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528.738.088
KRÁTKÝ, v.
Teoretický rozbor nutné přesnosti vlícovacích
bodů v letecké fotogrammetrii.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 11,
s. 277-280.

Vztah přesnosti vlícovacích bodů k požadavkům
přesnosti podrobného vyhodnocování; analytická
formulace orient'ačních úloh. Funkční závislost
mezi růstem primárních středních chyb vHcova-
cích bodů a odpovídajícím zvětšením výsledné
střední chyby bodového vyhodnocení, ill to při za-
jištění dílčího fotogl'ammetrického modelu 4 ro-
hovými vHcovacími body. Závěry pro topografic-
ké a velkoměřítkové práce.

528.716.1.088
PICHLtK, V.

Přesnost ploch jako kritérium polohové přesnosti
fotogrammetrické metody.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 11,
s. 281-284, 1 obr., 3 tab., 5 lit.

Výsledky prací Výzkumného ústavu geodetického,
toPografického 'a kartografického na českosloven-
ském zkušebním fotogrammetrickém poli Pecný.
Porovnání výsledki\. prací s dosud užív,anými vzor-
ci k1atastrální praxe a některými výzkumnými pra-
cemi tohoto zaměření.

528.541.4.088
FAJNOR, Š.

Analýza presnosti libelového sklonomera
VúIS-Metra.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 11,
s. 285-292, 6 obr., 9 tab., 9 lit.

Stručný popis sklonoměru. Možné zdroje chyb.
Zkoušky mikrometrického šroubu a libely. Celko-
vá zkouš~a přístroje. Sklonoměr dosáhl stejnou
přesnost jako je přesnost odpovíd,ající nivel,ační
metody. Uvádějí se možnosti jejího zvýšení.

528:06:331.2
MAXMILIÁN, K.

Itízení stl'ellisek geodézie a hmotná zainteresova-
nost pracovníků.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 11,
s. 292-297, 1 tab.

Sou(jasné podmínky a uplatněné zásady pro plně-
ní hlavních úkoli\. středisek geodézie. Zásady pro
dosažení maximální efektivnosti pr,ací. Konstatuje
se nutnost jednotných základních principi\. za-
bezpečujících srovnatelnou technickou úroveň
prací a spravedlivé odměňování pracovníki\. v sou-
ladu s dosahovanými výkony.

528.738.088
KPATKM, B.

TeOpeTH'leCKHH aHaJlK3 He06xoAllMoH TO'IHOCTH ono-
3HaKOB npK lI8poc)orocI.eMKe.

reo,D;. H KapTOrp. o6aop, 14, 1968, No 11, c. 277-280.
COOTHOllleHHe MelK,D;Y TOqHOCTbIO onoaHaKoB H Tpe6o-

BaHHJlMH no TO'IHOCTH ,D;eTaJlbHOH o6pa6oTKH; aHaJJH-

THqeCKoe Bblpa)KeHHe aa,IJ;aq opHeHTHpoBaHHJI. <l>YHK-

~HOHaJlbHaM: aaBHCHMOCTb MelK,D;Y pOCTOM HCXO,IJ;HblX

Cpe,IJ;HHXOlllH6oK onoaHaKOB H COOTBeTCTBYIO~HMYBeJIH-

qeHHeM KOHeqHOH cpe,IJ;HeHOlllH6KH 06pa6oTKH nYHKToB,

a HMeHHo B cJlyqae aaKpellJleHHJI qaCTHOH q,OTOrpaM-

MeTpHqeCKOH MO,D;eJlH4 yrJlOBblMH onoaHaKaMH. Bbl»O-

,D;bI MJI Tonorpaq,HqeCKHX H KPYnHOMaClllTa6Hblx pa'

60T.

528.716.1.088

I1MXJIMK, B.

Tll<qHOCTb nJIoxqaJleH RaK KpHTepHH nJIaHOBOH roq·

HOCTH q,oTorpaMMeTpH,qeCKOrO cnoc06a.

reo,D;. H Kaprorp. o6aop, 14, 1968, No lI, c. 281-284,
1 q,HL, 5 Ta6., 5 JIHT.

PeaYJlbTaTbl pa60T HayqHO-MccJIe,D;OBaTeJIbCKOrO MHCTFI-

Tyra reO,D;eaHH, Tonorpaq,HH H KapTOrpaq,HH Ha qe-

XOCJIOBa~KOM 3KcnePHMeHTaJlbHOM q,arorpaMMeTpHqeC-

KOM nOJlHrOHe I1e~Hbl. COnOCTaBJleHHe peaYJlbTaTOll

pa60T C ,D;OCHX nop npHMeHJleMblMH q,opMYJlaMH Ha

npaKTHKe Ka,D;aCTpOBbIXpa60T H C HeKoTopblMH HCCJle-

,D;OBaTeJlbCKHMHpa60TaMH Toro lKe HaMepeHHJI.

528.541.4.088

<l>A~HOP, 111.

OqeHKa TOqHOCTH ypoBeHHoro HllKJIHHoMerpa BYllC-

Merpa.
reo,D;. H KapTorp. o6aop, 14, 1968, No 11, c. 285-292,
6 q,Hr., 9 Ta6., 9 JlHT.

KpaTKoe • onHcaHHe HHKJlHHOMerpa. BoaMolKHble HCTOq-

HHKH olllH6oK. McnbITaHHJI MHKpOMeTpHqeCKOrO BHHTa

H ypOBHJI. 06~ee HcnblTaHHe HHCTPYMeHTa. TOqHOCTb

HHKJlHHOMeTpa JlBJlJleTCJITOH lKe caMOH KaK H TOqHOCTb

COOTBeTCTBYIO~ero cnoco6a HHBeJIHpoBaHHJI. I1pHBO,IJ;JlTCJI

BoaMOlKHOCTH ee ,D;aJlbHeHlllero noBbIllleHHJI.

528:06:331.2

MAKCMMJIMAH, K.

YnpaBJIeHHe UeHTpaMH reO,D;eaHH H ManpHaJIbHaJl

aaHllTepecOBaHHOCTb.

f'eo.n. H Kaprorp. 06aop, 14, 1968, No lI, c. 292-297,
1 Ta6.

COBpeMeHHble YCJlOBHJI H npHMeHeHHble npHH~Hnbl

HCnOJlHeHHJI rJlaBHblX aa,D;aq UeHTpoB reO,D;eaHH. I1PHH-

~HIIbr ,D;OCTHlKeHHJIMaKCHMaJIbHOH 3q,q,eKTHBHOCTHpa-

6OT. BbI,IJ;BHraeTCJI He06xo,D;HMOCTb e,D;HHblX OCHOBHblX

npHHqHnoB, o6ecneqHBalO~Hx TeXHHqeCKHH ypoBeHb

pa60T H cnpaBe,D;JlHByro OnJlaTY rpY,D;a B COOTBeTCTBHH

C ,D;OCTHrHYTbIMHpeaYJlbTaTaMH.



528.738.088
KRÁTK?, V.

Theoretische Analyse der niitigen Genauigkeit der
Pa8punkte bei der Lu~tbildmessung.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 11,
Seite 277-280.

Bezi.ehu~g der PaBpunktgenauigkeH zu den Ge1
nauIgkeltsanforderungen der Detailauswertung,
analytische Formulierung der OrientiE?rungsauf-
gaben. FunktionsabhlingigkeH zwischen der Ver-
grOBerung der primaren mittleren Fehler de,r PaB-
punkte und der entsprechenden Vergr5Berung des
endgiiltigen mittleren Fehlers der Punktauswer-
.tung, und zwar bei der Sicherstellung des photo~
grammetrischen Teilmodells durch 4 EckpaB-
punkte. SchluBfolgerungen fiir topographische
und groBmaBstlibige Arbeiten.

528.716.1.088

PICHLIK, V.

Flichengenauigkeit als Kriterium der La,gegenauig-
keit der photogrammetrischen Methode.
Geo~etický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 11,
Selte 281-284, 1 Abb., 3 Tab., 5 Lit.

Arbeitsergebnisse des Forschungsinstituts fiir Geo-
dlisie, Topographie und Kartographie auf dem
tschechoslowakischen photogrammetrischen Ver-
suchsfestpunktfelde Pecný. Ve'rgleich deir Ergeb-
nisse dieser Arbeiten mit den bishe[' angewende-
ten Formeln de,r Katasterpraxis und einigen ein-
schlligigen ForschungsarbeHen.

528.541.4.088

FAJNOR, Š.

Genauigkeitsanalyse des Libellen-Neigungsmessers
VOIS-Metra.
Geodetický la kartografický obzor, 14, 1968 Nr. 11
Seita 285-292, 6 Abb., 9 Tab., 9 Lit.' ,

Kurze Beschreibung des Neigungsmessers. Mog-
liche Fehlerquellen, Briifimgen der Mikrometer-
schraube uud der Libelle. Gesamtiiberpriifung des
Gerlites. Mit dem Neigungsmesser wurde dieselbe
GenauigkeH erreicht, wie mit der entsprechenden
Nivellementsmethode. Es werden Moglichkeiten
einar weiteren Genauigkeitssteigerung angefiihrt.

528:06:331.2

MAXMILIÁN, K.

Leitung der Zentren fiir Geodisie und materielle
Interessiertheit der Mitarbeiter.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 11,
Selte 292-297, 1 Tab.

Gagenwlirtige Bedingungen und geltendgemachte
Grundslltze ZUl' Fiillung deil' Hauptaufgaben der
Zentren fiir Geodlisie. Grundslitze ZUlI' Erzielung
einer maximalen Effektivitlit der Arbeiten. Es
wird die Notwendigkeit einheitlicher Grundprin-
zipe. ZUl' Silcherstellung eines vergleichbaren Ni-
veaus der Arbeiten und zur gerechten Entlohnung
der Mitarbeiter in úbereinstimmung mit den er-
reichten Erge,bnissen festgestellt.

Geodeticky a kartograficky obzor

528.738.088
KRÁTKÝ,v.
A TheGretical Analysis 01 the Necessary Accuracy
01 Control Points in Aerial Photogrammetry.
Geodetický a kartogr.afický obzor, 14, 1968, No. 11,
s. 277-280.

Relation of the control point accuracy to the
accuracy re:quired for detailed plotting; analyti-
cal presentation of orientation problems. Functio-
nal dependence between the growth of primary
mean mrors of the control po.ints and the corre-
sponding enlargement of the resulting mean error
of point plotting when there are 4 corner control
points on each photogrammetric mode!. Conclu-
sions for topographic and largei-scale work.

528.716.1.088
PICHLIK, V.

The Area Accuracy as an Criterium 01 the Plani-
metric Accuracy in the Photogrammetric Method.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 11,
p. 281-284, 1 fig., 5 tables, 5 ref.

The results of the activities done by the Research
Institute for Geodesy and Cartography in the Cze-
cllOslovak photogrammetric test field Pecný .. The
results are compared with thC' present formulas
used in cadiastral practice and with some research
works of this sort.

528.541.4.088

FAJNOR, Š.

The Precision Analysis 01 the VOIS-Metra Level
Inclinometer.
Geode<tický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 11,
p. 285-292, 6 fig., 9 tables, 9 ref.

A brief description of the inclinometer is given
and the possible sources of errors are presented.
Testing of the micrometer screw and leve!.· Gene,-
ral testing of the instrument. The preclsion of
the inclinometer corresponds to the accuracy of
the le,velling method. Possibilities of its improve,-
ment are prese<nted.

528:06:331.2
MAXMILIÁN,K.

Policy of the Surveying Centres and the Material
Interest Principle.
Geodetický a kacrtografický obzor, 14, 1968, No. 11,
p. 292-297, 1 table.

The present. conditions and principles applied in
executing the main tasks of the Surveying Cen-
tres. Principles of acquiring maximum effectivity
of work. Necessity of uniform main principles
securing a comparable technical level of work
and '8 just reward for work according to the
efficie<ncy acquired is' stressed.
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Teoretický rozbor
nutné přesnosti vlícovacích bodů
v letecké stereofotogrammetrii

Doc.lng. Vladimir Krátký, CSc.,
Vojenská akademie A. Zápotockého,

Brno

2.2. Výškové vHcení modelu

S ohledem na výškové zajištění modelu čtyřmi vlíco-
vacími body je možné kromě zavedení tří horizontač-
ních změn (dzu - výškový posun horizontu, if> - po-
délný sklon a Q - příčný sklon :rp.odelu) brát v úva-
hu i opravné zkroucení modelu pomocí O) - příčného
sklonu jedné z vyhodnocovacích komor. Původnfvýš-
kové odchylky dzv jsou pak kompenzovány změnami
dzk podle

2.1. Obecné vyjádFení dzv + dz
k
= O,

K analytickému vystižení orientačních úloh bude užito kde
formálního aparátu, který vyjádří projev a vzájemné
vztahy sledovaných nahodilýc;h jCYŮpomocí váhových dzk = dzo + xif> + yQ + bl (x + 2b)y.0).
součinitelů. Sledována bude pochopitelně pouze mode-

Stereofotogrammetrické vyhodnocování leteckých
snímků, při němž se pro odvození absolutní orientace
modelu užívá vlícovacích bodů, je ekonomicky výraz-
ně závislé na způsobu, jímž jsou získávány souřadnice
těchto bodů. Vkomplexním rozboru podmínek a okol-
ností, které praxi vedou k volbě geodetické či foto-
grammetrické metodiky pro zhušťování vlfcovacích
bodů, hraje přitom významnou roli otázka, jak přesně
musí být pro danou aplikaci vlícovací body urče-
ny. Je logické, že přesnost určení vlícovacích bodů by
neměla být nižší než úroveň odpovídající požadavkům
budoucího podrobného vyhodnocování. Otázka, v ja-
kém poměru má být přesnost vlícovacích bodů vyšší
než přesnost podrobného vyhodnocování, je však již
složitější. V praxi nebývá vždy uspokojivě zodpovídá-
na, přestože objektivní odpověď má prvořadou důle-
žitost ekonomickou a mnohdy na ní závisí i zásadní
možnost použití nové progresívní metody pro zhušťo-
vání. Je pozoruhodné, že teoretické studie, kterých je
v oblasti chybových rozborů stereofotogrammetrické-
ho vyhodnocování značný počet, nevěnují tomuto
aspektu dostatečnou pozornost. V praxi samé, a to
zejména v náročnějších aplikacích, převládá většinou
názor, že přesnost vlfcovacího podkladu má být
výrazně vyšší než požadovaná přesnost podrobného
měřického zpracování. Odrazem toho jsou údaje
uváděné ve fotogrammetrických instrukcích a techno-
logických směrnicích pro mapovací práce.
Předložený příspěvek je pokusem ukázat zmíněné

souvislosti v analytické formulaci, která umožňuje
napodobit stochastickou skutečnost, a odvodit tak
funkční závislost mezi růstem primárních středních
chyb vlfcovacích bodů a odpovídajícím zvětšením
výsledné střední chyby bodového vyhodnocení. Rozbor
je zaměřen na nejrozšířenější podmínky standardního
zajištění dílčího fotogrammetrického modelu čtyřmi
rohovými vlfcovacími body. Orientační postup je při-
tom interpretován v závislosti na metodice opticko-me-
chanické horizontace a na metodice číselného poloho-
vého vlfcení, které je k chybovému projevu citlivější
než vlfcení grafické. Tato volba umožňuje aplikovat
závěry rozboru jak na práce topografického, tak i vel-
koměřítkového charakteru.

lová orientace, v níž se teprve uplatňují souřadnice
vlícovacích bodů. Vzájemná orientace snímkové dvo-
ji~e. kterÁ vvtvoření modelu předchází, stojí mimo
rámec našich úvah.

Označme pole primárních modelových souřadnic
odvozených z fotogrammetrického měření vektorem
Xt, pole daných souřadnic vlfcovacích bodů vektorem
Xg a konečně pole fotogrammetrických souřadnic pře-
tvořených orientací vektorem x. Bez oWedu na to, zda
je orientační postup založen na opticko-mechanickém
nebo početním postupu můžeme napsat obecnou for-
mulaci rovnic oprav v = Ag + I, kde I = xg - Xt
s jednotkovou maticí váhových součinitelů Ql = E.
Ze soustavy normálních rovnic A' Ag + A'I = O je
odvozen vektor hledaných orientačních prvků g =
= -(A' A)-l A'I s odpovídající maticí váhových sou-
činitelů

Pro vyjádření vlivu orientačního přetvoření primár-
ních souřadnic a příslušnou matici váhových součini-
telů můžeme psát

dx=-Ag,

Q = AQgA' = A(A' A)-lA',

pro opravy fotogrammetrických souřadnic u vlfcova-
cích bodů

v= Ag + 1= [(E - A(A' A)-lA'] I,

Qv= E-Q

a konečně pro nově určené fotogrammetrické body

[x = Xt- Ag,

1968/277
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Položíme-li počátek souřadnic x, y do středu modelu,
dostaneme pro'hohové vlícovací body A (-b/2, b),
B(b12,b),O(-bI2, -b), D(b/2,-b) soustavu 4 rovnic
o 4 neznámých

1
l--b b O dzo dzA2

1 !-b b b rp dzB2
1 + =0.

l--b -b O Q dza2

1 !-b -b -b lW \dzD2

Odtud plyne
1

dzo = T(-dzA - dzB - dza - dzD),

1
rp = 21)( dzA - dzB + dza - dzD),

1
Q = 21)(-dzA + dza ),

1
W = 21)( dzA - dzB - dzo + dzD)

a pro odpovídající matici váhových součinitelů

1
O

4
O O

O
1
bB O O

Qu = 1 1
O O 2b2 - 2b2

1
b2

Uplatněním obecného zákona o přenášení vah dostá-
váme pro váhový součinitel horizontačního přetvoření
výšek .

