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528 (437.6)
MICHALKO,O.

Program činnosti rezortu Slovenskej správy geo-
dézie a kartografie na rok 1970 a ďalliie roky.

Geodetický 'a kartografický obzor, 18, 1970, č. 6,
s.131-133.

Zhodnoceni dosavadní činnosti resortu SSGK ve
federativním státě. fllavni směry činnosti resortu
v příštích létech, a to na úseku organizace" řízení
a 'legislativní činnosti, na úseku kádrové, perso-
nální a mzdové politiky, v plánlOv,ání, fin!llllcování
a investiční politice, na úseku technickovýrobním
a koordinačním.

528.74 : 528.932.3.088.3

PICHLIK, V.
Vliv sklonu terénu na přesnost vrstevnicového
vyhodnocení fotogrammetrickou metodou.
Geodetický a kartiografický obzor, 16, 1970,č. 6;
s. 134-137, 2 obr., 3 tab., 2 lit. , .,

Kritéria přesnosti výškópisu map, závislost mr
sklonu terénu. Varianty snímkování zkušebního
fotogrammetrického pole Pecný a postup expe'ri-
mentálních pl'lací. .

528.482 : 627.8
MARČÁK,P.

Geodetické meranla posunov v9dnej elektrárne
v Sučanoch (pokr.).
Geodetický a karrografický obzor, 18, 1970, č. 6,
s. 138-'-142, 4 otlr., 2 tab.

Rozvrženi trigonometrické sítě hydro centrály. Zří-
zeni pozorovaných bodí\. Metody měřických prací,
použité měřiciké přistroje. výpočtové a vyhodno-
coV'acf práce a je,jich Výsledky. .

528.5 ,,1969"
MICHALČÁK,S.

vývoj geodetických prfstrnjov v roku 1989.
Geodetický a kartografický obzor, 1ll, ·1970,č. 6,
s. 143-149, 12 obr" 5 lit.

Celkové tendence vývoje geodetických pl'ístrojů
v roce 1969. Malé světelné dálkoměry. Nivelační
přistroje. TeodoHty atachymetry. Ostatní přístro-
je. Diisledky současného vývoje pro geodetickou
praxi a výhledy do budoucnosti.

528(437.6)
MICHALKO,O.
Programm der Tiitigkeit des Ressorts der Slowa-
kischen Verwaltung fiir Geodiisie und Kartogra-
phie auf das lahr 1970 und auf weitere lahre.
GeodetiCKý ,a kartografic'ký obzor, 18, 1970, Nr. 6,
Seite 131--133.

Bewertung der biJSherigen T1itiglkeit des RelSsorts
dér Slow. Verw,altung mr Geod1isie nnd Karto-
gr,a-phie im federalen Sta,at. Ha~ptri'chtungeII de'r
T1itigkeit ides 'Ressorts in den n1ichsten Jahren,
und 'zwar auf den Abschnitten ider Org,aníJSation,
Leitung nnd legisla.tiven T1itigkeit, auf dem Ab-
schnitt der Kader-, Personal- uud Lohnpolitik, in
der Plannng, Finanzierung und in der llI1vestitions-
p'oliti'k, auf dem t,echnisehen ProdukUons- nnd
Koordinationsabsdhni tt.

528.74:528.932.3.088.3

PlCHLÍK, V.
Einflufi der Neigung des Geliindes auf die Ge-
nauigkeit der Auswertung der Hiihenlinien mittels
photogrammetrischer Methode.
Geodetic:ký a kartografický obzor, 18, 1970, Nr. 6,
Seita 134-137, 2 Abb., 3 Tab., 2 Lit.

Genauig'keitSkriterien des ReUefsde,r 'Karten, Ab-
hll.ngigkeit 'von der Neigung des Gel'llndes. Varioan-
ten der Dufl'bild,anfinahme des photogr,ammetri-
schen Vernuchsfeldes IPecný nnd Fortgang der
Eltperimen talarbei ten.

528.482:627.8
MARČÁK,P.
Geodiitische Messung der Verschiebungen des
Wasserkraftwerkes in Sučany (Fortsetzung).
Geodeticiký a kartografic'ký ohzor, 18, 1970, Nr. 6,
Seite 138-143, '4 Aob., 2 'Tab.

Aufteilung des trigometrisc'hen Netzes des Woasser-
kraftwe'rkes. Autibau der heooocihteten Puukte.
Methoden der V~l'l1lessUngsaribeiten, angewendete
MeB'instrumente.' Bereclmungs- und AUlSwertungs-
Mbeiten nnd deren Ergelmisse.

528.5 ,,1969"
MICHALČÁK,S.
Entwicklung der geodiitischen lnstrumente
im lahre 1989.
Geodetický ,a k,artografic'ky obzor, 18, 1970, Nr. 6,
s.eite 145-149, 12 Aibb., 5 Lit:

Gesamttendehz ider Entwi,cklung der geod1itisclhen
lllistrumente im J,a11re1969. Kleine optische Ent-
fernungsmesser, Nivelliere,'I1he04oli:te und Tachy-
meter. Andere Instrumente. Folgen der gegen-
wiirHgen Entwic'kluhg flir die geod1itisc'he Praxis
und Aussichten flir die Zukunft.



528(437.6)

MICHALKD, D.
Activity program of tbe Slovak Office of Geodesy
aod Cartograpby for tba iyear 1970 aod for tbe
furtber year5.
Geodetický ak.artografický obzor, 18, 1970, No. 6,
'Pp. 131-133.

Account on lIhe past and present actlvity of the
Slova!k Offlce for Geodesy and Cartography ln the
federative state. Maln dlrecNons of the department
activity, Inthe.next years, ln the sphrese of oTga-
nlzatlon, management and leglslature. In the
sphere of staH, personel and wagespollcy, in
planlng, flnanclng and investment, ln the sphere
of productlon andco-ordlnatlon.

528.74:528.932.3.088.3
PICHLIK, V.
lonueoce of tbe terraio slope 00 tbe accuracy of
photogrammetric cootour plottiog.

Geodetický a kartografický 'obzor, 18, 1970, No. 6,
pp. 134-137, 2 ,flg., 3 tab., 2 Tel.

Accur,acy crlterla of the contours, dependence on
the terrain slope. Alternatives of the photogram-
metrlcal flylng of the testHeld at Pecný and pro-
cedure of eXlperlmental works.

528.482:627.8
MARCAK,P.
Geodetic ob5ervation of displacemeots of the
hydro-electric power 5tatioo at Suilany
(continuation ).

Geodetický a kartograflc'ký ,obzor, 18, 1970, No. 6,
'pp. 138-142, 4 fig., 2 tab.

Project 'of the trlgonometrical networ,k of the
hydroelectric IpDwer statlon. Establlshlng of ob-
servotion statlons. Methods of observatlon and
measurl!J1g Instruments used. Gomputatlon and
ev,aluatIon procedures and the results.

528.5 ,,1969"

MICHAIiCAK,S.
Development of survey instrumeots in tbe year
1989.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, No. 6,
'pp. 143-149, 12 flg., 5 ref.

General trends ln survey Instruments develop-
ment· ln the year 1969. Small electrooptic distance
meters. Levelllng Instruments. Theodolltes anu
tacheometers. Other instruments. InfIuence of t1he
present develapment on the survey praxls and
prospects ln ťhls fleld.

Geodetický a kartografický obzor

528(437.6)

MICHAIiKD,O.
Programme d'activités du ressort SSGK pour 1970
et lesaonées futures.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, No 6,
Ipages 131-135.

Mlse en valeur de l'activitéexistance du ressort
SSGK (Admlnistration' Slovaque de Géodésie et
Oartogr,a,phle) dans l'état fédéral. Directlons prin-
c~pales des ollctivltés du ressort pour les pTO-
chalnes années dans le secteur de l'organisatlon,
de 108 gestion et les actlvités législatives, du polnt
de vue cadres, polltique du personnel et des
salalres, 'planlflcatlon,flna1nces et poHtlque d'ln-
vestlssement, dans le secteur technlco-industrlel
et de coordlnatlon.

528.74:528.932.3.088.3

PICHLIK, V.
Influence de la déclivité du terrain sur la préci-
sion de restUution des courbes de niveau par la
méthode pbotogrammétrique.
Geodetloký a kartografický obzor, 18, 1970, No 6,
pages 134-137, 2 1llustratlons, 3 ta'bleaux, 2 lit.

Crltěres de Iprécls!on de l'altimétrle des cartes,
dépendance de 106 déclivité du terraln. Varlantes
des vues du cham:p 'phot'ogrammétr!que d'essa!
Pecný et procédé des travaux d'expéTlmentation.

528.482:627.8

MARČAK, 'P.
Levé géoděsique des déplacemeots de la centrale
hydro-électrique de Suilany (suite).
Geodetický a ka'rtograf!cký obzor, 18, 1970, No 6,
pages 138-142, 4 llIustrations, 2 tableaux.

Distrloution du réseau trigonométrique de la cen-
trale hydro-élecrr!que. Etabllssement des 'polnts
d'observation. Méthodes des travaux de levé;
a'pparells de levé employés. Travaux de calcu! et
de restltutlon et leur résultats.

, 528.5 ,,1969"
MICHALCAK,S.
Evolut_on d'appareils géodesiques en 1989.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, No 6,
pages 143-149, 12 Illustratlons, 5 lIttér.

Tendances générales de l'évo!utlon d'app.arells
géodéslques en 1969. Petlts télémětres électroopt!-
ques. Aipparells de nivellement. l'héodolltes et
taclhymětres. Les autres apparells. Conséquences
de l'évoluNon actuelle pour 108 ,pratlque géodés!que
et perspecUves.



Michalko, O.: Program činnosti rezortu
SSGK na rok 1970 a ďame roky

Geodetický a kartografický obzor
ročník 16/58, číslo 6/1970 131

Program činnosti rezortu Slovenskej správy geodézie
a kartografie na rok 1970 a d'al§ie roky

V týchto dňoch sme si pripomenulž 25. výrocze
oslobodenia naše; vlasti slávnou Sovietskou armá-
dou. 25 rokov slobodného života hodnotili nielen
naše stranícke a štátne orgány, ale i my, slovenskí
geodetž a kartografi, a pri tejto prl.ležžtosti sme roz-
vinuli sútaž k 25. výročiu oslobodenia republiky
Sovietskou armádou v rozvoji pracovne; iniciatlvy.
Len v oslobodene;, socializmus budujúcej vlasti
mohla byt zjednotená zememeračská služba a len
takto mohli byt dané pevné základy Je; ďalšieho
rozvo;a či už po stránke kádrove;, odborne; či ma-
teriálneho vybavenia. O z;edn,otení a rOZVoji rezor-
tu geodézie a kartografie bolo už na stránkach toh-
to časopisu mnoho napísané pri r6znych výročiach
a prl.ležžtostžach.

Ta by som chcel v tomto príspevku vychádzat
z tera;šl.ch podmienok, tera;šej sžtuácie v akej sa
nachádza naše národné hospodárstvo, a teda i náš
rezort na Slovensku a poukázat na jeho program
pri riešení týchto t1loh.

Rok 1968 sme privítali s nadšenim nielen preto,
že padol byrokraticko-centralistický systém, ale aj
prett3, že sme si mohli i v našom rezorte doriešžľ
otázky vztah ov oboch našich národov v rámci fe-
deralizácie štátu i na poli organizácie a riadenia
nášho rezortu. Bližšie o tomto bol o pisané vlani-
v 6. čísle Geodetického a kartografického obzoru
{Ing. Lenko}. Pravda, to počiatočné nadšenie bolo
otrasené hospodárskymi, politickými a spoločen-
kými udalostami vyvolanými v poslednom období
činnostou pravicových a antžsocialistických sl.l
v našom štáte, a teda s d6sledkami i v našom
rezorte, ktoré teraz musíme postup ne prekonávat.
No, tak ako vždy v minulosti i teraz naši pracovníci
iste pochopia opatrenia, ktoré naše strana a vláda
robí na odstránenie nahromadených nedostatkov
z krízového obdobia a svojím pričinením, svojou
poctžvou a kvalitnou prácou prispejú ku konsolidá-
cU nášho národného hospodárstva a jeho ďalšieho
rozvoja na Slovensku.

Tak ako najvyššie stranícke a štátne orgány ne-
dávno hodnotžli skúsenostž z jednoročného fungo-
vania federácie a ;ednoznačne vyzdvihli pozžtivny
prínos federatívneho usporiadania štátu, prichodí
aj nám skúsenostž z federatlvneho usporiadania
nášho rezortu hodnotit velmi kliJ.dne. (Jlohy klade-
né v tomto období na SSGK i napl'iek pomerne taž-
kým podmienkam boli úspešne splnené a vytvoržl
sa reálny predpoklad pre ďaZšiu konsolidáciu a
rozvoj, a to iste i pričinenim velkého pochopenia
a podpory Ceského úi'adu geodetického a kartogra-
fického a jeho pracovníkovo Osobný styk pracovní-
kov C(JGK a SSGK, spoločná tvorba normatlvnych
predpisov, smerníc a technologických postupov,
konzultovanie spoločných problémov dá va opodstat-
nené predpoklady, že federatlvnym usporiadaním
československá geodézia a kartografia neutrpí. Bu-
deme preto v činnosti rezortu naďalej udržiavať a

rozví;ať dobré priatelské vztahy a plodnú spoluprá-
cu s českou geodetžckou a kartografickou službou
v prospech cele; československej geodézie a kar-
tografie. Budeme dbať o Jej Jednotu. Pržtom však
budeme plne využívat možnosti dané nám federa·
tlvnym usporiadaním pre dosiahnutie a vyrovnanie
úrovne slovenskej geodézie a kartografie s českou,
iste za plného porozumenia a podpory zo strany
Č(JGK.

Federatlvne usporiadanie štátu kladie na nás
mnohé nové úlohy, medzi ktoré patrí a; zabezpe·
čovanie úloh vyplýva;úcžch z medzinárodných do··
hOd. I tieto otázky budeme zabezpečovať v úzkej
spolupráci s Č(JGK, pretože považujeme za správne
vystupovat voči zahraničiu jednotne za českoslo-
venskú geodéziu a kartografiu. Táto otázka sa bu-
de riešžf aj s Cs. vedecko-technickou spoločnostou,
aby sa dosiahol jednotný a spoločný postup v re·
prezentáciž československej geodézie a kartografie
aj voči neštátnym medzinárodným organizáciám
ako sú FW, ICA, ISP a Ž.

Uznesenia (JV KSČS z ;anuára 1970 a uznesenia
(JV KSS z februára 1970 dávajt1 konkrétnu a vecnú
orientáciu a; pre činnost rezortu geodézie a karto-
grafie v najbližšom období za účelom ďalšej konso-
lidácie a rozvoja nášho národného hospodárstva.
Rezort geodézie a kartografie d6sledným plnením
úloh či už na úseku geodetických základov, mapo-
vania, kartografickej tvorby, evidencie nehnutel·
nostl ako aj ďalšich činnostl vytvára d6ležžté pred-
poklady pre úspešnú činnosť takmer všetkých od-
ve tví národného hospodárstva, ktoré výsledky prác
rezortu využívajt1.

Hospodárska politika strany podla uvedených
uznesení v roku 1970 si kladie za ciel:

splnit zámery ročného vykonávacieho plánu,

rozpracovať plán rozvoja národného hospodár-
stva na obdobie 1971-1975,
prekonávať pravicovo-oportunistickými silami
vyvolaný rozvrat v hospodárskom riadení,

- pripraviť a uplatniť účinnú sústavu riadenia,
ktorá bude zodpovedat potrebám rozvoja národ-
ného hospodárstva, najmli v budúcom pliťroč-
nom období.

Pržtom hlavným cielom národohospodárskeho
plánu ;e zastavit dotera;šie inflačné tendencie a
pokračovať v kOTJ.solidáciž hospodárstva.

Na splnenie úloh tejto hospodárskej politiky stra-
ny a na základe zhodnotených výsledkov činnosti
z roku 1969 ako aj stabtlžzačných opatrení vykona-
ných v zmysle uznesenia vlády CSSR č. 207 z 26. 6.
1969 a; v rezorte SSGK sme vytvorili vhodné pred-
poklady a určili konkrétne h1:avné smery činnosti,
a to:

1970/131



Geodetický 'a kartografický obzor
132 rol!Jlik 16/56, l!islo 6/1970

Mlchalko, O.: Program činnosti rezortu
SSGK na rok 1970 a d'alšle roky

Na ú s e k u o r g a n i z á ci e, r i a den i a a 1e-
gislativne; činnosti:

Zatial čo v roku 1969 tažisko prác Slovenske;
správy geodézie a kartografie bolo vo vy tvá raní
predpokladov pre obnovenie činnosti SSGK, pre rok
1970 a ďalšie zostáva;ú ako hlavné tieto úlohy:

čovat správrtJ,ost riadiaczch prác zo strany SSGK,
- vydat definžt1.vny štatút a organizačný poriadok

SSGK,
- dbat, aby k 1. 1. 1970 vzniknutý n. p. Slovenská

kartografia a Výskumný ústav geodézie a karto-
grafie v Bratislave na základe už vydaných zria-
ďovacích listín a štatútov si spracovali organi-
začné poriadky a vóbec organizačne sa dobudo-
vali a upevnili,
sústavne napomáhat podriadeným organizáciám
pri riešení organizačných problémov a zabezpe-
čovať správnosť riadiY.1cich prác zo strany SSGK,

- vydanie zákona o geodéziž a kartografU,
- príprava vykonávacích vyhlá!wk k zákonu o geo-

déziž a kartografiž,
vydanie vyhlášky o súbornef evidenciž podzem-
ných vedení,
vydanie vyhlášky o geodetických prácach v in-
vestičnef výstavbe,
novelizácia vyhlášky č. 23/1964 Zb., resp. zákona
č. 22/1964 Zb. hlav ne z hfadiska termínov úplne;
prehliadky EN a otázok II. etapy EN,
zabezpeč tf registráciu a uverefnenie všeobecne
závazných predpisov vydaných Slovenskou sprá-
vou geodézie a kartografie.

Na ús ~ k u k á d r o v e f, per s o n á lne I
a mzdovef poZžtiky

AI keď v rezorte geodézie a kartografie na Slo-
vensku n-ie sú zatial' známe prípady pmvicovo-opor-
tunistických pre;avov, treba otázke výberu a výcho-
ve kádr ov neustále venovat zvýšenú a trvalú pozor-
nosť. Treba viest nielen členov strany, ale všetkých
pracovníkov k aktivite za plnenie hospodárskel po-
litiky strany, za plnenie úloh SSGK a ;ef podriade-
ných organizácií. V otázke pohovorov s pracovníkmi
SSGK treba pristupovať seri6zne a prípadné pro-
blémy riešžf citlžvo.
Personalistiku s ;e; náplňou v nafširšom slova

zmysle treba dósledne uplatňovat nielen na SSGK,
ale a; na všetkých podriadených organizáciách.
Mimoriadnu pozornost treba venovať mzdovel po-

liti ke. Ako vo všetkých odvetviach národného hos-
podárstva a; v našom rezorte došlo v roku 1968
k poklesu pracovnel disciplíny, k nižším výkonom,
k prílmom nepodloženým vždy patričným výkonom
a pod. Preto základnou úlohou v oblasti mzdovel
politiky bude dosiahnut, aby v rezorte boli mzdy
podložené vytváranými hodnotami a aby sa urobžl
poriadok v mzdách. Na zabezpečenie tohoto SSGK
už vydala zásady regulácie a kontroly miezd v re-
zorte. V zásadách le riešený vztah ob;emu miezd
k oblemu realizovaných miezd, spósob kontroly čer-
pania mzdových prostriedkov. Zásady regulácže
miezd vyplývalú hlavne z uznesení vlády čís. 292/
/1969 a 385/1969,68/1970 a ďalších predpisov.
Na tomto úseku bude potrebné hlavne:
v kádrovef politi ke dósledne uplatňovat vysokú
náročnost z hladiska politickef a odbornef úrov-
ne a disciplinovanosti pri plnení úloh,
vykonávat pohovory s pracovníkmi SSGK a po-
dla výsledku rozmiestntf pracovník ov pri rešpek-
tovaní kádrového poriadku SSGK,

- dbať na ďalší odborný a politický rast pracov-
níkov rezortu al tým, že okrem politických a
odborárskych školení sa uskutočnia i odborné
školenia,

- obnovU činnosť kvalifikačných komisU na pod-
riadených organizáciách,
v plnom rozsahu skvalitňovať personálnu poli-
tiku rezortu, vrátane otázok bezpečnosti a ochra-
ny zdravia praculúcich,
sledovat dósledné dodržiavanie ustanovení listu
SSGK Č. 1-364/1970, ktorým boli vydané zásady
pre reguláciu a kontrolu miezd v rezorte,
socialistické sútaženie v rezorte orientovat hlav-
ne na plnenie plánovaných úloh a zvyšovanie
produktivity práce, sledovat plnenie závazkov
pri;atých na základe výzvy Ov KSCS a SSGK
o rozvoli iniciatívy praculúcich k 25. výročiu
oslobodenia naše; vlasti,

- pripravovat podklady pre prípadnú úpravu
mzdovel sústavy v rezorte.

Na úseku plánovani~ financovania
a investičnef politiky

Uznesenie Ov KSC a OV KSS k otázkam hospo-
dárske; politiky strany bude možné uplatnU v na;-
širšej miere v oblasti plánovania. Už v roku 1969
stabilizačné opatrenia vlády prenesené na organizá-
cie rezortu prispeli ku konsolidáciž a plánovace;
disciplíne. Dohody, ktoré uzatvoržl riaditel' SSGK
s riaditel'mi podnikov, zabezpečili splnenie plánu
v hlavných ukazovateloch. Ospešné plnenie plánu
za rok 1969 bolo overené previerkami a periodic-
kými revíziami vykonanými na ústavoch a podni-
koch.
V protokoloch podpísaných riaditelom SSGK a

riaditelmi podnikov a v rozpisoch plánov na ústavy
je požadované aj v roku 1970 dósledné plnenie zá-
vazných úloh, závazných limitov a orientačných
ukazovatelov. Takto sa pristupu;e k realizáciž ďal··
šieho rozví;ania sústavy plánovitého riadenia a po-
silneniY.1postavenia národohospodárskeho plánu, ako
al ku spofeniu centrdlneho plánovitého riadenia a
iniciatívy podnikov a pracovných kolektívov. Teda
popri uplatňovaní riadiacel úlohy.centra a leho
zodpovednosti za vývof rezortu sa súčasne pone-
cháva priestor pre iniciatívu a zodpovednosť nižších
článkov riadenia na zlepšovaní hospodárskych vý-
sledkov. Podla vykonaných rozpisov a podpísaných
protokolov malú podriadené organizácie dostatočný
priestor pre rozhodovanie o tých stránkach hospo-
dárskeho procesu, ktol'ý nie le potrebné určit
z centra.

Na úseku plánovania budeme ďalel zvýrazňovat
postavenie plánovacích orgánov a skvalitňovat plá-
novaciu činnost na všetkých úrovniach, zlepšovat
met6dy analýzy a poznávania hospodárskych pro-
cesov, predvídania vývofových tendencí, zdokona-
lovat celý informačný systém a posilňovat úlohy
plnenia plánu. Na všetkých úsekoch budeme obno-
vovat autoritu priamych i nepriamych nástrolov sú-
stavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.

Vedúci pracovníci rezortu SSGK sú zodpovední
za správny vývol miezd a produktivity práce, za
dodržovanie cenove; disciplíny, za správne usmer-
ňovanie investičnej výstavby, za pracovnú a tech-
nologickú disciplínu, za zvýšenie úrovne organizá-
cie práce a riadenia výroby, ako a; za rozvoj pra-
covne; iniciatívy a sociY.1listicke; súťaže. Všetky tieto
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úlohy musia zabezpečovať pracovníci hospodárske-
ho vedenia, stranícki a odboroví funkcionári ako na
SSGK, tak a; na podriadených organizáciach.

Na ekonomickom úseku vyplynú na;mii tieto
úlohy:

sústavne sledovať plnenie protokolov a dodržia-
vanie pravidiel pre poskytovanie príspevkov,
ktor~ boli dan~ na podriadené organizácie,
dbať na dodržtavanie cenove; disciplíny; v spo-
;itosti s vypracovaním piiťročn~ho plánu pripra-
vU návrh na postupné rtešenie cenových pro-
blémov,
za nesplnenie plánovaných úloh a najmii poru-
šovante plánovace;, finančnej a mzdovej a ce-
novej polittky vyvodzovať dosledky,
zabezpečit 3 percentnú úsporu z výdavkovej časti .
rozpočtu kap. 43-SSGK na rok 1970,
včas a dosledne vypracovať návrh piiťročného
plánu rezortu podla smerntce vlády,
na tnvestičnom úseku uprednostňovať podla po-
treby strojové tnvestícte pred stavebnýmt. V prí-
pade stavebných investícží znižovať rozostava-
nosť, urýchlene zavádzať kapacity do prevádzky
a nedovoliť zahájente stavieb ak nie je dokona-
le prtpravená a schválená projektová doku-
mentácta,
v záujme podpory výstavby bytov a rodtnných
domkov vyriešžť otázku hmotnej zainteresova-
nosti pri vyhotovovaní geometrických plánov
v rámct hmotnej zainteresovanostt,
pomocť novovzntknutým organizáciám v rezorte
pri rtešení úverovej politiky.

