř skupin podle informací: 1. údaje o vodní síti
odpovídající hustotě mapy v mpřítku 1:2,5 mil., 2. způ-
sob přívodu vody, 3. roční doba největšího odtoku vody,
4. vodní prfitok. St

VÚGTK 38922
VÝZK-Z-570

SÍDLO, B.
Subsystém kartografických informacÍ. Experimentální
ověření procesu tvorby báze dat subregistru vodních
toku.
Praha, VÚGTK 1975. 28 s., 2 gr., 5 přU. lit. 7.
Zpráva dokumentuje experimentální ověření procesu
tvorby báze df.lt sítě přirozenych vodních toků jako zá-
kladu registru vod subsystému kartografických infor-
mací ISGK. N1vazuje tak na predchozí výzkum registru
vad dokumentovaný ve výzkumných zprávách VÚGTK
Č. 536/73 a 566/74. Podává přehled a zhodnocení výsled-
kll experimentálních prací a předběžné odhady sou-
hrnných časových a finančníCh nárokfi pro tvorbu báze
dat re'gistru vod. Rámcová informace o nadplánované
aktivitě VOGTK pi'! vytváření meziodvětvových inte-
gračních V'ztahfi informačních soustavo vodách a o sou-
činnosti při přípravě legislativních opatření. V závěru
Se navrhují opatření k zaměření dalších etap prací na
přípravě registru vod. vi

528.913(08/1.3-16):312(100)=30 V'ÚGTK20384

STAMS, W.
Weltkarteu ZUl' Beviilkerung lIud Siedlung 1:2,5 MilI.
[Mapy světové populace a osídlení v měi'ítku 1:2,5 mil. J
Arb. Vermess. Knrtenwes. DDR, 1974, Č. 31, s. 61-68.
Koncepce ~apy světové populace v měřítku 1:2,5 mil.
Zobrazelll hustoty a rozdělení populace, struktury oby-
vatelstva a struktury populace podle zaměstnání a
hustoty C'sídlení v měřítku 1:2,5 mil. Št

528.914:528.931/.932 = 82 VÚGTK 17951
VASMUT, A. S.-VERGASUV, V. A.
O nekotorych matematičeskiclt aspektach procesa gene-
ralizacii izobraženia mestnosti na topografičeskich kar-
tach. (Některé matematické aspekty procesu generali-
zace zobrazení terénu na l;Jpografických mapách.)
Izv. vuzov. Gsod. i. Aerofotosj., 1974, Č. 6, s. 85-90,
lit. 5.
Otázky generalizace kartografického zobrazení a ma-
t'lrnatlcké interpretace tohoto problému patří k nejdů-
ležitějším otázkám přI řešení problémy automatizace
v kartografii. Autoři se zabývají podrobně dvěma aspekty
procesu generalizf.lce mapovaných objektů a jevfi a sice
aspektem smyslovým (geografickým) a formálnim [kar-
tograficko-matematickým). Ra

528.921:912(084.311) :338.23 VÚGTK 38901
ČÁLEK, J.-PRAŽÁK, J.-ROULE, M., aj.
Automatizace tvorby základní mapy ve velkém měřítku.
Praha, VÚGTK 1974, s. 61-73. Sep. ze Sbor. výzk. prací,
sv. 10.
Jsou formulovány obecné otázky v oblasti automatizace
tvorby základní mapy ve velMm měřítku, týkající se
otázek rozsahu vyhotovení základní mapy, způsobu její
tvorby, automatizace celého výrobního procesu mapo-
vání, stanovení obsahu, polohové přesnosti a měřítka
základní mapy. Podrobný popis jcdnotlivých činností
automatizované tvorby základl1l mapy, a to: sběr, zpra-
cování, dokumentace, aktualizace f. aplikace informací.
Stručné upozornění na existující přístrojovou a výpo-
četní techniku a shrnutí dosavadních zkušeností pro
jednotlivé etapy automatizace. Naznačen směr dalšího
vývoje této problematiky. Sch
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528.931.1:528.914:338.23(084.3--11/-13) = 30
VÚGTK 3782:]