Q•• = Qdltd" + X2QH + y2QDD +

Q••= 4~4 [(x + ~r+(x-~rJ[(y+b)2+(y-b2)].
(5)

Tento váhový součinitel je v ploše modelu proměnný
podle souřadnic x, y: Pro rohové body dosahuje hodno-
ty fJQ•• = I, uprostřed modelu činf 0Q•• = 0,25. Stavba
rovnice (5) naznačuje symetrické rozdělení hodnot
vzhledem k počátku, což vystihuje následující schema-
tické zobrazení

1 0,5 1
0,5 0,250,5
1 0,5 1

Střední hodnotu 'Q••, schopnou reprezentovat celý
model, odvodíme plošnou integrací funkce Q•• = F(x,y)

b
"2 b

'Q••= ~ S S F(x, y) dx dy = : . (6)
o o

Pro polohové vlícení je možné užít formulace Helmer-
tovy nebo afinni rovinné transformace. V obou pří-
padech je při existenci 4 vlícovacích bodů k dispozici
nadbytečný počet prvků a je možné jejich vyrovnání.
Z hlediska hromadění nahodilých chyb je výhodnější
transformace Helmertova, protože nižší počet nezná.
mých parametrů zvětšuje počet nadbytečných prvků.
Protože afinni transformace v praxi l~e potlačí ně.
které systematické chyby modelu (zejména plynoucí
z diferenční srážky filmu), je stochasticky diskutována
i ona.

2.31. Helmertova transformace

V rovnici oprav v = Ag + I je matici A a vektorům
g, I přisouzen tento význam

_[-1 O y -XlA- ,O-1 -x-y

(
Xu - XI ) ( dx )gf = (dxo, dYo,e, dk) I = = - d .
Yu-Yt y

v = (::),

A'AJ _;]
~ [x]

O -rYJ [x] ~
n [x] [y]

[x] [x2 + y2] O
[y] O [x2 + y2]

můžeme s ohledem na skutečnost, že počátek sou-
řadnic je totožný s těžištěm použitých vlícovacích
bodů dosadit x = y = O a matice Af

, A přejde do
diagonálního tvaru. Inversí diagonálních prvků odvo-
díme váhové součinitele transformačních parametrů a
podle (2) i matici váhových součinitelů vlastního
přetvoření souřadnic x, y

Protože Q.", = Q1I1I' je zřejmé, že obě přetvořené
souřadnice jsou váhově rovnocenné, a z diagonálního
tvaru můžeme také usoudit, že jsou navzájem ne-
závislé. Plošné rozložení součinitelů vystihuje při
počtu 4 vlícovacích bodů schéma

0,5 0,45 0,5
0,3 0,25 0,3
0,5 0,45 0,5
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Střední hodnotu 'QQJIlJ = 'Q'II1I' charakterizující střední
chybové poměry v modelu, odvodíme opět plošnou
integrací, a to nejdříve v obecném tvaru

b
"2 b

'QQJIlJ = ~+ [x2 ~ y2] ~ S S (x2 + y2) dx dy =
o o

1 5b2

= n+ 12 [x2 +y2]

2.32. Afinní transformace

V rovnici oprav platí nyní pro matici A a vektor g tyto
vztahy:

A = [ -1 O -x O -y O]
O -1 O -x O -y ,

g' = (ao' bo, ap bp a2, b2).

V normálních rovnicích

n O [x] O [y] O
O n O [x] O [y]
[x] O [x2] O [xy] O

A'A=
O [x] O [x2] O [xy]
[y] O [xy] O [y2] O

O [y] O [xy] O [y2]

můžeme opět položit [x] = [y] = O a při symetrickém
rozložení vlícovacích bodů vzhledem k ose x nebo y
také [xy] = O. Matice váhových součinitelů pro vektor
g má pak diagonální tvar a podle (2) snadno odvodíme
váhové součinitele pro polohově přetvořené souřad.
nice x, y

Plošné vyjádření QQJIlJ= Q'II1I vystihují pro 4 vlícovací
body hodnoty

0,75 0,5 0,75
0,5 0,25 0,5
0,75 0,5 0,75

Pro střední hodnotu 'Q~ = BQ'II1I odvodíme obecně
b
"2 b

12SS(X2 y2)'Q= = n + b2 [x2] + [y2] dx dy =
o o

1 b2 b2
=n+ 12 [x2] + 3 [y2]

a konkrétně pro n = 4

5
BQ",,,, = 12'

Odvozené vztahy umožňují posuzovat nahodilé chyby
bez ohledu na jejich původ. V sledované fázi, tj.
v průběhu absolutní orientace modelu, se uplatňují
chyby dvojí kategorie: přímo primární chyby vlastního
měření a nepřímo sekundární chyby z nepřesně reali-
zované orientace. Tyto sekundární chyby jsou funkcí
primárních chyb u vlícovacích bodů. Primární chyby
jsou způsobeny nejistotou měření (se zdroji snímkový-
mi, strojovými a subjektivními), jejíž sekundární
přenos je doprovázen navíc i působením nepřesnosti
vlícovacího podkladu. Vlastní projev jmenovaných
chyb je rozdílný v závislosti na tom, zda se jedná o po.
stup opticko-mechanické nebo početní orientace.

3.1. Opticko-mechanický postup horizontace

Horizontace je typickým příkladem opticko-mechamc.
kého orientačního postupu. Protože zaváděné orien-
tační změny zde kontrolujeme přímým výškovým
měřením modelu, dosáhneme při vhodně voleném
postupu stavu, kdy se na vlícovacích bodech vyskytují
odchylky odpovídající střední chybě fotogrammetric-
Mho měření mf' Nepřesnost vlícovacího podkladu
charakterizujme střední chybou mg. Obojí hodnoty mf
i mg se projeví v různých fázích postupu a jeho kontro-
lách podle následujícího přehledu:

střední chyba vystupující u vlícovacích bodů

1>m2=mi + m;;

střední chyba z nepřesné horizontace

m~ = Q••1>m2= Q••(mi + m;);

střední chyba odvozených modelových bodů podle (4)

m2 = mi + m~ = (1+ Q••) mi + Qum;; (11)

střední hodnota zbytkových odchylek u vlícovacích
bodů

střední hodnota zbytkových odchylek u kontrolních
bodů

3.2. Početní postup polohového vHcení

Polohové vlícení je řešeno opticko-mechanicky v přípa-
dě grafického vyhodnocení polohopisu. Nepřesnost
grafické kresby obvykle překrývá možné chyby vlíco-
vacího podkladu, takže v našem případě není rozbor
účelný. Pozornost bude proto věnována postupu počet.
ní transformace, které je užíváno U náročnějších velko·
měřítkových aplikací. Chybový projev je charakteri.
zován v následujícím přehledu: . . .

střední chyby primárních rozdíl'Ů mezi měřenými
a danými souřadnicemi na vlícovacích bodech

m; =mi +m;;
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Tab. I

Střední hodnota oěekávané střední chyby ve výšce a její rllst v závislosti na nepřesnosti vlicovaciho podkladu

Střední chyba vlícovacího podkladu mg k O 0,25 0,5 0,75 1,0 2,0 4,0
Výsledná střední chyba m K 1,20 1,21 1,25 1,30 1,37 1,79 2,93

Zvětšení výsledné střední chyby p 1,0 1,01 1,04 1,08 1,14 1,49 2,44

Tab. 2

Střední hodnota oěekávané střední chyby v poloze a její rllst v závislosti na nepřesnosti vlícovaciho podkladu

Střední chyba vlícovacího podkladu mg k ° 0,25 0,5 0,75 1,0 2,0 4,0

Výsledná střední chyba m K 1,15 1,16 1,19 1,23 1,29 1,63 2,58
Zvětšení výsledné střední chyby p 1,0 1,01 1,03 1,07 1,12 1,41 2,24

Tab. 3

Střední hodnota oěekávané střední chyby v poloze a její rllst v závislosti na nepřesnosti vlícovacího podkladu

Střední chyba vlícovacího podkladu mg k ° 0,25 0,5 0,75 1,0 2,0 4,0
Výsledná střední chyba m K 1,19 1,20 1,23 1,28 1,36 1,76 2,84----
Zvětšení výsledné střední chyby p 1,0 1,01 1,04 1,08 1,14 1,48 2,39

střední chyby z nesprávné početní orientace

mi = QOlQlm;= QOlQl(mj+ m;);

střední chyby u vHcovacích bodů po početní orientaci
podle (3)

m2 ~ (1- "Qlt:ll)m; + "QOlQlm;;

střední ohyby odvozených modelových bodů

m2 = (1+ Qzz) mj + Q"':llm;; (14)

střední hodnota zbytkových odchylek u vlícovacích
bodů

Vm~= (1- "Q:llQl)(mj + m;); (15)

střední hodnota zbytkových odchylek u kontrolních
bodů

3.3. Vliv výškové nepřesnosti vlícovacích
bodů na výslednou přesnost výškového vy-
hodnocení

Za kritérium pro posouzení tohoto vlivu vezměme
výraz pro střední chybu m odvozených modelových
bodů. Výraz upravme tím, že střední chybu vlícovací.
ho bodu mg vyjádříme jako k-násobek střední chyby
fotogrammetrického měření

mg= k.mf·

m = VI + Q(I + k2).mf = K.mf; (17)

navíc vyjádřeme..relativni zvětšení p výsledné chyby
m vzhledem k základní hodnotě, odvozené pro k = O,

tj. za předpokladu absolutně přesného vlícovacího
podkladu

=V 1+ Q(I + k
2
) = VI + -Q_k2. (18)

p I+Q I+Q

Uvedené vzorce (17) a (18)mají shodný tvar pro posu-
zování výškové i polohové přesnosti vyhodnocení.

Pro hodnocení výškové nepřesnosti jsou v tab. 1

seřazeny pro střední hodnotu koeficientu BQ •• = :
podle (6) hodnoty K a p vzhledem k argumentu k.
Jednotkou vyjádření je tedy hodnota mf'

Z tabulky je zřejmé, že i při absolutně přesných vlíco-
vacích bodech je výsledná střední chyba vyhodnocení
o 20 % větší než střední chyba vlastního fotogram-
metrického měření. Růst této výsledné chyby je
přitom výrazně pomalejší než růst střední
chyby vlícovacích bodů. Tak např. iv případě, že
vlícovací body jsou určeny jen s presností odpovída.
jící střední chybě fotogrammetrického měření (k = 1),
zvětší se výsledná střední chyba proti neuskutečnitel-
nému ideálu (k = O) v průměru jen o 15 %. Kdyby-
chom odvodili odpovídající hodnoty i pro mezní výskyt
Q•• (1/4, 1), určíme zhoršení dosažitelné přesnosti
v rozmezí 10 až 23 %' Střední hodnoty zbytkových
odchylek u kontrolních bodů modelu by v těchto pod-
mínkách byly dány podle (13) hodnotou m,4 = 1,7 mf'
Z uvedených vztahů a tabelovaných hodnot se dá

dedukovat, že výrazné zpřesňování vlícovacíhopod-
kladu vzhledem k možné přesnosti vlastního foto·
grammetrického měření není ekonomicky výhodné,
protože nevede k úměrnému zpřesnění výsledného
vyhodnocování.
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3.4. Vliv polohové nepřesnosti vlico'vacích
bodů na výslednou přesnost polohového vy-
hodnocení

Za obdobných podmínek jako v předchozím oddfle
sestavme podle vzorců (17), (18) a pro hodnotu

1 '
BQ= ="'3 podle (8a) tab. 2.

Afinní transformace

V tab. 3 jsou seřazeny opět charakteristické hodnoty

k, K, p pro středni váhový součinitel BQ""" = l~ odp~:1

vídající odvozeni (lOa).

Z údajů v tab. 2 a 3 lze vyvodit pro posuzováni polo-
hové přesnosti závěry obdobné hodnoceni výškové
přesnosti. Např. pro afinni transformaci a při rovno-
cenné polohové přesnosti vlicovacího podkladu i foto-
grammetrického měřeni (k = 1) se sniží výsledná
přesnost vzhledem k ideálnimu podkladu (k ~ O)

v průměru o 14 % a pro mezni hodnoty Q= (~' :)

vrozmezí 10 až 20 %. Středni hodnoty zbytkových
odchylek u vlicovacích bodů budou podle (15) ~m,j=
=0,7 mf a u kontrolnich bodů podle (16) mA = 1,7 mf'

Rozbor chybových vztahů při stereofotogrammetric-
kém vyhodnocováni ukazuje, že přesnost použitých
vlicovacích bodů nemusí být výrazně vyšší než
přesnost základního fotogrammetrického měřeni.
Rychlost, s niž roste výsledná chyba fotogrammetric-
kého vyhodnoceni, je podstatně menší, než odpovídá
vlastnimu zvětšeni chyb ve vlicovacích bodech.
Mnohdy přísné nároky praxe na přesnost vlicovacích
bodů, které často formálně bráni ekonomičtějšímu
využití metod fotogrammetrického zhušťování, mohou
být podle uváděných rozborů bez obav sniženy. Nej-
výše dvacetipětiprocentni rezervy ve vyšší přesnosti
vlicovacích bodů (ve srovnání s přesností základního
fotogrammetrického měřeni) je zcela dostačujíci.
Teoretické sniženi výsledné přesnosti vyhodnocení
v tomto případě (7 až 8 %) jc rozhodně v mezích sta-
tistické nejistoty, se kterou je v praxi dosahováno
předem stanovené kvality, a tedy prakticky neposti.
žitelné.

Přesnost ploch
jako kritérium polohové přesnosti
fotogrammetrické metody

Ing. Václav Pichlik, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

Cílem experimentálnich prací na československém zku-
šebnim fotogrammetrickém poli Pecný bylo stanoveni'
vlivu nejpodstatnějších činitelů na polohovou a výško-
vou přesnost fotogrammetrického vyhodnoceni. vý-
sledky polohového vyhodnoceni kontrolnich bodů
zkušebního pole byly dále využity pro stanoveni přes-
nosti výměr parcel po numerickém a grafickém určení
souřadnic lomových bodů jejich hranic.

Pro posouzeni přesnosti fotogrammetrické metody •
byly porovnány skutečné výměry parcel, vypočtené ze
souřadnic, s jejich výměrami určenými z mapy.
Z hodnot střednich chyb výměr parcel určených z mapy
byly odvozep.y středni chyby vzdáleností mezi foto-
grammetricky vyhodnocenými body. Uvedené porov-
náni se uskutečnilo na československém zkušebnim
fotogrammetrickém poli Pecný, kde je 292 stabilizova·
nýchkontrolnich bodů. Pro zmíněný účel bylo před.
pokládáno, že 76 z 292 kontrolnich bodů zkušebního
pole jsou vrcholy 56 čtyřúhelnikmrých a 3 trojúhelni-
kových parcel o výměrách od 0,76 ha do, 23,93 ha.
Uvedené rozmezí výměr parcel odpovídá výměrám
parcel v praxi a navíc užitý počet a tvary mapovaných
parcel dovolují vytvářet sdružovánim další parcely
různých tvarů j různých velikosti. Počet a velikosti
parcel jsou patrny z obr. 1.
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Průměry odchylek výpočtu parcel po totogrammetrickém vyhodnocení
Soubor -

I
:Měfitkomapy numerickým způ,;ubem grafickým způsobem

.A- I B
zpoHu I LIP I " z počtu I LIP I "případů n [m'] [0/00] případů n [m'] ['/00]

1 : 1 000 1 - 14 18 0,42 - - -
1: 2000 1 - 268 18 0,75 111 33 1,46
1 : 5 000 1 - 634 58 1,34 266 87 1,99
1 : 1000 - 2 - - - - - -
1 : 2 000 - 2 86 38 0,78 66 60 1,33
1. 5 000 - 2 - - - 2 256 2,32

Rovinné souřadnice x, y kontrolních bodů zku-
šebního bodového pole Pecný, a tím tedy i lomových
bodů 59 předpokládaných parcel, byly určeny geode-
ticky se střední chybou mw•v = ±2 cm.

Je tedy možné pokládat výměry P suponovaných
59 parcel, vypočtené podle vzorce (1), za správné.

2P = [x" (Y"+l - Y"-l)]

2P = [y" (X"-l - x"+1)]

PrQ stanovení závislosti měřítka leteckých S)Úmků,
měřítka mapy a přesnosti výměr fotogrammetricky
vyhodnocených parcel bylo použito 11 variant sním-
kování zkušebního pole Pecný, od měřítka snímků
1 : 3 300 až do 1 : 25 000. Před snímkováním byly body
zkušebního pole označeny přenosnými znaky z bílého
pěnového polystyrénu. Signalizační znaky byly upev-
něny centricky nad křížky žulových hranolů s přesností
centrace do 1 cm.

Při ověřo;vání přesnosti výměr parcel fotogram-
metricky vyhodnoceného polohopisu ze všech variant
snímkování zkušebního fotogrammetrického pole Pec-
ný bylo předpokládáno, že:

a) snímky v měřítku 1 : 3300 a 1 : 5 000 přicházejí
v úvahu pro mapování v měřítku 1 : 1 000,

b) snímky v měřítku 1: 6800, 1: 8 800, 1: 9000
a v měřítku 1 : 9 100, pořízené různými typy ko-
mor nebo komorami o různých parametrech, přichá.
zejí v úvahu pro mapování v měřítku 1:2000,

c) snímky pořízené komorou Wild RC 5a 15/23 v mě-
řítku 1 : 13500 a komorou Wild RC 5a 11/18 v mě-
řítku 1 : 15 000, 1 : 20 000 a 1 : 25 000 pro mapová-
ní v měřítku 1 : 5 000.

Vyhodnocení bylo provedeno nezávisle na deseti
fotogrammetrických pracovištích, a to na jednom
autografu Wild A7, na třech stereoplanigrafech Zeiss-
.J ena a na šesti stereometrografech, takže výsledky
mohou být považovány za objektivní obraz přesnosti
fotogrammetrické metody v praxi.

Po numerickém vyhodnocení a určení souřadnic
x(n), y(n) a po odsunutí souřadnic x(g),· y(g) graficky
vyhodnocených lomových bodů, byly podle vzorce (1)
vypočteny výměry Pi(n) z numericky určených sou-
řadnic a výměry Pi(g) z graficky určených souřadnic
'hraničních bodů 59 suponovaných parcel. Z rozdílu
skutečných výměr parcel Pi a mapových výměr Pi(n)
a Pi(g) byly pro každou variantu vyhodnocení vy-
počteny odchylky

~Pi(n) = Pi(n) - Pi

~Pi(g) = Pi(g) - Pi,

kde Pi je skutečná výměra parcely, vypočtená z geo-
detických souřadnic. Z nich pak v souhlase s odstavci
a), b), c) byly pro každou parcelu určeny průměry od-
chylek a maximální odchylky ve skutečnosti v m2

a v %0 průměry relativních odchylek ověřovaných
výměr parcel.