Na úseku technicko-výrobnom
a koordtnačnom

SSGK, ako už bolo spomenuté, v roku 1969 začala
rtadtť geodetickú a kartograftckú činnosť na Slo-
vensku v plnom rozsahu. Vo viičšine čtnnosť podnt-
kov a ústavov prt plnení svojich úloh z hladiska
odborno-technického nenarážala na probMmy, pre-
tože sa pracovalo podla osvedčených a už overe-
ných smerníc, technických predpisov a technolo-
gtckých postupov. Tak to bude t v roku 1970. Vačšte
problémy sa vyskytovali v oblastt cien a miezd, kto-
ré vzhladom na hospodársku situáciu sa ant v roku
1969 a ani v tomto roku doriešiť nedajú. SSGK t na
úseku techntcko-výrobnom má cestou svojich pod-
rtadených organizáctí zabezpečovat aj celkom nové
úlohy. Ide napríklad o gravtmetrtu, výpočtové stre-
disko, rtešente ~úloh vedecko-výskumnej základne,
nakladatelskú čtnnosť, spoluprácu s geodettckýmt
službami soctalistických štátov a p. Bude treba na-
jma:

zabezpečžť splnenie zámerov ročných vykonáva-
cích plánov s osobitným zretel'om na úlohy vy-
plývajúce zo záverov VIII. softjskej konferencie
geodettckých služieb socialisttckých štátov
{uznesenie vlády ČSSR č. 327/1968 a uznesente
vlády SSR č. 128/1969},
zabezpečtť výskum regtstra nehnutelností so za-
meraním na využitte samočinného počítača po
vytvorení pracovnej skupiny a výskumného ko-
lektivu pre informačný systém geodézie a karto-
grafte,
založžf dokumentáciu pevných bodov podrobné-

ho bodového pola v novom systéme TTSK, podla
jednotného technologtckého postupu,
vylepštt a zjednotiť prácu v mapových službách
na základe vydania nov~ho "Návodu pre prácu
v mapových službách""' a systematickou kontro-
lou zabezpečit jeho dodržtavanie,
vypracovat program na postupné dobudovanie
mapového fondu velkých mierok a pripravit ná-
vrh vláde SSR na zabezpečenie tejto úlohy,
na zabezpečenie vysokej kvality geodettckých a
kartografických prác budú v roku 1970 vydané
smerntce, návody a technologické pokyny {ako
sú uvedené v harmonograme tvorby a vydávanta
technických predptsov v roku 1970, číslo 4-395/
/1970},
v styku s mtmorezortnými organtzáctamt, ktoré
vykonávajú geodettcké a kartografické práce,
trvat na dodržiavaní ohlasovacej povinnostt, čo
je v záujme jednotnosti a hospodárnosti týchto
prác,
v rámci medzirezortnej spolupráce prt vykoná-
vaní geodetických a kartograftckých prác zabez-
pečovat tch viacúčelov~ využívanie a vylúčtť tch
duplicitné vykonávante.

V programe Činnosti rezortu SSGK sú obsiahnuté
len hlavné okruhy otázok, ktoré má SSGK v spolu-
práci s podriadenýmt organizáctami rteštt a plnit
za účelom konsolidácie národného hospodárstva
v zmysle hospodárskej polittky strany a vlády. Som
presvedčený, ženašt pracovníci, ako ntkdy v minu-
losti, ant teraz nesklamú a tch osobným prtčine-
ním sa nám podarí prekonat všetky nedostatky
v našom rezorte a dobudovat geodettckú a karto-
grafickú službu na Slovensku na úrovefl českej a
spolu s ňou celú našu službu na svetovú úrovefl, aby
stačžZa zabezpečovať načas a kvalitne všetky úlohy
národného hospodárstva.

Ing. Ondrej Michalko,
rtaditel

Slovensket správy geodézte
a kartografie

Udělení diplomů orgánům a organizacím
resortu Českého úřadu geodetického a
kartografického za vynikající výsledky
v celonárodním hnutí k 25. vyročí osvo-
bození

Vláda Československé socialistické republiky a
Ústřední rada Československého revolučního od-
borového hnutí udělily diplomy za vynikající
výsledky v celonárodním hnutí k 25. výročí osvo-
bození naší vlasti Sovětskou armádou kolektivilm
pracujících

Oblastniho ústavu geodézie v BrnA,
Geodetického ústavu v Praze,
Inženýrské geodézie, n. p., Brno,
Kartografického nakladatelstvi, n. p., Praha.

Blahopřejeme.
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Vliv sklonu terénu na pi'esnost
vrstevnicového vyhodnocení
fotogrammetrickou metodou

Ing. Václav Plchlík, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický, Praha

Za kritérium přesnosti výškopisu map je považována
střední výšková chyba vrstevnic mz (v). Její závislost
na sklonu terénu vyjádřil Koppe vztahem

mz (v) = ± (a + b tglX)

a Raab vztahem

Poř. čis. Letecká komora. Měřítko BIl1mku

1 Wild R05a - 15/23 1 : 3350
2 Wild R05a - 15/23 1 : 6800
3 Wild R05a - 15/23 1 : 8900
4 Wild R05a - 15/23 1 : 13500
5 Zeiss-Jena MRB-21/18 1 : 9000
6 Wild R05a - 2lj18 1 : 8830
7 Wild R05a - 11,5/18 1 : 15000
8 Wild R05a - 11,5/18 1 : 20000
9 Wild R05a - 11,5/18 1 : 25000

Ve vzorcích (1), (2) a ... značí koeficient o hodnotě
střední chyby ve výšce vrs-
tevnice v nulovém sklonu
území

b ..• značí koeficient o hodllotě
střední polohové chyby gra.
fického vyhodnocení.

Koppeho vzorec (1) není v souhlase se zákonem
o hromadění středllích chyb, je však jednoduchý
a umožňuje dostatečně přesně rychlý výpočet hodnoty
střední chyby.

Raabův vzorec (2) odpovídá zákonu o hromadění
středllích chyb, výpočet hodnoty středllí chyby je
přesnější, časově však dvakrát delší než výpočet
podle vzorce Koppeho.

Absolutní velikost konstant a, b i jejich relativní
vztah jsou závislé na mapovací metodě, měřítku
mapy, členitosti území a na mnoha dalších činitelích.
V instrukcích uváděné tolerance pro přesnost vrstevnic
ve většině států odpovídají pozemním mapovacím
metodám, kde poměr koeficientů b : a bývá 10: 1.
U map vyhotovených metodou letecké fotogrammetrie
je však poměr koeficientů b: a značně menší než
10 : 1. Zkušenosti z praxe svědčí o tom, že velká hod-
nota konstanty b a malá konstanty a nejsou pro foto-
grammetrické vyhodnocení vrstevnic charakteristické.
O přesnosti map vyhotovených metodou letecké
fotogrammetrie, která by byla určena systematicky
přesným přezkoušením vyhotovených map, a o vlivu
sklonu terénu na výškovou př.esnost je V odborné

literatuře poměrně málo údajů. Proto při ověřování
přesnosti fotogrammetrického vyhodnocení vrstevnic
ze snímků, přicházejících v úvahu pro mapování
ve velkých a středních měřítkách, byl zkoumán i vliv
sklonu terénu na přesnost vyhodnocení. Experimen-
tální práce byly provedeny na ploše asi 100 ha v seve-
rozápadní části zkušebního fotogrammetrického pole
Pecný [1].

(2) 2. Varianty snímkování zkušebního
fotogrammetrického pole Pecný a postup
experimentálnich praci

Pro výzkum přesnosti fotogrammetrického vy-
hodnocení vrstevnic a vlivu sklonu terénu na přesnost
vyhodnocení byly použity varianty snímkování uve-
dené v tabulce 1.

Výškové poměry zkoumané části zkušebního foto-
grammetrického pole Pecný jsou patrny z obrázku 1.
Číslice ve středech čtverců hektarové sítě udávají
počet bodů, charakterizujících, průběh vrstevnic, po-
užitých při srovnávacích pracích.

Za účelem získání statistického materiálu ovliv.
něného všemi činiteli, jež v běžné praxi při fotogram-
metrickém mapování ovlivňují přesnost výsledků,
byly podle tab. 1. využity varianty snímkování, pro-
vedené typy normálních i širokoúhlých komor v mě-
řítkách, jež mohou přijít v úvahu při mapování ve
velkých a středních měřítkách a vyhodllocovací práce
byly provedeny nezávisle na pěti vyhodllocovacích
strojích, a to z měřítek snímků - (viz tab. 1.) -
1 : 3350 až 1 : 11 600 v měřítku 1 : 2000 a z měřítek
snímků 1 : 13 500 až 1 : 25 000 v měřítku 1 : 5000.

Vrstevnice byly vyhodlloceny s jedllometrovým
nebo s dvoumetrovým intervalem, jen v některých
případech při vyhodllocová.ní v měřítku 1; 5000
s pětimetrovým intervalem.

Jako etalon vrstevnic pro určení přesnosti foto-
grammetrických vrstevnic bylo použito fotogram-
metrické vyhodllocení 6 dvojic v měřítku 1 ; 1000,
ze snímků v měřítku 1 : 3350 pořízených leteckou ko-
morou Wild RC5a s parametry 15/23, a to z násle-
dujících důvodů a na základě následující úvahy.

Vytyčení kontrolních vrstevnic a jejich poloho-
vé zaměření přímo v terénu nebo tachymetrické za-
měření takového počtu podrobných bodů na morfo-
logicky důležitých místech tak, aby rovnoměrně po-
kryly celé území a umožnily konstrukci přesnějších
vrstevnic pro komparační práce, nebylo možné.

Kromě vyhodnocení vrstevnic s jedllometrovým
intervalem v měřítku 1 : 1000 byly však numericky
určeny· výšky stabilizovaných kontrolních bodů se
střední chybou ±7 až ±8 cm. Za předpokladu, že
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Sklon terénu v g Počet pozorování na mapě v měřítku
1; 2000 I 1 ; 5000

0-3 158 174
3-6 1444 1409
6-9 2812 2559
9-12 1495 1312
12-15 1430 1291
15-18 964 847
18-21 691 591
21 a více 558 471

Celkem I 9552 8654 I

přesnost vrstevnicového vyhodnocení je blízká přes-
nosti výškově vyhodnocených stabilizovaných bodů,
byl výškopis vyhodnocený z měřítka snímků 1 : 3350
vzat jako etalon pro porovnání s ostatními výsledky
grafického vyhodnocení.

Aby fotogrammetricky vyhodnocený etalon mohl
být použit pro srovnávání s fotogrammetricky
vyhodnoceným výškopisem v měřítkách 1 : 2000 a
1 : 5000, byl fotograficky zmenšen do měřítka 1 : 2000;
zmenšením původní kresby etalonu z měřítka 1 : 1000
do měřítka 1: 2000 jeho komparační použitelnost
neutrpěla žádné újmy. Vyhodnocený výškopis v mě~
řítku 1 : 5000 byl naopak fotograficky zvětšen do mě·
řítka 1 : 2000. Též toto zvětšení kresby reliéfu, pro-
jevivší se zesílením kresby, má ve srovnání s prameny
nahodilých chyb vlastního porovnávacího úkonu vliv
prakticky zanedbatelný.
Fotogrammetrické vrstevnice-; vyhodnocené ze sním-

ků velkého měřítka, znázorňují i takové mikrotopo-
grafické tvary, které obyčejně nebývají obsaženy ve
vrstevnicích, určených přímo v terénu.

Před zjišťováním odchylek jednotlivých variant
vyhodnocení vůči etalonu, byly na pětimetrových
vrstevnicích etalonu vyznačeny body tak, aby po-
drobně charakterizovaly jejich průběh. Tyto body
(v celkovém počtu přes 900), sledující ve výraznějších
vrcholech zakřivení a zároveň čáry terénní kostry -
údolnice, hřbetnice, hrany, úpatnice - tedy místa
morfologicky nejvýznamnější - byly zakroužkovány
způsobem, jak je patrno z obrázku 2.

K porovnání byly zvoleny pětimetrové vrstevnice
se zřetelem k vyhodnocení vrstevnic v tomto inter~
valu v malých snímkových měřítkách a také k tomu,
že komparační prvek, zhruba lomový bod nebo lépe
bod změny směru vrstevnice, vydá, jak je dále zřejmé,
i na pětimetrových vrstevnicích na zkoušené ploše
tak bohatý statistický materiál, že by bylO neodů~
vodněné používat menší interval. Na místo zhuštění
intervalu vrstevnic je účelnější postihnout se zcela
postačitelným množstvím. pozorování rozsáhlejší plo-
chu. V několika málo případech bylo půVodní.· vy-
hodnocení provedeno v dvoumetrovém základním
intervalu. V takových případech se porovnání omezilo
jen na desetimetrové vrstevnice, takže počet pozoro-
vání je oproti ostatním souborům asi poloviční. I v těch
případech však řešený počet nepoklesl pod 330, tedy
množství dostatečně representativní.

Výška zakroužkovaných a očíslovanýchbodů je
dánavrstevnicí a výšková odchylka jejich svislého
průmětu do zkoumaného vrstevnicového obrazce se

dá s postačitelnou přesností odvodit z polohové o~.
chylky, interpolací v rozestupu metrových vrstevmc
zkoumané kresby.

Pro posouzení vlivu sklonu terénu na přesnost
výškového vyhodnocení vrstevnic v měřítku 1 : 2000
byl proveden rozbor 9552 pozorování vrstevnicového
vyhodnocení ze 14 snímkových dvojic a v měřítku
1 : 5000 byl proveden rozbor 8654 p?zorov~ní vrst~:-
nicového vyhodnocení, též ze 14 snrmkovych dVOJIC.
Počet pozorování v jednotlivých sklonových třídách
terénu je uveden v tabulce 2.

K posouzení závislosti střední chyby na sklonu
území za rozdílných podmínek snímkování je
postačitelný obraz grafického znázornění, v němž
na vodorovnou osu pravoúhlé soustavy nanášíme
úhlovou míru sklonu území a na svislou osu velikost
středních chyb v jednotlivých třígrádových skupinách
sklonu. Předpokládá se, že růst střední chyby bude
možno vyjádřit lineární funkcí v původním tvaru
Koppeho formule

m. (v) = ± (a +b tglX)

Průměry středních výškových odchylek m. (v)
v cm, určené z n pozorování na 2 až 5 vyhodnoco-
vacích strojích z jedné varianty snímkování, jsou pro
pozorované sklonové skupiny uvedeny v tabulce 3.
Parametry a a b Koppeho formule byly pro každou
z uvedených variant snímkování vyšetřeny vyrovná.
ním metodou nejmenších čtverců jako pozorování
zprostředkujících. Jsou s grafickým znázorn~ním p~:
měrů středních výškových odchylek pro Jednotlive
sklonové skupiny uvedeny ve sloupci 14 tabulky 3.
Odchylky pro snímkové varianty v měřítkách 1 : 8830
a 1 : 9000 byly pro vyrovnání spojeny do jednoho sou-
boru, protože jde jen o různou značku komory, ale
se stejnými parametry a téměř o stejné měřítko
snímků. '
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Konstanta ••Ultko VyhodnocenI PrWr stfednl vý!kové odchylky ·V(CII)

k_ry z ~tu bocI~ n ve skl0n0vé skupině g Stfednl vý!kové odchylky II
y

(1ft )
snlllku lIIpy na stroj i

9-U 15-11 př.21v. 0-3 3-6 6-9 2-15 18-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13 14

·v 23 )3 34 30 34 )6 41 41
152 1: 6780 1.2000 A 1, ~,2 ~ ~

n 4 187 499 266 237 155 97 57
·v • ~ ( 0,30 + 0,24 tgeO

--~ ~ -€r- ,,<=.- :Ji
36 36 34 34 38 31 34 47 : ---./'

210 1, 8830 1.2000 A 7 , C 5,SIl~ ·v

n 62 514 912 462 .461 312 228 186 • :!. ( 0,34 + 0,24 tg"')•y .
32

.J.\.

"'v 25 31 31 27 31 31 35
152 11 8 940 1:2000 A7, ~,2 0"" ..",.

f-
n 29 246 543 320 292 195 141 109 f- m • ;: ( 0,29 + 0,09 tgd)

-
41 : 0---e'" /

lIIv 37 40 39 37 44 44 49 <r -<iJ--
210 1:9000 1.2000 7,C5,~

n 63 497 858 447 440 302 225 186 • ! (0,34 + 0,24 tg"')my

. .~ /. ~

• 64 54 44 46 46 55 64 59
<r

152 1:1) 370 1.5000 A7,SMG, v
n 16 186 362 183 174 110 74 45

III • ! ( 0,44 + 0,32 tgoO
y

..?

• 42 34 39 38 43 46 49 63
115 1.15 000 1:5000 A 7, C 5,S~ v -ft 68 495 675 444 435 274 199 161

lil • ! (0,30 + 0,66 19d)y

0.....
..&.

--e-~
• 65 54 61 64 69 60 57 72

115 1:20380 1.5000 7, C 5,S~ v
n 44 355 648 339 334 227 150 130 ~ ( 0,56 + 0,39 tg"')lil "y

~-G:I.

61 57 81 -II 57 61 60 .74 78
115 1:25 190 1:5 000 7, C 5,S~ v

n 46 373 574 346 348 236 168 135 · :; (0,52 + 0,75 tgoC)1ft
y

I I I t,g
1.5 4.5 75 10.5 13.5 16.5 19.5 22

Vyrovnané hodnoty a, b uvedené ve sloupci 14
tab. 3 vykazují sice několik výkyvů od předpokláda-
ného středu, avšak řádově se celkem neliší.
Z průměrů vychází:

pro mapové měřítko 1 : 2000 rovnice
mv = ± (0,30 + 0,2 tg(X)

a pro mapové měřítko 1 : 5000
mv = ± (0,45 + 0,5 tg (X)

Výsledky rozboru uvedených experimentálních
prací potvrzují, že ve fotogrammetrii má hlavní vý-
znam prvý člen formule, a že růst střední chyby vlivem
sklonu terénu je oproti obdobnému jevu u klasických

metod daleko menší. Potvrzuje se tím i vhodnost
lineárního tvaru rovnice původní formule Koppeho,
která umožňuje dostatečně přesně rychlý výpočet
střední chyby. Uplatnění kvadratické funkce by zby-
tečně zkomplikovalo stanovení kritérií, a to zejména
v územích s nepříliš velkými sklony terénu.

Do redakce došlo: 12. 5. 1969
Lektoroval: lng. Bohuslav Nedvěd, ČÚGK, Praha

[1] Pic h I í k, V.: Zkušební bodové fotogrammetrické pole. Geo-
detický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 5, s. 126-128.

[2J P í C h I í k, V.: Plotting Accuracy of Photogrammetric Alti-
metry on Large and Medium scales. Geodetický a kartDgra-
fický obzor, 12, 1966, Special Issue, s. 15-26.
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Geodetické merania posunov vodnej
elektrárne v Sučanoch Ooc. Ing. Peter Marčák, CSc.,

Ústav te6rie merania SAV, Bratislava

Po skúsenostiach z Oravskej priehrady sme sa -
pre komplikované podmienky na stavbe sučianskej
vodnej elektrárne - rozhodli navrhnúť trigonome-
trickú sieť, v ktorej sú pozorovacie a overovacie sta·
novištia navzájom pospájané obojstrannými záme-
rami.

Vybudovaná trigonometrická sieť hydrocentrály
(obr. 3) sa skladá zo 4 pozorovacích (II, III, IV a V)
a 4 overovacfch stanovfšt (VI, VII, VIII a IX) a jed-
ného piliera (bod I) na sledovanej stavbe. Pri jej ná-
vrhu sme vynaložili verké úsilie na splnenie geomet-
trických podmienok, tj. na priaznivý geometrický
tvar siete. Práve preto sme situovali:

- pozorovacie stanovište II v ravostrannej hrádzi
prfvodného kanála,

- pilier I priamo na vtokovom objekte (obr. 5) a
- stanovište IX v priestore medzi prívodným kaná.

lom a korytom Váhu.

Ďalej sme prihliadali na geologické podmienky. Po-
zorovacie a overovacie stanovištia sú vybudované
ako betónové piliere (sposob založenia a rozmery sú
v [14]) založené do pevného podložia s minimálnou
híbkou založenia 2,5 m (je zrejmé, že sa to nevzťahuje
na piliere I a II). V každom pilieri je zabetonovaná
centračná podložka. Nedostatkom je, že sa nepodarilo
zabezpečiť, aby piliere boli v čase merania chránené,
napr. doskovým obloženfm, pred vplyvom priameho
oslňovania.

Nepriaznivá konfigurácia terénu nás nútila umies.
tiť pozorovacie stanovištia trochu ďalej od pozorova·
ných bodov, ako to býva na priehradách. Dížky zá-
mer na pozorované body sa pohybujú od 100 do 200 m,
s priemerom 150 m.

Od vybudovania blfzkych zaisťovacfch bodov sme
upustili, pretože by sotva bolo možné očekávať, že
v daných podmienkach umožnia zabezpečiť kontrolu
stálosti pozorovacfch stanovíšt (v úzko lokálnom me-
rítku), resp. určenie prfpadných relatívnych posunov.
S prihliadnutím na nebezpečný vplyv refrakcie a jej
zmien v údolf Váhu nepočítali sme ani so vzdialenými
orientačnými bodmi. Na orientáciu smerových osnov
slúžia pevné smery, pri ktorých dížka zámery prekra.
čuje 150 m.

Do bočných stien viičšiny pilierov sme žiadali za-
betonovat, podobne ako na Žermanickej priehrade
[23] zámerné terče, ktoré spolu s prenosnými terčami
slúžia na orientáciu smerov. Tak sme dosiahli zvýše-
nie presnosti orientačných posunov. Stačí zbežne po-
rovnať rozdiely smerov na trvale zabudovaný a pre-
nosný terč, aby sme sa presvedčili o tom, že uvedený
sposob je výhodný.

Obr. 5.: Pozorovací pilier s trvale zabudovanými teréami.
V hlave piliera centračná podložka pre prenosný terč

(snímka P. Szarvaš)

Už dlhké roky sa pri meram na priehradách po-
užívajú zámerné terče s kruhovými ciefovými znač-
kami (čierno.biele, prfp. čierno.žlté medzikružia).
Cierové značky použité v Sučanoch sú rovnaké pre
prenosný aj pevný terč a sú vytvorené sústavou kon.
centrických kružníc (obr. 6). Polomery kružmc treba
voliť pod fa vzdialeností, pre ktoré sa má ciefová znač.
ka použiť. Autor sa pokúsil nájst také ro~mery znač·
ky, ktoré by vyhovovali pre všetky dlžky zámer,
ktoré sa tu vyskytujú (od 70 m - 400 m). Výsledkom
riešenia je zámerný terč podfa obr. 6. Biele medzikru.
žia sú z plexiskla vlisovaného do vyfrézovaných žliab-
kov tak, že ich čelná plocha tvorf s čelnou plochou
čiernych medzikruží jednu rovinu, preloženú osou
valcového centračného čapu. Na základe doterajších
našich skúseností možno tvrdiť, že z hfadiska pres.
nosti cielenia terč vyhovuje. Také isté prenosné terče
sme použili aj pre pozorované body.

V záujme max. možnej eliminácie zdroj ov chýb
má každý terč svoje číslo, čo umožňuje zabezpečit, aby
pri všetkých meraniach bol ten istý terč na tom istom
pilieri resp. na tom istom pozorovanom bode.
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6. Pozorované body

Podfa. projektu mera.cích za.riadeni vybudova.li
na. vtokových a.výtokových pilieroch, vtokových kríd·
la.ch a. vtokovej ča.sti jalového výpustu 34 pozorova-
ných výškových bodov pre meranie sadania a 21 po-
zorovaných bodov pre meranie vodorovných posunov
(body Vil Xi> Pi a Di na obr. 2). Umiestené sú po
oboch stra.nách dilatačných škár. Ich umiestenie na
vtokových pilieroch je zrejmé z obr. 7.

Keď neskor vznikli obavy z náklonu favého vto-
kového krídla založeného na. násype, osadili výškové
značky a.j pri vzdušnom okraji koruny blokov uvede.
ného krídla.. Ta.k sa pomocou 6 značiek určujú z vý-
sledkov nivelačných mera.ní aj náklony blokov v smere
približne kolmom na smer toku.

Pozorova.né výškové body sú v šachtičkách sta-
bilizované klincovými výškovými značkami s mosadz-
ným gufovým vrchlíkom10) (obr. 5 v [12]). Aby značky
boli chránené pred poškodenim, sú šachtičky zakryté
poklopmi. Odvodnenie šachtičiek zabezpečujú ocefové
rúrky (obr. 7).