STAUFENBIEL,W.
ZlU' AlIlomation ťer Generalisierung topographischer
Karten' mít IJcsonderer BIH'iicksichligung grossmasstiibi-
gel' Geliiudedarstellungen .. (K automatiz3.ci generalizace
tOjlograťických map se zvláštním úetelem k vyjádření
budov ve velkých měřítkách.)
Wiss. Ar]). d. TU Hannover, č. 51, Hannover 1973, 168 S.,

81 obr., lit. 281.
Zhodnocení prací věnovaných gent)ralizaci (obecně i se
zřetelem ke generalizaci sídlišť). Kritické poznámky a
pi'ipomínky k jednotlivým pracím. Základy vlastního
systému automatizované generalizace sídlišť při pře-
chodu od Německé zákl!:ldní mapy 1:5000 k topogra-
iické mepě 1:25000. Změny obrysů budov. Zvláštní
opatření při generalizaci budov a ulic v rámci gene-
ralizace sídlišť. Šk

NEEF, E.
Entwicklungstcndenzen der geowissenschaft1ichen For-
schung Had der Themakartographie. (Tendence vývoje
výzkumu v oblasti nauk o zemi a tématická kartogr'a-
fie.)
Arb. Vermess. Kartenwes. DDR, H)74, Č. 31, s. 7-17,
lit. 7.

Článek pojedn:ivá () otázkách měi'ických podkladů, tech-
niky měření a sběru dat pro tématické mapy, o obsahu
tématických map, o vyjádření společenských problémů
přítomnosti a o otázCe, zda pcú;)bné mapy přispívají
){ formulaci teorie, a tím i k vytvoi'ení hodnotného pod-
kladu pro další pozitivní rozvoj lidské společnosti. Št

528.94[084.3-16] =30 'J1ÚGTK20284
KOCH, W. G.
Die Anwendung dur Feldermethode zur thematischen
Kartiel'lmg auf der Gruml.Iage der Weltkartel:2,5 Mill.·
r Použití metody polí při tvorbě tématických map na
podkladě Mapy světa v měřítku 1:2,5 mil.)
Arb. Vermess. Kartenwes. DDR, 1971, Č. 31, s. 69-92,
2 obr., 1 tab., čat. lit.
Princip metody polí, tj. plošného zobrazení v polích
stejné velikosti a tvaru [nojúl1elnfky, čtverce apod.).
Mapa světa v měřítl.m 1:2,5 mil. jako podklad systému
polí. Koncepce a praktické použití systému polí. Št

GEOMORFOLOGIČESKOJE
Geomorfolugičp.skojc kartugrafirovanije v s'jemocnych
masštabach. (Geomorfologické mapování v daných mě-
řítkách.)
Moskva, Izdat. Mask. Univ. 1975, 264 s., četné obr. a
tab.; lit. J 00.

Sborníkt sestávající z referátu 28 autorů je rozdělen do
trech částí: obecné, zvláštní a speciální geomorfologické
mapy. Probírají se základní principy geomorfologického
rnapováni, tvorba map a nové technologie. Zvláštní po-
z.:Jrnost jr věnována vysvětlením k mapám a mapovým
značkám. JO

ZEMAN, [.
Technické mapy měst jako podklad k rozvoji podzem-
uího urbanismu.
Ve: Sbor. předn. ze sem .•. Technické mapy měst a evi-
dence podzem. vedení". Brno 1973, s. 1-8.
Problematiky vybudování a udržování podzemního ka-
lastru. Souborná evidence podzemních vedení. Hlavní
úkoly technických map měst (TMM). Sch