Protože bylo oprávnene předpokládat, že od-
chylky výměr parcel ležících ve dvou modelech budou
mít větší hodnoty než odchylky výměr parcel zobra-
zených v jednom modelu, a to zvláště po výpočtu z od·
sunutých souřadnic po grafickém vyhodnocení, byly
pro rozbor odchylek výpočtu výměr parcel sesta-
veny dva soubory A, B z obou druhů parcel. Z nich pak,
s přihlédnutím k počtu a velikosti odchylek výměr
parcel vyhodnocených z jednoho modelu -A- a vy-
hodnocených ze dvou modelů -B, byly vypočteny
zvážené aritmetické průměry odchylek ~P výměr
parcel a průměry relativních odchylek c5 výměr parcel,
vyhodnocených v měřítkách 1: 1 000, I: 2 000
a 1 : 5000. Jsou uvedeny v tab. 1.

Z tab. 1 je patrné, že při dostatečném počtu přípa.
dů n není rozdílu v přesnosti výměr parcel vyhodnoce-
ných z jednoho nebo dvou modelů. Bylo proto dále
předpokládáno, že přesnost výměr parcel vyhodnoce.
ných z jednoho nebo dvou modelů je prakticky stejná.

Za účelem stanovení závislosti mezi měřítkem le·
teckých snímků, měřítkem mapy a přesností výměr
fotogrammetricky vyhodnocených parcel, bylo 59zkou-
maných parcel rozčleněno v 15 velikostních skupin
(viz tab. 2). V každé velikostní skupině byly pak pro
snímková měřítka, přicházející v úvahu pro mapování
1 : 1 000, 1 : 2 000 a I : 5 000, vypočteny vážené prů-
měry odchylek výměr parcel a vážené průměry rela.
tivních odchylek výpočtu výměr z fotogrammetrického
vyhodnocení.

pro rozdíly výměr dvojího planimetrování parcel byly
určeny empiricky z rozdílů mnohonásobného plani-
metrování parcel různých velikostí. Nejsou tedy krité.
riem mezi výměrou parcely ve skutečnosti a výměrou
parcely na mapě. Na tento nedostatek a na skutečnost,
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Pichlik, V.: PFesnost ploch lako kritérium polohové
pFesnostt fotogrammetrtcké metody

že výměry parcel nevycházejí z platných kritérií mě.
řených délek

8 = ±(O,OOOI5 8 + 0,005 Vs+ 0,015) Cm] (4)

poukázal Potužák [5].

Středni chyby výměr parcel
o fotogrammetricky vyhodnocených
""~ ..• numerickým I grafickýmť",,~
)Q,)o:! o'

~El ••• způsobem

± 0,08 Vp ± 0,15lfPl) I
1:1000 mp = mp= lh

1:2000 mp = ± 0,14 Vp (8) mp= ± 0,25VP (9)

1:5000 mp = ± 0,25 VP mp= ± 0,41 VP")
Poznámka:
1) Závislost byla určena podle analogie z mapo.
vých měřítek 1 : 2 000 a 1 : 5 000.
2) Pro výpočet středních odchylek výměr parcel
numerickým způsobem byla uvažována všechna
zkoumaná měřítka snímků: 1 : 13 370, 1 : 15 000,
1 : 20 000 a 1 : 25 000.

V současné době Adámek [1] uvádí v závislosti na
středních polohových chybách m"'lI podrobných bodú

v měřítku mapy 1 : 1000 ma:u =± 0,10 m

v měřítku mapy 1 : 2 000 ma:u = ± 0,17 m

v měřítku mapy 1 : 5 000 ma:u = ± 0,28 m

vzorce pro střední chyby analyticky vypočtených vý-
měr parcel z geodeticky určených souřadnic.

Pro ml.pu v m:3řítku 1 : 1000
mp=±O,lO VP

Pro m:tpu v m3řítku 1 : 2 000
mp=±O,17VP

Pro mapu v měřítku 1: 5000
mp=±O,28 VP

Jako krajní odchylku mezi dvojím určením vj'mě-
ry parcely z mapy Adámek [1] uvádí

pro mapu v měřítku 1 : 1 000
~P ~ ± 0,21 VP + 3

pro mapu v měřítku 1 : 2000
~P= ± 0,42VP+ 6

pro mapu v měřítku 1 : 5000
~P=± 1,06VP+ 14

Použijme pro stanovení závislosti mezi měřítkem
snímku, výměrami parcel ve skutečnosti a přesností
výměr fotogrammetricky vyhodnocených parcel sta·
tistické údaje uvedené v tab. 2.

Předpokládáme-li, že zkoumané čtyřúhelníkové
parcely jsou čtvercové parcely o stranách d určených
se střední chybou md, pak podle zákona o hromadění
chyb výměra P byla určena se střední chybou mp.

Závislosti mezi hodnotami středních chyb výměr
parcel mp a výměrami parcel P, vypočtené vyrovnáním
podle metody nejmenších čtvercú

pro měřítka map 1 : 1000 vyhotovených ze snímkú
v měřítkách 1 : 3 500 až 1 : 5 000,

pro měřítka map 1 : 2 000 vyhotovených ze Bnímkú
v měřítkách 1 : 7 000 až 1 : 9 000,

pro měřítka map 1 : 5 000 vyhotovených ze Bnímkú
v měřítkách 1 : 14 000 až 1 : 25 000,

z hodnot uvedených v tab. 2 jsou patrny z tab. 3.
Souhlas empiricky odvozených vzorcú (8) z foto·

grammetrického vyhodnocení s teoreticky stanovený-
mi vzorci (5) potvrzuje, že přesnost fotogrammetrické-
ho vyhodnocení polohopisu v praxi je vyšší, než
Adámkem uvažovaná přesnost geodeticky zaměřených
bodú. \

Ze vzorcú (8) pro střední chyby výměr parcel po
fotogrammetrickém vyhodnocení lze odvodit střední
chybu fotogrammetricky určených vzdáleností d.
Jestliže podle (7)

mp =2maVP,
pak střední chyba ma fotogrammetricky určených
vzdáleností, vyjádřená v měřítku snímku m, = 1 :M,
v[lJll

mp
ma= 2PM,"

Hodnojy md pro zk:mmaná měřítka map a měřítka
snímků jsou uvedeny v tab. 4.

Měřitko Středni chyba ma

v mHitkách ve
skuteč-mapy snimků snimků nost\

[pm] lem]
---

1 2 3 4
..(,I

1 : 1000 1 : 3 500 až 1 : 5 000 ± (11,5 až 8.0) ±4
1 : 2000 I : 7 000 až 1 : 9 000 ±(10,0 až 8,0) ± 7
1 : 5000 1 : 14 000 až 1 :25000 ±(9,0 až 5.0) ±13

Po grafickém vyhodnocení jsou hodnoty středních
chyb md asi 1,7 X vétší.

Hodnoty středních chyb fotogrammetricky urče-
n)'ch vzdáleností ze středních chyb výměr parcel po
numerickém vyhodnocení potvrzují vysokou relativní
přesnost letecké fotogrammetrie a ve mi dobře též
souhlasí s výsledky dřívějších prací [2] a [3].

Li teratura:

[1] Adámek, J.: Kritéria technicko-hospodářského mapování.
Výzkumná zpráva č. 263 VÚGTK - Praha 1967.

[2] Kasper, H., ScholI, R.: La photogrammétrie aérienne dansla
mensuration cadastrale. Heerbrugg 1954.

[3] Pichlík, v.: Fotogrammetrické vyhotoveni technických map
velkých mětitek. Výzkumná zpráva č. 112 VÚGTK - Praha
1961. .

[4] Pichlik. V.: Zkušebni bodové fotogrammetrické pole.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, č. 5. str. 126-128.

[5] Potužák, P.: Odchylky pN výpočtu pozemků a parcel.
Zeměměřický obzor, 1941, str. 151-167.
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Analýza presnosti
libelového sklonomera VÚl5-Metra

Ing. Štefan Fajnor.
Ústav te6rie merania SAV.

Bratislava

Ako jedna z metód merania náklonov stavebných kon-
štrukcií sa v praxi používa metóda merania sklono·
merom. Sklonomer nepatrí medzi zložité meracie prí.
stroje, má však vysoké nároky na presnosť vyhotove-
.nia. Ak sú splnené, možeme dosiahnuť pri meraní ná-
klonu pomerne vysokú presnosť. Hranice tejto pres-
nosti neboli doteraz dokladne vyšetrené. Móžeme ich
zistiť analýzou presnosti všetkých častí sklonomera.

V článku chceme ukázať, že otázka dokladného
rozboru presnosti každého meracieho prístroja vyža-
duje dosť značnú pozornosť. Budeme sa zaoberať roz·
borom presnosti jednotlivých funkčných častí prístroja,
ktorý vykonáme na základe laboratórnych skúšok. Ich
spoločný účinok potom porovnáme s presnosťou, vypo-
čítanou z porovnania experimentálnych meraní sklono-
merom s meraniami s nivelačným prístrojom v prak.
tických podmienkach.
Predmetom skúmania bol sklonomer VúIS-Metra,

výr. č. 3006, vyrobený býv. n. p. Metra podla návrhu
Z. Čermáka (obr. 1 - foto Szarvaš). O autoroch kon-
štrukcie, o konštrukcii a o publikáciách o sklonomere
pojednáva P. Marčák [5].

V rozšírenej strednej časti sklonomera sú uložené
hlavné meracie časti prístroja - citlivá libela a mikro-
metrická skrutka. Na obe strany vybiehajú ramená, na
koncoch s dosadnými ploškami, ktorými sa prístroj
prikladá na 2 meracie značky, medzi ktorými zisťujeme
náklon. Značky musia byť osadené na vzdialenosť
1 m ± 3 cm. Obraz libely je vytvorený koincidenčným
systémom a pozoruje sa lupou. VeTIwsť náklonu, tj.
velkost odklonu pozdlžnej osi prístroja od horizontál.
nej roviny,meriame mikrometrickou skrutkou. Skrut-
kou nakláňame nosník s libelou do horizontálnej
roviny, ktorú zistime pomocou koincidencie koncov
bubliny libely. Nosník s libelou nakláňa ta.ngensová

mikrometrická skrutka pomocou pákového prevodu
(obr. 2). Je zrejmé, že citlivost libely, stúpanie závitu
mikrometrickej skrutky a pákový prevod musia byť
v zodpovedajúcom vzťahu. Sklonomer má skrutku so
stúpaním závitu 1 mm, bubienok ktorej je delený na
100 dielkov d. Podla obr. 2 potom možeme určiť verkosť
náklonu libely {J" pri posune skrutky o 1 d vzťahom

t {J l2 . tg ex v h (J" 4"g = l ' zco o =.
3

Touto hodnotou bude daná optimálna citlivost libely.

Okrem dosadných plošiek sklo~omer je podpretý
v strednej časti odpruženým trnom a elevačnou skrut-
kou, pomocou ktorých sa dá prístroj priečne urovnat.
Patrí pod ne podložka s osvetlením pre meranie v tme.

Predpokladajme, že zdrojmi chýb mozu byť všetky
časti prístroja, ktoré sa priamo zúčastňujú na meracom
procese. Vzniknú tak chyby:

1. mikrometrickej skrutky jej bubienka,
2. libely a koincidenčného systému,
3. z urovnania priečnej libely,
4. prevodového systému,
5. tvaru a zmien dosadných plošiek,
6. tvaru a zmien nosnej konštrukcie.

Po skúsenostiach z merania možno k jednotlivým
chybám povedať toto:

a) Chyby uvedené v bode 1 a 2 nadobúdajú spolu
s chybou z tvaru dosadných plošiek najvačších hodnot.
Budú skúmané osobitne.

b) Pri nedokonalom priečnom urovnaní prístroja.
nech vznikne uhlová chyba e. Jej odpovedajúca. výš-
ková chyba L1e bude

kde r je po]omer hlavy meracej značky. Pre 8 = 2°
a r = 9 mm je L1e = 0,005 mm.
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c) Prevodový systém maže spasobiť chybu tlakom
pružiny na skrutku (obr. 2) a vófou ložísk Ll a L2.

d) Kónický tvar dosadnej plošky na meraciu
značku može sposobiť hrubé chyby tým, že pri každom
položení meracieho prístroja na meraciu značku bude
Ba táto značka dotýkať iného bodu dosadnej plošky.

t SMER S

I ~J"-- W -------~-;~---------
I
i

Mikrometrická skrutka je spojená s bubienkom s dele-
nou stupnicou pomocou vodiacich tyčiek (obr. 3), čím
je docielená nepohyblivosť bubienka voči indexu. Roz-
sah skrutky je 5 otáčok bubienka na obe strany od
nulovej polohy (obr. 4), teda celý merací rozsah je
1 cm. Poloha bubienka v okamihu koincidencie sa od.
číta vzhladom k ryske, pričom číslovanie prebieha
v smere záporných otáčok mikrometra.

Obr. 4
Čítanie - 2,389

Skúšky skrutky mali za ciel určiť presnosť skrutky
spolu s bubienkom, menovite presnosť stúpania závitu
pri otáčanÍ bubienkom. Skrutku sme preskúšali na
Abbého komparátore (Zeiss Jena) (obr. 5) na Katedre
geodetických základov SVŠT. .

Meranie stúpania závitu mikrometrickej skrutky
komparátorom je založené na presnom meraní pozdÍŽ-
neho posunu skrutky v bode K (obr. 3), sposobeného
otočením skrutky o určitý uhol jej obvodu. Pritom
bolo treba preskúšať presnosť zacielenia vláknom
mikroskopu A na skrutku. Táto presnosť závisí
od zvaěšenia mikroskopu A. Pri použití objektívu so
zvačšením 35 X sme z 25 meraní určili &trednú chybu
jedného cielenia mc = ± 0,0007 mm, čo je postačujúce
pre naše účely.

Pred vlastným meraním bolo treba uvážit chybu
koincidencie stupníc odčitacieho mi kro skopu
komparátora B mk =± 0,0005 mm, ktorú udá-va
výrobca.

Až potom sme mohli pristúpit k samotnému mera-
niu priebehu stúpania závitu skrutky podla uvedeného
popisu. Stúpanie závitu sme merali v celom rozsahu
skrutky v oboch smeroch jej pohybu. Zaviedli sme
označenie:

písmeno T pre otáčanie skrutkou v smere hodino-
vých ručičiek (tj. z polohy pri +5 otáčkach do polohy
pri -5 otáčkach);

písmeno S pre opačný smer pohybu skrutky (obr.

písmeno A, B, 0, D, ktoré sa.vyskytuje v označení
tab. I, 2 a o~r. 6, označuje číslo merania.

Namerané hodnoty posunu skrutky, zodpoveda.
júceho otočeniu bubienka o konštantný interval í1 = 40
a, sú v tab. 1 a tab. 2 postupne pre smer T a S graficky
zobrazené na obr. 6, kde teoretické stúpanie závitu je
totožné s osou x a v smere osi y sú vynášané odchýlky
v mm od teoretického stúpania v meraných bodoch
deleného bubienka.

Z obr. 6 je na prvý pohrad zrejmé: meranie pri
pohybe v smere T je presnejšie ako v smere Sl Pri
pohybe skrutky v smere S vzniká chyba, ktorej povod
a vlastnosti preskúmame.

Pri určení chýb mikrometrickej skrutky ide hlavne
o určenie periodickej a postupnej chyby. Pre·
tože postupnou chybou je vlastne odlišné stúpanie
závitu od teoretického (udávaného), na jej určenie
staěí vypočítat vyrovnávaciu priamku odchýlok '1/
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vzMadom na polohy bubienka x. Z obr. 6 vidieť, že
postupná chyba u tohto sklonomeru existuje a je daná
sklonom vyrovnávacej priamky vzhfadom k osi x.
V našom prípade by táto priamka prechádzala počiat-
kom súradníc a koncovým bodom 4. merania DT.
Teda vefkosť postupnej chyby pre celý merací rozsah
skrutky je + 0,02 mm.

Periodickú chybu 'T& stúpania závitu určíme nume~
ricky z hodnót tab. 1a 2. Pri zisteli periodickej chyby
premeriame vefkosť konštantného intervalu i1 = 40
dielkov d rovnomerne po obvode celého bubienka.
Výpočet je vykonaný v úprave Rydberga [81 podfa
ktorej je i1 volené tak, aby jeho n-násobok sa. rovnal
lc otáčkam skrutky R:

m.d =k.R,

pričom í1= : R, R = 100 d, m = 5, lc= 2. (3.1)

Hodnoty merania skúšaného i-Mho intervalu d (sú
hodnoty posledných st1pcov tab. 1a 2) označíme Mi.
Ku každej Mi existuje zodpovedajúca chyba Lli, po-
mocou ktorej vyjadríme periodickú chybu 'T&i s indexom
i, označujúcim príslušné čítanie bubienka.

Výsledkom úprav je vzťah
1 .

'T&o = 6 (Ll40 + 2Llso + 3Ll120 + 4L116o)' (3.2)

Pre ostatné hodnoty periodickej chyby dostaneme

'T&i+d = 'T&i + Lli

pre i, i = o; 40; 80; 120. (3.3)

Výpočet podfa tejto met6dy pre smery T a S je v tab. 4
a tab. 5. Potvrdil existenciu periodickej chyby pri
merali v smere S. Pri merali v smere T periodičnosť
nebola preukázaná. Vyplýva z toho záver:

Obr. 6. Graf priebehu skrutkovice
(Sklonomer Č. 3006)

Chyba, ktorá pósobí pri merali skrutkou v smere
S, pósobí periodicky a dosahuje max. hodnót rádove
0,01 mm. Z toho, že chyba Silo objavuje iba v jednom
smere pohybu skrutkou, je zrejmé, že túto chybu ne-
spÓsobuje tvar závitu skrutky alebo matky. Pričina
teda móže byť jedine v systéme spojenia bubienok-
skrutka, alebo v účinku tohto systému na mrtvy chod
skrutky. Obe chyby preskúšame obvyklou skúškou
mitvého chodu.