Pozorované body pre meranie vodorovných po-
sunov sú stabilizované centračriými podložkami
(obr. 7a), do ktorých sa v čase merania zasunujú pre.
nosné zámerné terče. Centračné podložky (pozri tiež
obr. 5 a 6 v [4]) sú zabetonované v pilieríkoch 40/40 cm,
vysokých 20 cm (obr. 7).

10) Tie isté značky boli poUŽité aj pri stabilizácii
pevných výškových bodov. Naproti tomu v pilieroch
pre trigonometrické meranie sú pevné body stabilizo-
vané čapovými značkami štátnej nivelácie.

Pretože jedinú trigonometrickú sieť, ktorá by
umožnila sledovať vodorovné posuny vtokového aj
výtokového objektu nebolo možné v daných podmien-
kach realizovať, bolo dohodnuté, že sa upustí od
merania vodorovných posunov výtokového objektu.
Preto sú tam zriadené len pozorované výškové body
(D2 - D7 na obr. 2). V r. 1960 osadili do budovy stro-
jovne a prevádzkovej budovy 6 čapových značiek,
aby ich zvislé posuny mohli sledovať tiež.

Okrem uvedených pozorovaných bodov, ktoré
slúžia pre dlhodobé merania (možeme ich preto ozna·
čiť za definitívne) sa treba zmieniť aj o dočasných výš-
kových bodoch. Dočasné body sme použili pri merani
sadania v priebehu výstavby. Stabilizované boli v zá-
kladovej doske tak, aby ich umiestenie odpovedalo
umiesteniu definitívnych značiek. S postupom beto-
náže ich postupne prenášali do vyšších úrovni až po
korunu vtokových a výtokových objektov. V záujme
kontinuity sme merania organizovali tak, aby bolo
možné po preneseni súčasne zamerať nové (prenesené)
body aj body v nižšej úrovni. Dočasný pozorovaný
výškový bod na vtokov-om krídle vidieť na obr. 8.

V záujme eliminácie niektorých systematických
chýb v rozdieloch priamo meraných veličíri (prevýše-
nia, smerov), z ktorých dostávame posuny, je potrebné
dodržiavať známu zásadu, aby všetky periodické me-
rania na jednej stavbe vykonal ten istý pozorovatef
s tým istým prístrojom a pomockami, v približne
rovnakých atmosferických pomeroch, teda aby Sil.

merania konali v rovnakých podmierikach. Túto zá-
sadu v Sučanoch nebolo možné z roznych príčin dosť
dosledne dodržať. Tak napr. pri 35 nivelačných mera-
niach sa vystriedali 6 pozorovatelia (pozri tab. 1 a 2).
Štrnásť trigonometrických meraní vykonali dvaja po.
zorovatelia (autor: 1.-7. meranie a Ing. VI. Staněk:
8.-14. meranie).

Pri nivelačných meraniach nebola lepšia situácia
ani pokiaf ide o prístroje. Prvých 17 nivelačných mera·
ni sme vykonali s presným nivelačným prístrojom
Na 1 sovietskej výroby a invarovými nivelačnými
latami fy Fermel, pri ktorých stredná dÍžka latového
metra a jej zmeny nevybočovali z medzí presnosti ich
určenia (0,02 mm). Preto sme do výsledkov opravy
nezavádzali. Pri 18.-25. merani bol použitý Wildov
nivelačný prístroj N 3 a invarové laty Zeiss (NDR).
Aj pri týchto meraniach nebolo potrebné uvažovať
opravy z dížky latového metra, pretože tiež boli prak-
ticky zanedbatefné. Od 26. merania sa však pozorova..
telia rozhodli namiesto Zeissových používať Kernove
laty, pri ktorých sa.stredná dlžka la.tového metra lišila.
od predchádzajúcich v priemere o 0,077 mm. Pocho-
pitefne, že to už nie je zanedba.tefná hodnota.. Ale aj
pri tomto latovom páre sa. stredná dÍžka. latového
metra prakticj{y nemenila, takže jej zmeny presnosť
výsledkov negatívne neovplyvnili. Pretože v praxi sa
v tomto smere vyskytujú nedostatky, chceli by sme
podčiarknúť, že sledovanie dížky latového metra a jeho
zmien patrí k základným úlohám pozorovatefa.

Merania sme konali geometrickou niveláciou zo
stredu s rovna.ko dlhými zámerami "nazad" a "na.-
pred". Zámery sme volili krátke (pod 25 m). Pretože
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sa vyskytli aj také prípady, v ktorých nebolo možné
dodržať uvedenú zásadu rovnakých d1žok zámer,
kontrolovali sme rovnobežnosť osi nivelačnej libely
so zámernou priamkou vefmi často (niekedyaj denne)
a podfa potreby sme prístroj rektifikovali. Tak sa nám
podarilo podstatne obmedziť vplyv chyby z nevodo-
rovnosti zámernej priamky, ktorá sa pri nivelácii
s rozdielnou d1žkou zámer s modernými prístrojmi
"V rozhodujúcej miere podiefa na výslednej chybe me-
rania. Pretože v danom prípade sa metodika nivelač-
ných meraní podstatnejšie neliši od metodiky použitej
na iných našich vodných stavbách a v literatúre [13],
[20], [21], [23] dostatočne prebranej, nebudeme saňou
podrobnejšie zaoberať.

Pri trigonometrickom meraní vodorovných po-
sunov používame postup použitý na Vírskej priehrade
a opísaný v literatúre [16], [17], [18]. Preto sa tu len
vermi stručne zmienime o prístrojoch a metóde.

Doterajšie merania vodorovných smerov sme vy-
konali Wildovými teodolitmi T3 so stotinovým dele-
ním a 40-násobným zvačšením, a to: 1.-9. meranie
teodolitom č. 26671 a 10.-14. meranie teodolitom
č. 83379. Smery sme merali v 3 skupinách, v oboch
polohách ďalekohfadu.Pritom sme odčítavali alidá-
dovú libelu, aby sme mohli zavádzať opravy z nezvis-
losti vertikálnej osi teodolitu. Všetky smery merané
na jednom stanovišti sme brali do jednej osnovy (max.
počet 37 smerov je na stanovišti III; ostatné pozri
[16]). Tak sme dosiahli, že jedno trigonometrické me-
ranie trvá pomerne krátky čas. V priemerných pod.
mienkach je to zhruba 24 pracovných hodin, tj. 3.dni.

Keď všetky periodické merania vykonáme v pod-
mienkach, ktoré možno považovať za prakticky rov-
naké, móžeme očakávať, že výsledky budú tvoriť ho-
mogenný súbor. To je výhodné nielen z hfadiska sta-
vebného inžiniera, ktorý podra výsledkov meraní robí
závery o chovaní stavby, ale aj z hfadiska prípadného
využitia meračského materiálu pre štatistickú analýzu.
Avšak, ako sme videli, zabezpečiť rovnaké podmienky
nie je fahko. Homogenita súboru móže byť narušená
napr. keď vodorovné posuny neurčujeme vždy z rov-
nakého počtu a z tých istých prvkov. Potom posuny
určené pretínaním z dvoch stanovíšť sú nižšej pres-
nosti ako posuny určené z 3 stanovíšť: A práve v tom-
to smere sa vyskytli v Sučanoch komplikácie. Od za-
čiatku merania boli pozorované body P1, P7 a Ps vidi-
tefné iba z 2 stanovíšt. Neskor rozne prekážky zne-
možnili tretiu zámeru aj na body K4 a Ks' Pre vy·
tvorenie homogenného súboru máme k dispozícii 16
zbývajúcich pozorovaných bodov.

Aj prostredie, v ktorom prebiehajú zámery v su-
čianskej trigonometrickej sieti možno sotva považo-
vať za homogenné. Pre nepriaznivú topografiu a najma
výškové pomery terénu, v ktorom mohla byť vybu.
dovaná siet, treba rátať so značným vplyvom bočnej
refrakcie. Niektoré zámery prechádzajú nízko nad te-
rénom, mnohé idú aj nad vodnou hladinou prívodného
kanálu, iným stoja v ceste rózne prekážky (elektrické
stožiare, zábradlia vtokových objektov ap.). Pretože
doteraz nepoznáme postup, ktorý by umožnil úplne
eliminovat vplyv bočnej réfrakcie, usilovali sme sa ho
aspoň znížit tak, že v nepriaznivých atmosferických
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podmienkach sme nemerali, a tiež, že sme vyberali
vhodnú dennú dobu na meranie (daležité je najma
riadne využívanie popoludňajších hodín). Vyskytla sa
však aj výnimka, že meranie bolo treba za každú cenu
vykonať za 3 dni (6. meranie). Také prípady však
určite neprispievajú ku kvalite výsledkov.

Jednou z najdaležitejších častí vyhodnotenia vý-
sledkov pri obidvoch použitých metódach je skúmanie
stálosti pevných bodov. Z neho by mal geodet dostať
odpoveď na otázku, ktoré z pevných bodov v danej
etape svoju pavodnú polohu zachovali a ktoré zme-
nili. Za pevné body sa pri výpočte posunov pozorova-
ných bodov považujú len tie, ktoré zachovali nezme-
nenú polohu voči všetkým ostatným pevným bodom.

Metódami skúmania stálosti pevných výškových
bodov sa teraz nebudeme zaoberať, pretože sú dosta.
točne známe z literatúry [3], [6], [10], [15], [19] a otáz-
kou stálosti pevných bodov sučianskej výškovej siete
sme sa zaoberali v stati 4.

Keď sme preskúmali stálosť polohy pevných výš.
kových bodov, mažeme pristúpiť k výpočtu výško-
vých zmien (sadnutí) pozorovaných bodov. Vyjdeme
z koncového pevného bodu, u ktorého je predpoklad
stálosti splnený. V našom prípade je to jedno či z FIX
alebo FIIJ. Zo zmien prevýšenia vypočítame výškové
zmeny všetkých ostatných bodov. Keď k nim pridá-
me priemernú hodnotu posunu pevných bodov urče-
nú pri skúmaní ich stálosti, dostávame vyrovnané
výškové zmeny (sadnutia).

Systematické vykonávanie trigonometrických me-
raní na vodných dielach Orava, Vír, Sučany prinútilo
autora hlbšie študovať aj otázku výpočtových a vy-
hodnocovacích prác. Získané poznatky a závery sú
zhrnuté v [16], [17], [18], [20]. Preto sa tu obmedzíme
len na špecifické otázky daného prípadu.

Výsledky vyšetrovania uzáverov skupín z 1.-8.
trigonometrického merania nájde čitateI v [18].

Pri výpočtových a vyhodnocovacích prácach pri
1.-5. meraní sa nevyskytli závažnejšie problémy.
Pozorovacie stanovištia, ale aj ostatné pevné body
(s výnimkou bodu VIII) zachovávali nezmenenú po-
lohu. Avšak pri 6. meraní (máj 1962) už zostavenie
orientovaných rozdielov smerov jednoznačne ukazo·
valo na zmenu polohy overovacích stanovíšť VI I, VI II
a bodu I a naviac vzbudzovalo podozrenie, že aj pozo-
rovacie stanovištia II a IV sa posunuli. Pokus určiť
ich posuny jednoduchými (približnými) metódami nedal
uspokojivý výsledok. Preto bolo nutné prikročiť k ur-
čeniu ich zmien polohy na základe vyrovnania smero-
vých rozdielov medzi 1. a 6. meraním podIa metódy
najmenších štvorcov a transformácie posunov. vý-
počet (riešenie sústavy 83 rovníc opráv s 23 neznámy-
mi) sme vykonali sa samočinnom počítači. Pri vyrov.
naní sme vyšli z pozorovacích stanovíšť III a V a ur-
čili posuny všetkých ostatných bodov. Potom 8mc
vykonali transformáciu posunov. Výsledky transfor-
mácie sú zostavené v tab. 3, stÍpec 2. V jej dolnej
časti sú hodnoty stredných odchýlok, ktorými možno
charakterizovať presnosť prispasobenia uvažovanej
sicte sieti základného merania.

6. mcranie

I
7. mcranie

Pozoro-
I Ivací Ll.x Ll.y Ll.x Ll.y

pilier
mm

_.

I1 2 3

I

I

+1,51 -0,57 I +1,62 -1,01
II -1,81 +0,75 -2,63 0,00
III -0,15 -0,19 -1,02 -0,42
IV I +1,24 +0,52 + 1,10 +0,61
V -0,01 +0,23 +0,16 +0,19
VI -0,71 -0,31 -0,24 -0,39
VII +0,16 -2,16 +0,42 -0,61
VIII -1,71 + 1,51 -1,83 + 1,72
IX -0,36 -0,29 -1,46 -0,56

mLI;)) = ±0,74 mm mLI;)) = ±0,76
mLly = ±0,37 mm mLly = ±0,42

Z tab. 3 vyplýva, že:
- posuny pevných bodov I, II, VII, VIII móžeme

považovať za skutočné (preukázané),
- stanovištia III, V, VI, IX móžeme považovať za

stále (meraním sme ich posuny nepreukázali),
- mažeme pripustiť, že pozorovacie stanovište IV sa

posunulo.

Na základe uvedeného sme k všetkým 8merom
meraným na stanovištiach I, II, IV, VII a VIII pri-
dali korekcie zo zmeny polohy stanovišťa a z oprave.
ných smerov sme vypočítali posuny pozorovaných bo-
dov.

Podobné komplikácie sa vyskytli aj pri vyhodno-
covaní 7. merania (október 1962). Výsledky získané
z vyrovnania smerových rozdielov a transformácie po-
sunov sú v tab. 3, stÍpec 3. Stačí zbežne porovnať
stípec 2 a 3, aby sme zistili, že komponenty vektorov
posunov pevných bodov sa za obdobie medzi 6. a 7.
meraním prakticky nezmenili. Nevybočujú z hraníc
daných presnosťou meraní a prispasobenia. PodIa toho
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sa dá súdit, že pevné body v uvedenej etape nezmenili
svoju polohu. Vačšie rozdiely pri overovacích stano-
vištiach VII a IX možno vysvetliť tým, že okrem
náhodných chýb obidvoch meraní sa tu mohol preja.
viť aj vplyv ich okrajovej polohy a nepriaznivo sa
pretínajúcich zámer.

Posuny pozorovaných bodov za obdobie medzi
1.-7. meraním sme určili až keď sme opravili smery
merané na 1, II, III, IV, Vlil a IX o vplyv z po-
sunu stanovišťa. Priemerná hodnota polomerov kruž.
níc vpísaných do trojuholníkových chýb (0,63 mm)
je však pre túto etapu vačšia ako dvojnásobok prie-
mernej hodnoty pre prvých 5 meraní (0,29 mm).

x ± Ilo 11 ± Ilo I x' ±,i ! 11' ± Il'
Bod

mm-- I1 2 3

Vo -4,1 ±0,1 +1,3±0,1 -6,7±0,3 +2,4±0,3
Vt -4,7±0,6 +2,0±0,6 -4,8±0,7 +3,1 ±0,7
V. -3,0±0,2 +1,6±0,2 -2,8±0,3 +1,5±0,3
V3 -3,9±0,2 +0,4±0,2 -4,4±0,5 +1,5±0,5
V, -2,4±1,1 -1,4±1,1 -2,4±0,5 -0,3±0,5
Va -1,0±0,4 -1,8±0,4 -1,0±0,7 -0,8±0,7
Ve -2,1±0,3 +4,8±0,3 -0,1±0,6 +2,2±0,6Pt -3,9 -5,7 -2,9 -4,2
p. -0,1±0,3 +2,0±0,3 -0,6±0,3 +2,9±0,3
Pe -1,6±0,9 +5,0±0,9 -1,3±0,9 +5,4±0,9P7 -3,6 +5,4 -0,8 +4,6
Pe -1,7 +5,6 -1,3 +6,2PD -1,0±0,9 +5,1±0,9 -0,8±0,5 +5,6±0,5Pto -2,1 ±1,1 +6,1 ±1,1 -2,3±0,9 +6,9±0,9Pu -1,1±1,0 +6,4±1,0 -0,3±0,5 +5,9±0,5
Kt -1,5±0,6 +0,2±0,6 -1,5±0,9 +1,3±0,9
K. -3,0±1,2 +1,2±1,2 -1,6±0,1 +0,9±0,1
K3 +1,I±O,9 -3,4±0,9 +1,7 ±0,2 -2,7±0,2
K, +1,3 -6,5 +2,7 -7,2
Ka +1,0 -5,0 +1,3 -3,4
Ke _tO,6±0,3 -4,9±0,3 +1,3±?,1_ -5,9±0,1

Preto sme sa rozhodli vyhodnotiť ešte separátne
etapu medzi 6. a 7. meraním (6. meranie prijaté za
základné). Pri výpočte sa nevyskytli problémy, pre-
tože pevné body zachovali nezmenenú polohu. Pri.
daním takto určených posunov k výsledkom 6. mera-
nia sme dostali posuny pozorovaných bodov za obdo·
bie medzi 1.-7. meraním. Máme teda k dispozícii po
2 hodnotách 'súraďníc zmenených poloh pre každý po-
zorovaný bod. Zostavili sme ich do tab. 4, kde: v stfpci
2 sú komponenty posunov pozorovaných bodov po vy.
rovnaní smerových rozdielov a transformácii posunov
medzi 1.-7. meraním, s polomermi kružníc vpísaných
do trojuholníkov chýb, v stfpci 3 algebraické súčty
komponent z 1.-6. merania a 6.-7. merania.

Pretože odhad strednej chyby a polomerkružnice
(J vpísanej do trojuholníka chýb vzájomne korešpon-
dujú [9], možeme pri sčítaní zložiek vektorov posunov
použiť zákon o hromadení chýb a písat

e' = V(J~+ (Ji

kde: (J' - kritérium presnosti posunov v stfpci 3
v tab. 4,

(JA, (JB, (Je - polomery kružníc vpísaných do troj •.
uholníkov chýb z vyhodnotenia etáp
medzi 1.-6., 6.-7., a meraním.

Výsledky zostavené v tab. 4 ukazujú, že ('í:t(J'1t6)<
<('E(Je!ta), hoci sm~ očakávali obrátený pomer, pre-
tože na výslednej chybe posunov v stlpci 3 sa spolu
s nevyhnutnými chybami 1. a 7. merania a prisposo-
benia podiefajú naviac nevyhnutné chyby 6. merania.
To však nasvedčuje tomu, že presnost prisposobenia
pri vyhodnotení etapy 1.-7. merania bola nižšia ako
pri etape medzi 1.-6. meraním. Tento záver však
nepotvrdzujú hodnoty stredných chýb v tab. 3.

Keď porovnáme priemernú hodnotu polomerov (J
pre merania, pri ktorých nedošlo k zmenám polohy
pozorovacích stanovíšť (priemer zo 198 hodnot
(Jprlem = 0,27 mm) s priemernými hodnotami pre 6. zo
((!Aprlem = 0,42 mm) a 7. meranie ((Jeprlem = 0,63 mm),
tab. 4, stfpec 2), pri ktorých sme určili a brali do
úvahy aj posuny stanovíšť, dostávame, že chyby
v určení zmien polohy stanovíšť sa na výslednej stred-
nej chybe posunov pozorovaných bodov, charakteri-
zovanej polomerom kružníc vpísaných do trojuholnf.
kov chýb podiefajú v priemere pri 6. meraní hod-
notou 0,32 mm a pri 7. meraní 0,57 mm. V poslednom
prípade je podiel stredných chýb základného a uvažo-
vaného merania v porovnaní s podielom stredných
chýb v určení posunov pozorovacích stanovíšť prak-
ticky zanedbatefný (keď uvedené hodnoty zaokruh-
línle).

Aby sme sa vyhli podobným komplikáciam pri
ďalších meraniach rozhodli sme pri vyhodnotení 7.
a ďalších meraní prijat 6. meranie za základné. V sú.
časnosti po 14. meraní možno konštatovat, že toto
rozhodnutie bolo šťastné, lebo pozorovacie stanovištia
nezaznamenali od 6. merania zistitefné zmeny polohy,
takže vyhodnocovanie výsledkov bolo bez komplikácii.

Autor je toho názoru, že práce geodeta by nemala
končiť zostavením číselných výsledkov meraní. Velmi
užitočné je graficky znázorňovat namerané sadania
a. vodorovné posuny. U)

11) Grafické spracovanie posunov sučianskej vodnej
elektrárne bude publikované v článku, venovanom
hlavne nameraným výsledkom (posunom), ktorý pri-
pravuje autor spolu s Ing. VI. Staněkom pre niektorý
stavebný časopis.

ČVTS - odborná 'skupina 1702 - Kartografie,
Krajská Irada ČVTS a Závodní pobočka ČVTS pn
lG, n. p. Brno, závod Parduibice spolu 'S vedením
závodu pořádají

o KARTOGRAFICKE:M A REPRODUKCNIM
ZPRACOVÁNI MAP VELKÝCH MEIUTEK

Konference ;se koná v Pardubicích ve dnech 30. září
a 1. října 1970. V rámci konference bude uspořádá-
na výstava kartografických prací a pomdcek.
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Doc. Ing. Svlltopluk Mlchalčák, CSc.,
Katedra geodézle SVŠT

v Bratislave

Všeobecne možno pozorovať, že etapa vý\lloja geo-
detických prístrojov, ~torá sa začala asi v roku
1967 až 1968 saďalej rozvíja, ale dochádza aj
k ďalšiemu spresneniu a prehlbeniu tendencií vý-
voja. Platí to najma oEllektronických dialkome-
roch a digitálnych teodolitoch, ale SpOlOČIléznaky
majú aj napr. diagramové tachymetre, alebo kom-
penzátorové nivelačné prístraje.

Rok 1968 bol ro'kom nástupu nového druhu geo-
dertic'kých prístrojov - malého svetelného dial,ko-
mera s Ga-As di6doll do oblasti bežnej geodetickej
praxe spojený ISďalšou automatizáciou najmi! pol-
ných prác. Minulý rok (1969) ukázal, ŽAvývoj sve-
telných diarkomerov (ďalej SD) sa na jednej stra-
ne ešte viac Ipribližuje potrebám IkaždodennElj praxe
(Ertel-Optodist) a na druhej !Strane zastal 'Vývoj
Geodimetra 7T, jediného prístroja v 'skupine ma-
lých SD, ktorý používalžiaroVlku a Kerrov článok.
Tendencie vývoja lhalo možné sledovať najma na

najvačšej vý'stave GP v T. 1969 na 54. Geodetických
dňoch v Norimberku poriadanej koncom septem-
bra. Počet noviniek nebol síce taký vel'kýako na
XII. :kongTElsev Londýne, ale výstava bola rozsiah-
lejšia a boli predvedené prístroje, Qítoré súdOležité
preširokú geodetickú verejnosť.
Prekvapením mo'žno nazvať najma 2 novinky:

maďarSký ~ódový teodolit MOM - K O - B1 a sku-
točne malý SD E rte I - O P to d i st. Spoločné bolo
pre nich aj to, že ich predviedl1 žial len na foto-
grafiách a prospektoc'h.
V dalšom uvedieme stručne hlavné novinky a to

najma z oblasti SD, rrivelačných prústrojov, teodo-
l'itov a tachymetrov, ktoré predstavujú hlavnú ob-
lasť nášho záujmu. Okrem toho z oblasti gyroteo-
dolitov, automatických koordinátografov, repro-
dukčných prtstrojov a pod. objavilo sa v minulom
ro'ku oVEllamenej noviniek. Pritom treba vidieť, že
polné práce 'sú v geodézii namáhavejšie akopráce
kancelárske, a preto automatizácia a mechanizácia
polných prác je ve.lmi naliehavá.

2. M a I é 8 V e tel n é d i a r k o m e r y
Ertel - Optodist predstavuje (obr. 1) typ ED,

ktorý sa doteraz najviac priblížil potrebám bežnej
geodetickej práce a pritom vzhladove sa zo všet-
kých EU najviac podobá teodolitu. Pritom je ďa-
leko najlahší, mrkol'ko v á ž i (včítane batérie)
4,2 kg a stavia sa na normálny teodolitový stativ.
Má mať dosah 2 km 's udávanou presnosť.ou ± 1 cm
+5.10-6 s.
Prístroj má tvar teodolitu s rozšírenými nosiča-

mi, v Iktorých je umiestnená elektronilka 'včítane
batérie aj mechaniclké časti. Ďalekohlad má zvačše-
nie r = 24X a priemer objektivu D = 56 mm. Od-
čítanie vzdialenosti 'je zatial 'len poloautomatické
podobné ako pri elektronlc'kých dialkomeroch Tel-
lurometer MRA-4, alelbo MA-100. Výslednú vzdiale-
nosťdostaneme spočítaním výsledkov fázových me-
raní na 4 fre1kvenciách, pričom na prvej frekvencii
čítame na CUl.