912.43(08't3-11): 711.8 VÚGTK 38798

POLÁČEK,A.
Projektování technických map mě~t.
Ve: Sbor. předn. ze serrJ. •.Technicl\é mapy měst a evi ..
clonce podzem. vedení". Brno 197~, s. 7-12.
Vytvoření kategorie techmckych map. Vypracování pro-
jektu TMM. Projektování geodetických a kartografických
prací. Hlavní význam projektů. Dvojstupííová projekto-
vá dokumentace;0vodní a tech:J.ický projekt. Zpraco-
vání technických projektů jako předvýrobní etapa
h;chnicko-ekonumické přípravy výroby. ProJekt TMM.
Odběraiolsko-dodavatelské vztahy. Fřehled technických
pi'edpisů pro zavádění a přejímku geodetických a kar-
tografických prací. Sch

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo, č. 2/76

vývoj zemědělství a úkoly územního plánování v sedmé
pětiletce •.s. 3-5.

C v e t k o v, C.: Správné a plné využití pastvin - důleži-
tá podmínka pro chov dobytka, s. 6-8.

K o I e v, G.: O směru řad a parcel u vinohradů a ovoc-
ných sadů, s. 8-12.

Do č e v, G.: Vliv rozměrů zavodňovaných ploch na pro-
duktivitu kropících zařízení, s. 12-13.

O j a n k o v, 1.: Určení nejvhodnější doby pro trigono-
metrickou nivelaci, s. 14-19.

Na c e v, 1.: Možnosti použití trigonometrické nivelace při
projektování a stavbě hydrotechnických objektů,
s. 20-21.

Jan k u lov, M. - To n č e v, V. - C v e t k o v, S.: Prak-
tické výsledky zřízení velmi přesné polygonové sítě
jako náhrady za triangulaci VI. řádu ve městě Sapare-
va banja v Kjustendilském okrese, s. 22-23.

G a lov a, M.: Konstrukce nástěnné značky pro vedení
pomocné vytyč ovací přímky v sídlištích, s. 23-25.

Maž d r a k o v, M.: Kombinované způsoby měření hori-
zontálních deformací v povrchových dolech, s. 25-27.

Di m i t r o v, D. A.: Normy přesnosti pro měření délek
základno vou latí, s. 27-30.

J o v e v, 1.: Způsob určení koeficientu lomu vzduchu při
elektrooptickém měření velkých vzdáleností, s. 31-33.

K r a s t e v, 1.: Způsob fotogrammetrického vyhodnocení
svislých a šikmých snímků, s. 34-36.

D j u I g e r o v, S.: Kartografie jako metoda vědeckého
výzkumu, s. 37-40.

J o ó, 1.: Očekávaný rozvoj geodézie, str. 77-82
H o v á n y i, 1. aj.: Kontrolni měření pohyblivých schodů
ve stanicích metra, str. 82-86

Pen e v, E.: Základní mapy a plány měst a obcí v Bul-
harslm, str. 90-95

Mé I Yk ú t i, G.: Metoda nejmenších čtverců a kolokace,
str. 95-100

S z é k e I y, A. - F ti r y, K.: Nové materiály z dějin geo-
dézie 20. století, str. 101-117

B á n, 1.: Interpretace leteckých snímků při ochraně rost-
linných kultur, str. 118

Z sám b o k i, S.: Technické mapy státních zemědělských
podnikfi, str. 119-120

Pás z t o r, L.: Zkušenosti se změnami údajů v evidenci
nemovitostí, str. 120-123

Po a d ó, S. -- Pap p - V á r y, Á.: Tematické atlasy, str.
::'23-130
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Hal á s z, P.: Nové úkoly maďarské geodézie a kartogra-
fie, str. 157-159

J o 6, 1.: Kosmicko-geodetická observatoř v obci Penc a
její význam pro maďarskou geodézii, str. 159-165

B Ď 1c s v Ď 1g Yi, F.: Použití kolokace při transformaci
souřadnic, str. 166-173

Be n d e f y, L.: Lazarus Rosetus jako autor nejstarší ma-
py Maďarska, str. 174--178