Rozdiel čítali nastavenia dielka bubienka v oboch
smeroch dá hodnotu hfadanej chyby. Merané hodnoty
mftveho chodu v tab. 3 sme získali takto: určitý dielik
stupnice skrutky sklonomera sme nastavili v smere S
a komparátorom sme zmerali polohu bodu K (obr. 3).
Potom sme ten istý dielik nastavili z opačného smeru T
a opať sme komparátorom zmerali polohu bodu K.
Rozdiel oboch polóh dal uvažOvanú chybu. Vidíme, že
periodická chyba stúpania závitu skrutky dosahuje
hodnoty v rámci tejto chyby systému spojenia a je nim
zapríčinená. Uvedenými meraniami sme zistili chyby
skrutky.

A) Os libely pri koincidencii oboch koncov bubliny leží
v horizontálnej rovine, do ktorej sme ju museli priviesť
zmenou jej uhla náklonu {3pomocou mikrometrickej
skrutky (obr. 2). Zaujíma nás, s akou presnosťou
doWe libela túto rovinu za.istit. V odst. 1a 2 bolo

povedané, že ide o 4" libelu s koincidenčným systémom
pozorovania.

Výsledná chyba koincidencie závisí od citlivosti
libely. Pokiaf sa nemení citlivosť. libely podfa polohy
bubliny, zmena vefkosti bubliny mimo priebehu mera-
nia neovplyvní presnosť merania. Kvóli vzájomnej
kontrole sa skúškami určila zvlášť citlivosť a zvlášť
presnosť koincidencie. Obidve skúšky sme robili na
libelomeri Astronomicko-geodetického observat6ria
SVŠT, ktorý má presnú skrutku s indikátorem o mož.
nosti odčítania 0,1 n.

B) Určenie citlivosti libely sklonomeru
sme robili tak, že pomocou skrutky libelomeru sme
vychýlili libelu o konštantný uhol a optickým mikro·
metrom sme odmerali vefkosť výchylky favého a pra.
vého konca bubliny. Výsledky merania sú v tab. 6.

Pre každú polohu bubliny pri čítali Mi skrutky
libelomeru možno potom podfa [4] písať nasledujúcu
rovnicu opráv:

kde A - vzdialenosť "stredu" bubliny od nulovej po·
lohy "stupnice" (tj. čítaní bubienka opt.
mikrometra) pri počiatočnej polohe skrutky
libelomeru Mo,

B - má ten istý význam ako A pri polohe skrut-
ky libelomeru Mi,

CI - oprava
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n

1

8krutka Komparátor Ro:tdle1
otáčky As(mm) 1/10000 mm

1 -5,00 138,4650 4083
2 -4,60 138,0567 3816
3 -4,20 137,6751 4157
4 -3,80 137,2594 3936
5 -3,40 136,8658 4013
6 -3,00 136,4645 4055
7 -2,60 136,0590 3881
8 -2,40 135,6709 4090
9 -1,80 135,2619 3994
10 -1,40 134,8625 3956
11 -1,00 134,4669 4041
12 -0,60 134,0628 3907
13 -0,20 133,6721 4086
14 0,20 133,2635 4003
15 0,60 132,8632 3974
16 1,00 132,4668 4030
17 1,40 132,0638 3890
18 1,80 131,6748 4055
19 2,20 131,2693 4038
20 2,60 130,8655 3941
21 3,00 130,4714 4041
22 3,40 130,0673 3863
23 3,80 129,6810 4105
24 4,20 129,2705 3983
25 4,60 128,8722 3946
26 5,00 128,4776

Yi - absolútne členy (majú hodnotu lr--p podla
príkla.du z tab. 7 a I; hodnota x a Y je redu-
kovaná na O).

Pre hodnotu B platí:

q
B=-,,-,

!l
2

kde q - uhlová hodnota najmenšieho dielka skrutky
libelomeru,

!l// - hradaná citlivost libely.

Z rovníc opráv bežným sposobom zostavíme nor-
máJne rovnice [1]. Označme Mi - Mo = x. Potom
vypočítame neznáme A, B z normálnych rovníc, ne-
známe A, B dosadíme do rovníc opmv a z nich vypo-
čítame opravy. Výpočet je v tab. 7, 8. Pomocou vypo-
čítanej hodnoty B určíme citlivosť libely !l/l a. jej
strednú chybu mp" pre q = 2/1

/I 2q 4/1 4//
!l =B = B' mp" = ±Jj2mB, (4.4)

ČD dáva. pre príkl. z tab. 8, 7:

!l// =~3,8'1, mp" -= ± 0,2// ,

!l// = 4,3//, mp' = ± 0,3" .

Vypočítaná hodnota citlivosti potvrdila, že za.
citlivosť možeme prijať hodnotu 4". Presnosť určenia.
citlivosti je pomerne malá.. Vyplýva to z chýb z malej
meracej oblasti a z chýb, vznikajúcich pri rovnomernej,
malej zmene sklonu, ktorépublikoval Drodofsky v [2].

C) Určenú citlivosť možeme skontrolovať zistením
presnosti koincidencie. Meranie spočívalo v pri-

vádzaní bubliny do koincidencie mikrometrickou
skrutkou libelomeru, vždy v jednom a tom smere.

Podla. vzťahov v [2] po koincidencii vo:fným okom
vyčkáme 20 sekúnd a až potom zapíšeme čítanie
skrutky, keď koincidencia zostala zachovaná. Z vý-
sledkov merania vyplýva, že presnosť koincidencie je
daná strednou chybou koincidencie mk = ± 0,4/1 .

!Ji;~Reinhertz počíta chybu odčítania bubliny v lubo-
vofnom jej postavení vzťahom [2]:

ma = ± 0,20. V!l/l , (4.5)

čo je pre náš prípad 0,4//. Predpokladajme, že presnosť
odhadu koincidencie vo:fným okom je 0,2 mm. Potom
chyba z odhadu koincidencie je mod = 0,411

•

Vidíme, že platí

ma = mod = mk = ± 0,4/1 . (4.6)

Podla 2. odseku odpovedá tejto uhlovej hodnote 0,411

posun 1/10 d mikrometrickej skrutky. Vyplýva z toho,
že libela svojou presnosťou vyhovuje pre daný prístroj.

Dotera.z boli popísané skúšky presnosti jednotlivých
elementov prístroja, ~toré sú prameňom chýb. Vefkosti
týchto chýb sme určili a ich kompozícia by mala dať
výslednú chybu merania.

Aby Ba zistilo, či pri meraní nepristupujú k takto
určeným chybám ďalšie, vyplývajúce z vplyvu vonkaj-
šieho prostredia, alebo či doteraz uvažované chyby,
ktorých velkosti neholo možné merať, nemajú na
meranie náhodou rozhodujúci vplyv, porovnáme vý-
sledky sÚČ80snýchmeraní tých istých prevýšení sklono-
merom a nivelačným prístrojom Salmoiraghi.

n Skrutka Komparátor Rozdle1
otáčky BT (mm) 1/10000=

1 -5,00 138,4830 3995
2 -4,60 138,0835 3995
3 -4,20 137,6840 4002
4 -3,80 137,2838 3928
5 -3,40 136,8910 4049
6 -3,00 136,4861 4006
7 -2,60 136,0855 4002
8 ~2,20 135,6853 3980
9 ,-1,80 135,2873 3975
10 -1,40 134,8898 3998
11 -1,00 134,4900 4037
12 -0,60 134,0863 3973
13 ---:0,20 133,6890 3995
14 0,20 133,2895 3987
15 0,60 132,8908 3986
16 1,00 132,4922 4017
17 1,40 132,0905 3957
18 1,80 131,6948 3995
19 2,20 131,6948 4030
20 2,60 131,2953 3971
21 3,00 130,8923 4032
22 3,40 130,4952 3966
23 3,80 129,6964 3980
24 4,20 129,2984 4028
25 4,60 128,8956 3943
26 5,00 128,5013
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Sk1Íška systému bubienok-skrutka (=)

I
-420d

I
-220d

n
I IzIava sprava zIava sprava

1 137 135
7004 6875 6996 6869

2 6983 6852 7012 6869
3 6875 6847 7000 6851
4 6992 6844 7003 6863
5 7006 6853 7022 6853
6 7005 6858 7007 6867
7 7005 6846 7014 6883
8 6948 6841 7015 6864
9 6901 6845 71)03 6859
10 6975 6843 7012 6856
11 6884 6854 1: 1:12 6945 6849 - = 7010 - = 686313 6985 6840 n n
14 6986 6848
15 6994 6854
16 6989 6839
17 6973 6854
18 6948 6841
19 6987 6833

E= 6962 E = 684620 6954 6839
21 6975 6839 n n
22 6913 6836
23 6895 6843
24 6954 6837 I

Ot n Mi .di Smer S "i

5 1 3946 42 -13
2 3983 5 LIlO 5 29
3 4105 -117 2L180-234 34
4 3863 125 3L1120 375 -83

3 5 4042 -53 4L1m-212 42
1:- 3988 50 5no -66n

3 1 3941 50 -6
2 4038 -47 LI40 -47 44
3 4055 -64 2L180-128 -3
4 3980 101 3L1120 303 -67

1 5 4030 -39 4L118O-156 34
1:- 3991 5no -28n .

1 1 3974 28 -8
2 4003 -1 LIlO -1 20
3 4086 -84 2L180-168 19
4 3907 95 3L1120 285 -65

-1 5 4041 -39 4L1m-156 30
1:- 4002 5no -40n

-1 1 3956 39
I

-15
2 3994 1 Ll40 1 24
3 4090 -95 2L180~190 25
4 3881 104 3L1190 312 -70

-3 5 4055 -50 4L1180-200 34
1:
- 3995 5no -77n

-3 1 4013 -,-12 -5
2 3936 65 LIlO 65 -17
3 4157 -,156 2L180-316 48
4 3816 158 3L1120 555 -106

-5 5 4083 -83 4L1180-332 7.9

Ot n Mi Ll
i I Smer T I "'i

5 1 3943 47 -23
2 4028 -38 LIlO-38 24
3 3980 10 2L180 20 -14
4 3966 24 3L1120 72 10

3 5 4032 -42 4L1180-168 34
3990 5no -114

3 1 3971 23 -4
2 4030 -36 LIlO-36 19
3 3995 -1 2L180 -2 -17
4 3957 37 3L1120 111 -18

1 5 4017 -23 4L1180-92 29
3994 5no -19

1 1 3986 10 -17
2 3987 9 LIlO 9 -7
3 3995 1 2L180 2 2
4 3973 23 3L1120 69 3

-1 5 4037 -41 4L1m-164 26

1

3996 5no -84

-1 1 3953 26 -25
2 3975 9 LIlO 9 1
3 3980 4 2L180 8 10
4 4002 -18 3L1120-54 14

-3 5 4006 -22 4L1180-88 -4
3984 5no -125

-3 1 4049 -55 8
2 3928 66 LIlO 66 -47
3 4002 -8 2L180 -16 19
4 3995 -1 3L1110 -3 11

-5 5 3995 -1 4L1180 -4 10

Prevýšenia sme mera,li medzi 3 výškovými znač-
kami, osadenými v masívnom múre, ktorých výšku
bolo možné meniť tak, aby sme využili celý merací
rozsah prístroja a aby obidve prevýšenia A, B mali
rovnakú hodnotu, a.le opačné znamienko. Meranie
spočívalo v opakovaní merania dvojíc prevýšení A, B
v obidvoch polohách prístroja, tj. v 1. polohe, zhodnej
s polohou na obr. 1 a v 2. polohe, ked otočíme prístroj
tak, že konce ramien si vymenia miesta. Po ukončení
merania štvorice AI, BI, BIl, AIl sme zmerali obe
prevýšenia dvakrá.t metódou presnej nivelácie prí-
strojom Autolivello.

Ukážka zápisníka pre sklonomer je v tab. 9.
Hodnoty náklonu LI .• " dostaneme vynásobením ve1kosti
náklonu v dielkoch skrutky d príslušuou uhlovou hod-
notou 4" pre 1 d, vypočítanou v 2. ods. tohto článku.
V nasledujúcom stfpci tabuTh:y prevedieme náklon L1't'''
na dfžkovú mieru podla vzťahu:

LI1'''LI .• [mm] = --II .Z [mm] (5.1)
(}

Celý meraný súbor obsahuje 262 meraných pre-
výšení A, B sklonomerom a 118 meraných prevýšení
A, B nivela.čným prístrojom Salmoira.ghi 5190. V tab.
10 sú aritmetické priemery meraných prevýšení A, B
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Meranle v amere T Meranie v amera S
Priemer

I I
čltante bubliny

I ' I I
čftanie bubliny

I
oboch merani akrutka akrutkamm čas examin. (mm) l-p čaa examln. (mm) l-p

mm mm
d lavá l I pravá p d lavá l I pravá p

3,05 1430 490 3,53 0,13 3,40 1540 490 3,52 0,81 2,71
1,90 42 510 3,38 0,50 2,88 37 510 2,62 1,70 0,97

-0,59 56 530 1,97 1,97 0,00 32 530 1,52 2,70 -1,18
-2,65 1503 550 1,22 2,75 -1,53 25 550 0,23 4,00 -3,77
-5,17 12 570 0,34 4,41 -4,74 15 570 0,60 5,00 -5,60

n I x
"
mm A+Bmm vmm

1 O 0,00 -0,456 . -0,456
2 2 1,15 1,648 0,498
3 4 3,64 3,752 0,112
4 6 5,75 5,856 0,106
5 8 8,22 7,960 -0,260

Xx= 20; Xx'= 120; XII= 18,76; XII'= 115,20; XXII= 117,12;
A= - ,,456; B= 1,052; mB = ± 0,067

sklonomerom a niveláciou, ich stredné chyby mnlv., mskl.
a zodpovedajúce rozdiely L1 medzi obomi metódami

počítané vždy pre celý deň. Stredné chyby mnlv. sme
vypoČíta.li z rozdielov dvojíc meraní a mskl. z opráv
k aritmetickému priemeru, vypočítanému zo všetkých
meraných hodnót počas 1 dňa, čo charakterizuje vnú.
tornú presnosť sklonomeru. Jej hodnota pre oba
smery T, S je mskl. = ± 0,015 mm. Skutočná presnosť
bude iná a určíme ju pomocou rozdielov L1 oboch
metód a zo strednej chyby nivelácie mniv .• Z tab. 10
vidíme, že meranie v praktických podmienkach po·
tvrdilo záver z laboratórnych skúšok skrutky (odst. 3):

a) meranie skrutkou v smere T je presnejšie ako
v opačnom smere S (všetky urovnania skrutkou sklono"
meru počnúc 6. IX. boli robené v smere S);

b) vnútorná presnosť merania sklonomera je vyš.
šia ako presnosť určenia prevýšenia niveláciou; pre
stredné chyby mskl. a mniv. platí: mskl. < mmv.•

:l vykonaného výpočtu vyplýva

str{dný kvadratický rozdiel oboch met6d m", =
= ± 0,)4 mm pre Rtner T, m", = ± 0,14 mm pre oba
smery; (5.3)

stredná chyba nivelácie, určená zo 113 rozdielov
dvojíc meraní d

1 1{1ddf
mnlv. ="2 V -m = ± 0,075mm.

r-:l x I "
mm I A+Bmm I vmm

1 J O 0,00 -0,583 -0,583
2 2 1,26 1,273 0,013
3 4 2,60 3,129 0,529
4 6 4,33 4,985 0,655
5 8 6,87 6,841 -0,029
6 10 9,28 8,697 -0,583

Xx = 30; Tx' = 220; XII = 24,34; XlJ' = 160,411; XXII= 186,66;
A = -0,583; B = 0,928; mB - ±O,071

Presnosť koincidencie je daná strednou chybou.
U ostatných chýb poznáme hodnoty, ktoré móžu
chyby nadobúdať. Predpokladajme, že chyby majú
rovnomerné rozdelenie pravdepodobností. Stredná
kvadratická odchýlka m, v takomto rozdelení je daná
známym vzťahom [9]:

m, = h
V

_' 0,29.11"
2. 3

kde li, je interval všetkých možných hodnót chýb.
PodIa predpokladu (3.5) je verkosť periodickej chyby
funkčne závislá od polohy bubienka skrutky d:

kde A, je amplitúda, ktorú vypočíta,me vystredenim
všetkých maximálnych hodnót argumentu 1X ta.buliek
typu tab. 5 pre smer S. Predpokladáme, že argument 1X

vo vzťahu (5.7) má opať rovnomerné rozdelenie pravde.
podobností, tj. všetky číta.nia deleného bubienka.
skrutky sklonomeru Sil. móžu vyskytnúť s rovnakou
pravdepodobnosťou. Strednú chybu periodického vply.
vn móžme potom určiť zo vzťahu pre stredné hodnoty
funkcie náhodných premenných [9]:
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Cttanie (0,1 dl
Ctslo

Zák. poloha Clas celé mikrometer X II-I AT" <lTmmtOC 0,1 d cl_ 0,1 d <l

+ I - 1- -I -
A I 1120 O 564 1152 24 2304 1,117

121 II O 588-- -- - -
+28,9° B I O 519 1011 27 2022 0,961

II O 492-- --
A I 1440 4 ' 945 9976 86 19952 9,676

132 II 5 031--
+23,8° B I 4 907 9717 97 19434 9,425

II 1458 4 810

pre náhodnú chybu pohybu skrutky V amere T:
mT =± 0,0039 mm

pre periodickú chybu pohybu skrutky v smere S
podla. (5.S):

_ ± A, _ ± O,OOSmm _ ± 0011m.- V2" - V2 - , mm

·pre chybu priečneho urovna.nia. podla. (2.1) a podIa.
(5.6):

n'&t = ± 0,29.0,005 mm = ± 0,0014 mm.