Cielenie na odrazový reflektor sa vy'koná obvyk-
lými svo~aJmi a pohybovkami cez ďalekohlad
s normálnym niHwvým ·kl'Í'žom. Prístroj pracuje
s novým druhom zdroja o vloovej dlžke 0,7 IJ
s najnižšou modulačnou frekvenciou približne 15
MHz a velmi malým príkonom len 1,5 W. Doteraz
mal najnižší potrebný príkon Zeis's EOK 2000 a to
8 W. Zaujímavé je, Ž€lautorom originálnej elektro-
nicikej konštrukde je techni'k-priemyslovák Wagner,
ČO pripomína prípad 'znáJmeho 'švajčiarského vyná-
lezcn H. Wilda.
Optoďist umožňuje zatial len elektronic'ké mera·

nie vzdialenosti a nie je ešte vybavený Ikruhmi na
meranie uhlov. Je však ešte vo vývoji ,a v patento-
vom konaní, takže nedávali Ik nemu všetky lnfor-
mácle (napr. popl,s zdroj a ). V Ikaždom prípade ide
o 'koncepciu výhodnú pre najbežnejšie meranie
vzdialenosti, ktorá bude postupne nahradzovať
najma 'dvojobrazové dialkomery. Zaujímavé bude
sledovať, či 'sa závod Ertel rQzhodne pre vybavenie
Optodistu delenýmikruhm1.
Všetky závody, ktoré na XII. kongrese FIG

v Londýne ukázali malé SD predvádzali ich (okrem
AGA Geodimeter 7) aj v Norimberku a to vačšinou
s ďalšími no·vými úpravami.
Tak Tellurometer Model MA 100 bol ,podrobený

VI'. 1969 rozsiahlym skúš'kam, Iktoré sú podkladom
presériove vyrábaný typ. Ifento bude asi o 1/4
menší ako prot,otyp a o 2 Ikg lahší, ta'kže ob ude
v á ž i ť 12 Ikg a dodávať sa bude v r. 1970.
Zaujtmavá hola s'kúška na malé vzdlalenosti. Na

konci 100 m záikladnice bol MA 100 položený na
optick€lj lavici a posúvaný v rozmedzi 2 Ul. Zistená
stredná .chyba na 100 :m di'žku ibola ± 0,6 mm.
mhšie vzdialenosti boli s'kúšané na základnicl o úse-
koch od 270 ID do 1,2 Ikm a zistenástrednáchyba
bola len I± 1 mm. ,Prístroj prelk'Onal tisícky km
transportu a nevykázalžladne pomchy.
Na vfstave ukázali, 'že pri meraní 'S MA 100

do asi 150 m netreba používat reflektor, ale po-
stačí na meraný objekt prilepit, alebo pridržať kú-

1970/143



Geodetický a kartografický obzor
144 ročník 16/58, číslo 6/1970

sok fólie z umelej hmoty. Od 150 do 550 m stačí
použiť jednohranolový reflektor, do 1 kmštvor-
hranolový, do 2 km 12hranolový. Oproti vlaňajšku
udáva ZáViOd teraz cItlivosť prístroja na 0,1 mm a
presnosť tiež ovefa lepštu a síce pod 1,5 mm.

Závody VEB C. Zeiss v Jene ponechali svoj typ
EOK 2000 (o'br. 2) 'bez zmeny, ale je v ňo'ffi už
viac informácií H vyvinuli pre neho sklorpné 'reflek-
tory. Jednohranolový sa použije do 500 m, 1rojhra-
nolový do 1 !km a 9hranolový do 2 km. SÚ určené
pre závislú centráciu Zei8S a preto spočívajú na
bežnej podlož1ke Zetss. V á hal 2 'k g.
Pre meranie sa používajú 3 f'rekvencie. 'Jemné

meranie 'sa vy'koná s frekvenciou 30 MHz, čiže
s meradlom 5 m. Hrubé odčítaniEl vzdialenosti do-
stávame s meradlom 50 m a 500 m PlQmocou dife-
renčných meraní na modulačných frekvenciách
30,3 MHz a 33 MHz. Meranie fázy sa vykoná nulo-
vou indikáciou na goniometrt, ktorého poloha sa
dá odčítať na 3 číselníkových valčekoch v dÍ~ko-
vej miere. To znamená, že odmeranie jednej vzdia-
lenosti sa idá vykiOnať asi za 3 min. (bez 'Cielenia
a postavenia), nakoflko stačí meranie na 3fázach.
Z každého sa zapíše 3-miestne odčítaniena čí'sel-
níku. S počHaním odčítaní na 3 fázach sa dostane.
dvojnásobná 'Vzdialenosť. Čiže aj Ikeď nie je odčíta-
nie plno automatické predsa vyžaduje len minimum
písania a počítania.
Vefkou výhodou EOK 2000 je tzv. hl'adacže alebo

pžlotné suetlo. Pretože Ipotržitý zdvoj - Ga-1\s dió-
da - vyžiaruje neviditefné svetlo može vyhfadanie
a 'zacielenie na refle'ktor zdržiavať. Preto vysiela-
cia optika u EOK 2000 vyžiaruje aj viditefné svetlo,
ktoré ufahčuje :zacielenie a ktore pozorujeme pri-
jfmacou optilk!Qu. Prístroj tak vyžiaruje 2 druhy
svetla pri použití 2 paralelných optických systé-
mov prel 4 funkcie (vysielar.ie infražiarenia a vidi-
tefného svetla, príjem odrazeného infražiarenia a
pozorovanie reflektora).
Pri Optone - SM-ll došlo k vefkej zmene for-

my. Vlani vystavovaný Iskriňkovitý tvar príistroja
bol celkomopustený. Dnesný SM-ll sa vyráiba
úplne na báze 'l'egistračného elektmnického tachy-
metra OptlJn Reg-Elta 14. DiafkQmer SM-ll má
takto tvar Reg-Elty-14, avšak bez (kódovaných 'kru-
hov a automatizácie uhlových od(~Haní a bez na-
stiwiwaného (;íselníka pre pomocné! lídaje.
Zatiaf vystavovali SM-ll ako s v e t e f n Ý d i a f-

k o m e l' s automatic'kým digitálnym odčítaním me-
ranej vzdialenosti na číslicových ele,ktrÓnkach.

Plánuje sa však zabudovať do SM-ll kruhy normál-
neho minutového t€lodolitu (Th IV), ktoré sa budú
odčítavať stupnicovým mikroskopom .
.vývoj malých svetelných diaYkomerov polkračuje

aj v SSSR. Po prvom modeli GD-314 známom z li-
teratúry bol ohlásený v r. 1969 vývoj a výsledky
skúšobných meraní [1], [2] 's novým "infračerve-
ným" diafkomerom KDG-3 - Kvant (obr. 3). Tento
je určený tiež Ipre meranie vzdialenosti do 2 km
s presnosťou pod 2 cm.
KDG-3 'je analogic'ký a vznikol z typu GD-314,

no jeho optická aj elektronická časť sú zdolkona-
lené. Má oržginálny optický systém a všetky vý-
hody Ga-As diafkomenov (meranie vo dne, v dyme
a pod.).
Meranie fázy sa vykonáva nulovou indikáciou

na goniometri, naktorom sa odčíta meraná dížka
v uhlovej miere. Pre prevod vzdialenosti na dÍžko-
vú mieru sa použijú tabufky. Jednoznačne dostane-
me meranú vzdialenosť z meraní na 3 stálych
fn'{venciách. Základná frekvenci.a je 30 MHz.
(Aby nedochádzalo k zmene frekvencií vplyvom
teploty je generátor umiestnený v termostatíC'kom
obale.)
Prijímacla aj vysielacia loptika je totožná 'SO zá-

mernou osou. Opti'ka aj elektronické !bloky (vy-
sok,ofrekvenčný generátor, meracl blok atď.) sú
umie'Stnené v telese diafkomera, ktO'l'é je Ikabelom
s batériou umiestnenou v tran:sportnej skriňkel na
zemi. Prístroj v á žilO 'k g a spočíva v obvyklej
te'Odolitovej trojno~ke a dá sa nakláňaťpod uhlom
± 15°.

Odrazový refl8'kt,or spočíva tiež na teodolitovej
trojno~ke a má tri častí, z toho 2 odpojitefné. Ich
použitie sa riadi vzdialenosťou meraného bodu.
S KDG-3 sa vykonali rozsiahle 'skúšobné me'rania

jednak pri meraní polygónových ťahov v spojení
s teodolitom Tb-1 a trojpodstavcovoll súpravou a
jednak na komparačných základniciach.Pťi základ-
nici o dÍ~ke a'Si 1 km 'holi merané úseky po 50, 100
a 120 m v ,rozne dni, kde sa zi'Stila strednáchyba
meranej díž!ky-t: 8 mm. Počasskúšo'kprekiOnal
príst1'O'j transport na aute ,asi 6000 km a pracoval
stále bezchybne.
Sériový typ KDG-3, !ktorý vyvíjajú na zá'klade

skúšobnych meraní, bude o. i. menší a lahší.
Podfa informácií Pro f. K o bol d a [3] a Ing.

K li n c a (zá'St. fy Kern) ,prevzali závody Kern do
sériovej výwby známy a doteraz najpresnejšl SD
Froomeho Me,kometer. Prístroj hude ďalej Zlmoder-
nizovaný a bude mať označenie Kern-Mekometer 3.
Elektroniokú časť dodá známa anglická firma
Ellist.
Podstatne zmení saodčítanie, ,ktoré bude či,sto

digitálne (na číslicových elektronkách) IS najmen-
ším dielkom 0,1 mm. Spoddk prístroja sa za1končí
ako pri teodolite trojno:lwu a bude ho možno sklo-
niť asi až do 15°.
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Nakofko Jsa prEldpokladá použitie najma v inži-
nierslkej geodézii íbude Mekometer ďalej vyíbavený
autokolimačnou optikou a osobi1:ným hranolom pre
vytyčovanie.
Podobne ako pri pavodnom prístroji zdroj bude

pri meraní ležať na zemi. Aj v á h a bude a s i
6 ,'kg. iz vlastnosti prístroja je 'Zrejmé aďalšie po-
kusné merania to ukázali, že Kern-Mekometer bude
o'Sobitne výhodný pre meranie deformácií staveb-
ných objektov, vačších Ikovových Ikonštrukcií a pod.
e e n o v e má byť Mekometel' na rovnakej úrovni
ako malé svetefné diafkomery (napr. Askania
Adi'sto, alebo Tellurometer MA100), čo vzhfadom
na špičkovú presnosť je vefmi výhodné.

Tu pokračuje ďalší nástup kompenzátorovýcll
prístrojov do oblasti VPN a do skupiny najmenšich
nivelačných prístrojov. Závody MOM uviedl'i v mi-
nulom roku na trh už dlhšie ohlasovanékompen-
zátorovéprístroje Ni-A3 a Ni-El.

MOM Ni-A3 (obr. 4) je podfa údaj ov výrobcu
špičk,ový výrobok svojej skupiny so strednou kilo-
metrovou chybou mk = ± 0,2 mm/km. Prí'stroj má
originálnu konštrukčnú koncepciu (obr. 5), ktorá
máza~sťovať vysokú stabilHu ,a presnosť merania.
Prvou O'sob1tosťou je zaostrenie na obraz. Dale-

kohfad nemá zaostrovaciu šošovtku, ale zaOlstrenie
sa vy,konáva pomocou dvojice zrkadiel. Toto je vý-
hodné pr€j stabilitu zámery a aj preto, lže poloha
analaktic'kého bodu sa nemení.
Druhou osobitosťouďalekohfadu je, 'že zámerný

kríž je nalepený na jednu časť objektívu. Tým pri
tepelných zmenách sa nemaže meniť poloha nitko
krÍža voči optickej ose. Vplyv tepla na vlastnú
opt1okú osu je znížený osobltným ulož€lním členov
OIbjekttvu v objímke a objímky v telese ďaleko-
hfadu.
Ďalekohfad dáva vzprid!mený obraz a podla vy-

menitelných okulárov maže mať zvačšeni& r=30 X,
40Xa 50X 'pri priemere lQíbjektívu D = 67 mm,
(J) = 10 a zaostrenie od 2,5 m.

MOM-Ni-A3 má nový druh zrkadlového kompen-
zát,ora,ktorý je necitlivý 'voči teplotným :zJmenám.
Dalekohfad je vybavený aj indikačným zariadením
pre 'kontrolu funkcie kompenzátora.
Jedna šošovka zobrazovacieho systému je umiest-

nená na kompenzátore. Tým sa zobrazuje obraz
nitkového kríža pri sklone prístroja vždy na lnom
mieste zlorného pofa a maže.me Jkontrofovať, či ne-
prekročí vyznačené ohraničenie. Kompenzátor má
síce rozsah 'kompenzácie 28', ale ohraničenie v zor-
nom poli ho obmedzuje na i 5', podobne ako ikru-
hová libela 'S citlivosťou 10'.

V zornolffi poli vidíme aj súčasne IstupnÍcu opt.
mikrometra (rozsah 5 mm a delenie po 0,05 mm),
čo je tiež výhodné. Prístroj je pomerne fahký a
v á ž i len 3 k g.
Bude zaujímavé, či aj pri meraní v praxi sa po-

tvrdí vysoká ohlasovaná presnosť a osobitné vlast-
nosti tohtoprístroja.
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Vreckový kompenzátorový nivelačný prístroj
MOM-Ni-El [obr. 6) se upevňuje na statív s gufo-
vou hlavou a horizontujc. sa naklonením podfa kru-
hovej Hbely o citlivosti 30'. Okulár so zvislou osou
je na hornej ploche prístroja, takže pri meraní sa
dívame zvislo dolu. Ďalekohfad má r = 6 X a
D = 16 mm. V á h a p r í str 10 j a jel e n 0,5 'k g
a udávaná presnosť ml, = ± 10 -7- 15 mm/km.

VEB C. Zeiss Jena začali vyrábať už ohlasovaný
nový stavebný kompenzátorový uivel. prístroj Ni 050
[olbr. 7), 'ktorého presnosť JR mk = ± 5 mm/km a
váha len 1 kg. Nemá skrut'ky na stavanie, ale nový
horizontovací náklonný 'systém. Nový druh dvoj-
hranolového 'kompenzátora je odolný proti nára-
zom a má vefký rozsah:!: 30" s presnostou urov-
nania 1". Kruhová libela má r.itlivO!sť 25'. Ďaleko-
hfad [r = 16 X, aleibo 18 X, D = 25 mm, zaostrenie
od 0,8 m) dáva vzpriamený obraz. Možno očakávať,
že Ni 050 bude najvýhodnejším nivelačným prístro-
jom pre bežnú technickú niveláciu.

Tu je najvýznamnejšou novinkou kódový teodo-
lit MOM-Ko-Bl [obr. 8). Je to prístroj s kódova-
nými kruhmi, ktorý dáva v}'sledky hneď na diero-
vEljpárske, alebo na digitálnom odčítači.

Základnými jednotkami sl! prebudovaný teodolit
MOM-Te-B1 a riadiaca elektronická jednotka, vzá-
jomne spojené 40 mkáblrom. Nositefom informácií
na teodolite je Ikódovaný vodorovný a výš1kový
kruh a nastavovací 8miestný. číselník Č pre po-
mocné údaje r číslo stanovišťa,ciefa atď.). Kruhy
ačíselní'k sú elektroopticky Isnímané a v riadiacej
jednotke R prevedené na impulzy. Na elektronickú
jednotku možno zapojiť dierovač L, alebo digitálny
odčítač. Keď nechcE/me do terénu Ibrať dierovač,
možno zapojit na riadlacu jednotku aj magnetofón.

Oproti doteraz známym kódovým a digitálnym
teodolitom je prednosťou Ko-B1 presnosť odčíta-
nia. V doterajších bol najmenší odčítaný dielik
lOce, pri Ko-B1 je to 2ee, čiže ako v normálnom
sekundovom teodolite. Najma pre túto skutočnosť
bol Ko-B1 centrom pozornosti odborník+ov.

Po zar.ielení dostaneme uhol za 0,1 sec. Vzdiale-
nosť sa má merať [podobne ako napr. li Fennela
FLT) pomocou základnicovej laty. T e o d o I i t o-
v á j e dno tk a v á ž i 8,5 k g, spočíva našpe-
ciálnom statíve a maže Ipracovať v teplotách od
-30°C Ido + 50°C. Ďalekohrad má r = 32 X, ale-
bo 40 X a D = 55 mm. E I e k t r o nic k á j e d-
not k a v á ž í 25 k g a maže pracovať od -15°C
do +50 °C; samotná [bez dief+Ovania) potrebuje
pritom 40-60 W[!) a napatiE:f 2 X 12 V.

Prístroj :Je určený jednak aka pafná časť auto-
matickej linky 'pre geodetické merania, ale aj pre
meranie pohyblivýr.h r.ierov v iných odboroch,kde
uhlová rýchlosť pohybu ďalekohfadu nepresiahne
3°/sec. Tre'ba však vidiet, 'že Ide o prototyp,ktorý
pred 'zavedením d.o sériovej výI'Oby sa ešte ďaloj
vylepší. Cen a eš ten i e j e s t čt n o ven á.

Zavádzaním diarkovej konštanty 200 ,a 'výško-
mernej 50 sa d i a g r a m o v é t ach y m e t r e
svojou :konštrukciou 'a presnosťou približlljú ik mo-
derným minutovým teodolitom. Možno to pozoro-
vať li dvoch popredných výrobcov popredných IPrí-
strojov: VEB C. Zei5s Jena a Opton -Olber1kochen.

1970/146



Geodetický a kartografický obzor
ročník 16/58, číslo 6/1970 147

Zeiss Dahlta 010 (obr. 9) je vylepšený model
známej Dahlty 020. lde o podobné 'vylepšenie a!ko
ho vykonali pri teodolitoch, keď z Theo 030 vy-
vinuli Theo 020. Už podfa vonkajšieho vzhfadu je
vidieť,že pri vývoji Dahlty 010 sa použilo Nefa
súčiastok Iz Theo 020. Aj v presnosti merania uhlov
je Dahlta 010 rovnocenná Theo 020, nakolk,o p're
ma udává závod hodnotu ± 10cc•
Hlavnými zle p š 81 n i a m i sú: 1. AutomY.1tický

index výškového kruhu (rovnaký ako u Theo 020).
2. Vstavaná optická olovnica. 3. Kolimátor na obi-
dvoch stranáchďalekohl'adu. 4. Možnosť zacloniť
odčltanie výškového kruhu. 5. Ďalšia výšková kriv-
kl2 pre konštantu 50 a dial'komerná krivka pre
k = 200. ~6.Krivka pre konštantu 10 prebieha cez
celé zorné pole, aj na dial'komernú krivku.
Krivky ,a obraz sú 'pri novom modeli 'ostrejšie

a kontrastnejšie, takže závod udá'va prmnosť na
100 m pre dlž1ku ± 10 cm ia pre prevýšenie pori k =
= 10 len ± 3 cm, pre k =20 let ± 5 cm. Ďalekohlad
má rovnaké geometrickécharakteristikyaiko Dahl-
ta 020, avša'k má mať kvalitnejšie j'yzikálne vlast-
nosti. Prí,stroj v á žil 81 n 4,6 :k g a je ~ložený
v 'kovovej s'kriňke.

Opton RTa4 (obr. 10) sa líši od Dahlty na]ma
tým, že nosič diagramov je u neho pevne ,spojený
s nosičom 'ďalekohfadu a je umlestnený 'ako 0150-
bltný konštrukčný celo'k na 'pravej straneďaleko-
hfadu. Diagramy majú konštanty: 1. V 1. IPolohe
10, 20, 50 a 100 pre výšky la 100 ipre dlž'ky. '2.
V II. poloho 50 'a 200 :pre dí~ky a 10,20 a 50 pre
výšky. Ostatná stavlba so vstavanou optickou
olovnicou, automatiekým :rndexom výškového 'kru-
hu, gufovou hlavou pre porizontáciu atď. zodpo-
vedajú teodolitu O p t o n T h IV. Preto prístroj
má aj ma = ± lOcc. V á h a 5,3:k g.

5. O s t a t n é p r í str o j e

Z ostatných prístrojov treba sa 'zmieniť narma
o laserovom vytyčovacom prístroji MOM (obr. 11).
Jeho hlavnou úlohou je vytyčovanie zvislej (zvisli-
ce) a vodorovnej zámery, aleboaj roviny zámer-
ným laserovým lúčom o divergencii ,asi 20" ,a prie-
mere na výstupe asi 5 mm. Dosah vo due do 500 m,
v noci do 1000 m.

Laser aj s optidkým systémom tvorí jedno tele-
soukončené čapom,ktorý sa maže iotáčať v nor-
málnej trojnožke. Odčítanie zámery vo vertfkál-
nom ismere sa vykoná lodčítanímoptic1kého Isysté-
mu. Vodorovnosť a zvislosť zámery nastavujeme
podfa dvoch kolmých libiel 'pri okulári.
Prístroj možno laserový:m lúčom aj ,centl'iOvať.

Dodáva sa k nemnaj ',špeciálny fotoelektrieký terč,
ktorý umožňuje 'vytýčiť zámem s presnosťou na
0,2 mm (podfa údajov výrobcu). Optika je Ikoaxiál-
na, Itakže vytyčovaný smer možno pozorovať laj
r.ez okulár.
Prí:stroj je fahší (v á ha 2 kg) la univerzálnejší

a:ko náš laserový vytyčovací 'Prístroj VÚVET, kto-
rý vyvinuli už dávnejšie. No aj tak podfa informá-
cií zá'vodu 'MOM ide o medzLty'p, Iktorý bude vďal-
šom doplnen Ý eštekruhJmi.
Medzi geodetickými prístrojmi bola vystavovaná

aj novinka z fotogrametrie, a to univerzálna me-
r,ačská komora Zeiss UMK 10/1318 (obr. 12). Táto
je určena pre netopografické použitie, kde 'sú ,čas-
to vE/fmi rozdielne pomery, preik1toré nebola do-
teraz komora umožňujúca optimálne snímkové dis-
pozí'Cie. UMK vyplňuje vlastne medzeru medzi do-
terajšímifototeodolitmi a 'stereokomorami.
Hlavným konštrukčným znakom je oddelenie me-

račskejkomory od orientačnej častí-. Z orientač-
nejčasti vyčnievajú nosiče, v 'ktorých lSa ,okolo
horizontálnej osi otáča meračská foto:komora so
širokouhlým obje'ktívam LemE/Jan (f = 100 mm).
Tým je možné rolbiť snímky v horizontálnom aj
verti'kálnom ismere, pričom sa dá 'Použiť aj priečny
formát sním'ky (pret.o má Ikomora 4 horizontálne
čapy).
Hlavnou meračskou novi'nkou je možnosť meniť

zaO'strenie na 8 raznych vzdialeností (3,6; 4,2; 6,8;
12; 15 m a 00) a síce pohybom objektívu. Pritom
prírastok Ikonštanty fotokomory 5a 'zobrazuje ako
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pomocný údaj na snÍmke. Centrálna uzávierka má
nastavenie expozície od 1/250 do 1 sec. Clona 1:8
až 1:25, snírnlwvý IÚhol 88g a 68g• Nová 'je aj dvo-
jéťká m o ž n o s ť o s v e t 1e n i a rámových úda-
jl()V,značiek a vodorov. Ikruhu, ,prirodzEfilýmsvet-
lom aj elektricky. Na ,komoru mO'žno pripojiť aj
bleskové osvetlenie. Možná je aj synchronizácia
elektromagnetic'ky !ovládaných uzávierok Ipri 2 pa-
ralelne pracUjúcich UMK pre meranie dynamic-
kých javov.

Orientačná časť má reiteračný kruh a odčítanie
ako teodol1t Zeiss Theo 010. Dalekohlad (r = 16X ,
D = 32 mm,zaostrenie od 0,8 mJ umožňuje 'šikmé
zámery do ,± 20g• Kruhová liibela má r = 15c• Na
komore 8Ú 2 rúrkové libely i(r = 64CC), 'snímatelný
hladáčik a pofné 'justá'žne zariadenie na kontrolu
zámernej 'OIsiďalekohfadu a o'si Ikomory.
Z [ďalší'ch prístrojov najprudší rozmach zazna-

menávajú elektronic'ké 'kaľkulačky a 'stolné počí-
tače. V Ipriebehu a'si 3 roikov dosiahol počet vyrá-
baných typov číslo 100. Pritomale ich vlastnosti
a v á h asa zlepšujú, ale ich ceny pritom ne-
stúpajú. Tieto prÍstroje iby si však vyžadovali oso-
bitnýčlánok.