S z é kel y, A. - F ti l' y,K.: Nové materiály z dějin geo-
dézie 20. století, str. 179-190

Rad 6, S. - Pap p - Vál' y, Á.: Tematické atlasy, str.
191-200

Pap p - Vál' y, Á.: Otázky organizace práce při tvorbě
regionálních atlasti, str. 201-206

E g l' i, A.: Zkušenosti s budováním evidence nemovitostí,
str. 206-216

Vermessungstechnik, i!. 5/76

Mel' kel, J.: K roli vědeckotechnického pokroku při
intenzifikaci zeměměřictví v kartografii, s. 161-164.

Bot h e, H.: Pracovní listy pro speciální výrobní zakáz-
ky, s. 164-166.

A y, P. - D ach, J. - Z i l' n s te i n, R.: Přesná tachy-
metrie s EOK 2000 a THEO OlOA s. 167-170.

H a u f, M.: Zkušenosti s EOK 2000 firmy Carl Zeiss Jena
ve spojitosti se zpřesněným měřickým postupem, s.
170-174.

Br e k e n f e I der, J. - Vos s, G.: Vytváření sítí na
staveništích, s. 174-175.

G Ď h 1e 1', H.: Optimalizace automatického kreslení řezů
budov, s. 176-178.

Ma I' k, R. P.: Novinky na Stecometru C., s. 179-180.
B o I' k o w s k i, K: Zařazení a hustota Laplaceových azi-
mutů a pNpojovacích bodti při přesné polygome trii,
s. 180-183.

Dob l' Z Yc k a, M.: Zařízení ke kontrole zachování mě-
řítka v geodetických sítích, s. 183-184.

Dit t l' i c h, J.: Teplotně podmíněné vlivy při tranzitních
pozorováních v meridiánu, s. 185-187.

K I' li gel', H. Zkušenosti s doškolováním v oblasti no-
vých metod a přístropů na závodech, s. 188.

Ty m o w s k i, S. J.: Spol8čnost geodotických inženýrti
a technikti Jugoslávie, str. 128 -130

H Yc n e 1', R.: Geodeticko-kartografické problémy územ-
ního plánování, str. 131--132

St e 1m ach, M.: Modelové komplexy cest a parcel.
II. část, str. 132--134

G o l' a j, S.: Technir;kohospoMiřské úpravy při tvorbě
koncepce územního plánování zemědělsko-prtimyslo·
vého sdružení, str. 134-138

A dam c z e w s k i, Z. --- N are w s k i, J. - N o w a k, E.:
Technologie geodetického základu s ,použitím elektro
nického kódového tachymetru, str. 139-141

Jan u s z. W.: Tr'lnsformace souřadnic bez deformací,
str. 141-142

G a jde k, J.: Nová metoda určování konstrukčních uka-
zatelů, str. 142-145

S z ()1? g, K.: Mekomctr ME 3000 - elektrooptický dál-
koměr pro přesná délková měi'ení, str. 145-147

Z u l' o W s k i, A.: Výzkum deformací náspti kolem nádrží
pro odpady sodného prtillly~lu, str. 147-149

Wan o t, E.: Fotogrammetrická inventarizace :památko-
vých interiéru, str. 153-15'7 .

j'a k u c e w i c z, S.: Několik slov o japonských synte-
tických papírech, str. 158

G a z d z i c k i, J.: Interpolace bodti křivky při automa-
tickém kreslení, str. 159-160

PrzeglQd geodezyjny, i!. 5/76

Lip e r t, C.: Problémy Společnosti polských geodetů
před VII. kongresem polských technikti, s. 161-162.

Ty m o w s k i, S. J.: Rozhovor s prof. dr. Zykmuntem Ko-
walczykem, s. 163-164.

Dul s k i, T.: Další činnost Geodetické a kartografické
rady v roce 1975, s. 164-165.

Lip i ii. s k i, B.: Komplexní dokumentace, moderní meto-
dy a geodetická technika investičního procesu urychlí
a sníží náklady na družstevní bytovou výstavbu, s.
166-169.