Takto sú v mm výsledného prevýšenia ramien
sk1onomeru vyjadrené chyby jednotlivých elementov.
Pre celkovú chybu mskL za predpok1adu nezávislosti
všetkých chýb platí

pre oba, smery pohybu S, T.

Strednú chybu sklonomeru m:kI., vypočítanú z chýb
jednotlivých elementov, už mažeme porovnať s mskl.,

určenou z rozdielu 2 metód. Rozdiel medzi nimi uka-
zuje, že pri merani pasobia ešte ďalšie vplyvy. Ak po·
rovnáme m:kl. zo vztahu (5.9) so strednou chybou mskl.'
ktorá je vypočítaná z meraných prevýšeni sklonome·
rom, a cha.rakterizuje vnútornú presnosť, zistíme, že sú
zhodné!

Z toho vyplýva, že ďalšie chyby vznikajú pri po-
staveni sk1onomeru na meracie značky a nie v sklono-
meri samotnom. V ods. 2 sme v bode 5 spomfnali, že
kónický tvar dosadnej plošky na polgu1ovú značku
maže spósobiť dokonca hrubé chyby (až 0,22 mm).
Tejto chybe zabraňujeme starostlivým na,sa,dením pri.
stroj a, na, mera,cie značky, prip. slabým poklepanim na
dosa,dnú plošku pred začiatkom koincidencie.

Náhodné chyby z postavenia pristroja na značky
však 21ostá.vajú. Presvedčime Sil. o tom aj z rozdielu
číta,nia, skrutky medzi 1. a, 2. polohou <5, ktorý rastie

s ve:rkoaťou prevýšenia,. Porovnanim rozdielov oboch
metód LI z tab. 9 s rozdielmi 1. a 2. polohy zistime, že
ve:rkosť d je závislá od týchto rozdielov LI. Rozdiely d
by mali byť v medziach presnosti rovnaké pre každú
ve:rkosť prevýšenia. Meranie ukazuje, že rozdiely d sa
nemenia v rámci merania jedného a toho istého pre-
výšenia, ale sú systematicky odlišné od rozdielov 15 pri
inej velkosti prevýšenia. Rozdiely dosahujú ma,ximálnu
hodnotu ± 0,150 mm pri meranom maximálnom pre.
výšení ± 10 mm.

~"l
•.. I

Dátum \lil " to=
'S S <l1il
"" o

1> <l • l:l

~
;a"l :;2~ .l: o .
~ nt ...• .. ~I'!~ ""Zl'! Il::'! I>l

9. XI. 0,19 -5,64 -5,73 0,04 0,09 B
16. XI. 0,06 -8,30 8,33 0,01 0,03 B
19. XI. 0,02 -3,72 -3,79 0,01 7 B
26. XI. -3,45 -3,46 0,02 1 B
7. VII. 0,01 -2,37 -2,46 0,02 9 B

0,02 -0,04 -0,07 0,004 3 A
8. VII. 0,05 -2,26 -2,29 0,027 6 B
9. VII. 0,03 -8,44 -8,34 0,007 10 A

0,04 8,42 8,32 0,014 10 B
10. VII. 0,04 -6,46 -6,35 0,004 11 A

0,02 6,30 6,22 0,004 8 B
12. VII. 0,02 -4,58 -4,47 0,012 11 A

0,06 4,26 4,24 0,008 2 B
15. VII. -2,24 -2,33 0,009 9 A

0,05 2,32 2,30 0,006 2 B
16. VII. 0,04 1,07 -1,12 0,029 5 A

0,11 0,85 0,92 ,0,01 -12 B
21. VII. 0,03 -'-9,71 -9,67 0,013 -4 A

0,03 9,48 9,42 0,011 6-B
22. VII. 0,03 -9,76 -9,72 0,012 -4 A

0,01 9,35 9,29 0,014 6 B
23. VII. 0,03 -1,31 -1,29 0,029 -2 A

0,02 1,15 1,19 0,004 -4 B
24. VII. 0,06 -1,26 -1,29 0,005 -1 A

0,05 0,95 1,04 0,004 -9 B
6. IX.· 0,04 -9,55 -9,39 0,006 -16 A

0,04 8,84 8,76 0,016 8 B
7. IX.· 0,08 -6,39 -6,11 0,031 -28 A

0,03 6,03 5,90 0,020 13 B
0,04 -3,73 -3,57 0,027 -16 A
0,06 3,54 3,39 0,010 15 B

8. IX.· 0,08 -1,19 -1,12 0,005 -7 A
0,06 1;00 -0,83 0,003 17 B

9. IX.· 0,02 -8,28 -7,96 0,081 -32 A
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Fajnor, S.: Anal!íza presnosti libelového sklonomera
VOIS-Metra

Nakoniec porovnáme mskL = ± 0,124 mm vypo-
číta.nú podla. (5.5) pre oba. smery s výsledka.mi la.bora.-
tórnych skúšok. Na.jprv vypočíta.me vplyv vyšetrova..
ných chýb na. výslednú strednú chybu, ktorú ozna.číme
m:i.l.. Pojde o vplyv chýb, uvedených v 2. odseku.

Ak predpokla.dáme, že prevýšenie može na.do-
búdať Yubovomú hodnotu v rámci rozsa.hu sklonomeru
± 10 mm, možeme na. výpočet strednej kva.dra.tickej
chyby m" aplikova.ť vzťa.h (5.6)

m" =± 0,150 mm.0,29 = ± 0,043 mm

a z nezávislosti m", a.zložiek chyby m:i.l. vyplýva

m:i.l. = ± Vm:~.+m~=± 0,046 mm. (5.10)

Táto hodnota. sa.blíži k hodnote mBkl. určenej z rozdielu
obooh metód podla (5.5).

Záverom možno povedať, že v týohto skúškaoh sklono.
mer dosiahol rovnakú presn08ť a,koje presnosť zodpove-
dajúoej nivela.čnej met6dy. Ako uka.zujú ohara.kteris-
tiky mBkl. a. m:i.l., táto presnosť by mohla. byť ďa.leko

vyššia., keby sa.podarilo odstrániť vplyv ohýb postave.
nia sklonomeru na meracie značky. Na ďalšie zvýšenie
presnosti je treba. pohybovať skrutkou len v 1 smere -
T (obr. 3), tj. proti smeru posobenia prítlačnej pružiny.
Predpokladaný rozbor ukazuje, že by táto konštrukcia
sklonomeru umožňovala dosiahnuť presnosť stotiny
mm v určeni meraného prevýšenia.. Nakoniec sa vzťah-
mi (5.5), (5.9), a (5.10) podarilo dokázať správnost
predpokladov o účinku jednotlivých zložiek prístroja.
na výslednú presnosť merania.

Llteratúra:
[l) Bohm, J.: Vyrovnávací počet, SNTL, Praha 1964.
[21 Drodofsky, O.: Libellen mit Anzeige durch Gasblasen, Deut-

sche Geodetische Komision, Reihe C, Heft 12, Miinchen 1936.
[3) Hugenberger, O.: Talsperren Meeetechnik, 1951-
[4] Krasovskíj - Danilov: Rukovodetvo po vyešej geodezii,

GUGSK Moekva 1938.
[5] Marčák, P.: Určovanie relatívnych zvielých poeunov stavieb,

(dosial nepublikované).
[61 Szymoňsky, J.: Instrumentoznawetwo geodezyjne, Paňetwo'

we wydawnictwo kartograftozne, Warezawa 1954.
[7] Wanaoh, O.: Untereuchungen von Sekundenlibellen, Zeit·

schrift fůr Instrumentenkunde 1926.
[8] Wepetahl, O.: ůber Untersuchung von Mikrometerechrauben,

Zeitechrift fiir Inetrumentenkunde 1881-
[9] Fisz, M.: Rachunek pravdopodobienetwa i etatyetyka mate-

matyczna, Paňstwowe wydawnictwo naukowe, Warezawa 1956.

Lektoroval: Doc. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc,
FS ČVUT Praha

Řízeni st'edisek geodézie
a hmotná zainteresovanost pracovníků

Ing. Karel Maxmilián,
lJsti'ednf správa geodézie a kartografie,

Praha

Střediska geodézie (SG). v okresích jsou od 1. led-
na 1968 organizačně začleněna do nově vytvoře-
ných oblastních ústavfi geodézie (OÚG), jež hospo-
daří podle zásad příspěvkových organizací. Tím, že
byla do těchto organizací začlfměna SG vždy z ně-
kolika bývalých ústavfi geodézie a kartognfie
v krajích, není jednoduché sjednotit formy řízení
a zásady hmotné zainteresovanosti a překlenout
tím vžité rozdílnosti, resp. specifičnosti dílčích
procesfi řízení z jednotlivých krajfi. Období devíti
měsícfi je poměrně krátké i pro komplexní zhod-
nocení pfisobnosti závaznýchúkolfi a limitfi stano-
vených oblastním ústavfim Ústřední správou geodé-
zie a kartogl1afie (ÚSGK) v prováděcích plánech
na r. 1968. Proto ani přehled a rozbor otázek řízeni
SG nebude vyčerpávající, ale poukáže jen na zá-
kladní rozdíly, příp. rozpory a nedostatky s před-
pokladem, že navržené náměty budou dále konsul-
továny s oblastními ústavy geodézie i přímo s pra-
covníky některých SG.

1. Současné podminky a uplatněné zlsady pro
plněni hlavnich úkolů SG

SG jsou orgány ÚSGK, jež zajišťují v okresích jed-
nak celospolečenské zájmy na úseku evidence ne-
movitostí (EN), a pak uspokojují konkrétní poža-
davky občanfi, národních výborfi a SOCialistických
organizací na rfizné geodetické práce menšího roz-
sahu.

1.1. H I a v n í ú k o 1Y SG
Pracovní program SG se v zásadě člení na dvě sku-
piny prací s ohledem na zpfisob krytí vynaložených
nákladfi: práce příspěvkového charakteru a práce
za úplatu.

Práce pří s P ě v k o v é h o c h a r a k t e r u se
provádějí ve státním zájmu, nejsou oceněny
ceníkem a vynaložené náklady se kryjí příspěv-
kem na provoz ze státního rozpočtu. Běžn'ěje tře-
ba všemi SG na tomto pracovním úseku zajišfovat
podle současně platné praxe:

a) pravidelně vyšetřovat a každoročně prová-
dět v operátech EN všechny ohlášené a jinak zná-
mé změny týkající se zápisfi vEN;

b) vždy v průběhu pěti let přezkoumat soulad
EN se skutečným stavem na území celé obce.;

c) novoměřické mapy (systém JTSK), technic-
kohospodářské i k jinému účelu vyhotovené mapy
v měř. 1: 1000 (1: 2000, 1: 5000) převmté a poUži-
vané jako mapový operát EN, udržovat každoročně
v souladu se skutečným stavem zaměřením a zobra-
zením všech známých změn;

d) soustavně zakládat evidenci právních vztahfi
k nemovitostem jednak na podkladě doručovaných
právních listin (zápis provést vždy do 60 dnfi) , a
pak postupně ve vybraných obcích založit kom-
plexní EN vyšetřením a zapsáním právních vztahfi
dosud neevidovaných;

e) před komplexním zakládáním evidence práv-
ních vztahfi provést vždy dl1slednou komplexní
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údržbu mapových operátu EN se zaměřením všech
zjištěných změn i v místních trattch.

Práce z a ú p I a t u se provádějí vždy na pod-
kladě objednávky nebo hospodářské smlouvy a
účtují se podle platného ceníku geodetických a
kartografických pracL Vynaložené náklady jsou
tedy kryty z příjmu od zákazníka. Na tomto úseku
je nezbytné zabezpečovat:

a) vyhotovování geometrických plánu v nej-
kratších možných termínech (u plánu pro indivi-
duální výstavbu dosáhnout zkrácení až na 3 mě-
síce),

b) běžně provádět výpisy, opisy a kopie z ope-
rátů EN,

c) operativně vyřizovat i požadavky na riizné
geodetické práce menšího rozsahu.
1.2. U k a z a tel é pro vád ě c í h o P lán u (n a
r. 1968) a zd roj pří j m ů o b l,a s t n í c h úst a-
vii geodézie
ÚSGK usměrňuje činnost DÚG stanovením závaz-
ných úkolů a limitii, z nichž vyjímám jen ty, které
úzce souvisí s činností SG:

Ukazatel
a) Mzdový fond (horní limit)
b) Komplexní údržba EN - práce

v poli (dolní limit)
c) Komplexní údržba EN - zobraz.

a výpočet. práce (dolní limit)
d) Práce SG příspěvkového

chamkteru (dolní limit}
e) Příspěvek na provoz

(závazný údaj)
f) Tržby za geodetické a karto-

grafické práce (dolní limit) tis. Kčs
Poskytnutí příspěvku na provoz je vázáno pod-

mínkami:
g) zapsání všech vyšetřených a zaměřených změn,

ohlášených a jinak známých do konce listopa-
du, do výkazii (záznamii) změn do konce běžné-
ho roku a provedení zobrazovacích a výpočet-
ních prací do 31. března náslepujícího roku,

h j včasné předložení výsledkii sum'arizace sektoro-
vých přehledii o plochách kultur, sumarizace
úhrnných hodnot druhů pozemku (kultur) a'su-
marizace údajii evidence chmelnic ve stanove-
ných termínech,

i) dodržení lhúty 60 dnů k zápisu právních listin
do výkazu změn· a listů vlastnictví.

j) plnění ostatních programových úkolů SG (ze-
jména dodržení programované kapacity na pří-
spěvkové práce).
Další podmínkou je splnění komplexní údržby

EN ve smyslu závazného úkolu uvedeného 'ad bJ,
c). Při nesplnění některé podmínky se výplata pří-
spěvku pozastaví do té doby, npž budou všechny
úkoly splněny. Činnost SG je tedy ze strany ÚSGK
usměrňována celkem deseti konkrétními ukazateli
nebo podmínkami, z nichž DÚG prakticky všechny,
až na příspěvek na provoz [písmo e)], přenášejí na
jednotl1vá SG.

Výsledky činnosti DÚG jsou čtvrtletně hláše-
ny Ústřední správě na čtyřech výkazech a podá-
ních:

a) Měř VP 2-04 - s údaji pro Státní statistický
úřad (celkový rozsah prací za úplatu a příspěvko-
vých, počty pracovníkť't, mzdový fond),

Měrná jednotka
tis. Kčs

*) Skutečných hodin práce inženýrsko-tech-
nických pracovníků.

b) Měř (fiSGK) 2-04 - s údaji pro evidenci a
['ozbory ÚSGK (skutečné hodiny a Kčs podle druhu
prací, měrné jednotky při zakládání evidence vlast-
nických vztahu k nemovitostem, výkaz o vyřizování
geometrických plánů),

c) Zádost o poskytnutí příspěvku na provoz -
s údaji o plnění podmínek pro přiznání příspěvku
na provoz a k vedení celkových přehledu o postu-
pu prací v komplexní údržbě a zakládání EN,

d) Hlášení o provedení prací v úkolu 901*)
(údaje měl'. jednotek a SH ITP i pomocných dělní-
ků [PO) v členění na základní operace údržby EN,
k srovnatelnosti celkového výkonu na kapacitně
nejrozsáhlejším úkolu SG).

Základním podkladem pro sestavení uvedených
výkazťl na DÚG jsou "Hlášení o provedení prací"
zasílaná středisky geodézie na jednotném formulá-
rJ, s nezbytným komentářem.

Finančními zdroji pro krytt náklad'O. DÚG jsou
jednak tržby z prací prováděných středisky geo-
dézie za úplatu, a pak prostředky z příspěvku na
provoz, poskytovaného ÚSGK ze státního rozpočtu.
Plánovaný příspěvek na provoz (jeho hodnota je
dána rozdllem celkových nákladu a souhrnem plá-
novaných tržeb) nelze zvyšovat. Zdrojem k zlepše-
ní celkového hospodářského výsledku muže tedy
být pouze překročení plánovaných tržeb a úspora
vlastních nákladů.

Mzdový fond byl propočten podle metodiky do-
hodnuté zástupci ÚSGK a všech OÚG v návaznosti
na skupiny pracovníkii:

pracovníci schváleného správního aparátu a ve-
doucí pracovníci SG,
přímovýrobní pracovníci (přepočtený stav) pro-
gramovaní na příspěvkové práce,
zbývající pracovníci do výše delimitované sku-
tečnosti z roku 1967.
Souhrn propočtených položek tvoří horní limit

mzdového fondu, který má každý OOG zajištěn při
dodržení základních ukazatelů prováděcího plánu.
K podchycení iniciativy pmcovník'O. SG při zabezpe-
čování objednávek, zejména na geometrické plány,
byl povolen ústav'O.mOstřední správou přepočet li-
mitu mzdového fondu z ročních tržeb, přesahujících
závazný dolní limit stanovený rozpisem [viz pís-
menof)]. Obdobně však, při nesplnění rozepsaného
ročního objemu tržeb se limit MF stejným zp'O.so-
bem snižuje. Překročení limitu mzdového fondu
hradí OOG z vlastních prostředkť't.
1.3. H mot n á z a i n tel' e s o van o s t v p r a x i
Základním motivem k podnícení iniciativy pracov-
níkiI k dosažení žádoucích pracovních výkon'O. a
současně též dobrých hospodářských výsledku je
osobní hmotná zainteresovanost.
Jde o zp'O.sobcelkového rozdělení mzdového fondu
v DOG na SG a pak přímo na pracovištích SG
o formy odměňování jednotl1vých pracovníkll SG.

1.31. Stanovení pracovního programu a fondu od-
měn pro 5G

DÚG stanoví pracovní program jednotlivým SG na
podkladě jejich komplexního návrhu, který nebývá
ze strany OOG příliš upravován. V tomto rozpise
si OOG zajišťUje splnění zejména závazných ulmza-
talů stanovených mu OSGK, podmínek pro přiznání
příspěvku na provoz [viz písmo a) až j)] a mimoto
ještě harmonogramem kooperační vztahy s jinými
organizacemi (Inženýrská geodézie, n. p., Karto-

• j Označení pro údržbu evidence nemovitosti.
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grnfie, n. p., apod.). Orientačně jsou rozepisovány
navíc přímé náklady (cestovné, základní materiál,
doprava).