6. Da s led k y v Ý voj a p r e g e ode t i c k ú
prax a výhrady do budúcnosti

Geodet v oblasti nižšej geodézie pracoval už nie-
kolko desaťročí s prístrojmi, ktoré sa koncepčne
vefmi Inemenili, ale (až na výnimky) boli len vy-
lepšované, takže v hrUlbých rysoch sa 'Ustá1ila prí-
strojová výzbroj a organi'zácia merania.
Aj tak doležitý objav povojnových rokov akým

bolkO'mpenzátor neznamenal žiadnu velkú ~menu
v 'doterajšej organizácii a ,štýle :práce. Nové vedné
objavy najma v oblasti fyziky sa uplatňovali skol'
na pdstrojoch určených pre geodetické základy.
Pritom ale vylepšenieprístrojov aaj vývoj nových
druhov trval vefmi dlho a ich rz;avedenie ido Ip'raxe
takisto.
V posledných :rokoch však rdochádza ik doleži-

tému obratu. Sposobil to najma rozvoj elektroniky
a ekonomické podmienky. Od týchto závisí teraz
vývoj a 'použitie 'geodetiekých prístrojov. V geo-

dézii [vo vačšine európských 'štátov) [pracuje naj-
lVačší Ipočet fudí v "nesférickej" geodézii a geo-
detické práce v "rovine" realizujú rozhodujúcu
časť ekonO'mického plánu iceléhoodvetvia. Tým
vznikal aj ekonomický tlak na inové druhy geo-
detických prístrojov pre Ibežnú prax. Ich realizá-
ciu umožnili objavy v oblasti elektroniky.
Príkladom na tieto skutočnosti sú napr. elektro-

nické dialkomery a Isamočinné 'počítače. Elektro-
nické dialkomery Iboli síce epochálnym vYll1álezom,
ale nakolko technicky a ekonomioky boli vhodné
pre geodetické siete, tak v strednej Európe sa pra-
covalo v každej zemi len s niekolkými málo
exemplármi a ich vp,lyv na Ibežnú prax Ibol malý.
Podla vývoj.a v pO'sledných 3 rokov možno usu-

dzovať na tendencie vývoj a geodetických prístro-
jov v budúcnosti a naich nasadenie v ,praxi. Naj-
vačší rozvoj možno očakávať u malých SD s polo-
vodičovými diodami 'a ich ;kombinácií s teodoli-
tom.
Tieto SD Ivyvolali okamžitý záujem praxe a sú-

časná 'výroba nestačí uspokojiť dopyt. Ich nasa-
denie 'bude znamenať vefké Irozšírenie polárnej
metódy IS dlhými zámerami, takže najma v intra-
viláne 'sa vystačí s menšou hustotou polygónových
bodov. Postupne vytlačia Iparalaktickéa omedzia
dvojobrazové merania vzdialeností. Budú aj :kon-
kurentom pre "kla'sické" kódové teodolity - napr.
Fennel FLT. V rýchlosti, dosahu, presnosti a uni-
verzalite prevyšujú tieto dialkomery, všetky dote-
rajšie diafkomerné ,prístroje a ipreto zavedenie
sublaserových Ga-As diód rmožnopovažovat za
historický medzník v prístrojoch pre polné práce.
V isúčas'l1osti možno pozorovať vo vývOji '2 hlav-

né koncepcie:
- univerzálne "elektronické digitálne tachy-

metre" s automatizáciou a registráciou uhlo-
výcha dÍžkových údajov;
Ga-As Idialkomery s roznym stupňom digi-
talizácie a iautomatizácie odčítania v kombi-
nácii s teodolitom, či už oka nasadzovacie,
alebo výmenné.

Je 'pochopitelné, že výhody a nevýhody 'l:ýchto
2 koncepcí Isú vačšinou protikladné. Univerzálny
prístroj s ta~mer úplnou lautomatizáciou musí Ibyť
dr a h Š í a ť a ž š í ffko prístroje druhejkoncep-
cie. Pritom jeho rýchlosf sa dá využit len 'pri pre-
voze :autom. iPrí'Stroje druhé koncepcie sú s í c e
dr a h š i e, ako napr. ,autoredukčné dvojobrazové
tachY'metre, ale treba vidiet, 'že Redtu nemožno
použiť !pre zhustenie. Ga-As diafkomery sú tech-
nicky ivýhodné ako pre polygónové mera'l1ie, tak
aj pre 'zhustenie ia často ajpre meranie detailu.
Pritom s ú 1a c n e j š i e ako elektrónkové dial-
komery určené pre meranie v trigonometrickej
siet1.
Vzlhfadom k cene autored. dvojobrazového dia 1-

komera (DKRT, Redta) sú cenové pomery
alsi takéto:
D K RT: G a - A s d i a f ,ko mel' (Wild) : R e g.

E 1t a: G e o d i m e tel' 8 = 1:2,8:11:11. 'V súčas-
nosti je ceno ve aj technic1ky zo 'sériove vyrá'baných
prístrojov pre bežné meran!e najvýhodnejši
G a - A'S d i a I k o mel' W i 1d - D i s t o ma t 1 O T,
s ktorým sa už pracuje IV'praxi a ktorý stoji asi
18000 šv. fr. Keď túto cenu porovnáme nap:r. IS ce-
nou automat. kresliacich stol ov, alebo fotogram-
metr. prístrojov I. rádu dostaneme pomel' 1:15 až
1:25. I
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S ohladům na devízy Je 'PTe nás najf,ahšie do-
siahnutelný diafkomer Zeiss EOK2000, ktorý stojí
asi 105000,- Kčs. Táto cena je ,však rvzhladom :ku
Redte 'velmi vysoká, ta,kže ich cenovýpomer asi
1:7 !bude asi predmetom Jednania.
Podla prudkého vývoja elektroniky a príkladu

stolných ele,ktronických počítačov možno očakávať
u SD z lep š e n i e v Ia s t n o stí a v á h Y lbe z
v a č š i e h o st ú pan i ac i e n. Predzvesťou je
už Ertel-Optodist, ,ktorý má hyť Iv ďalšom ~yvinutý
ako digitálny tachymeter.
Technickým ideálom iby bol iste prístroj IS tech-

nikou merania Reg-Elty, ale s váhou a Icenou 'opto-
distu. V priebehu najbližších rokovvšak pojde vý-

voj asi vo 2 uvedených koncepciách, najma z eko-
nomických dovodov. K 'uvedenému ideálnemu rie·
šeniu sa vývoj priiblíži až vtedy, ked elektronika
vyvinie menšie a lacnejšle zariadenia na digitali-
záciu a automatizáciu.
Do redakcie došlo 9. 12. 1969.

Literatura:
[1] N e v e r o v: Geodezija I kartografia 1969Il. 9 s. 26.
[2] P i k - P Ion s k i I: Geodezija i kartografia 1969 Č. 9 s. 32.
[3] Ko bol d: Deformatlcnsmessungen an staumauern •.• Refe-

rát na 54. Geod. dňoch Nfirnberg 1969.
[4] MI c hal Č á k S.: Posledně pokroky vo výrobe geodetických

pristrojov GaKO1969 Č. 3 a Č. 4.
[51 Prospekty a Informácie závodov uvedených v texte.

Lektorova!: Ing. Ján Valovič, VÚGK Bratislava

Revidovat vybudovanou polygonovou siť,
či nikoli?

Ing. Karel Letocha, OÚG v Brně.
Stl'edlsko geodézle Prostějov

V čisle 10/69 GaKO uveřejnila redakce poměrně po··
drobný článek Ing. Frant. Koudelky o tldržbě polygonové
sitě na tlzemi hlavniho města Prahy. Z 'připominek lek-
tora Ing. dr. Oldřicha Války vyplývá, že mezi zásadami,
podle nichž byla tato dlouholetá a nákladná práce pro-
váděna, a zásadami nového technologického postupu
jsou rozpory. Domnívám se, že si toho byla vědoma i re-
dakce a uveřejněním obou stanovisek vyzvala výrobní
pracovniky k vyjádřeni a k vyhledáni optimálního po-
stupu při zaměřováni změn na mapách vyhotovených
čiselnou metodou.

V tomto flánku chci uvažovat 2 druhy map, tj. mapy
vyhotovené číselnou metodou v S-JTSK a mapy :číselně
zaměřené ve staré soustavě. V prvém případě je ma'Pa
už vyhotovena v definitivni soustavě a jedná se jen o za-
měřování a zakreslováni změn, 'Ve druhém nás čeká
zobrazeni situace v S-JTSK a do té doby jde stejně o za-
měřování a zakreslování změn, ale ,v dosarvadni sousta-
vě. V obou případech si chci všímat především zastavěné
části [intravilánu).

Názory Ing. Koudelky a Ing. dr. Války se ve zmíněném
článku rozcházejí ve zpfisobu zaměřování změn. Stano-
visko Ing. Koudelky je obsaženo v prvých dvou větách
posledního odstavce označeného Ad cI. Stímovisko Ing.
dr. Váiky je popsáno v části označené "Stanovisko lekto-
ra" oddil 1, a to v 2. 'Polovině druhého odstavce počí-
naje textem "Jestliže jsou při novém měřenI ... " a konče
textem dalšiho odstavce... "body ur~ené Císelně a
v souřadnIcích".

Připomeňme si, jak byl organizován postup při zamě-
řování intravilánu ortogonální metodou [jiná metoda
prakticky v zastavěné části nebyla použita). Nejprve se
určily zhušfovací body v intravilánu pro nepřímé připo-
jeni polygonových pořadfi, pak se měřily polygonové
pořady, kde se měření tlhlfi a délek věnovala všechna
pozornost, aby byla dodržena kritéria pro tlhlové a dél-
kové odchylky a pak se teprve 'přistoupilo k podrobné-
mu měření pentagonem a pásmem. Byla zde zachována
určitá "hierarchie" v měřických postupech, přesnostech
a chcete-li, i p,rovaditelích jednotlivých operaci. Platí-li
tato zásada hierarchIe pro nové měření, na základě ně-
hož vzniká nová mapa, nevidím ~ádný "geometrický"
dfivod proto, aby tato zásada neplatila pro zaměřování

změn, které se musí bez odlišení v polohové 'přesnosti
zařadit do rpfivodní situace, tzn., ~e pro obě m13ření, jak
pfivodnI, tak doplňující musí platit táž Zásada, aby ne-
byla porušena homogennost zá'kresu.
To je ovšem v rozporu se zásadou homogennosti, jak

ji chápe Ing. dr. Válka, jehož interpretace u podrob-
ných bodfi do jisté míry připomíná známou zásadu in-
strukce Bpro mapy 1:2880. Znovu uvádím, ~e tlvahy se
týkají místni tratě, kde nedocháztk tak značné ztrátě
polygonových bodfi. Hraje zde ovšem také podstatnou
roli doba založeni polygonové sítě a okolnost, že sitě
nebyly bohužel udržovány. Domnívám se však, že i kdy-
by došlo ke ztrátě celého polygonového pořadu [např.
při rekonstrukci uliční komunikace), že zaměřenim no-
véhopořadu se přiblížím rpfivodnímu zákresu bezpečněji,
je-li pfivodní polygonová síť kvalitní a dostatečně hustě
propojena.
Je samozřejmé, že u drobných změn jsem pro zpfisob

zaměření na podrobné body, ale to nikoli z dfivodťl. geo-
metrických, ale ekonomických. Naproti tomu plošně roz-
sáhlejší změny v intravilánu, na jejichž zaměřeni je tře-
ba více polygonových bodťl., zaměřím na novou polygo-
novou nebo měřickou síť pl'1pojenou na dosavadní poly-
gonovou síf a nikoli na podrobné body. Stejně v prosto-
ru přiléhajícím zevně k okraji intravilánu připojim
potřebný polygonový pořad počátkem na stávajicí poly-
gonový bod, koncem na bod trigonometrický nebo
zhušfovací, došlo-li v tomto prostoru extravilánu ke
ztrátě pfivodních polygonových bodfi, jak bývá obvyklé.
V žádném z těchto případťl. neporušuji hierarchU bodfi.
Z uvedeného vyplývá, že je nutné bezodkladně při-

stoupit k revizi polygonové sítě uvnitř a na okrajích
intravilánu, abychom zjistili především stav sítě. Výslov-
ně uvádím r e v i z i a ntkoli obnovu, nebof bychom ne-
obnovovali ztracené polygonové body tam, kde mfi~e
dojit jen k d rob n Ý m změnám, jež zaměříme na po-
drobné body. Ob n o v u bychom prováděli postupně
tam, kde to bude třeba. O zpťl.sobech obnovy ztracených
polygonovýchbodd se nechci rozepisovat, jen tolik, že
nejsem pro poměrně nákladný postup Ing. Koudelky,
spokojil bych se s náhradní trvalejšI stab1lizací na pfi-
'vodním místě [trubkou, hřebem, křižkem} a velkou
péči bych věnoval místopisu, přlpadně Zajišfovacímu
bodu.
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Letocha, K.: Revidovat vybudovanou polygonovou sít,
či nikoli?

U takto revidované, případně obnovené pOlygonové
sítě v intravilánubych požadoval na MěstNV nebo MNV
důslednou zákonnou ochranu jako u bodů nivelačních.
K tomu účelu bych dodal 'potřebné podklady. Ve venkov-
ních tratích, kde došlo k masové 'ztrátě bodů, bych re-
vizi prováděl až v případě potřeby a z'tracené body bych
neobnovoval; založení potřebných PBPP by se provádělo
podle nového technologického postupu.
Nesdílím skeptický názor Ing. dr. Války na význam

polygonových bodů. Zachovalý a ověřený polygonový
bod je cenným bodem bodového 'pole se známými sou-
řadnicemi, stabilizací, jeho spojení se zaměřenou situací
umožňuje ověřit snadno 'Správnost původního podrobné-
ho měření hned na místě, umožňuje vytyčit zaměřenou
hranici apod.
Na Moravě je v některých okresech, zejména v pro-

storu nížiny Hané, značný 'počet katastrálních území
zaměřených číselnou metodou ve staré soustavě. Znakem
těchto map je měřítko 1:2500 (v místní trati 1:1250). Na
okrese Prostějov z celkového počtu 144 k. Ú. je to 32 k. Ú.
(tj. 22 %, na plochu 21 %). Polygonová sít zde však
nebyla vybudována odborně podle směrnic Instrukce A,
neboť autoři (pracovníci býv. Agrár. operací) nebyli v tom-
to oboru na výši a jejich činností bylo scelení pozem-
ků. Síť byla vybudována na celém kat. území, tj. i v intra-
vilánu. Zde pak situace byla podrobně zaměřena 'pracov-
níky měřické služby a to kvalitně. Došlo zde ke s'pojení
kvalitního podrobného měření s nekvalitní polygonovou
sítí. Podrobné měření máme doloženo dobrými originál-
ními polními náčrty, z polygonové sítě není obvykle
k dispozici jiná dokumentace než souřadnice. Budeme-Ii
chtít tyto mapy zapojit v rámci dekadické soustavy do
S-JTSK, je třeba tento rozpor odstranit. Dómnívám se, že

nebude stačit z uvedených důvodů jen transformace sou-
řadnic, ale bude nutné zaměřit znovu 'polygonovou sít
v prostoru intravilánu (kde jsou vyhotoveny polní ná-
črty) s připojením na trigonometrické body JTSK. To
bude však'vyžadovat revizi a obnovu polygonových bodů
v rozsahu intravilánu. Jsme zde přibližně ve 'stejné si-
tuaci jako u map zaměřených v JTSK. Oprávněnost toho'
to postupu by ostatně bylo možno snadno ověřit porov-
náním souřadnic získaných oběma postupy u někol1ka
pořadů 2-3 obcí.
V této souvislosti bych se přimlouval, aby přečíslování

polygonových bodů, nutné 'při převzetí do souboru PBPP,
bylo vyřešeno tak, aby 'původní číslopolygonového bodu
zůstalo zachováno. Odstraní se tím omyly i přečíslování
na mapách. Původní čísla polygonových bodů jsou re-
produkována na všech mapách souvislého zobrazení
v měř. 1:2500 i na ma'pách 1:2000 a 1:1000 (města!) a je
třeba zvážit účelnost této 'práce.
Na okrese Prostějov jsou mapy vyhotovené číselnou

metodou na ploše, která činí 30 % plochy okresu. Poly-
gonové sítě obsahují dohromady 9500 bodů. Odhadne-
me-Ii, že asi 113 je v prostoru místních tratí, je to přes
3000 bodů. Je to značný počet bodů, které považuji za
body podrobného bodového pole s vlastnostmi, které
jsem vpředu uvedl. Provedli jsme v minulých letech ná-
kladnou revizi trigonometrických bodů. Tím uvážlivěji
bychom měli zkoumat odpověd na otázku položenou
v nadpise článku a rozhodnout po vyslechnutí názoru
co největšího počtu Výrobních pracovníků.
Do redakce došlo 17. 2. 1970

Lektoroval: Prof. Ing. Dr.~Václav Krumphanzl,
. FSv ČVUT v Praze

Prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl,
FSv ČVUT v Praze

K napsání tohoto příspěvku mne podnítil článek Ing.
Koudelky v č. 10/1969 a potom také lektorská poznámka
doc. Války. Otálel jsem s příspěvkem v domnění, že se
na toto zajímavé téma ozve "'íce .autorů, hlavně účast-
níků budování pražské polygonové sítě. Když mě nyní
redakce pověřila lektorováním příspěvku Ing. Letochy
nemohu svOj článek dále odkládat.
Své názory. k této otázce chci podat ze zkušenosti bý-

valého uživatele pražské sítě. Prvé zkušenosti jsem získal
v r. 1943, a to při přípravě vytyčování podzemní stavby
pod Vítkovem. Připojoval jsem se na pořad v Pernerově
ulici v Karlíně. Přestože to bylo krátce po vybudování
polygonové sítě, činilo mi značné potíže přesně určit
střed nebo křížek na kameni. Jednak to bylo tím, že
křížky byly velmi nepřesně opracov~ny a potQm litinové
ochrannépoklopy nad kameny byly vesměs osazeny mi-
mostředně. Snad ani jeden asi z deseti použitých bodO
neměl ochranný poklop centrický. K tomu je třeba při-
číst nepříznivou okolnost, že povrch kamenO byl pokryt
nánosem bláta, oleje a jiných zplodin automobilové do-
pravy. Za těchto okolností bylo téměř nemožné očistit
kámen tak, aby se nalezl křížek na kameni ,(někde do-
konce jen označení miniem). Stabilizační kameny tehdy
dodával 'pražský magistrát s obtížemi, a tak nezbývalo
nic jiného než se s nimi spokojit, nebo je dodatečně
přitesat, jako jsme to dělali u bodO 5~ řádu pražské
triangulace, která probíhala téměř současně. Mimostřed-
nost ,kamenO pod poklopy dosahovala podle mého zjiště-
nI až 3 cm. Z této nepříznivé zkušenosti plyne závěr, že
později již nebylo možno střed kamene vůbec vyhledat
a že další uživatelé pokládali střed poklopu za polygo-
nový bod. Tím došlo a snad dod'nes dochází k záměně
pOvodního polygonové'ho bodu za nový, posunutý v rOz-
ném směru od pO,vodního centra.

Další zkušenosti jsem nabyl v okolí Rokytky v prů-
myslové oblasti Vysočan, a to po leteckých náletech
koncem války. Zde byla polygonová síť stabilizována vý-
lučně jen povrchovou stabilizací, kameny. Pokud se ka-
meny zachovaly, bylo možno z nich uskutečnit všechna
nezbytná měření pro náročné úkoly v průmyslové vý-
stavbě, popř. při rekonstrukci poškozených objektů,
znázorněných na polních náčrtech nového zaměřeni.
Odaje kol. Koudelky o dosahování odchylek do 113 pří-
pu,;tnostl podle ustanovení Instrukce A Ipotvrzuji.
Jiný případ spadá do období po válce. Snad ještě

zbývá připomenout, že v souvisle zastavěných územfch
města je mnoho bodů umístěno na křižovatkách, které
v období pražského povstání byly rozkopány pro zbu-
dování barikád, a to také této síti příliš neprospělo.
V období po válce jsem měl použít polygonové sítě pro
vytyčovánf podzemnf stavby v okolí Klárova, ale nestalo
se tak; dále vysvětlím proč.
Pro tento náročný úkol bylo jistě nezbytné nahléd-

nout do výpočetních podkladů a zjistit jak vypadají
délkové a směrové odchylky. Zjistil jsem, že jsou všech-
ny téměř na hranici dopustnosti a proto jsem rozšířil
šetření i na připojovací body. A tu jsem zjistil, že zhuš-
ťovací bod Klárov je vypočten z několika určovacích
trojúhelníků aže se přibližné souřadnice z někol1ka
kombinací lišily až" o několik decimetrli. Zřejmě šlo
o chyby ve výpočtu centračních změn na určovacích bo-
dech, které měly vesměs střed, cUi stanovisko rlizné,
někdy rozdílné několik desítek metru. Výpočet je zde
zajisté velmi složitý a jen málo účastníkli těchto prací
mělo v té době potřebné zkušenosti. Jelikož pořady, při-
pojené na Klárov byly poměrně dlouhé, 'vyrovnaly se
v nich hrubé chyby z určení Klárova. Pro mlij účel, blíz-
ko bodu Klárov to činilo posun před decimetr, proto
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jsem musil upustit od pl'ipojení na polygonovou síť.
Kolem r. 1955 jsem měl za tlkol prověřit část vytyčení

železniční trasy mezi nádražím v Krči a železničním
mostem v Bráníku. V této trase, většinou ve volném
území, asi 2 km dlouhé, jsem zvolil velmi přesnýpara-
laktický pořad, který jsem připojil, popl'. přímo vedl
přes několik polygonových bodli z i'lizných pořadli. Ne-
zjistil jsem nikde větší rozdíl v souřadnicích polygonové-
ho bodu a mého měření větší než ± 2 cm. Dá se říci, že
síť v celém prostoru plně vyhovovala náročným poža-
davklim vytyčení železničního svršku. Pokládám za dlile-
žité, že autorem byl vynikající geodet Ing. Fr. Štefek.
Na tomto i některých jiných příkladech z budování
pražské sítě se projevuje vliv osobnosti autora, a to
velmi podstatně.

Těchto několik příkladli z mé ,činnosti má sloužit k do-
kumentaci některých nedostatkli při budování pražské
sítě. Většinou Je pražská polygonová síť velmi dobrá,
jak to také potvrzuje i Ing. Koudelka. U tak rozsáhlého
dna nelze ani jinak předpokládat. Teště je třeba připo-
menout, že síť vznikala ve válečných poměrech, kdy je-
diné, čeho byl dostatek, byly pracovní sny, mnozí zde
nalezli útočiště před nasazením na nucené práce v Ně·
mecku.

Jak z mých zkušeností, stejně jako Koudelkových vy-
plývá, je hlavním problémem pražské sítě stabilizace
polygonových 'bodli, která v tak velkém městě je vždy
obtížná. Casté nezbytné překopávání ulic města je hlav-
ní příčinou obtíží. Jsem proto plně pro způsob dliklad-
ného místopisu, jak je to uvedeno na obr. 7 Koudelkova
pojednání s tím rozdílem, že míry by měly být uváděny
v milimetrech. Rovněž se stavím za tvrzení na str. 258,
odst. 3, prvá věta, že význam dobře založené, udržované
a stále doplňované polygonové sítě ve městě není třeba
zdlirazňovat.

K vývodlim doc. Války je. třeba připomenout, že ve
svých úvahách myslí převážně jen na tvorbu mapy a její
údržbu a opomíjí velmi dliležitou oblast projektování
rlizných technických, hlavně dopravních děl.

Bez této polygonové sítě nelze si dobře představit
např. řešení převodu ústecké trati přes Libeň a Vyso-
čany velkým obloukem do hlavního nádraží, nebo seve-
rojižní silniční magistrálu přes Prahu apod. Tyto komu-
nikační úlohy lze řešit jen v pravoúhlých 'souřadnicích,
tedy analyticky. Tuto oblast dalšího využívání sítě zřejmě
doc. Válka neuvažuje, a ta je možná dliležitější než
vlastní úkoly kolem údr~by ma'py. Jsou velká města
v Evropě, kde se sítě nepoužívá pro účely mapy nebo
katastru, ale jen pro účely komunikační, např. krásné
a dobře vybudované město Kodaň.

K pojednání Letochově jen tolik, že s ním opět velmi
souhlasím, když klade větší dliraz na místopis polygo-
nového bodu než na obnovu stabilizace. Naproti tomu
požadavek na zvýšenou ochranu bodli cestou MNV po-
kládám za idealistický .a z praktických poznatkli z vel-
kého města téměř neúčinný. Jinak se plně ztotožňuji
s jeho vývody. Je vidět, že pražský případ má dobré
aplikace i v menšich městech.

Svým pl'ispěvkem bych velmi nerad uzavíral tuto vý-
znamnou oblast činnosti a rozvoje polygonových siti
měst. Myslím, že oba autoři Koudelka i Letocha zdlivod-
ňujído'bře potřebu nezbytnosti dobré polygonové sítě
v městě a zdlirazňují nutnost její soustavné údrž'by, já
se s nimi plně ztotožňuji zejména pro oblast stále se
zvyšujících potřeb inženýrské geodézie. Mapa a její
údržba 'je jen jedna část významu polygonové sítě. Mapa
je kone'čným produktem pro tlkoly evidence nemovi-
tostí, lépe řečeno katastru, kdežto pro nová technická
dna je jen obrazem, který se zpravidla úplně přetváří.

Končím !tvlij tak trochu histor'ický příspěvek k praž-
ské polygonové síti oS tím, že její význam bude s rozvo-
jem města dále stoupat. Proto je nezbytné, aby byly
známy i kritické zkušenosti z období jejiho vzniku a aby
jich bylo využito při dalších úvahách. Stojime před

- dlouhodobým úkolem, vybudovat Technickou mapu
v mnoha městech. ,Zatím se většinou zabýváme její ná-
plni a jak vyplývá z obou uváděných pojednáni, význam

polygonové sítě jako geodetického podkladu této mapy
není plně doceněn. Otázce polygonových sítí ve městech
by se mělo věnovat jedno symp6zium VTS a na něm by
se měly podílet jak .oS 1705 tak i 1701. Na stránkách
našeho časopisu bychom rádi četl1 pl'íspěvky většího
počtu odborníkli, a to nejen z okruhu bývalých novo-
měřičli, ale i pracovníkli uživatel'ských složek.