N e y, B. - K u c zel' a, K: Rozsah i zptisoby využití po-
čítačti různých tříd při realizačních měřeních, s.
169--172.

G '! s i o 1', M.: Problém organizačního pokroku v geodetic-
kých brigádách, s. 173-174.

Bal a d i n o w i c z, J.: Pokus o matematické pojetí a au-
tomatizaci procesu rozmisťováni půdy vymezené při
scelovacích pracích, s. 174-176.

B a c c i a I' e 11 i, A.: Geodetické práce při restauraci
Královského zámku ve Varšavě, s. 177-179.

Pod gÓl' S k i, Z.: Fotogrammetrická rekonstrukce Vla-
dislavovy věže ve Varšavě, s. 179-180.

Br a mor s k i, K.: Několik informací o stavu geodézie
a kartograf1e v Nigérii, s. 181-183.

Šli w i ii. s k i, Z.: Spotřeba a využití fotografických fil-
mu a papíru v reprodukční laboratoři, s. 186-187.

E c k e s, K.: Vědecká expedice studentti fakulty důlních
E c k e s, K: Vědecká expedice studentů fakulty důlní
geodézie AGH do Malé Asie, s. 190.

B u j a k i e w i c z, A.: Korekce obrazů RBV a MSS z dru-
žic ERTS, s. 191-195.

G u e t hne r, T.: O citlivých materiálech - pokračová-
ní diskuse, s. 196.

B u c z k o w s k i, K: Projel{t syntetické mapy bytových
podmínek ohyvatelstva, s. 197-198.

B a I i c k a, M.: Komparace zařízení k určování deviace
magnetických kompas ti, s. 199-200.

PrzeglQd geodezyjny, č. 6/76

01 d a k, F.: K realizací Programu rozvoje geodézie a
kartografie, s. <01-204.

Ty m o w s k i, S.: Varšavský geodetický podnik, 204-205.
Lip i Íl s k i, D.: Geodézie a vodní hospodářství, s. 206

lJŽ 208.
Rad wan, L. - Dob l' Z Yli s k i, A.: Motivace kvality
prací a jejich včasného splnění, s. 208-209.

Do m a gal a, Z.: Kvalita geodetických pra<;í a užitková
hodnota geodetické a kartografické Výroby, s. 209 až
210.

Ho P f e 1', A. - Mat k i e w i c z, Z.: Metody a výsledky
výzkumu scelovacích prací, s. 211-217.

St e 1m ach, M.: Modelové komplexy cest a parcel. 3.
část, s. 217.

G čil s o w s k a, B. - G a jde l' o w i c z, 1.: Srovnání vý-
sledki't vyrovnání polygonových sítí přesnou a aproxi-
mativní metodou,. s. 220-2~1.

K i e l b a s i e w i c z, W.: Projektování rozmístění připojo-
vacích bodů používaných k určování horizontálních
posunů jednotlivých stanic pomocí délkových měření,
s. 22-223.

F i u t o w s k i, A: Rozsah a metoda geodetických prací
při montáži haly typu Mostostal-Unipro, s. 224-225.

Lip e l' t, C.: Porada fotogrammetrů v Novosibirsku, s.
226-228.

G a z d z i c k i, J.: První geodetický kongres ve Venezuele,
s. 228-229.

B e ker, L. - K a c z y ii s k i, R.: Koncepce využití ko·
ordinátografu k určování prostorových souřadnic bo-
dů, s. 235-236.

G l' Yg o l' e n k o, W.: Vědecká a praktická hodnota kos-
mických snímků v kartogratii, s. 237-238.

B o g o b o w i c z, M.: Kreslicí automat CORAGRAPHDC 2.
s. 239-240.