V návaznosti na tyto rozpisy pracovního pro-
gramu SG se stanoví fondy odměn, jež představují
základní složku hmotné zainteresovanosti na SG.
Uplatněné formy nejsou na jednotlivých OÚG jed-
notné, ale lze charakterizovat jejich společné zá-
klady:

a) částky pro SG se stanoví předem (na rok,
nebo častěji na čtvrtletí) a není ponechána žádná
(nebo jen nepatrná) rezerva na uplatnění diference
mezi jednotlivými SG jako celky k hodnocení sku-
tečně dosaženého výkonu;

b) částky (příp. % sazby) na práce příspěvko-
vého charakteru se stanoví všem SG paušálně, bez
přihlédnutí k obtížnosti úkolu nebo progresi ve
spotřebě času na MJ;

c) částky (příp. % sazby) na práce za úplatu
jsou vesměs vyšší než u prací příspěvkových a di-
ferencují se podle plánované výnosnosti tržeb
(Kčs/1 SH ITP); při překračování plánu tržeb se
všem SG přiznává jednotný podíl z "nadfakturace";

d) na celoročních hospodářských výsledcích
OÚG nebyla až dosud jednotlivá SG konkrétně za-
interesována a podíly z pobídkového fondu odměn
jsou pro SG přiznávány paušálně bodovým propo-
čtem podle funkcí pracovníM; hospodářský výsle-
de~ jednotlivých SG není víibec sledován.

1.32. Sledování výkonu a zpl1sobyodmMování
u ;ednotlivých pracovnfkl1 na SG

Vedoucí SG rozepisuje úkoly na jednotlivé raj6ny
a skupinu EN. Vedoucí těchto útvaríi pak stanoví
konkrétní úkoly s termínem skončení jednotlivým
pracovníkíim. Plánovanou kapacitu na údržbu EN
však pouze odhadnou, porovnáním stanovené obce
s obdobnou, v níž již byly práce dříve provedeny.
Tím, že jediným zdrojem zvýšení částky na odmě-
ny u SG je "nadfakturace", je věnována maximál-
ní pozornost této sféře prací nejen výrobními lTP,
alp. i samotným vedoucím SG i raj6níi. Částky vy-
plácené jako podíl z tržeb přesahujících rozpis
fakturace jsou značné a v loňském roce tvořily ze-
jména na Slovensku podstatnou část z celkového
fondu odměn na SG.

Za splnění plánovaných úkolíi byli pracovníci
na SG odměňováni téměř výhradně až následně, na
podkladě zhodnocení vedoucím raj6nu nebo skupi-
ny. Šlo však většinou o hodnocení bez príikazných
podkladíi. V OÚG v Brně uplatňují v některých
případech zpíisob cílových prémií, vypsaných pra-
covníkovi předem za podmínky splnění konkrétní-
ho úkolu (údržba v obci X apod.) v daném termí-
UU. Ani tento zpíisob nepostihuje skutečnou prac-
nost úkolu.

Hmotná zainteresovanost na překračování tržeb
byla uplatňována vesměs odděleně od normálních
odměn (prémií), vyplácením stanoveného podílu
konkrétní faktury· za zakázku zpracovanou v rámci
"hmotné zainteresovanosti" individuálně určitým
pracovníkem, příp. skupinkou pracovníkil.. NEŠlo
téměř v žádném prípadě o dil.sledné tvořeni kolek-
tiVllího fondu zvýšených odměn, využívaného ve-
doucím SG k spravedlivému odměňování všech nej-
lepších pracovníkil. SG podle jejich skutečného vý-
konu bez ohledu, na kterém pracovním úseku plní
vzorně llkol·j.

1.4. R o z mís t ě n í p r a c o v n í k íi n a S G
Počty pracovníkil. a jejich kvalifikační skladba na
jednotlivých SG nejsou zcela úměrné úkolil.m spo-
jeným s EN a požadavkíim na geodetické práce
v okrese. Je to pozíistatek minulého období, kdy se
dil.sledně sledoval ríist počtu ITP a zvyšovánI jejich
kvalifikace u jednotlivých ústavíi geodézie a karto-
grafie' v krajích jako celku. Ve snaze dosáhnont
plánovaných čísel neobsazovala se jednotlivá SG
podle skutečné potřeby, ale došlo k nerovnoměrné-
mu zvyšování početních stavíi v okresích v!lvf.:m
ro.zných místních podmínek, v možnosti náboru nl)-
vých pracovníkil. ze škol jak odborných, tak vse-
obecněvzdělávacích. Neúměrnost početních stavil. se
dnes projevuje i v jednotlivých krajích a celých
oblastech. Orientační výpočty, navazující na měrné
jednotky a další kritéria, jež charakterizují jak
v EN, tak v pracích za úplatu rozsah úkolu v kraji
a celé oblasti, ukazují relativně nadměrné počty
lTP na SG v Čechách, proti stavu na Moravě a
Slovensku, kde se jeví potřeba počty ITP zvýšit.

2. Zásady pro dosažení maxim61ní efektivnosti pra-
cí na SG

Je třeba posoudit, zda výše uvedená praxe v systé-
mu uk,azatelil. a hmotné zainteresovanosti vede
OÚG a SG k plnění společensky nutných prací při
dodržení zásad rozumné hospodárnosti.

2.1. E f e k t i v n o s t p r a c í
Zásadou nové soustavy řízení našeho národního
hospodářství je uplatnění intenzívního rozvoje, tj.
plnění maximálních úkolil. při vynaložení minimál-
ních nákladil. odkrytím všech rezerv, v našem pří-
padě zejména ve využívání pracovní doby a zlep-
šení organizace prací. Cílem činnosti SG musí být
proto optimální zajištění údržby EN, zakládání evi-
dence vlastnických vztahil. a uspokojování požadav-
kil. obyvatelstva, národních výboril. a socialistických
organizací při dodržení zásad maximální h 1spodár-
nosti, tj. zvyšováním produktivity práce v obou
sférách činnosti (příspěvkové i za úplatu), omezo-
váním rozsahu kapacity na pracích, kde nelze srov-
návat výkon ve vhodných MJ (zejména sumarizač-
nf práce v EN) a snižováním nákladil., ovšem ne na
úkor vybavení SG, které zajišťuje perspektivně lep-
ší základnu pro činnost SG.

Jde především o vhodné využití iniciativy. a
zvýšeného pracovního výkonu i na pracích příspěv-
kového charakteru. Umožnit na SG regulaci kapacit
mezI oběma sférami prací podle skutečné potřeby
a faktického výkonu při kvalitním plnění všech
zásadních úkolil.. Omezovat nadměrnou přesčasovou
práci jednotlivcíi při vyřizování požadavktl objeJ-
navatelil. geodetických prací uvolňováním kapacit
a zvýšeným výkonem i na pracích příspěvJ<ových.
Usměrňovat soustavně vhodné rozmístění pracov-
níkil. na SG podle skutečné potřeby služeb geodézie
v okrese. Těmto cílil.m je nezbytné podřídil formy
hmotné zainteresovanosti i ukazatele plánu.

2.2. O pti m a li z a cep o čtu I T P
Pro plnění úkolil. nejsou zdaleka ve v.šech okresích
ani krajích shodné podmínky, zejména pokud jde
o početní stavy pracovníkil.. Práce za úplatu odčer-
pávají v jednotlivých krajích rozdílné procellto pra-
covníkil. SG a přitom intenzita jejich práce je též
velmi rt1zná. Pro práce pl'íspěvkové pak zbývá ně-
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Vyšetfování I Vyšetfování Zobrazovací Práce
bez měfení s měfením a výpočetní za úplatu Celkem

práce

útvar
... '" + o;;-+ó> .,. '" ..+ + .... +;tt- ••• .,. .. +t:'•.•+ o ." .".,. ... .,. .,. •• -;a •.•+ .,.++00 ~et •.•+ ~;t •.•+ ol ... '"... .,. ... ~'" ~ ....." ~...:"~:::.+ 00'" ~~ 00 ••• ~~ 00'" ~~ 00 ~:;+ ooS+

o •• ~- ---
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, .

1 .A 598,8 48,8 58,9 34,6 507,7 276,2 6845,3 247,8 8 010,7 607,4
2 B 527,0 38,1 43,1 25,6 541,3 294,7 7 178,0 204,8 8289,4 562,9
3 C 388,3 38,7 46,9 29,1 511,7 294,4 8 614,1 222,3 9 561,0 584,4--
4 Celkem (I'. 1 all 3) 1514,1 125,6 148,9 89,3 1560,7 865,3 22637,4 674,7 25 861,1 1754,7---
5 MJ/lSH 12,056 1,667 1,804 Xt.533,552 -4- = prům. MJ/1SH = k = 12,270

6 Red. koef. "r" I I I(k: 1'. 5) 1,0178. 7,3605 6,8016 0,3657

I Redukované MJ . IMJr/1SHI %

7 .A (I', 1 x "r") 609,4 433,5 3 453,2 2 503,3 6 999,4 11,52 93,9
8 B (1'.2 x "r") 536,4 317,2 3 681,7 2 625,0 7 160,3 12,72 103,7
9 C (1'. 3 x "r") 395,2 345,2 3 480,4 3 150,2 7 372,0 12,62 102,8
10 Celkem (1'.4 x "r") 1 541,0 1 096,0 10615,3 8278,5 21580,8 12,27 10,00

SH ze sl. 10 SH SG-SHúk. 913 % MJr/lSH upravený výkon % pofadí
OÚG sl. 12:13 x 100 (ze sl. 11) sl. 14 x 15

12 18 14 15 18 17

A 607,4 800,2 75,9 11,52 8,7 89,7 3
B 562,9 690,9 81,5 12,72 10,4 107,2 1

C 584,4 728,1 80,3 12,62 10,1 104,1 2

Celkem 1754,7 2219,2 79,1 12,27 9,7 100,0

12 parcely revidované v pfirodě
17 vyšettené pl'ípady změn
18 parcely se změnou
19 revidované evid. listy
14 zamětené pfípady změn

15 změněné a nově vzniklé parcely
21 body v polygan. pofadu
24 zobrazené pl'ípady změn
25 nově zobrazené parcely
36 počet parcel ve výkazu změn

kde relativně málo pracovníkii. Tímto stavem by
se měly DOG podrobně zabývat a pro každé SG
stanovit zásadní dlouhodobý směr pro l\:ádrovou
práci, s cílem dosáhnout optimálního počtu ITP i
jejich kvalifikační skladby. Při tom je nutné vzít
v úvahu, za předpokladu neměnného celkového po-
čiu pracovníkii, tendenci omezování současného
průměrného stavu v českých krajích, a naopak ne-
zbytnost mírného zvýšení pbčtii ITP některých SG
na Moravě a Slovensku.

2.3. S led o v á n í v Ý k o n ii n a S G
a zpiisoby hmotné zainteresovanosti
Způsob programování i vykazování prací u SG,
které se provádí na jednotném tiskopise ve smyslu
pokynii OSGK č. 129/1967/23-100 vyhovuje. V jed-
notlivých úkolech se sledují vhodné měrné jednot-
ky a skutečné hodiny ITP i PD, což umožňuje vzá-
jemné porovnávání výkonnosti jednotlivých pra·
covníků i různých SG. Této možnosti však není
v DÚG ani na SG vhodně využíváno. Vlivem enorm-
ní zainteresovanosti SG na plněni tržeb v posled-
ních dvou letech upadl zájem i u vedoucích SG
o sledování a zvyšování výkonnosti na údržbě EN
(úkol č. 901). Za prvé pololetr t. r. bylo dosa!eno

na tomto úkolu výkonu v průměru asi o 7 (Hl niž-
šího než v r. 1967 a proti r. 1966 byl pokles ještě
větší. K této skutečnosti je nezbytné přihlédnout
při úpravě forem odměňování. Na údržbu je věno-
váno více než 40 % celkové kapacity SG.

2.31. Rozpis odmi!n pro SG

Dosavadní způsob stanovení odměn (prémií), po-
psaný v odst. 1.31., má zásadní nedostatek v tom,
že nepřihlíží k rozdílné výkonnosti na pracích pří-
spěvkových a diferenciace se provádí prakticky jen
podle produktivity prací za úplatu a pak, že se
stanoví celá částka předem bez možnosti reálného
komplexního posouzení obtížnosti úkolu.

Mezi SG je třeba vyvolat přirozenou soutěž
k dosažení optimálních výsledkii v plnění obou
sfér činností jako celku a snahu k umístění na
předním místě mezi SG v rámci DOG. Bude vhodné
k tomu uplatnit následující zásady:

a) Z celkového fondu odměn pro SG na DOG
vyčlenit 30-40 % a tyto prostředky rozdělit před
sledovaným čtvrtletím jednotlivým SG, bez dife-
renciace průměrné částky na1 pracovníka, jako
cIlové préInie vázané podmínkou splněni .progra-
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mované fakturace, dokončení údržby EN v kon-
krétních obcích podle harmonogramu a zápisu
právních listin ve stanovené 60denní lhůtě.

b) Pro vedoucí SG vytvořit fond vedoucího
v hodnotě do 2 % z úhrnu základních platů pra-
covníků SG, k operativnímu odměňování za plnění
neodkladných drobných úkolů, kdykoli v průběhu
sledovaného obdobi.

c) Po skončení čtvrtletí rozdělit zbytek fondu
odměn, zvýšeného již přepočtem limitu mzdového
fondu při případném překročení plánovaných tržeb,
jednotlivým SG diferencovaně podle výkonu, kte-
rého dosáhla v plnění úkolu na údržbě EN (úkol
č. 901) a pracích za úplatu jako celklJ,. K tomu
účelu je třeba provést co nejobjektivnější výpočet,
jehož princip je patrný z tab. 1. Cílem je stanovit
pořadí zkoumaných útvarů podle dosaženého výko-
nu při dodržení požadované kvality prací. Výchozí
údaje na ř. 1 až 4 ve sl. 1 až 6 se převezmo?
z jednotného tiskopisu "Hlášení o provedení prací
v úkolu Č. 901 a ve sl. 7 a 8 z výkazu Měř (úSGK)
2-04. Údržba EN byla rozdělena do tří charakteris-
tických skupin výkonů (vyšetřování změn, zaměřo-
vání změn a práce zobrazovací s výpočetními) a
v nich byly evidované měrné jednotky vhodně slou-
čeny pro zjednodušení. výpočtu (číselné symboly
u MJ značí čísla sloupců v "Hlášení o provedení
prací"). Ze souhrnných údajů v ř. 4 se vypočtou
průměrné výkony na 1 SH (ř. 5) a z nich pak re-
dukční koeficienty k převedení MJ u všech zkouma-
ných útvarů na společný základ stejné jednotky
času. Takto redukované MJ mají pak stejnou váhu
a lze je sčítat. Tyto součty však k porovnání jed-
notlivých útvari\. nutno dělit vždy souhrnem SH ze
sl. 10, protože tato pracovní kapacita je vždy na·
vzájem rozdílná. Údaje ve sl. 11 již vyjadřují srov-
natelné dosažené výkony na sledovaných pracích.
K podpoření záměru omezit kapacity na pracích,
kde nelze srovnávat skutečný výkon ve vhodných
měrných jednotkách (viz odst. 2.1.), je vhodné vý-
sledky ze sl. 11 násobit procentem kapacity vyna-
ložené na sledované práce z celkového výrobního
časového fondu útvaru. Vylučujeme však z tohoto
propočtu kapacitu na zakládání evidence vlastnic-
kých vztahů (úkolč. 913), kterou není vhodné
krátit vzhledem k náročnosti tohoto úkolu a poža-
davku na nejlepší kvalitu práce. Hodnoty ve sl. 16
jsou rozhodné pro sestavení pořadí zkoumaných
útvarů a přiřazení diferencovaných částek na zvý-
šení cílových prémií přiznaných již před sledova-
ným obdobím [viz 2.31. písmo a)]. Výši odměn
(průměrnou částku na 1 pracovníka nebo % sazby)
lze diferencovat bud lineárně, podle dosaženého
pořadí, nebo úměrně percentuálním rozdílům ve vý-
konu, vyčísleným ve sl. 17 vzhledem k průměrnému
výkonu. Vždy je však třeba volit progresívní roz-
pětí v rozlišení celkové průměrné odměny na pra-
covníka u nejlepšího a nejhoršího útvaru. Souhrn-
né odměny, stanovené takto úměrně kvantitě prací,
bude nezbytné vhodnou měrou korigovat v odůvod-
něných případech na podkladě kvalitativního hod-
nocení úrovně prací a někdy i přihlédnout k spe-
cifickým podmínkám na některých SG prokazatel-
ně vybočujících z průměrnosti.

dl Obdobné měřítko nutno brát i pro stanove-
ní celoroční odměny pro vedoucí SG. Tady je však
nezbytné přihlédnout navíc k osobnímu hodnocení,
a přitom posoudit zejména lhůty vyřizování objed-
návek obyvatelstva a národních výborů na vyhoto-
vení geometrických plánů, úroveň uspořádání vše-
obecné dokumentace, kvalitu prací, péči o výchovu
pracovníkt't a plánovitý nábor pro doplňování jejich

stavu na SG, výsledky v získávání absolventii vše-
obecllěvzdělávacích škol pro odborné studium ze-
měměřického směru a podobně. Rozhodující část
celkové odměny vyplácet vedoucím SG zásadně až
za celoroční výsledky.

Uplatněním výše uvedených zásad bude spra-
vedlivě přihlédnuto k celkovému úsilí pracovníků
a vytvořeny podmínky k uvolňování kapacity vždy
pro práce v daném období nejpotřebnějši. Bude
ovšem nezbytné věnovat vykazování MJ v úkolu
Č. 901 zvýšenou pozornost, aby základní údaje byly
objektivním výchozím podkladem pro porovnávání
výkonů.