Vyhlášení tematického úkolu na rok 1970
Ceský tlřad geodetický a kartografický a Slovenská

správa geodézie a kartografie vyhlašují na rok 1970 te-
matický úkol

"Nlivrh rul!ního přístroje lila broulení rtsovacích per
přímkovtch a křivkovtchu•

Dosavad je možné brousit rýsovací pera bud ručně
nebo na mechanické (rotační) brusce. Oba zplisoby vy-
žadují velkou zručnost pracovníka. Ruční broušení je
zdlouhavé i u zkušeného pracovníka. Mezi kresliči a
kartografy je velmi málo takových, ktel'i maji zručnost
nabrousit uspokojivě rýsovací pero.
Popis úkolu a technické požadavky na řešení:
Je třeba navrhnout ruční nebo 'polomechanický při-

stroj, kterým by mohl prliměrně zručný pracovník na-
brousit rýsovací pero, přímKové nebo křivkové.
Za komplexni vyřešení tematického úkolu je stanove-

na odměna ve výši 2000,- Kčs.
Termín řešení: 31. prosinec 1970.
Technické informace o stavu techniky:
Doporučujeme řešltellim, aby si informace o dosavad-

ním z'působu broušení per a o stávajicí technice zjistili
u vedoucích pracovnikli kartografických pÍ'acovišt. Ob-
lastní ústav geodézie v Bratislavě [Bratislava-Krasňany,
Pekná cesta 17) pomliže řešitelům při obstarání odl>orné
literatury ze Slovenské technické knihovny v Bratislavě.
Zdlivodnění národohospodářského a společenského

významu:
Zvýšení použitelnosti rýsovacích per jejich pohotovou

úpravou a zkvalitnění kartografické hodnoty mapových
děl. Snížení ztrátových časli, které jsou zplisobené ne-
dostatečně udržovanými kresličskými pomlickami.
Průzkumem prospěšnosti je pověřen Oblastní ústav

geodézie v Bratislavě.
Rešení zašlete na adresu: Výskumný ústav geodézie

a kartografie v Bratislave, Bratislava-Krasňany, Pekná
cesta 17.

Soutěžní podmínky
A. Pro zleplovatele
L Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených tematických

úkolli miiže každý, pokud dodrží zákonné 'předpisy
a podmínky vyhlášených tlkolli. Soutěže se nemohou
zúčastnit členové soutěžní poroty a pracovníci, kteří
byli bud 'pověřeni hodnocením návrhli v rámci prli-
zkumu prospěšnosti, nebo kteří měli přímý vliv na
vyhlášení úkolu.

2. Návrhy se podávají Výzkumnému tlstavu geodetické-
mu, topografickému a kartografickému v Praze nebo
Výskumnému tlstavu geodězie a kartografie v Brati-
slavě [je uvedeno u každého jednotlivého úkolu).
Textová část se podává ve dvojím vyhotovení, přílohy
jako funkční vzory a modely, případně obtížné vý-
kresy mohou být připojeny jen v jediném provedení.

3. Každý návrh pl'ihlášený do soutěže musí být označen
"Rešení tematického úkolu č u a musí ob-
sahovat jméno a adresu zlepšovatele, adresu zaměst-
navatele a číslo jeho konta· 'U SBCS.

4. Návrhy přihlášené do soutěže musí být srozumitelné,
technicky jasné a úplné. Pokud se l'ešení opírá o li-
teraturu, musí být tato přesně uvedena.

5. Konečná lhlita "Pro podání řešení je uvedena u každé-
ho ťikolu. Za včas došlé se považují ty návrhy, které
ve stanoveném termínu budou doručeny sekretariátu
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VÚGTK v Praze 1, tI'. PoUtickfch vězňd 12 nebo Vf-
skumnému l1stavu geodézie ft kartografie v Bratislavě,
[dále jen Vfzkumné l1stavy). Ve spornfch případech
je rozhodující datum poštovního razltka.

6. aešení tematickfch l1kolO se evidují jako zlepšovací
návrhy u organizace, která je pověřena prOzkumem
prospěšnosti.

B. Pro Výzkumné ústavy
1. Ka~dé řešení bude po jeho přihlášení zkoumáno ústa-

vem pověřenfm prOzkumem prospěšnosti a řešitelé
budou případně vyzváni k doplnění nebo dořešení ne-
úplně zpracovanfch částí návrhu.

2. Do jednoho mllsíce -po U'plynutí konečné lhi\ty pro
podání řešení musí bft řešitel vyrozumlln o dalším
řízení.

3. Ze dvou stejnfch řešení bude dána přednost tomu,
které došlo do Vfzkumného ústavu dříve.

4. Práva vyplfvající pro navrhovatele ze zákonnfch
předpisO o vynálezech, objevech a zlepšovacích ná-
vrzích zOstávají navrhovatelOm zachována, zejména
pokud jde o nárok na další odměnu v případě reali-
zace vynálezu nebI) zlepšovacího návrhu a také ná-
roky nll. ostatní vfhody jako 'Právo na přihlášení vy-
nálezu apod. nebudou dotčeny.

5. Ka~dé jednotlivé řešení bude vyhodnoceno Vfzkum-
nfm l1stavem a předlo~eno ke schválení CÚGKa SSGK.

C. Pro C'OGKa SSGK
1. Vyhlašující organizace ustaví komisi, která projedná

všechny návrhy do dvou mllsícO po uplynutí lhOty,
stanovené k vyřešení, bez zřetele na pořadí, v nllm~
došly. Návrhy došlé po lhOtě se projednají podle
předpisO o ZN bez nárokO na odměnu z titulu tema-
tického l1kolu.

2. Po projednání ná,vrhu v soutě~níkomisi informuje ko-
mise všechny řešitele o vfsledku. Do 30 dnO od doru-
čení informace mohou podat řešitelé odvolání proti
rozhodnutí komise a po dobu této lhOty jsou jim
všechna řešení přístupna k nahlédnutí. Po projednání
případnfch odvolání informuje soutllmí komise řeši-
tele. kteří podali odvolání, o konečném vfsledku
s tím, že řešení tematického úkolu pova~uje Zit skon-
čené a podá CÚGK a SSGK návrh na vyplacení odmě-
ny a případnfch náhrad za vzorky, prototypy apod.
Návrh doloží zápisem z jednání komise. ČÚGK a SSGK
schvalují návrh odmllny a její výplatu s konečnou
platností.

3. Vypsaná odměna bude přiznána za komplexní vyře-
šení l1kolu, odpovídající jak soutll~ním podmínkám,
tak 1 požadavkOm uvedeným v jednotllvfch tema-
tickfch l1kolech. V případech jen dílčího řešení mOže
bft odměna snížena nebo rozdělena mezi někoUk díl-
čích řešení. Dojde-U někoUki'ešení vyhovujících
všem požadavkOm, bude odmllna přiznána nejvhod-
nějšímu z nich. Bude-li však optimální řešení dosa-
ženo kombinací někoUka návrhO, z nichž každf bude
třeba sám o sobě úplnf, bude odměna rozdělena na
všechna tato i'ešení.

4. Za předložené vzorky, funkční modely nebo prototypy
odpovídající podmínkám stanovenfm pro jednotlivé
l1koly budou poskytovány přiměřené náhrady. Tyto
náhrady se nevčltají do odměn za řešení tematickfch
l1kolO.

5. Odměny a náhrady vyplatí ČÚGK a SSGK do 14 dnO
po jejich schválení a výsledek soutě~e se uveřejní
v odborném časopise GaKO.

CV'rSp'r'o geodézii a KV CVTS Středoi!eského kraje
pořádá ve dnech 21.-23. 10. 1970 v Praze v Kulturním
domě spojti sympozium s mezinárodní účastí.

"TECHNICKt MAPY MtST"

Během sympozia bude otevřena vfstava ukázek domá-
cích a zahraničních prací.
Případné dotazy a předběžné přihlášky adresujte na
-předsedu org. komise: Ing. Václav Bláha - In~enýrská
geodézle, n. p., Praha, Arbesovo nám. 4, Praha 5.

Oborové středisko vzdělávání pracujícíqh Výzkumné-
ho ústavu geodetického, topografického a kartogra-
fického v Praze s českým úřadem geodetickým a kar-
tografickým uspořádalo ve dnech 24, a~ 26. února t. r.
ve spolupráci se Střední prtimyslovou školou země-
měřickou v Praze seminář k problematice výuky evi-
dence nemovitostí na středních odborných školách.
Problematika výuky evidence nemovitostí je tak slo-
žitá, že je zapotřebí, aby profesoři odoorných škol byli
neustále ve styku s praxí a ověřovali si její poža-
davky na absolventy a seznamovali se se všemi změ-
nami a novinkami v tomto oboru.
Účastníky semináře, profesory odborných škol z Ko-

šic, Bratislavy, Žiliny, Brna a Prahy, přivítal Ing. Ra-
douch, náměstek předsedy Českého úřadu geodetického
a kartografického. Ve svém pozdravném proslovu oce-
nil iniciativní návrh Střední prtimyslové školy země-
měřické v Praze na těsnou spolupráci škol s českým
úřadem geodetickým a kartografickým (dále jen CÚGK)
ve formě seminářti. V nich by se profesoři škol se-
znamovali s novými plány a programy ČÚGK, aby mohli
žáky š'koly připravit v určitém :předstihu na úkl:lly,
které si CÚGK vytyčil.
Ing. Bartík seznámil účastníky s nynější pracovní

náplní a s výhledem činnosti ve střediscích geodézie.
Dosavadní pracovní postupy budou postupně moderni-
zovány s plným využitím samočinnfcb počítačO a kI:lor-
dinátografO. Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografIc"ký v Praze vyvíjí nové technologické postupy
a zabývá se i návrhy na vybavení SG vhodnými pří-
stmji, které by zracionalizovaly i všeobecnou dokumen-
taci vedenou na těchto pracovištích. Hlavním cílem
je všestranně zdokonalovat činnost SG a soustavně
zkvalitňovat výsledné operáty EN.
Ing. Maxmilián promiuvil na téma:

1. nové zásady při zaměřování změn,
2. změny ve věcných a formálních náležitostech geo-

metrických plánti,
2. obnova map EN novým mapováním a reprodukcí,
4. automatizace údržby písemnfch operátti EN.

Ad. 1. Princip nové koncepce zaměřování změn je
všeobecně znám z dřívějších seminllřti a z řady článkti,
uveřejněných v našem časopise. Přednášející dolo~lI
svtij výklad ukázkami polních náčrt O a zápisníkO po-
drobného měření, v nichž zejména upozornil na rOzné
typy vfpočetních úloh, které budou pl'icházet v úvahu.
Zaměřování .změn podle novfch zásad je po stránce
odbornosti náročné a bude svěřováno vS'hradně absol-
venttim odborných škol. V loňském roce se podle no-
vých zásad pokusně pracovalo v 70 obcích a byly vy-
počteny souřadnice asi 10000 podrobnfch bodti.
Ad. 2. Při použití nových zásad se nebudou na geo-

metrických plánech vyznačovat konstrukčnf míry, nfbrž
se povedou v zápisnících, jako v jiných přfpadeC01 při
zaměřovánf změn, aby mohly být dále zpracovány sa-
llločinnými počítači. Na plánu se poznamená, že sou-
řadnice bodti jsou uloženy v dokumentaci územně pří-
siušného střediska geodézie. Tento zjednodušený zpti-
sob vyhotovování geometrickýchplánň si však v}'žádá
těsnější součinnost brgánň oprávněných vyhotovovat
geometrické plány se středisky geodézie.
Ad 3. Zptisob obnovy map EN se řídí stavem do-

savadní pozemkové mapy a charakterem zobrazova-
ného území. PlJdle to:ho se volí bud jen reprodukční
proces nebo nové mapování. Vfslednou mapou EN mň-
~e být:
a) Mapa v souvislém zobrazení v měřítku 1: 2880

(otisk matrice doplněné na současnf stav).
b J Otisk bývalé katastrální mapy v Kňovákově zobra-

zení, doplněné na současný stav.

e) Mapa v dekadickém měřítku a kladu Bstti v S-ITSK,
jež se pořfdí z dosavadních map sáhových měří-
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tek cestou opticko-mechanickou vlícováním kresby
na identické body určené p<>lohlověbud graficky
[body na původníDh hranicích parcel nebo průse-
číky pětipalcové sítě uvnitř mapových listů), nebo
na body, 'které byly zaměřeny číselnou nebo fo-
togrammetrickou metodou v S-JTSK. Při prvním
způsobu se koordinátografem proměří deformace
převáděného mapového listu, odměří se na celé
ploše listu průsečíky pětipalcové sítě a po trans-
formaci souřadnic do S-JTSK se identické body
přenesou na konstrukční list v dekadickém mě-
řítku [nejčastěji 1: 2000). Ostatní kresba se pak
na nový mapový list přenese překreslovačem po-
stupným vlícováním na identické body. K druhému
způsobu lze s Výhodou využít všech místních soue
řadnicových sítí zakládaných při uplatnění nových
zásad k zaměřování změn, po zapojení PBPP do
JTSK.

d j Technickohospodářská mapa v systému JTSK. Ma-
py, které byly vyhotoveny v Gaussově zobrazení,
budou do systému JTSK dodatečně převedeny.
V budoucnu se většinou budou mapovat pouze
místní tratě a před měřením se provede komplexní
založení EN [vyšetří 00 vlastnické vztahy k ne-
movitostem a Zlllpíší se na listy vlastnictví).

Ad 4. Samočinné počftače nahradí práci dosavadních
děrnošUtkových strojů. Odpadne skladování štítků a pro-
blém aklimatizace skladovacích prostor. Nositelem infor-
mací obs3žených na evidenčních listech bude magnetick6
páska. Počítače budou provádět milDl::Júdržbu písem-
ných operátů i pravidelné sumarizace údajů EN za
celý okres, čímž se uspoří na střediscích geodézie ka-
pacita pracovníků.
Dr. Tempír se zabýval ve své přednášce zápisy práv-

ních vztahů v evidenci nemovitostí. Neobyčejně pou-
tavě vysvětlil základní pojmy a praktickými příklady
osvětlil různé druhy vlastnictví a právních listin. Zivé
slovo přednášejícího ozřejmilo mnohé pojmy právnich
norem, jejichž stuťl.ium je pro technika vždy obtížné.

Ing. Mašín předvedl ukázku cvičení zápisu změn
v operátech evidence nemovitostí. Každý žák nebo dvo-
jice žáků obdrží při cvičení písemný operát obce, z ně-
hož si pořídí podle pokynů vyučujícího profesora po-
třebné opisy do tiskopisů EN. Předem se připraví
polní náčrt a tiskopisy EN nla balící papíry, které se
rozvěsí na někoUk tabulí, aby žák mohl sledovat vý-
klad o zápisu do operátu a zánoveň zapisovat změny
do svých tiskopisů. Opisy nahrazují písemný operát, aby
se vlastní operát častým používáním nezničil. Zákovi
se přitom poskytuje příležitost procvičit se v pořizová-
ní opisů písemného operátu. Cvičení věnujeme nejméně
12 vyučujících hodin v předmětu odborná praxe, který
vedou vžťl.y dva učitelé, z nichž jeden vyučuje mapo-
vání. Ukázku cvičení sledovali zkušení -pracovníci ob-
lastních ústavů geodézie Ing. Hartl a Ing. Filkuka,
kteří obětavě poskytli jak přednášejícímu, tak i účast-
níkům semináře cenné rady a pokyny k provádění
změn.

Ing. Dvořák poukázal ve své přednášce zejména na
metodiku při výuce mapování. Doporučil přemístění
a doplnění některých kapitol učebnice a zdůraznění
některých zákonů, zejména zákona o ochraně země-
dělského půdního fondu.

Ing. Kohl seznámil účastníky semináře s pracovním
zařazením absolventů odborných škol a s požadavky na
jejich teoretické a praktické znalostI. V budoucnu se
počítá, že absolventi odborných škol budlOu zařazeni
na střediscích geodézie jako vedoucí čet, vedoucí sku-
pin EN a vedoucí dokumentace. Z celkového počtu za-
městnanců mají tvořit 40 %. Předpokladem ovšem je,
že se jejich vědomosti rozšíří i po stránce právní. Je
třeba, aby absolvent odborné školy měl základní od-
borné znalosti, úzce odborné znalosti a znalosti vše-
obecné. Mezi základní odborné znalosti se zahrnuje
transformace slOuřadnic, zakládání prvotních dokladů
pro p<>čítací stroje, znalost typových úloh pro zamě-
řování změn, použití moderních přístrojů geodetických
a 1: IJboru fotogrammetrie rozmisťování vllcovacích bo-

dů, velikosti použitých signálů, letecké snímkování a
překreslování. K úzce odborným znalostem patří pře-
devším znalost evidence nemovitostí a jejích předpisů.
Požaduje se, aby u absolventů byl vypěstován smysl
jak pno respektování právních norem, tak i pro opti-
mální kvalltu prací. Po praktické stránce je třeba
zlepšit i kvalitu v grafickém projevu.
Ing. Kouba upozornil posluchače v krátkém projevu

na využití výsledkO EN a geodetickýc\h prací pro in-
formační systémy, např. při sčítání lidu, domů a by-
tů 1970. Jednotkou sčítání nebude správní jedootka
(obec), nýbrž základní sídelní jednotka ve venkovském
osídlení a urbanistické obvody ve vybraných městech.
Poloha jednotek bude jednoznačně určena souřadni-
cemi definičníhlo bodu zvoleného uprostřed jednotky.
K vymezení základních jednotek se zpravidla použije
mapy v měřítku 1: 10 000.
"seminář byl ukončen exkursí na středisko geodézie

v Mělníku, kde výklad o identifikaci parcel na pod-
kladě katastrálního operátu, která je nedílnou součástí
komplexní přehlídky, a o zápisu 'práv d10 listů vlast-
nictví podal Ing. Antropius se zaměstnanci střediska.
Seminář poskytl účastníkům kromě hlubšího pronik-

nutí do spletitých právních norem evidence nemovi-
tostí i správný názor na praoovní náplň středisek, a
proto se setkal u všech posluchačů s nevšedním ~ájmem.
Suchá lltera p1ředpisů EN byla vyložena a aphkována
na praktických příkladech, což je nesporným příno-
sem pro výuku a praktické cvičení. Účastníci semi-
náře si nesmírně váží úsilí a obětaVlosti zástupců CÚGK
a oblastních ústavů geodézie, kteří přes velké pracovní
zaneprázdnění našli si čas, aby je informovali o pra-
covních plánech a aby jim pomohli při plnění jejich
odpovědných učitelských úkolů. Vzorná organizace a
přátelské ovzduší jSlOUuž tradičním znakem těchto
seminářů. Tak tomu bylo i na dalším semináři o sa-
močinných počíta'čích, který se konal ve dnech 21. a 22.
dubna t. r. a o kterém přineseme informaci v ně-
kterém dalším čísle našeho časopisu.

Kurs zeměměřických techniků z Alžíru
- pololetní hodnoceni

Výzkumný ústav geodetický, topografický tI karto-
grafický - Oborové středisko vzděláváni pracujících
[dále jen OSVPj ve s'poluprácl s Ce'ským l1i'adem geo-
detickým a kartografickým [dále jen CÚGK) - od'bo-
rem právním a personálním a ředitelsWím Střední prů-
myslové školy zeměměřické (dále jen SPŠZj \1 Praze
zajišťuje výuku. dvanácti zeměměřických techniků z Alží-
ru v devítlměsíčním kursu, který byl zahájen dne
1. prosince 1969.
Kurs je poi'ádán v rámci mezistátní doh'ody o kul-

turní a 'vědecké spolupráci 's Alžirskem, reallzované
v tomto směru Polytechnou, podnikem zahraničního
obchodu. Náklady spojené s uskutečněním kursu hradí
jmenovaný 'podnik a přiměřenou částkou přispěl CÚGK
z prostředků rozpočtovantch na pomoc rozvojovým
zemím.
Základní program učiva byl sestaven 'pracovníkem

právního a personálního odboru CÚGK s. JUDr. Václa-
vem Míškem ve spolupráci s ostatními přednášejícími
a OSVP. Bude přednášeno celkem 1100 hodin ve fran-
couzském jazyce včetně odborných cvičeni. V kurse
přednášejí učební látku v následujících předmětech vy-
soce fundovaní odborníci se walostí francouzského
jazyka [viz tab. na str. 154).

V rámci výuky předmětu kartografie a 'polygrafiejsou
uskutečňovány exkur'ze s praktickým cvičením do Geo-
detického o.stavu v Praze, Kartografie, n. p., v Praze
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.S! .e.: Předmět
,~ o
>(,)~

aj Vleobecné předměty:
1 Geodézie
2 Geodetické počtářst1.lí
·3 Mapováni - t·opografie
4 Fotogrammetrie
5 Zeměměřické rýsování a -tec'hnické kreslení
6 Kartografie a polygrafie
7 Ekonomika a organizace geodet. a kart. prací

b) SpecialiZiOvané předměty:
8 Pozemkový katastr a pozemk,ové úpravy
9 Inženýrská a dťUní geodézie

c j Odborná cvičeni:
10 navazující na všeobecné a 'specializované předměty

Při cvičeních jsou posluchači rozděleni do více
skupin.

Ing. Miloš Váchal
Ing. František Procházka
Ing. Vladimír Šváb
Ing. Václav Pichlík, CSc.
Ing. Richard Fischer
Ing. Jaroslav Kouba
Ing. Richard Fischer

Ing. Vladimír Šváb
Ing. Miroslav Herda, CSc.

Dr. Ing. František Boguszak
Ing. Jaroslav Šlitr
Ing. Václav Pichlik, CSc.
Ing. Anna Kesslerová

VÚGTK v Praze
SPŠZ v Praze
OÚG v Praze
VÚGTK v Praze
OÚG v Praze
CÚGK v Praze
OÚG v Praze

OÚG v Praze
VÚGTKv Praze

Geoindustrla, Praha
GÚ v Praze
VÚGTK v Praze
CVUT v Praze

a Kartografického nakladatelstvi, n, p., v Praze. Cvičení
z fotogrammetrie bude probíhat v laboratořích Katedry
ma'pování a kartografie v budově CVUTv Praze.
Diky pochopení a nevšední ochotě ředitelství SPŠZ

v Praze-Hrdlořezích, I přes nedostatek učeben pro vlast-
ní potřebu, probíhají denni výuka i geodetická prak-
tická cvičení v budově SPŠZ a jejím areálu a kromě
toho škola poskytuje posluchačťim kursu pomťicky po-
třebné pro teoretickou výuku i 'praktická cvičení. ({edi-
tel školy s. Ing. František Procházka též umožnil alžír-
ským posluchačťim v hodinách tělesné výchovy sehrání
fotbalových a volejbalových zápasťi s denními studenty
školy.

Vzhledem k tomu, že potřebné učebnice ve francouz-
ském jazyce jsou nedosažitelné, byly posluchačťim po-
skytnuty učebnice s obrazovými přilohami v českém
zněni, které jsou použivány na SPŠZ, cVičné mapy
a smluvené značky. Kromě toho jednotliví prednášející
sesta,vují skrlpta ve francouzském jazyce, která vydává
OSVP. Vedouci Oborového střediska vědeckotechnických
a ekonomických informací VÚGTK s. Ing. Ladislav Sklá-
dal, CSc., zajistil na požádání přednášejících při své
služeb ni cestě u firmy WIlLD v Heerbruggu prospekty
ve francouzském zněni pro všechny posluchače.
Vedle této odborné výuky byl uspořádán na přání

alžirských studentťi z á k I a dní k u r s češ t i n y,
vedený s. Drahomírou Plášilovou z právního a perso-
nálniho odboru CÚGK. Pracovníci tohoto odboru usku-
tečnl1l též s posluchači z Alžiru jednodenní tematický
zájezd k Inženýrské geodézi!, n. p. a Oblastnímu ústavu
geodézie - SG vPlzni, spojený s prohlídkou města
a nedělní výlet do oko U Prahy s 'prohUdkou hradu
Karlštejna.

Posluchačťim byla též umožněna v rámci Týdne
Praha-Alžir návštěva akcí pořádaných v Praze k oslavě
šestlleté o.spěšné družby obou měst.

K 30. dubnu 1970 bylo odpřednášeno v odborném
kursu celkem 564 hodin, v základnim kursu češtiny
33 hodin. Probrané učlvo v jednotlivých předmětech
s počtem hodin je prťiběžně evidováno. Učitelský sbor
je svoláván podle potřeby, nejméně však jednOU měsíč-
ně, kde kromě sestavení rozvrhu hodin a projednání
některých záležitosti přednášejici hodnoti chováni i pra-
covni schopnosti jednotlivých posluchačťi.

I když náročnost na zvládnuti učebni látky i s ohle-
dem na časové omezení kursu je poměrně vysoká, mťi-
žeme být s prťiběhem kursú plně spokojeni.