KLUB ČTENÁŘŮ TECHNICKÉ
LITERATURY

RIUko-if'sk y tedUHi.ti'{ dovmt< 1~ 1I.
Obsahuje asi 93000 termínů ze všech oborů soudobé techniky.
Překladatelům, dokumentaristům, vý.z:kumným pracovníkům a studujícím vysokých
a odborných škol.
3. vydáni. Dva svazky, váz. asi 95 Kčs

Alois Še'lčik: Iht;;;ti~;lv,' ,oJu"<ndvl
Příručka má sloužit k nabyti zkušenosti a k obohacení slovní zásoby čtenáři'I, kteří
již mají solidní základy obecné a do jisté míry i technické ruštiny. Kniha se s.kládá
z cvičných textů, dodatku a ruského rejstři'ku. Texty jsou doplněny názomými obráz-
ky, abecedními slovníky a poznámkami ling,vistického cl\prakteru.
Technikům, inženýrům a pře,kladatelům technických textA.
3., přepracO'Vané a doplněné vydáni. Váz. asi 36 Kčs

Mi Ia n C á p' - Ji ř í TiII ma n n : [) o ~{ U;' H \ nL ~n' ".Ll 'i I b
Příručka umožňuje rychlou orientaci o všech druzích dokumentace staveb - při-
pravné, projektové a realizační dokumentaci. Věnuje pozornost investorskému a tech·
nic.kému dozoru na sta'vbách. Zahrnuje nové předpisy .z: této oblasti pro všechny
druhy staveb a obsahuje i příslušné odkazy na předpisy týkající se financování a hos-
podářských vztahů.
Pracovníkům' projektových a investorskýcb organizací, dodavatelských podniků: pra-
covníkům ústředních orgánů a národních výborů, autorského a technického dozoru
a studujícím odborných škol.
2., přepracované vydáni. Váz. asi 30 Kčs

{:i •.h IH"" I, H ,j, ho ~9/ I
Knížka přináší údaje umožňující ,zhodnotit výsledky hospodářského rozvoje a růst
životní úrovně v naší republice; součástí knížky je i řada už1tečnýchinformací.
Široké veřejnosti, funkcionářům a p,ropagandistům všech složek Národni fronty, po-
slancům, učitelům, lektorl1m a studujícím.
Váz. asi 20 Kčs

St:lVebm rOČl'nk ~1 191H
Ročenk~ zahrnuje čtyři samostatné tematické celky. l\1"vní probírá izolace proti vodě
a vlhkosti, a to jak podzemních ,části objektů, tak plochých střech, druhý pojednává
o technologii betonu, o na,vrhování betonových prefabrikátů. Třeti celek seznamuje
s novými konstrukčními soustavami bytových domů VVlO-ETA Larsen-Nielsen, s uni-
fi,kovanoukonstrukční Imalorozppnovou panelovou soustavou a unifikovanou kon-
strukční stavebnicovou soustavou montovaných skeletů, čtvrtý obsahuje nejnovější
teoretické poznatky o statických výpočtech sloupových systémů vy.z:tužených příčkami.
Stavebním techniktlm v projektových ústa1vech, výrobních podnicich a investorských
útvarech. '
Váz. asi 24 Kčs

• Přednostně zailiťuje odborné knihy
• Při odběru knih nejméně za 120 Kčs poskyluje 15%. knižní prémII podle vlastního vtbi!ru
• l:lenové dostávajl zdarma l:lenskt zpravodaj Kl:TL
• Každtm rokem dostávaji zdarma úplnt edični plán KČTL
• l:1enství je bezplatné

(: l li N [".1 to( (' T l ~"J 1: t H T' i
každý zájemce, který si objedná jakýkoli počet knížek, ale nejméně za 50 Kčs; ne·
záleží na tom, zda jde o knIhy připravované nebo o starší produkci.-- -- - - - '- - - - - - - - --Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odd.,

113 02 Praha 1, Spálená 51

__ výt.

__ výt.

Přihlašuji se za člena KCTL - ano - ne")

__ výt.

_'__ výt.

") Nehodící se škrtněte!