2.32. Odměňování pracovníků na pracovišti SG
Pro odměňování jednotlivci\ na SG nelze použít
spolehlivě jen matematický výpočet. Prováděné
práce jsou velmi rozmanité a je třeba přihlížet
k řadě specifických podmínek. Bude tady vždy hrát
rozhodUjící úlohu osobní hodnocení vedoucím ra-
jónu nebo skupiny EN, a vedoucím SG. Je však při-
tom nutno plně využívat údajů z pracovních vý-
kazů pracovníků a vzájemným porovnáváním je se-
stavovat do pořadí podle srovnatelných výkonů.
Lze při tom využít obdobného výpočtu jako v ta-
bulce 1, ovšem jen jako orientační pomůcky. Není
vhodné stanovit časové normativy, pro něž nejsou
spolehlivé podklady. Výhodnější je přesvědčit pra-
covníky prokazatelnou praxí o dodržování zásady:
kdo má nejvyšší výkon, je nejvíce odměněn. Rozho-
dující úlohu musí sehrát důsledná kontrola nejen
technické úrovně pracovních výsledků, ale i vy·
užívání pracovní doby. Jen tak lze zabránit nespra-
vedlivě vysokým odměnám za "nadfakturace", do-
sažené někdy bez mimořádného úsilí, v rámci běžné
pracovní doby na úkor plnění některých obtížněji
kontrolovatelných příspěvkových prací. Je nutno
stejnou mírou ocenit při kvalitním splnění úkolu
úsporu kapacity na příspěvkových pracích, jako
dosažení zvýšené fakturace u prací za úplatu. Je
jistě nutno přihlédnout k mimořádné iniciativě ně-
kterých pracovníků překračujících vysoko průměr-
né výkony dobrovolnou prací přesčas. Tento stav
se však nesmí stát běžnou praxí.

2.33. Hmotná zainteresovanost na hospodářsk~m
výsledku OÚG
Největší vliv na zlepšení hospodářského výsledku
má nesporně zvýšený výkon pracovníků na SG, kte-
rý přináší jednak úsporu příspěvku na provoz, a
pak vyšší příjem OÚG překračováním plánované
fakturace. Úspora pracovníků se příliš neprojeví
za předpokladu, že již v průběhu roku se čerpají
"ušetřené" základní platy až do limitu mzdového
fondu ve formě zvýšených odměn. Umožněním zvy-
šování limitu mzdového fondu přepočtem v návaz-
nosti na dosažené nadplánované tržby se relativně
též snižuje zdroj pro tvorbu pobídkového fondu. Dá
se proto říci, že prostředky ovlivňující růst pobíd-
kového fondu se již v průběhu roku realiZUjí pod-
statnou měrou na mzdový fond, vyplácený podle
zásluh jednotliVým SG a pak pracovníkům (viz
odst. 2.31. a 2.32.). Nejeví se proto nutnost sledo-
vat na jednotlivých SG komplexně prostřednictvím
účetní evidence jejich vlastní hospodářský výsle-
dek a vázat na něj výplatu podílů z pobídkového
fondu. Lze ponechat dosavadní praxi s bodovým
ohodnocením jednotlivých funkcí a úměrně jim po-
skytovat odměny z pobídkového fondu. Takto vy-
počtené podíly by snad bylo možno mezi jednotli-
vými SG diferencovat opět v návaznosti na pořadí,
v kterém se umístila v celoročních výsledcích po·
dle výpočtu podle tab. č. 1.
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2.4. N e j v hod něj š í Uk a z a tel é p lán u
pro SG
Všechna SG musí především systematicky zajišťo-
vat komplexně plnění všech hlavních úkohl uvede-
ných v odst. 1.1., a teprve potom konkrétní dílčí
akce. Kontrolu většiny stanovených úko111lze pro-
vádět bez vypisQvání speciálních ukazatelů. Plnění
úkohl na úseku prací příspěvkových musí být sou-
časně podmínkou p,ro poskytnutí příspěvku. Stačí
proto jen stanovit pfavidla pro jeho přiznání a pří-
padné snížení. Podle úrovně zajišťování všech hlav-
ních úkolů by se měla pochopitelně stanovovat vý-
še celoroční odměny především pro vedoucího SG,
ale i pro některé pracovníky z vedení OÚG (hlav-
ní geodety, provozní inženýry apod.). Je třeba dbát,
aby byl na SG řádně veden přehled o průběhu pra-
cí příspěvkového charakteru, uvedených v odst. 1,
zejména v bodech b), dl. e) "hlavních úkolů" SG.

Ukazatele stanovené Ústřední správou oblast-
ním ústavům není třeba podle mého názoru příliš
měnit:

a) Plnění hlavních úkolů uvedených v odst. 1.1
b) Plnění harmonogramu komplexní údržby EN

v polních pracích a zobrazovacích a výpočetních
pracích - v počtech obcí a orientačně ha

c) Plnění harmonogramu komplexního zaklá-
dání EN v počtech obcí a ha - dočasně jako orien-
tační ukazatel

d) Tržby za geodetické a kartografické práce
e) Mzdový fond
f) Příspěvek na provoz

Propočtový ukazatel (orlentačnO:
g) Kapacita SH ITP na práce SG příspěvkové-

ho charakteru
DoporuČUji následující pravidlo pro krá cení

příspěvkfi na provoz při nevyčerpání programo-
vaných hodin ITP na příspěvkové práce:

- při přesunu SH ITP z prací příspěvkových
do sféry prací za úplatu se krátí příspěvek za kaž-
dou hodinu o plnou hodnotu podílu připadajícího
v přepočtu na 1 SH ITP příspěvkového charakteru
v průměru všech OÚG (v r. 1968 činí hodnotu cca
17 Kčs),

- při absolutní úspoře SH ITP se příspěvek
nekrát! za předpokladu, že programované úkoly
byly. v plném rozsahu i na úseku příspěvkových
prací splněny.

Přesunem kapaelty ITP do prací za úplatu
OÚG vždy získá, protože průměrná výrobnost tu
je cca 30,- Kčs na 1 SH ITP a příspěvek se krát!
.jen cca o 17,- Kčs. Rozdíl tedy plně kryje 1 zvý-
šení mzdového fondu po přepočtu limitu' z nad·
tržby.

O poskytnutí příspěvku bude třeba ze strany
OÚG i nadále žádat ob:lobnou formou jako dosud.
Vždy je nezbytné se vyjadřovat o splnění všech
termínovaných prací v rámci hlavních úkolů SG.
Při nesplnění některého zásadního úkolu se výpla'
ta příspěvku dočasně pozastaví, dokud nebudou ne-
dostatky v plnění odstraněny nebo uspokojivě vy-
světleny.

Rozpis úkolů na SG provede OOG jako dosud
na podkladě podrobných návrhů pracovnlch pro-
gramů předložených středisky geodézie. V rozpisu
je třeba zabezpečit především konkrétní pracovní
úkoly nejlépe formou závazných harmonogramfi
(komplexní údržba a zakládání EN, kooperační

vztahy apod.). Je nutné věnovat prostřednictvím
provozních inženýru soustavnou pozornost hodno-
cení celkové úrovně činnosti jednotlivých SG a dů-
kladné ~ávěrečné kontrole operátů EN po kom·
plexní údržbě i založení EN.

Ekonomické ukazatele není vhodné až na SG
přenášet. Jejich detailní sledování je pracné a ne·
zabezpečuje úměrný hospodářský efekt.

Po zhodnocení různých dílčlch osvědčených postu·
pů řízení jeví se nutným na všech OÚG uplatňovat
jednotné základní principy, zabezpečující jednak
srovnatelnou technickou úroveň v provádění vlast-
ních geodetických prací, především na úseku EN.
a pak spravedlivé odměňování pracovníků SG při
správných relacích s dosahovanými výkony. Toho
lze dosáhnout důsledným vzájemným srovnáváním
úrovně jak mezi OÚG ze strany ÚSGK, tak zejména
mezi jednotlivými SG v oblastech příslušných OÚG.

Přípravný výbor ustavený pro přípravu celostát-
ního aktivu geodetů a kartografů resortu Ústřední
správy geodézie a kartografie se na své schůzi
dne 10. října 1968 usnesl, aby vzhledem k nové
organizaci geodézie a kartografie v rámci federa-
tivního uspořádání státu se celostátní aktiv ne·
konal. Přípravný výbor navrhl, aby se' odděleně
konal aktiv v českých zemích a na Slovensku. Po
ověření- tohoto stanoviska u všech organizací, kte- .
ré členy přípravného výboru delegovaly, rozdělil
se přípravný výbor na dvě části, které nadále sa-
mostatně připravují národní aktivy.

Přípravný výbor pro uspořádání aktivu v čes-
kých krajích na shodné doporučení všech organi-
zací zajišťuje přípravu aktivu tak, aby se aktiv
mohl konat ještě v letošním roce. Na schůzi pří-
pravného výboru konané dne 6. listopadu 1968
bylo rozhodnuto, že aktiv se bude konat dne 9. a
10. p l' o s i n c e 1968. První den jednání bude
společné jednání všech účastníkfi, kde budou pro-
jednány zejména problémy zakotvené v akčním
programu ÚSGK, stav jejich plnění a návrh akční-
ho programu pro rok 1969, dále pak zejména
otázky organizační struktury resortu ve federativ-
ním uspořádání státu a návrh zákona o geodézli
a kartografi1. Druhý den bude jednání rozděleno
do odborných sekcí. Materiály budou předem
účastníkům rozeslány.

Další přípravu aktivu zajišťuje organizační a
tématická komise, jejichž činnost bude přípravný
výbor koordinovat. .Pořadateli aktivu je Ústřední
správa geodézie a kartografie a Odborový svaz
pracovníki\ státních orgáni\ spolu s Oborovou
komisí pro geodézii a kartografi1 při ústředním
výboru tohoto odborového svazu.
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K přfpravě kádrových rezerv
v podniku Inženýrská geodézie, n. p.,
Praha

Ing. Frantiiek Rys,
Podnikové středisko vzdáláváni,

lG Praha

Je snad logické, že podnik, chce-li efektivně pra-
covat, musí si vytvářet nejen materiální a finanč-
ní rezervy, ale i rezervy kádrové, aby byl schopen
neustále zkvalitňovat a v případě potřeby obměňo-
vat řídící pracovníky. Kádrovými rezervami jsou
v širším smyslu všichni pracovníci, kteří na pod-
kladě. své kvalifikace a zejména schopností mají
předpoklady pro zastáváni vyšší a odpovědnější ři-
dící funkce.

Jsou názory, že skupina pracovníkfi vybraných
do kádrových rezerv se jaksi antagonizuje vfiči
ostatnim a že není vfibec třeba vybírat, neboť
schopní lidé se uplatni bez výběru stejně sami.
Klady systému kádrových rezerv jsou však daleko
větší. Nejde totiž jen o připravenost na okamžik,
kdy bude nutno obsazovat určité funkce, ale samot-
ný fakt existence systému kádrových rezerv pfiso-
bi na pracovniky motivačně k úsilí stát se "štikou"
a vybřednout ze škodlivé prt'tměrnosti. Obsazování
vyššich funkcí z řad kádrových rezerv pfisobi také
velmi stabilizačně a naznačuje možnosti vzestupu
1 ostatním pracovníkfim v nižších funkcích. Je totiž
,nutné, aby pracovníci znali konkrétni perspektivu
svého vývoje a osobní kariéry a mohli usilovat
o její dosažení. Pt'tsobi to kladně na jejich postojé
k výrobním úkolfim, což je v přímé závislosti s je-
jich výkonností. Nemalý význam systematické prá-
ce spočívá v tem, že výběru kádrových rezerv musí
vždy předcházet hodnocení a zde je další moment,
který na pracovníky mfiže kladně pfisobit, neboť
vědHi, že jsou hodnoceni a jak jsou hodnoceni,
snaží se jinak chovat.

Konečně se mfižeme v tomto případě poučit
u vyspělých západnich zemi, odkud k nám v po-
sledních letech přišly některé informace. Podle
nich základní rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným
podnikem je v mozcích a schopnostech těch, kteří
jej řídí. Za největší záruku zdárného vývoje podni-
ku v budoucnosti považují kvalitně připravené kád-
rové rezervy, přičemž vyhledávání a výběr talentli
je dfiležitější než samotná výchnva. Samotnou pod-
statu řízení pak vidí v "urněni vybírat, školit a
usměrňovat lidi".

Jsme si dostatečně vědomi toho, že v našich
společenských a ekonomických podmínkách se
uvedené zásady nemohou se stejným úspěchem
uplatnit, přesto však chceme postupně překonávat
pohodlnost, lhostejnost i případný odpor vůči no-
vému přístupu ke kádrové práci.

Výběr pracovníkfi do kádrových rezerv se provádí
přimo na závodech za spolupráce personálního od-
dělení podniku. Jedním z podkladfi pro správný
výběr je stanovení požadavků na funkce, pro které
se výběr kádrových rezerv provádí. Jsou to zejmé-
na požadavky na znalosti, dovednosti a schopnosti,

které od pracovnika vyžaduje úspěšný výkon funk-
ce. Tímto podkladem by měly být profesiogramy,
které však existují pouze pro některé základní
profese, a má se za to, že pro řídící funkce' je
ani nelze uspokojivě sestavit. Postupuje se zatím
podle zkušeností a subjektivních úvah.

Druhým, ještě dfiležitějším podkladem pro vý-
běr, je hodnocení pracovníků, tj. jejich poznání a
zjištění, do jaké míry již stanoveným požadavkfim
vyhovují. Při hodnocení nestačí pro zařazení do
kádrových rezerv pouze zkoumat, má-li pracovník
potřebné předpoklady jako znalosti, dovednosti a
schopnosti, ale zda je vt'tbec ochoten vynaložit po-
třebné úsilí pro sebezdokonalování a vlastní rfist.
Při zkoumání schopností jde zejména u pracovníků
s určitou praxí v řídící činnosti o to, zda mají také
schopnost případně měnit svůj základní poměr
k řídící činnosti a zda jsou ochotni opustit staré
a vyzkoušené praktiky. Ochota vynakládat zvýšené
úsilí je otázkou motivace člověka, tj. jeho vnitř-
ních pohnutek k nějaké činnosti, nebo chování.
Samotná II\Ptivace má pak kořeny v potřebě člo-
věka realizovat svou osobnost. Není to vždy jenom
otázka hmotné zainteresovanosti, jak se často ne-
správně vulgarizuje. Tím méně se zde hodí absurd-
ni poučka, že člověk zvyšuje úsilí pro své spole-
čenské uvědomění. Nemá-li totiž pracovník zájem
a přání se učit a zdokonalit, tak sebekvalitnější
příprava nic nezmfiže a je lépe jej do kádrových
rezerv vůbec nezař,azovat.

Hodnocení prováděné pro výběr pracovníků je
samo o sobě velmi obtížnou personální činností.
Bylo by úplně pochybené sestavovat pro ten účel
nějaké hodnotitelské komise, které by budily do-
jem neblaze proslulých prověrkových komisí. Pra-
covní hodnoceni nemůže provádět nikdo jiný, než
nadřízený vedoucí. Stanovení jednotlivých kritérií
pro hodnocení, a odborné školeni hodnotitelů je
prozatím naší slabinou. Hodnocení je značně sub-
jektivní a má tendenci k nadhodnocování. Těžko
také zat1m zabránit tomu, aby některý schopný
pracovník nebyl při výběru přehlédnut pro běžné
slabosti nadřízených, jako jsou různé předsudky,
setrvačnost, sobeckost apod. S hodnocením a vý-
sledkem výběru je pracovnik seznámen při poho-
voru, který je pro něho příležitostí pohovořit si
se svými nadřizenými a za přítomnosti ředitele
závodu o svém vývoji a osobnich plánech do bu-
doucna. Samozřejmě výběr do kádrových rezerv
provedený v lG Praha v roce' 1968 se nepovažuje
~a jednorázovou akci, nýbrž bude kontinuálně po-
kračovat a bude doplňován o další schopné pra-
covníky. Stejně tak je možné po určité době, v pří-
padě malého zájmu o intenzívní přípravu, pracov-
níka z kádrových rezerv vyřadit. Základní podmín-
kou pro zařazení do kádrových rezerv je dobrovol-
nost a zájem zdokonalit se pro vyšší funkci. Cílem
by mělo být, aby vlastní příprava byla natolik zají-
mavá a hodnotná, že by se jednotliví pracovníci
sami o zařazení do kádrových rezerv ucházeli.
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V hospodářsky vyspělých zemlch se dnes poklá-
daji za nejefektivnějši tzv. investice do člověka,
tj. školeni, kurzy, studium a vzdělánI vObec. Vědě-
nI se stává novou formou kapitálu. Neplati již sta-
ré heslo "hlavně, aby byl informován šéf", nýbrž
lepší je rozdělit se o znalosti a probudit iniciativu
u vIce zaměstnancO. Rizeni je odbornou profesi,
ovšem profesi nástavbovou, kterou nelze zlskat
v rámci školské připravy, ale až po určité odborné
i životni praxi.

Je známo, že neobohacujHi se vědomosti, tak
se ztrácejl; zvláště vedouci pracovnici by se měli
soustavně učit a osvěžovat si svoje myšleni. Vzdě-
láváni má vliv i na osobni rozvoj pracovnika, roz-
šiřovánI jeho perspektiv a zvyšování sebedOvěry.
Stoupajícím požadavkům na činnost vedoucích ne-
lze stačit bez rozšiřování vlastnich kvalit sebevzdě-
láváním. Rídíci pracovnIci musí mlt určitou teore-
tickou vyzbrojenost pro orientaci ve složitých
situacích, a zejména technici musi ziskat širši po-
hled na svoje problémy, neboť majl sklon myslet
jen ve svém úzkém oboru. Každému je pak užiteč-
né, je-li vyprovokován k zamyšleni o účelnosti
vlastni práce.

Konečně skupinové školenI, které je základni
formou připravy kádrových rezerv, mohou podle
vlastni volby témat navštěvovat i vedoucI pracov-
nici, kteří nejsou zařazeni v kádrových rezervách.
Je totiž nutné, aby se starší vedouci osobně pře-
svědčili o úrovni školeni kádrových rezerv, nebot
mají sklon pokládat výcvik svých podřizených za
ztrátu času a divají se na jejich nové názory po-
dezíravě, nebo je ignoruji a deklasují jejich nad-
šenI, vzbuzené školenim, až k flegmatismu. Naopak
školeni nižší vedouci spíše kritizuji své nadřízené,
místo aby se snažili zlepšit své vlastni nedostatky.
Sirší problematika zařazená do výuky vede pak
účastniky školení k potřebné tolerantnosti a poro-
zuměni pro jiné dUči funkce. V rámci školení se
také naskýtá vhodná přUežitost informovat vedou-
cI pracovnIky podniku v oblasti podnikové poli-
tiky, cUO, koncepce a plánO a vzbudit v nich zdra-
vý podnikový patriotismus.