Vedoucí OSVP:
Ing. Ivan Cer mák

Studentská vědecká konference
na zeměměřickém směru fakulty
stavební ČVUT v Praze

Již po řadu let jsou na zeměměřickém směru organi-
zovány vědecké kroužky pro studenty s hlubším zájmem
o odbornou práci. Pod vedenim učitelťi-konzultantťi js'Ou
studenti seznamováni s odbornou problematikou vědecké
práce v rťizných odvětvich geodetického studia. Stávají
se tak platnými pomocníky učitelťi i odborných pra-
covníkťi fakulty a je možno konstatovat, že jejich přínos
je často neformálního rázu. Sami studenti se tak mo-
hou pod pedagogickým vedením seznámit s odbornoú
literaturou mimo učební plán, osvojit si metodiku vý-
zkumné práce a samostatný přístup k řešeni. Své výsled-
ky demonstrují na studentských vědeckých konferencich
ve formě stručných referátťi. V poslednich letech bylo
takových referátťi předneseno na sto.
V letošním fakultnim kole byly v g e ode t i c k é

s e k c i předneseny tyto referáty:
Referát R. B I a ž k a a J. Jan d o u r k a: Náhrada

geometrické nlvelace trigonometrickým měřenim výšek,
pojednává o možnosti použiti tohoto zpťisobu při zjiš-
ťování výškových ťidají'l předevšim při vytyčování dál-
ničních tras. JSou zkoumány rťizné zpťisoby v určování
refrakčniho koeficientu. Referát byl doporučen k uve-
řejnění v odborném tisku.
Referát V'1. Vor I a a L. R o z 's y p a I a: Výzkum

využiti laserťi, zkoumal rťizné možnosti aplikací v geo-
dézi!. Těžištěm bylo zjištěni rozdilťi mezi geometrickým
a energetickým středem obrazu svazkťi laserových pa-
prskťi.
Referát J. Ko s t k y: Družicové sítě, podal nejprve

přehled metod používajícíčh umělých družic Země ke
studiu tvaru Země. Poté informoval o světové a konti-
nentálních družicových síUch a o rťizných druzich po-
zorováni.
Referát J. T r e š I a: Změny v rychlosti rotace Země

a jejich příčiny, studoval změny v rotaci Země vyplý-
vajici ze 'změny hmoty a poloměru setrvačnosti Země,
jakož i ze slapových účinku.
Referát J. Ječ min k a: Určení n8'pravidelnosti čepťi

astronomických přistrojťi, nastinil stručný přehled ně-
kterých metod, dále metody užívané 'v Geodetickém
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ústavu v Pra.ze a apliko~al metodu z oboru přesného
strojírenství na ,astronomické požadavky.
Referát J. Jan d o u r k a: Otázky přesnosti a eko-

nomiky při náhradě geometrické nivelace trigonometric-
kým měřením výšek, navazuje na referát prvně uvedený
a všímá si ekonomických aspekti\ navrhovaného zpi\-
sobu trigonometrického měření výšek.
Z referáti\ přednesených v mat e mat i c k é s e k c i

uveďme jen ty, které jsou spojeny s geodetickou tema-
tikou:
Referát J. Č e r noh o r sk é h o: O Legendreově 'větě,

vyjadřuje Buzengelgerovy korekce pomocí l1hli\ a roz-
víjí je 'v řadu 'v okolí bodu 'Jr/3.
Referát M. Děd o u r k a : Orthogonální polynomy

v geodézii, využívá ortogonálních polynomi\, hlavně Če-
byševových pro digitalizacl 'výškop,isné složky terénu.
Referát V I. S o ,bk a: Aplikace vnějších forem, po-

užívá t.ol-počtu pro odvození prvé Greenovy identity ze
Stokesavy !Věty. Výhoda je .., tom, že dostaneme identitu
v křivočarých souřadnicích, zatímco obvyklá Greenova
identita je formulována v pravol1hlém systému X, Y, Z
jen jako speciální případ.
Referát O. S v á b e n s k é ho: O Buzengeigerových ko-

rekcích, srovnává ri\zué postupy odvození Buzengeigero-
výchkorekcí. Uvedené korekce rozvíjí do 4. stupně ve
stranách a, b, c.
Prvé tři referáty ze sekce geodetické a pl'Vý ze sekce

matematické postupují do celostátního kola, které se
konalo 15. května 1970.
Formu studentských ,vědeckých kroužki\ je nutno po-

važovatza jeden ze zpi\sobi!. vedoucí k p'rohloubení ne-
jen odborné, ale i pedagogické práce, k zvýšení zodpo-
vědného zainteresování studenti!. a bylo by jistě vhodné,
kdyby se stala obvyklou většině studenti!..

Ve dnech 13.-14. dubna 1970 se konalo v pražs,kém
hotelu International I. prac~ní zasedání Skupiny "Lase-
rový radar". Skupina bude oficiálně ustavena na zase-
dání Podskupiny NINS, kte,rá se v rámci organizace
INTERKOSMOS zabý,vá družicovou geodézl1.
Zasedání, jehož se zúčastnili zástupci NDR, Polska,

koordinátorovi Skupiny, aby zaslal prostřednictvím před-
sedal místopředseda Národního komitétu ČSSR prof.
V. Guth.
Zasedání mělo charakter usta,vující se pracovní Sku-

piny. Byl ..,ysloven souhlas se zásadami práce Skupiny,
se zpti\sobem její organizace i s plánem Skupiny. Prvým
praktickým l1kolem Skupiny je organizace stavby lase-
rového družicového rad aru s mezinárodní technickou a
vědeckou l1častí. Z iniciativy s~ětské a polské dele-
gace byly pod,robně diskutovány podmínky, za kterých
lze přistoupit k praktické mezinárodní spolupráci.
Výsledkem této diskuse byl "Protokol", s jehož zněním
všichnizl1častnění souhlasili.
Skupina přijala též "Rezoluci", vyjadřující některá

nutná organiza'ční opatření a doporučení a uložila
koordinátu Skupiny, aby zaslal prostřednictvím před-
sedy Podskupiny NINS dopisy Národním komitéti\m
INTERKOSMOSU jednotlivých zemí, Národnímu komitétu
INTERKOSMOSU NDR a SSSR, jakož i dopis maďarské
firmě ORION. V dopilsech byly formulovány jednak
žádosti o některé informace, jednak doporučení k uvol-
nění finančních prostředki!. na mezinárodní experiment
a žádost o brzké konkrétní řešenÍ.
Zasedání bylo organizováno AÚ ČSAV. VÚGTK se

zúčastnil jeho přípra'Vy 'pouze po stránce odborné. Za
ČSSR, kromě pracovníki\ 'výše uvedených l1stavi\, se
zťlčastnili zasedání zástupci VÚST A. S. Popova. ČSSR
byla na návrh sovětské delegace svěřena koordinace
Skupiny a na návrh polské a sovětské delegace byla

ČSSR požádána o organizování mezinárodního experi-
mentu na Obsel'Vatoři Ondřej ov.
Zasedání potvrdilo technickou možnost realizace lase-

rového družlcového rada:ru, zájem o laserové měření
i nutnost jeho realizace. Otevřenou zi!.stá,vá otázka ,kon-
krétnlch podmínek samotné realizace a v některých
zemlch otázka finančnlchzdroji\. Vyhraněný postoj pol-
ské delegace umožnil přesnou formulaci podmlnek spo-
lupráce. Konkrétnl zájem všech l1častníkil.. na realizaci
laserového měřeni UDZ, pot~rzený některými zcelakon-
krétními nabldkaml spolupráce, dá,vá reálnou naději na
celkové zdárné řešenÍ.
Laserové měřeni UDZ se ve východních zemlch po-

stupně stává nosným vědeckým i technickým progra-
mem v družicové geodézii.

I Ing. Pavel Navara

Výstava 25 let české techniky

Národnl technické muzeum v Praze uspořádalo u pří-
ležitosti 25. výr oči osvobozeni Československa Sovětskou
armádou "Výstavu 25 let české techniky". Výsta,va tl'Va-
la od ,4. ,k~ětna do 29. května 1970.

Ve skromných podmínkách jednoho poměrně malého
,výsta1vního sálu podařilo se libretistil..m a scénáristi\m ve
zkratce zachytit rozdn ve .vývoji základních obori\ tech-
niky ~ naší vlasti od roku 1945 do roku 1970. Jednotlivé
expozice byly věnovány základnlm technickým oborí'lm,
jako je energetika, hornictvl, metalurgle, slévárenstvl,
strojírenst,vl, chemie, sdělovacl technika, barevná foto-
grafie, doprava a bydlení.

Na výstavě se uplatnily ta'ké mapy, a to jakopodkla-
dy pro znázornění rozvoje některých disciplín. Tak kup'ř.
na ,začátku výsta.vy je ,použito nástěnné mapy ČSSR zná-
zorňující rozmlstění technických a jiných příbuzných
muzei v 'českých zemích a na Slovensku. V expozici do-
pravy je využito doprall'Ilí mapy ČSSR ke znázornění
rozvoje elektrizace českosl~enských státních drah.
!lylo ke škodě celého pojetí výsta~y, že scénáristé ne-

spolupracovali s kartografy a nevyužili I v ostatních
eXipozlcích přehledných map ČSSR ke znázorněni tech-
nického rowoje od roku 1945 do roku 1970 v podmín-
kách budování socialismu ,v Ceskoslovensku. St.

Inženýrská geodézie, n. p., 8rno
spolu se Závodní pobočkou CVTS

pořádají z pověření Českéhol1l'adu geodetic'kého a kar-
tografického, ČVTS - geodézie a kartografie a KVTS -
geodézie a kartografie

8.8 URZU
TECHNICKtCH ZLEP8ENI V GEDD2ZII,

FDTDGRAMMETRIIA KARTDGRAFII

Burza se koná v Brně ve dnech 9.-11. září 1970.

Účelem burzy technických zlepšení je vzájemná vý-
měna informací o nejnovějších vědeckých a technických
pD'ZnMcích stejně jako praktických aplikací v oboru
geodé'zie, fotogrammetrie. a kartografie. Cnem letošní
8. burzy technických zlepšení je seznámit odborníky ze-
jména se současnými možnostmi automatizace zobrazo-
vacích prací.
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Profesor Ing. Ján Mikuša 65ročný
Profesor Ing. Ján Mikuša dožíva sa 24. júna 1970 vý-
znamného jubilea - 65. výročia svojich na1'OdenÍll. Patrí
medzi rrajsmrších profesor ov a zakladatelov Slovenskej
vysokej školy tecooickej v Bratislave. Na SVŠT p,ósobí
od roku 1939 najprv ako suplent a od roku 1940 ak,o
profesor a prednosta Ústavu pozemkového katastra, po-
tom Ústavu praktickej geometrie a neskol ako vedúci
Katedry m~povania a pozemkových úprav Stavebnej fa-
kulty. Zaslúžil sa vo verkej miem o zavedenie 8-5e-
mestrovébo štúdia zememeračského inžinierstva a o bu-
dovanie tohoto odboru na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bl'IaUslave.

Profesor Mikuša je známy nielen ako dobrý peda-
góga učitel, ale ajako výZDolWlnýodborník z obla.sti
mapovania, evidencie nehnutelností a pozemkových
úprav. Svoje bohaté odborné vědomosti odovzdáva niele!.
študentom, vedeckým ašpirantom, ale aj absolvenklm a
pracovníkom z praxe najma rezortu Sloven5kej správy
geodézie a kartografie.

Pri tejto príležitosti vyslovuje jubilantovi kolektív
jeho najbližších spolupracovníkov srdečné poďakovanie
za jeho dote,raJšiu činnost na katedre a škole 'll želá mu
do ďalších rokov hodne zdravia a životnej pohody.

Kolektlv Katedry mapovania
a pozemkových úprav SvF SVST

v Bratislave

Z geodetického kalendáře (červenec, srpen, září)

7. července 1955 - před 15 lety zemřel v Badenu
v Rak'ousku rodák z Moravských Budějovic, profesor
praktické geometrie na Technické vysoké škole ve
Vídni a její rektor v letech 1908-1909 Dl'. h. c. Eduard
DoležaI. Při svém nástupu do funkce rektora proslovU
vstupní přednášku "Ober die Bedeutung der photo-
graphischen Menkunst". Byl zakladatelem rakouské a
Mezinárodní fotogrammetric'ké společnosti a vynikajícím
mezinárodním geodetickým Ipracovníkem. Byl čtyřnásob-
ným čestným do'ktorem a členem rakouské a španělské
akademie a mnoha jiných vědeckých institucí. Je nutno
vzpomenouti jeho velkého přátelství s profesory ,Petří-
kem a Semerádem. Jeho vědecká práce zl1stane zapsána
zlatým písmem v dějinách geodézie. (Narodil se 2. břez-
na 1862 v Mor8lVSkých'Eudějovicích.)
7. července 1900 - plled 70 lety se narodil v obci

Cepice u Sušice ing. dr. Frantiiiek Maiiek, em. přednosta
Ústř. archivu pozemkového katastru. V r. 1922 a1bso'!-
voval zeměměřické studim naCVUT v Praze s vyzna-
menáním. V r. 1931 byl pl'ohlášen doktorem technic-
kýchvěd. Krátký čas pl1so'bil jako výpomocný asistent
p,ři Ústavě praktické geometrie, nau'ky okatastru a
od 1. října 1922 do září 1925 pl1sobil jako řádný asistent
p1'l Ostavě matematllky 'a vyrovná'vacího počtu na Vyso,ké
škole báňské v Příbraml. V r. 1926 se vrátil opělt na
CVÚT do Ústavu praktické geometrie. Od r. 1926 do
r. 1935 pl1sobll ve službách Zfř v Praze, v r. 1935 byl
povolán tk ústře'dní správě pozemkového katastru do
min. financí, kde pl1sobii v konceptní odborné agendě.
Zde byl též pověřen ,budováním ústř. 'archivu poz.
katastru. Na vysoké škole později pl1sobil jako honoro-
vaný docent. Přednášel Geodetické 'počtářství 1. běh
a Organizaci správní služby zeměměř. státni. Jeho od-
borně literární práce byla velmi 'četná. Některé jeho
práce byly přeloženy do Italštiny, francouzštiny, li-
tevštiny a do sr'bochorvatštiny. Rovněž pracoval na
odborných heslech pro Technlc'ký slovník naučný
"Teysler - Kotyška". Byl členem redakce ZO a časopisu
Technllka ve správě. 'Pro 'své literární zásluhy byl Me-
zinárodní federací zeměměřlčťi na kongresu v lHmě
r. 1938 jmenován členem výboru pro období 1938-1942.
(Zemřel 18. srpna 1953.)
8. července 1695 - před 275 lety zemřel v Haagu

vynikající matematik a fysik a astronom Christian
Huygens, syn významného dáhského básníka. NeJprve 'stu-
doval v Leidenu práva a potom matematiku a fyziku.
Ve svém dUe "Oe ratloclnlls in ludo alea" (1656) byl
prV'llí, který položil základ k počtu pravděpodobnootl.
Optika mu děkuje za zlepšení teleskopu. Našel zákon

dvojlomu vá,pence a polarizaci světla a 'vysvětlil re-
frakci. Vynašel 'kyvadlové hodiny. (Narodil se 14. dubna
1629 v Haagu.)
11. července 1900 -před 70 lety zemřel v Praze pro-

slulý český geodet, od roku 1872 přednosta triangu-
lační a kalkulační kanceláře a profesor na c. a k. vo-
jenské akademii ve Vídni Ing. Jan Marek. Při svém za-
městnání v trlangulační kanceláři a pro SVOji vědy·
chtivost ,po dvě léta navštěvoval jako mimořádný po-
sluchač přednášky z teoretické astronomie u profesora
a ředHele IVídeňské hvězdárny L1ttrova. Ve Vídni se
mu naskytla příležitost pracovat IpOd vedením vynika-
jJcího geodeta Františk,a Horského. Dlužno se též ,zmí-
nit, že byl Ing. Marek ve velmi čilé 'korespondenci
s prof. Kořistkou, jemuž byl nápomocen při jeho díle
z r. 1858 "Studium Uber Methoden und BenUtzung
hypsometrl5cher Arbelten". Velkou část své odborné
práce .věnoval Maďarsku, kde Ďyl r. 1868 maď. fin.
ministerstvem jmenován prozatímně přednostou trian-
gulační a kalkulační kanceláře v Budapešti. Byl též
spolupracovníkem na dálkoměru Roksandičově, který
byl zaveden v některých armádách a na Stampferově
dálkOlJllěru, s nímž vedl četnou korespondenci. R. 1891
fr. 1889 odešel do výslužby) na jubilejní výstavě
v Praze v oddělení archltektťi a inženýrl1 měl Marek
vystaveny všechny práce, vedle měi'. strojťi a pomťicek
i své publi'kace a díla. Teprve tehdy zvěděl český národ
o jeho pi'íspěvku vědě a technice v geodézl1a 'kartografU.
blíže o svém skromném synu i širší vědecké kruhy.
Teprve prof. Studnlčka, Miiller a Láska i Jiní ocen1l1
celou jeho práci. Jeho poslední dílo bylo "Pojednání
k Arztovým iparabolám v trojúhelníku". (Narodil se
18. června 1834 v obci Janovice na Ceskomoravské vy-
soč,ině.)
16. července 1880 - před 90 lety se narodil v Praze

Dr. Bedřich Salamon, unlv. pl'ofesor matematické kar-
tografie na UK, nositel Řádu práce a stříbrné medaile
CSAVza zásluhy o vědu a lidstvo. Plných 15 let, pl1so-
bil na středních školách, a to v Mladé Boleslavi a
v Praze. Již v těchto dobách vystihl tehdejší nedostatky
geografie. Habilitoval se v r. 1922. Uveřejnil mnoho
dťiležitých studIí. Problémy kartometrické přivedly prof.
Šalamona od map současných 'ke 'kr1t1ce map starých,
jak z hledls1ka geografického, tak i geodetického. Byl
spoluvydavatelem starých 'českých map. (Monumenta
cartographlca Bohaemlca.) Současně ve své činnosti
v geografii 'přešel prof. 'Šalamon na pole geodézie a
geofyziky. Jeho vědeckou činn06tovli:vnila spolupráce
s prof. Václavem L,áskou, geofyzLkem světové úrovně.
Atsi 60 let trvající vědecká a učitelská práce učinila
spolupráce s prof. Václavem Láskou, geofyzikem svě-
Asi 60 let trvající vědecká a učitelská práce učinila
z prof. Šalamona vynikajícího představitele v několIka
disciplínách, kartografU, geografU, geodézii a geofyzice.
(Zemřel 26. července 1967 v Praze.)

24. července 1915 - před 55 lety se narodil 'V Ivano-
vlcích u Brna profesor ing. Matěj Pokora, profeoor
brněnské vysoké školy, vedoucí 'katedry geodézle. Od
r. 1937 do r. 1945 byl zaměstnán u rťi'zných civilně In-
ženýrských firem. V r. 1945 nastoup'il u Zems'ké ·ko·
mlse pro agrární operace, kde prováděl rozsáhlé práce
na poz,emkových Ú'prav,ách všeho druhu v rámci
osídlení pohraničí na jižní Moravě. V r. 1950 byl jme-
nován vedoucím addělení na KNV v Brně pro prOVá-
dění HTÚP. V r. 1954 byl jmenován ředitelem Kraj-
ského ústavu pro projektování zemědělské a lesnické
výstavby v Brně, kde pťisobll a,ž do r. 1958. V prosinci
1957 byl jmenován docentem pro obor pozemkových
úprav na CVUT v 'Praze, fakultě zeměměřlcké, kam na-
stoupil v únoru 1958. ~Podobu svého pťisobení na CVUT
v Praze vedl specializace pooemkových úprav pro ze-
měměřlcké inženýry, pro které též na'psal skrlpta.
Na podzim r. 1960 přešel na 'VnT v Brně na stavelbní
fakultu. Je velmipubUclstlc'ky činný a v poslední době
s kolektivem spoluautorl1 napsal učebnici "Geodézie
pro posluchače stavebního inženýrství". -Na CVUT
v Praze a VUT v Brně zastával řadu let funkci
proděkana pro rz;eměměřlcké studium. P.odílí se na práci
v celé řadě odborných institucí v oboru geodézie.
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27. července 1850 - před 120 lety se narodil v Bez-
děkově na Blatensku ing. František Fiala, em. zem.
vrch. stavební rada a první předseda geodetické 5kupiny
Technického muzea v Praze. Na České vysoké škole
technické v Praze byl jedním z nejlepších p,osluchačU
geodézie prof. Mullera. Již v době 'Svého studia 'projevo-
val zájem o historii a vývojzeměměřické práce. Při pra-
cích 5tavebních v terénu měl hojně příležitostí pro svou
činnost sběratelskou, která mu byla u5nadněna i častými
studijními zájezdy do ciziny. Ing. Fiala byl jedním
z nejzasloužilejších a nejobětavějších spolutvfircfi Tech-
nického muzea, pro které zakoupil veliké množství vzác-
ných historických měř.přístrojii, .atlasii, map a odbor-
ných !knih z vlastních finančních Iprostředkfi. Koncem
r. 1911 byly zi5kány unikátní při5trojez doby rudolfinské,
a to vzácné přístroje, zhotovené dvorním mechanikem
Era'zmem Habermelem, které se po 325 letech p'Iltování
cizinou vrátily znovu d,o Prahy. V r. 1912 bylo inž.
Fialovi uděleno čestné členství T. M. Významným činem
ing. Fialy 'bylo rovněž u'tvoření astro'nomické'ho oddělení
T. M. Tyto sbírky byly otevřeny v r. 1913. (Zemřel
19. února 1930 v Praze.)
5. srpna 1885 - v srpnu letošního roku by se dožil

pětaosmdesátin brněnský rodák ing. Frantilek Potůček,
emer. vládní ra(la. Službu uevfdence katastru (laně po-
zemkové v Brně nastoupil 1909, odkud počátkem r. 1912
přešel k novému měření, kde měřil jak 5tolem měříc-
kým, ta'k i metodou polygonovou. V r. 1917 byl přidělen
k ing. AI. Šimkovi na trlangulaci několika obcí u Brna.
Koncem r. 1919 byl povolán do triangulační a početní
kanceláře v Praze, odkud po půldruhém roce se vrátil
opět 'do Brna k oddělení pro nové měření. V r. 1925 se
stal dohlédacím úředníkem u Z. f. ř. v Brně a ještě téhož
roku se stal dohlédacím úředníkem odboru XV. gener.
finanč. ředitelství v Bratislavě pro nové měření v Tren-
číně, Košicích a Bratislavě. leho zásluhou bylo, že za-
vedl u nOlVéhoměření metodu číselnou, pro kterou vy-
cvičil personál pro zaměření 750 kat. území. V r. 1939
se stal přednostou kat. měř. úřadu v Brně. V r. 1942 byl
jmenován měřickým úředníkem u správníhooďdělení
III. zem. fln. řed. v Brně, a tuto funkci vykonával do
r. 1945, načež se stal ref. IX. expozitury brněnského fin.
řed. v Opavě. V polovině roku 1948 odešel do dfichodu.
(Zemřel 21. února 1969 v Brně.)
29. srpna 1915 - před 55 lety zemřel v Bledu Julius

Payer, známý polární cestovatel, badatel a vynikající to-
pograf. Podnikl podvakrát na expediční lodi "Tegetthof"
r. 1871 a v r. 1872 až 1874 cestu k severnímu pólu. Po
svém 'Přidělení k Voj. zeměpisnému ú5tavu ve Vídni stal
se z něj vynikající a~pský topograf. Jeho topografická
pr.áce v Alpách byla publ1kována v Petrmann's Geo-
gl'laphische Mittellungen v letech 1867 až 1869 a 1872.
Kartografické zpracování Payerových topografických mě-
ření a nákroofi objeveného soustroví Z. F. 1. provedl
V. Z. Ú. ve Vídni. Objev, především však Payerfiv prů-
zkum Z . F. 1. byl velikým zeměpisným činem. O tomto
objevu napsal velké dílo: Die 5sterr.-ung. Nordpol-Expe-
d1t1on in den Jahren 1872-1874 ... Vyšlo IV ná'kladu
60000 výti5ků. Byl též doktorem h. c, a výbomým malí-
řem. leho vel1ké olejové obrazy byly vystavovány v růz-
ných městech Evropy a také v Praze. Některé Payerovy
obrazy jsou i u nás. Rád pobýval v alpském pohoří
u Bled5kého jezera, kde také zemřel. (Narodil se 2. září
1841 v Tepl1cích v Čechách.)
10. září 1945 - 'před 25 lety zemřel v Praze Dr. h. c.

Josef Frič, vynikající konstruktéra výrobce geodetic-
kých a astronomických přístrojfi, který se svým bratrem
Janem Fričem (1863-1897) rovněž čelným fyZikem zalo-
žil v Praze závod na výrobu měřicích ,přístrojfi. Oba
bratři vybudoval1 astronomickou observatoř Zalov, jež
byla později odkázána státu - dnešní Ondřejov na
vrchuZalově. Dn95 je to hvězdárna ČSAV s dalekohle-
dem, který patří mezi největší v Evropě. (Dr. losef Frič
se narodil 12. března 1861 v Paříži.)
11. září 1925 - před 45 lety zemřel PhDr. ing. b. c.

Ernst Hammer, profesor geodézie a praktické astronomie
ve Stuttgartu.· Učenec světOlVého jména. Napsal velkou
řadu geodetických splsfi hlavně učebnice z trigonometrie
rovinné a sférické. Přispíval d'o odborných časopisů,
hlavně do "Zeltschr!ft fi1r Instrumenten Kunde" a "Zeit-

schrift fur Verme'S5ungswesen". Spolu s Fenelem kon-
struoval v r. 1905 tachymetr, známý pod jménem Ham-
mer-Fenelfiv, který ,výtečně r,ozřeš!! otázku optického
měření vzdáleností a výšek pro technickou praxi. (Naro-
d!! sE' 20. února 1858 v Ludwigsburgu.)
11. září· 1885 - před 85 lety zemřel v Berlíně Josef

Jakub Baeyer, významný pruský geode't, který v roce 1813
vstoupll jako dobrovolnfk do armády a v '1'.1852povýšen
na generála. Ve válečných letech 1812-15 povýšen na
důstojníka a stal se posluchačem válečné školy
v Koblencl. Po ab501\"ování této školy byl poslán gen.
Mufflingem k topografickým pracím. V letech 1831-36
pracoval s astronomem Besselem na spojení pruské a
ruské triangulačnísftě. V r. 1843 byl jmenován šéfem tri-
gonometrIckého oddělení generálního štábu. V roce
1861 navrhl usta'viti středoevrops'kou komisi pro stup-
ňové měření. V r. 1867 po přístupu dalších evropských
států (mimo Anglie) rozšířena komise na evropskou ko-
mi5i pro stupňové měření. Mezitím zřízeno 'v Berlíně
prooidium centrální kanceláře, !které bylo 'v r. 1869 utvo-
řeno v permanentní geodetický institut. Bayer byl auto-
rem mnoha !významných geodetických prací. Za jeho ve-
dení založ!! geodetický institut roční publikaci "Ge-
neralberichte i1ber die europllische Grandmessung". (Na-
rodIl se 5. listopadu 1794 v Mi1gelsheimu.)
12. září 1775 - před 195 lety se narOĎ!! v Bernarticích

ve Slezku JOS'8f Jiittner, geodet, býv. rak. důstojník,
později generál. Byl vyni'kajícím děl'Ostřelcem a karto-
grafem. Sám vypracovával a v Praze nechal tisknout
větší glóby (v průměru 31 až 62 cm). U nás zavedl vý-
robu českých glóbů Merklas. Juttner také vyměřoval
Prahu a okolí. Na ná'klad Čookého národního muzea zho-
tovil plán Prahy, vydaný v r. 1815. (Měř. 1:4320). Byl
členem král. 'čes. společnosti nauk. (Zemřel 27. dubna
1848.)
12. září 1920 - před 50. lety se narodil v Praze-Ziž-

kově Ing. Frantiliek Prokůpek, pofesor Střední prů-
myslové šk'oly zeměměřické v Praze-Hrdlořezích, kde
přednáší geodézii, geodeUcké počtářství a pozemkové
úpravy. Napsal dva účební texty. Pro střední prfimyslo-
vou školu geologickou: Geodéz!! 1. 18. II. díl, pro střední
prfimysIovou školu stavební, obor dopravní a vodohos-
podářský rovněž Geodézii 1. II. díl a učebnic! spolu
s docentem ČVUT v Praze Dr. P.olákem "Geodézie pro
stavební techniky". - SNTL - 1969,8 to pro střední prfi-
myslovou školu dopravní a pro vodohospodářské stavby.
19. září 1710 - před 260 lety zemřel v Kodani Olaf

Roemer (Rilmer), slavný dánský hvězdář. Zdokonal!l
metody pozorovací. Sestroj!! stroj prfichodní, aequatoriál,
kruh pole{iníkový a výškový, a stroj azimutální. Rovněž
vyslov!! názor o konečné rychlosti světla a objevil epi-
cykloidu. (Narod!! se 25. září 1644 v Aarhuse.)
29. září 1890 - před '80 lety se narodil na Král. Vi-

nohradech Ing. Alois Eliáli, em. čsl. generál a vynikající
příslušník našeho stavu. Po absolvování vysokoškolského
zeměměřického studia pfisob!! při stavbě drah. Hned na
počátku první světové várky pfisobil jako zajatec u rus-
kého vojs~a a prováděl inž. práce. V roce '1917 (1. 8.)
byl rpropuštěnz l'us'ké armády a přešel do 'čsl. legií.Po
světové válce opustll ci,vilní techn. praxi a věnoval se
vojenskému povolání. Byl mimořádným organiZátorem.
Krátký čas v l'oce 1938 byl povolán do vlády, ,kde mu
bylo svěřeno ministerstvo dopravy, 'kde hlavně upla'tnil
svoje odborné znalostI. Byl členem SIA. (Dne 19. června
1942 byl nacisty pioprave'n.)
28. února 1875 - před 95 lety se narodil na Kladně

ing. Karel Parýiek, emer. úl'. aut. civ. geometr na
Kladně. V r. 1896 maturoval na reálce v Ječné ulici. Ci-
v!!ní praxi vykonával po absol'vování Č95ké 'vysoké §koly
technické v Praze u geometra Krále. V roce 1922
vstoup!! do služeb Státního pozemkového úřadu v Praze,
kde nejdříve Ipfisob!! v Trenčanských Tepl1cích, pak
v Trenčíně a ve. Lívoleni a potom jako měřický rada 8
vedoucí obvodové úřadovny St. poz. úřadu na Slovensku
v Bratislavě. Ještě ve 5vé civ!!ní praxi byl zkušebním
komisařem pro oprávnění civ. geometra u býv. místo·
držitelství a později u Zem. úlladu v Praze. (Zemřel
28. června 1944 v Bratislavě.)
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PŘEHLED ZEM~M~ŘICKÝCH
ČASOPISŮ

przegllld Geodezyjny, Č. 11/1969
Ma r k s, A.: Prvnl vS'prava na Měslc, str. 449-454
O a li d z i c k i, I. - oe dym i n, W.: systém MAPAI, str. 454-459
P i a n k o, E.: použiti systému MAPA1, str. 459-462
1;u k o w Sk i, B.: Uvažováni existujlcl územnl struktury individuál-
nich zemědělskS'ch hospodářství při scelovánl pozemkil, str. 463
až 467

Rod z y n k i e w i c z, 1.: TranzistorovS' detektor pro vyhledávání
podzemnlch vedeni 'typu LR-1, str. 468-470

pa c h u t a, s.: AutomatickS' theodolit PZOTA-6,str. 471-473
Bar a n, W.: Krakovjanové vzorce pro střed ni kvadratickou chybu
funkce veličin vyrovnanS'ch metodou podmlnkovS'ch rovnic, str.
473-475

Ber e z Ow s k i, E.: Ruské měřeni triangulačních základen v 19.
století, str. 475-479

I d z i k, .A.: Určení rozsahu variabilily chyby fotogrammetrické
vrstevnice v závislosti na úhlu sklonu terénu, přesnosti nasta·
venl vS'šky vrstevnice a přesnosti kreslení vrstevnice se zřetelem
na povrch terénu, str. 484-488

S ten c k i, T.: Použiti státního kmiločtového normálu ke kontrole
křemennS'ch generátoril elektronickS'ch dálkoměril, str. 487-488

Przegllld Geodezyjny, Č. 12/1989
BYc h a w s k i, T.: "Polská geodézie a kartografie v období 25 let
trvánl lidového Polska" - pojednáni v sovětském časopise "Oeo-
dezija i kartografija", str. 489-490

O o I a w s k i, A.: Vybrané úkoly z geodézie, kartografie a pozem-
kové politiky ve městě - přehled problematiky a dojmy účast-
níka konference, str. 490-491

Ber e z o w s k i, E.: Zhodnocení tematiky referátil přednesenS'ch
na konferenci ve štětině, str. 491-493

Lip i ň s k i, B.: O některS'ch problémech pozemkové politiky, str.
493-494

Usneseni vědeckotechnické konference - "Vybrané úkoly z geo-
dézie, kartografie a pozemkové politiky ve městě", str. 4~4-495

S t o n a w s k a, A.: Srovnávací hodnoceni pozemkil a pildnl země-
dělská mapa, str. 498-502

Go g o I i ň s k i, W.: Úvahy o článku mgra Ing. Andrzeje Kryňského
"O trigonometrické nivelaci v súdánu", str. 503

P i s a r c z y k, O.: Přlspěvek k článku mgra Ing. A. Kryňského
"O trigonometrické nivelaci v Súdánu", str. 503-504

Kry ň s k i, A.: Odpověď mgru Ing. Viktoru Gogoliňskému, str. 505
až 506

Ro I a, F. - Sm i a I o w s k a - Uber m a n, Z.: Metody seřizo-
vání dráhy otočného jeřábu šachtovS'ch pecí, str. 507-510

O o r c z y c a, I. aj.: Měřeni výchylek osy vysoké pece během její-
ho provozu, str. 511-514

Li n sen bar t h, A.: Fotogrammetrie v zemích Skandinávského
poloostrova, str. 519-522

Przegllld Geodezyjny, ě. 1/1970
Materiály z vědecké konference společnosti polskS'ch geodetů, za·
měřené na 25. vS'ročí zemědělské reformy, str. 1-4

Ro z w a I k a, Z. - Z are m b a, s.: Zpráva z vědecké konferen-
ce na téma 25. vS'ročí zemědělské reformy a úlohy geodetů při
jejl realizaci, str. 4-5

Ni e m c z y k, P.: Na prahu pětiletky 1971-1975, str. 6-11
S z y m a ň s k i, M.: scelovánl pozemků ve Francii (2. část], str. 11
až 15

P r z y bor o w s k i, I.: K nutnosti ochrany památek vesnickS'ch
urbanistických systémil, str. 15

Wr ó be I, A.: Zkušebnl měřeni prováděná při vyhledávání pod-
zemních inženýrskS'ch sílí přístrojem STU-2,str. 16-23

Wo lny, B.: Některé aspekty přesnosti délkových měření v poIy-
gonovS'ch sltlch 4. řádu, str. 23-24

Ka c z m a r c z y k, K.: Přlručnl komparátor pro měřická pásma,
str. 25-26

L i s i e w i c z, S.: Zjišťováni možnosti použiti optického dostřeďo-
vače LOTII při geodetickém měření průmyslových staveb, str. 27

Ci bor o w s k i, H.: Metody výpočtu souřadnic průsečlku přímek
s použitím vzorce pro plochu trojúhelníku určeného souřadni-
cemi, str. 28-30

S a w i c k y, K.: O hornickém úhloměru gen. lana Komarzewského,
str. 30-33

C i o I k o s z, A. - K Q s i k, A.: Zrcadlové stereoskopy, str. 42-45
By c h a w s k i, T.: Publikace Ostavu geodézie.a kartogra!le, str.
47-48

Vf!l'messungstechnlk, Č. 4/1969
H a a c k, E.: výVOj tematickS'ch map v NDR, str. 121-123
Gr li f e, ch.: Zena v kartografii NDR,str. 123-125
S c h li d I i c h, M.: Oloha družicové geodézie v dalšlm vS'vojl kon·
tinentálních astronomicko-geodetických sili, str. 125-129

Byl, I.: Určeni vertikálnich složek slapu zemské kury (2. část],
str. 130-133

Oi t t r i c h, I.: Určováni azimutu slunce sledováním prilchodil na
registračnim mikrometru, str. 133-135

St e i n wa c h s, U.: Měřeni deformaci vodních nádrží, str. 138-142
Kr ak a u, W.: použití folosázeciho stroje "addltype" pro zvláštnl
úlohy kartografie, str. 142-143

I a k o b, G.: Určování krátkodobých posunil údolnlch přehrad me·
chanlcko-elektrlckým vytyčovánlm záměrné přímky, str. 144-147

Vermessungstechnik, Č. 5/1969
K9c h, H.: Komplexní kvalitativní řešení úloh státní zeměměřicke
služby, str. 161-163

N I e b e I ing, R.: Další vývoj systému cen v geodézil a karto·
grafii, str. 163-165

S a n d í g, H. U.: VS'hodya možnosti využilí umělých družic v geo·
dézii, str: 166-171

R e h s e, H.: Určení geocentrických úhlovS'ch souřadnic (1. část],
str. 171-175

Th e i I i g, W.: Ke zkouškám 24metrovS'ch invarových měřických
pásem, str. 175-178

Gti t z. B.: Měření sedání, str. 179-180
L erb s, L.: Vliv z rozloženi vllcovaclch bodu při analytické aero·
triangulaci podle Schmida, str. 160-184

I ti nic k e, F.: Grafická dokumentace pomocí světlotisku - ra·
cionální postup profilového měření, str. 184-185

K ti h I e r, PP.: Přlspěvek k trigonometrickému určeni vodorovných
posunil údolnlch přehrad, str. 185-188

Vermessungstechnlk, Č. 6/1969
Oe u m I i c h, F.: K současnému významu velkoplošné nivelace
nejvyššl přesnosti, str. 201-205

R a u h u t, I.: Komparátor k určování chyb v dělení 24metrových
invarovS'ch pásem, str. 205-209

H a a c k, E.: O práci komise pro psanl zeměplsnS'ch názvil v ma·
pách, str. 209-211

O I a n der, H.: Tvorba, obsah a účel hydrogeologickS'ch map,
str. 212-215

P let S c hne r, I.: základy analytické fotogrammetrie (1. část],
str. 216-219

Re h s e, H.: Určení geocentrickS'ch úhlových souřadnic (2. část),
str. 220-222

st e i nic h, L.: Zjišťování konfigurací a přesnosti pozorování
v trigonometrickS'ch sltích, str. 222-229

Bu s c h m a n n, E.: Nahodilé a systematické chyby při geodetic·
ko-astronomickém určování času, str. 229-231

vermessungstechnlk, Č. 7/1969
o!l r s e I, I.: Převod inženýrské školy pro geodézil a kartografii
v Drážďanech ze sféry ministerstvca pro vysoké a odborné školy
do sféry ministerstva vnitra, str. 241-244

Ko c h, W.: Nová forma studia inženýrství v oboru geodézie a
kartografie, str. 244-246

AI ber t, K. H.: Olohy, cíle a požadavky na jakost předpovědi
v geodézii a kartografii, str. 246-250

KI u g e, W.: Stručný přehled o úloze konkrétních strukturních
plánovacích podkladil pro perspektivní plánování na léta 1971
až 1975, str. 250-253

S c h a a r s c h m i d t, M.: Diskuse o plánu - výraz účasti pra·
cujicích na plánování a řízeni podniku, str. 253-255

KI u g e, W.: K plánování a řízeni vědy a techniky v geodézii a
kartografil, str. 255-258

P i e t sc hne r, R.: Základy analytické fotogrammetrie (2. částI,
str. 259-262

Ro s k e, K.: Perspektivní plán - hlavní řídicí nástroj rozvoje
geodézie a kartografie, str. 283-264

B r a u e r, E.: Kvalitativnl zlepšení obsahu evidence vS'robních
nákladů, str. 265-266 .

H e y den r e í c h, H.: O přlčinnosti geodeticky měřenS'ch defor·
mací zpilsobených zatíženlm. str. 266-271

H e y den r e i c h, H.: Svislé pohyby pildy v jižnl části NDR
v hnědouhelném revíru Borna - Lipsko v dilsledku změn hla·
diny podzemní vody, str. 272

Or a k e, I.: Tolerance staveb z ocelových konstrukcí pro měřlcko·
technické práce, str. 272-275
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Vermessungstechnik,. č. 811989

H a s s e I ID e y e ·r. H.: Odborne- vzdiílánívgeodezii a kartografii,
str. 281-283

R i e d e I. I·: Dvacet let údolní přehrady Sos a - dvacet let míro·
vé výstavby, str. 284-285

D ti r r, M.: Kom17lexní socialistická recionalizace - těžiště boje
za státní titul "Kolektiv socialistické práce", str. 285-286

N e u ber t, K.: Obnova a rozvoj důlního m~řictví za 20 let N9R,
str. 286-291

S c h a a r s c h m i d t, M,. - R Ď ber, H.: Inženýrsko·geodeticKr;
úkoly při obnově Oražďan, str. 291-294

S c h m i d t, W. - S c h e u e r m a n n, J.: Planografický film
ORWO a možnosti jeho použití v reprodukčních procesech, str.
294-297

H i II c r, W.: K rozvoji evidence nemovitostí v NDR, str. 297-298
P i e t s c hne r, J.: ZáklaQy analytické fotogrammetrie (3. čj,t),
str. 299-302

M i c h a I č á k, S.: Teorie geodetického pi'lstroje z hlediska zkou·
šek, &-tr. 303-307

Bon a u, U.: Výměna zkušeností se zaměřováním profilů, str. 3011

S t e i n w ach s, U.: Racionální způsob sestrojení a zamči'ovúni
vytyčovací sítě průmyslových závodů. st~. 309-311

Vermessungstechnik, č. 911969

Z a 1717e, A.: Sovětská geodetická věda a rozvoj geodetických a
kartografických prací v NDR, str. 321-324

R ti g e r, W.: Od jednotlivého přistroje k systému fotogrammetric'
kých přístrojů, str. 324-328

Lan g, H.: Vytyčování plošných a prostorových projektů, str.
328-334

.1. Technické vlastnosti rukopisA
Náležitosti .úpravy rukopisfi jsou stanoveny čs. státní
normou CSN 880220 ,úprava rukopisfi pro knihy a časo-
pisy. Pro ;azykovou správnost rukop,isů je rozhodujíci po-
slední vydání pravidel českého a Slovenského pravopisu.
Psaní matematických vzorců a značek se řídí čs. státní
normou CSN 011001 Matematické značky. Rukopisy se
píší psacím strojem, na jednu stranu pap1ru formátu A4
[3D řádkfi na jednom listě, na jednu řádku se předpo·
kládá 60 úhozfi).
Rukopisy neodpovídající normě budou redakcí vráce·

ny autorovi nebo na jeho ,ú'čet zadány k úpravě.
Přijímají se výhradně úplné ,rukopisy, tj. ,včetně obráz'

ků, fotografU, soupisu literatury, textů pod obrázky, ta·
bulek apod. Rukop'isy [kromě obrázků a fotografií) se
předávají redakci ,v originále s jednou kopií. Tabulky
se zařazují za rukopis textu.

2. RozsahrukopisA

Rozsah rukopisů hlavních článků nemá přesahovat 15
stran, včetně literatury, tabulek, vysvětlivek pod obrázky
a anotace. Je třeba, aby celý rukppis byl takto seřazen
á oČíslován., . .
Rozsahčlánkfi a zprá,v do rubrik se předpokládá až

do 5 stran rukopisu.
Výjimky nad stanovený rozsah je třeba předem pro·

jednat s redakcí.

3. Bibliografické citace

Pfivodní příspěvky a referativní zprávy musejí být do·
provázeny seznamem použitých literárních p'ramenů se·
řazených abecedně podle příjmení autorů. Každá biblio·
grafická citace musí být úplná a přesná a musí obsaho-
vat: příjmení a začáteční písmeno jména 'autora [např.:
V á Ika, O.:); přesný název článku,pojednání, knihy; ná-
zev časopisu [nebo edice), ročník, číslo, počet stran, místo
a rok ,vydání. U knih se uvádí též celkový počet stran,
nakladatelství a místo a rok vydání.
Odkazuje-li se v textu na práci jiného autora, musí

být tato práce uvedéna v seznamu literatury.

Ber g er, R.: Fotogrammetrie při zhotovování map a plánů vel·
-kých měf.jtekr str. 334-337

N i s c han, H. aj.: Tematická mapa - pracovní pomůcka pro plá
nování a řízení národního hospodářstvf, str. 338, 345-346

Pí e t s c hne r, I.: Základy analytické fotogrammetrie (4. část-
dokonč.), str. 339-344

G a e b I e r, V.: Semiotika a úprava - jejich význam pro kartu·
grafii, str. 347-349'

K roh n, H.: Komplexní práce rekognoskačních, stavebních a mě·
řických skupin při budování trigonometrických zhušťovacich sití
s délkou stran cca 1,5 km v lesních oblast3ch, str. 349-353

Ven e d i k o v, M. - Žel i a k o v, J. - D i m i t r o v, G. : O vý-
počtu výškového rozdílu při trigonometrické nivelaci, str. 7-10

O j a n k o v, I.: Vliv chyb v Laplaceových azimutech a ve vý·
chozích stranách astronomickogeodetických sítí, str. 11-15

T o tom a n o v, I.: Funkčně volný tlumicí systém pro přesnou
nucenou centra ci v mikrotriangulacích pro zvláštní účely, str.
21-24

Ba n k o v, A.: Nové směry ve vývoji optických systému pru
dalekohledy geodetických přístrojů, str. 25-26

A n ač k o v, G.: Hledání podzemních vedení, str. 27

Pe e v s k I, V.: Dva.núctý mezinárodní kongres zeměmčřičů,
str. 37-40

4. Anotace

K p,fivodním pracím v češtině nebo slovenštině pnpojí
autor anotaci. v rozsahu max. 5 řádek rukopisu. Překlady
anotací zajišťujerédakce.

5. Obrázky

Carové obrázky musejí být kresleny krycí 'černou tuší
na kladívkovém nebo pauzovacím papíře. Popis obráZků
musí' být proveden vylep.ením ze sazby, šablonou pro
popis obrázků a výkresů normalizovaným písmem nebo
psacím strojem [5 bezvadně krycí černou páskou]. Pro·
vedení obrázkfi musí umožňovat zmenšení až do poměru
1:3. Obrázky formátu většího než A4 se ,přijímají jen
výjimečně.

Fotografie musí být 'černobílé, kompozíčně i technicky
zdařilé, dokonale ostré a p'rovedené na lesklém papíře.
Obrázky musí být 'číslovány shodně s odkazy v ruko·

pisu. Umístění obrázkfi se ,v textu vyznačí obdélníčkem
s číslem obrázku. Rovněž umístění tabulek se 'v textu
vyznačí obdélníčkem. sčísleJ:Il.tabulky. Texty k obrázkům
se uvádějí souhrnně na zvláštní list' formátu M. Na
zadní straně obrázkfi [pokud jsou na neprfihledném pa-
píru) nebo na okraji obrázků [pokud jsou na transpa·
rentním .pauzovacím papíru) se uvede příjmení autora
a název článku [první tři slova názvu). Obrázky se při·
pojí ve zvláštní obálce za textovou částí rukqpisu.

6. Korektury

Redakce zasílá k autorským korekturám sloupcové ob·
tahy textil. a tabulek [sázených). Autor je při provádění
korektur povinen dbát čs. státní normy CSN 880220
Korekturní znaménka. Změny a dop,lňkyproti původní·
mu rukopisu lze respektovat jen 'v mimořádných přípa-
dech a ,redakce si ~yhražuje při jejich větším rozsahu
účtovat je autorovi. Ke korekturám, které autor nevrátí
v požadované lhfitě, nemfiže být z technických důvodů
přihlédnuto. Sí



Výběr pro Vás

Učebnice obsahuje látku probIranou zhruba ,v prvém a zčásti v druhém se-
mestru studia na technických fakultách, tj. úvodnt partie, Uneárnf algeb-
ru, analytic'kou goometrii v rovině, posloupnosti, teorii funkcI, základy
diferenciálního počtu a rovinné křivky. Je psána se zvláštnIm zřetelem na
mimořádné formy studia.
Posluchačfim fakulty stavební, elektrotechnické a fakulty strojntho inže-
nýrstvf.
544 stran, 258 obrázkfi, váz. 48,50 Kčs.
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Matematika II.
Druhý dil celostátnI učebnice matematiky; obsahuje láltku probíranou
zhruba ve třetim a zčásti ve druhém semestru studia na technických fa-
kultách, tj. integrální počet, řady, analytickou geometrii, vektorovou
funkci skalárního argumentu a základy teorie diferenciálních rovnic. Je
psána se zvláštním zřetelem na mimořádné formy studia.
Posluchačfim fakulty stavební, elektrotechnické a fakulty strojního inže-
nýrstvL
600 stran, 237 obrázkfi, váz. 40 Kčs.
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Základy algebry pro techniky
Obsahuje přehled základních algebraických struktur a dokazovaných
tvrzení, které v těchto útvarech plati, probírá l1neárnf algebru (speciál-
ně maticový počet), pojednává o polynomech jedné proměnné a o alge-
braických rovnicích. Látka je zpracována tak, aby byla přIstupná 1 ne-
matematikovi. Uvádí četné neřešené příklady, jejichž výsledky jsou uve·
deny .
AbsolventUim dvanáctilet8'k a prfimyslových škol, učitellún a všem techni-
kfim, kteří si chtějí osvojit nové poznatky nebo zopakovat své vědomosti
z algebry, a posluchačfim nižších semestrfi vysokých. škol technického
směru.
348 stran, 12 obrázkt\, váz. 26 Kčs.