V podniku Inženýrská geodézie Praha bylo v prv-
nIm pololetl 1968 vybráno na 35 pracovnikll do
kádrových rezerv na vedoucI funkce v podniko-
vém ředitelstvI a na závodech až po vedouci pro-
vozů a provoznI inženýry. ZpOsob přípravy pro nej-
bližšI dobu byl s jednotlivými pracovnlky dohod-
nut při osobnfch pohovorech. Základnl formou bu-
de d I o u hod o b á s ~ u P i n o v á při P l' a v a,
uskutečňovaná v internátních čtyřdenních soustře-
děnlch, čtyřikrát do roka (leden-březen, říjen
až listopad).

Nebude to jednorázová časově omezená akce,
nýbrž permanentní cyklus, naplňovaný aktuálními
tématy. Této přípravy se zúčastnI většina kádro-
vých rezerv. Pouze ti, kteří již absolvovali obdob-
né školení - základy vědeckého řízení, pořádané
OSYP, zúčastní se jenom některých přednášek po-
dle vlastního výběru. Stejnou možnost budou mH
i vedoucf pracovnici nezařazeni do kádrových re-
zerv. .

Z dalších možných forem připravy se počHá
zejména s takovými, v nichž převažují praktické
prvky:

Účast v pracovních skupinách, komisích, tý-
mech, na konferencích, v delegacích, na exkurzích,
na tématických studijních cestách apod. Vedoucí
pracovníci závodů a útvarO musf dávat tuto příle-
žitost přednostně kádrovým rezervám. DOlež1tá je
i kontrola aktivity účastníků, přímým pozorová-
ním, vyžádánim písemné zprávy, uspořádáním be-
sedy apod. Pro vývoj pracovníků je nezbytné, aby
byli pověřováni stále náročnějšími úkoly.

Individuálni studium, tzv. samostudium, jehož
zaměření si zvolí pracovník sám podle svého zá-
jmu a podle potřeby svého závodu, či útvaru. Cí-
lem bude prohloubení znalostí na užším úseku, spo-
jené zpravidla s řešením určitého úkolu. Jako kon-
zultant, či patron, bude pracovníkovi přidělen star-
ší, zkušený a pedagogicky nadaný odborník. Tato
forma obvykle předpokládá absolvováni větší části
skupinové přípravy, nebot samostudium by mělo
být zaměřeno na problémy řidíci práce.

Postgraduální studium na fakultě řízení VSE, je
nejnáročnější formou teoretické přípravy a lze je
umožnit jen zvlášt vybraným jednotl1vcOm s nimiž
se počHá pro nejvyšší funkce.

Stáž na jiném pracovišti, kde školitelem bude
vybraný vedouci pracovnik, který umožní adeptu
praktickým prováděnim seznámit se s činností pra-
coviště. Stáž je možno konat v rámci podniku
i mimo podnik, připadně i v zahranľčí. Je možno
dohodnout i výměnu pracovníkO mezi podniky.
Stáž je nákladnější formou přípravy a uplatňuje se
tehdy, je-li již rozhodnuto, pro kterou fúnkci se
kádrová rezerva připravuje a jaké zkušenosti si
má ještě osvojit.

Rotace je. plánovitý prOchod základními útva-
ry podniku, při kterém má pracovník možnost po-
znat základní činnosti vykonávané v podniku. Po-
užije se v případě, že jde o kádrovou rezervu na
funkci, ve které je nezbytný širší přehled. Adept
má tak možnost prokázat nejen přizpOsobivost a
učenlivost, ale i své případné zvláštní sklony
k l.!Ečitým činnostem.

Jako asistent u v·edoucího pracovníka má
adept možnostpřHomnosti na jeho pracovišti, po-
zorovat jak jedná s lidmi, jak organizuje práci, jak
řeší problémy, jak vede porady, jak připravuje roz-
hodnutí, jak kontroluje práci svoji i druhých apod.
Svěřuji se mu malé a postupně obtížnější úkoly,
až konečně může v rámci určité delegované pravo-
moci zastupovat vedoucího. To ovšem není účelem,
neboť asistent není zástupcem vedoucího a nemá
vlaStní pravomoc, ani odpovědnost. Jeho posláním
je uvolnit vedoucího pro důležité úkoly řízení a
přitom se sám připravovat na převzetí funkce. Této
účinné formy se používá, je-li rozhodnuto, že asis-
tent bude nástupcem vedoucího, který zpravidla
přejde na vyšší funkéi. .
Mezi formy přípravy náleží také účast kádrových

rezerv v rOzných účelových kurzech, pořádaných
Socialistickou akademií, ČSVTS, Oborovým stře-
diskem vzdělání, podnikovým střediskem vzdělá-
vání, v jazykových kurzech apod. Možnosti této
účasti bude podnikové středisko vzděláváni syste-
maticky doporučovat vhodným zájemcOm.

Jsou zastánci stanoviska, aby podnikové školení
bylo přísně účelové, tj. převážně technologicky za-
měřeno. Častěji se však vedle specializace poža-
duje univerzální vzdělání, a to zejména u řídících
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pracovnUd\ na vyššlch mlstech. Tito musl být
schopni svdj podnik reprezentovat a zároveň v ši-
rokém okruhu své vzdělanosti nacházet inspiraci
pro své pOsobenl, jinak příliš omezené úzkým obo-
rem techniky. V osnovách naši skupinové přlpravy
kádrových rezerv dosud nezařazujeme prohlubo-
váni vzdělánl ve filosofii, estetice, literatuře, histo-
rii apod. PosluchačOm se však dostanou teoretic-
ké poznatky z oborO, které zpravidla nebyly obsa-
hem jejich školnlho vzdělánl, a které budou roz-
šiřovat jejich technickou kvalifikaci o koncepčnl
a společenskou stránku. Půjde zejména o teorii
řlzenl, kybernetiku, psychologii, sociologii, ekono-
miku apod.

Při výběru témat věnujeme zvláštnl pozornost
oblasti, označované jako p r á c e s I i dmi, či per-
sonálnl řízenI. Zde pak největšl důraz klademe na
problematiku, která byla u nás dlouho zanedbává-
na, a to - v e den í I i dl. Činnost vedouclho pra-
covníka se ňštýká jen stránky technické, či eko-
nomické, ale také společenské a lidské. Vedoucl
pracovníci musí pečovat o příznivé pracovnl ovzdu-
ši, řešit konflikty i neformálně vychovávat podřl-
zené pracovníky. Nelze trvale přehllžet Ildské pro-
blémy pracovníkO, neboť nespokojenost vede k ne-
urotickým stavOm a ztrátě výkonnosti, člověk se
chová nedisciplinovaně, nebo razl heslo "to chce
klid". Nedostatkem většiny organizačních zásaht\ a
změn bylo, že počltajl s člověkem jenom jako
s pracovnl silou a neberou v úvahu, že člověk
i v podniku zOstává člověkem. Vedoucl, kteřf ne-
JSOU školeni ve vedeni Ildl, utlkajl spíše k řešeni
odborně technických, či ekonomických problémO
a mají nechuť k práci s lidmi. Často jejich špatná
práce s lidmi ztěžuje i práci vyššich vedouclch.

Zamýšlený obsah výuky ve skupinové při pravě
lze tedy shrnout do následujlcí osnovy:

R1zenl a organizace práce

- předmět vědy o řlzenl,
- historie hospodářského řízeni,

obecná teorie řízeni,
- základy teorie kybernetiky,
- zvláštnosti řizení společenských soustav,
- základy teorie organizace,
- cyklus řlzenl,
- kontrola jako nástroj řlzenl,
- využiti matematických metod v řlzenl,
- síťová analýza,
- řizenl a organizace vnitropodnikových 'ÓtvarO.

- vybrané otázky z psychologie,
- vybrané otázky ze sociologie,
- vedeni Ildi (pracovnl uspokojení, pracovnf mo-

rálka, mezilidské vztahy, pncovnl skupiny, in-
dividuální přistup k lidem, pracovnt motivace),
personálnl činnosti (výběr pracovnikO, adapta-
ce pracovnikO, hodnocení, odměňováni, vzdělá-
váni, péče o pracovnlky),
příprava kádl'Ových rezerv (vzděláváni a výcho-
va dospělých).

Styl a technika 'idlcl práce

postaveni a 'Gloha vedouclho pracovnlka,
organizace a plánováni práce vedouclho,
efektivnost řldlcl práce,

- racionalizace plsemného a ústního styku,
- rétorika (projev před kolektivem),
- řízení diskusi (vedení porad),
- vedení pohovorů.,
- hygiena duševnl práce,
- společenské chování (osobnl projev a styl),
-veřejné vztahy.

soudobý světový ekonomický vývoj a jeho pro-
gnózy,
analýza dosavadního vývoje národnlho hospo-
dářstvi,

- podniková ekonomika,
cUe podniku (koncepce rozvoje podniku),

- vnitropodnikové řízeni.

Právnl otázky
(jen vybrané otázky)

- úvod k právu,
- hospodářské právo,
- pracovnl právo,
- občanské právo,
- technickoprávnl předpisy.

- perspektivy vědeckotechnického rozvoje,
_. inovace,
- nová technika a technologie v geodézii.

Osnovy JSOU pouze rámcové (bez časových
tldajO) a jak již bylo řečeno, permanentnl cyklus
přlpravy umožňuje jejich stálé doplňování a aktu-
alizováni. Osnovy byly také sestaveny s vědomlm
určité proporce mezi sumou nabizených poznatkl1
a možnostmi jejich okamžitého využiti. Bylo zva-
žováno nebezpečí, že by školeni mohlo nabýtcha-
rakteru samoúčelnosti. Nelze však je omezit jenom
na znalosti okamžitě aplikovatelné v praxi, tzv.
návody k jednáni, nýbrž je nutné klást dl1raz na
vytvořeni předpokladl1 pro široké obecné myšleni
a osvojeni si schopnosti spojovat přltomnost s bu-
doucim vývojem. Zvládnuti obecné tematiky sice
nestačl k efektivnl řidicí práci, ale vytváři pro ni
výchozl rámec, který vyžaduje doplněni na kon-
krétnl funkci. Má se též zlskat náležitá celková
orientace, která zabraňuje jednostranným pohle-
dOm.a přlstupl1m, např. jen ekonomickým, technic-
kým, politickým, sociálněpsychologickým, nebo
převaze rutinérstvl ,a Intulc;e v řizent To jsou také
hlavni cUe skupinové přIpravy kádrových rezerv.
Neosvědčuje se totiž vyhlašovat nereálné a nadsa-
zené cHe, které akci spíše zprofanuji, nežIl pod-
pořt

Podobně jako formy připravy, jsou I metody vý-
uky závislé na úrovni a stáři- posluchačů. Respektu-
jeme skutečnost, že posluchači jsou dospělí lidé
a nikoliv studenti ve školních lavicích. Základní
metodou k předávání poznatků budou pře d náš -
k y, vždy však kombinované s d i s k u sem i, při
kterých bude využíváno zkušenosti posluchačO a
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zvláště sledována a podporována schopnost po-
sluchačfi formulovat a mluvit bez přípravy. K dd-
lež1tým tématfim bude účastníkfim dodána litera-
tura nebo skripta.

Tam, kde to bude vhodné, budeme zařazovat
I a k t i v ním e t o d Y výuky, a to zejména přípa-
dové, kdy se posluchačfim předloží určitý problém
(případ či situace), o jehož řešení budou sami usi-
lovat. Cílem není nalézt vždy řešení problému,
nýbrž zaktivizovat posluchače a vyprovokovat je
k samostatnému myšlení a využívání poznatkfi zís-
kaných studiem. Jako účinný prostředek k fixování
poznatkfi bude do výuky zařazováno c v i č e ní,
nebo pře d v e den í nových postupfi, přístrojfi,
ukázek apod. v případném spojení s e x k u rzí.

B e sed y na aktuální témata s předními pra-
covn,íky podniku i mimo podnik pomáhají zpestřit
programy soustředění a na účastnících bude vyža-
dováno, aby vyjádřili své názory na nejzáva~nější
problémy v okruhu své působnosti.

Je známo, že kvalita výuky stojí a padá s kva-
litou učitelfi, a to zejména s jejich pedagogickou
úrovní. Pro převážnou většinu témat se nelze obe-
jít bez externích lektorfi, které se snažíme zajišto-
vat z řad nejosvědčenějších odborníků, s nimiž
máme dobré zkušenosti z dřívějších kurzfi. Se zís-
káváním lektorfi z vlastních řad jsme zatím mno-
ho úspěchů nedosáhli, což potrzuje i zkušenosti ji-
ných vzdělávacích středisek, přestože pro lektory
není-čas věnovaný výchově ztracený, nebot si musí
sami ujasňovat a rozumně ·zdfivodňovat to, co dě-
lají často podvědomě a z návyku. To se týká ze-
jména školitelfi při stážích a konzultantfi při indi-
viduálním studiu.

S metodami výuky úzce souvisí i kontrola prfi-
běhu, náročnosti a výsledkfi přípravy. O věř o va-
cíp o h o vor y nebo z k o u šky přicházejí
v úvahu jen výjimečně, zejména pro svoji časovou
náročnost. Vhodnější budou t e sty, jejichž vypraco-
,vání je však velmi obtížné a pracné. V určité fázi
přípravy budou zadávány díl č í ú k o I y jednot-
livým pracovníkfim, nebo skupinám a a p I ik a č-
ní p r á c e spojené s obhajobou, které by měly
přispět k řešení aktuálních problémfi podniku.
Výsledky těchto kontrol by též pomohly vytřídit
pfivodní výběr pracovníkd do kádrových .rezerv.

O'ěinnost a odraz připravy kádrovfch rezerv
v praxi

Chceme-li posuzovat účinnost a odraz přípravy a
vfibec péče o kádrové rezervy v praxi, musíme si
vytyčit určitá kritéria. Nejobecnějším kritériem by
snad byly úspěchy a vzestup podniku, zde však
pfisobí příliš mnoho faktorfi. Obtíž spočívá také
v tom, že výsledky lze hodnotit až po delší době.
Dílčí kritéria by však mohla být

v I a s t n í vyj á dře n í p r a c o v n í k d za-
řazených do kádrových rezerv, zda poznatky v pří-
pravě získané jim pomáhají v jejich práci a rozši-
řují jejich orientaci a chápání souvislosU ve složi-
tějších situacích, zda se zvyšuje jejich sebedfivě-
ra a ujasňují perspektivy osobního rozvoje i pod-
nikové kariéry, zda nabývají pocitu, že iniciativa
a zásluhy jsou v podniku uznávány a odměňovány
a že se do funkci vybírají skutečně nejschopnější
pracovníci, zda v případě zařazení do vyšší funkce
kladně hodnotí svoji přípravu;,

vyj á dře n í je j i c h nad ř í z e n Ý c h, zda
absolvování přípravy má kladný motivační vliv na
postoje pracovníkfi k jejich úkoldm i na jejich vý-
konnost, zda se zvyšuje jejich připravenost pro za-
stávání vyšší funkce, zda se vytváří atmosféra dfi-
věry v personální politiku a nikoliv cynického ná-
zoru na povyšování;

schopnost o b s a z e n í i n á h I e u vol n ě-
ný c h ve d o u c í c h mís t připravenými pracov-
níky, nemluvě o včasné přípravě nástupcfi na plá-
novitě uvolněná funkční místa;

dosažení stavu, kdy s c h o p n í p r a c o v n í -
c i n e o p o u š t ě j í pod n i k z dfivodfi nemožno-
sti postupu a uplatnění.

Vyjádření pracovníkd je vhodné získávat mimo
rozhovory, zejména dotazníkovou technikou, a to
bezprostředně po skončení určitých etap přípravy
a též po určitém časovém odstupu. Další kritéria
možno posuzovat jedině na podkladě rozboru kád-
rové situace, který se bude opírat o personální zá-
znamy, soustavné a periodické hodnocení pracov-
níkfi, sledování jejich životní dráhy, včetně trendu
ve výdělcích apod. Zvláštní význam má sledování
uplatnění absolventů vysokých škol, kteří jsou po-
tenciální kádrovou rezervou pro vedoucí funkce
v podniku.

Základní podmínkou pro účinnost celého systé-
mu kádrových rezerv však je, aby se stalo pravi-
dlem, že pracovníci budou zařazovhi do vedoucích
funkci jen prostřednictvím plánu kádrovfch re-
zerv. Z obsazování funkcí se nesmí dělat tajné zá-
ležitosti a pracovníkfim, kteří dosud nebyli do
funkce vybráni, se musí sdělit dfivody. Zvlášt citli-
vě nutno přitom vážit a argumentovat s problé-
mem "mladí a staří", nebot lidé mají tendenci se
domnívat, že mladí a staří jsou ti, kteří jsou mlad-
ší a starší než oni, a že takto definovaní mladí
lidé nemohou na sebe vzít odpovědnost vedoucí
funkce, ačkoliv oni .sami ve stejném věku mohli
být na odpovědném místě. Nutno chápat pocit cti-
žádostivosti mladých lidí, že jejich schopnosU ne-
ní dost využito a seznámit je alespoň s jejich mož-
nostmi. Nelze také neustále přehUžet problém za-
řazování a uvádění absolventfi odborných škol do
podniku, nebot nástupní praxe je mnohdy rozho-
dUjící pro formování jejich postoje k práci.

Vedoucí koncepční, metndickou a organizátorskou
úlohu ve volbě forem, obsahu i výukových metod
a v realizaci přípravy kádrových rezerv má v pod-
niku Inženýrská geodézie, n. p., Praha, podnikové
středisko vzdělávání. Bere si na sebe též úkol ne-
ustále systém přípravy zdokonalovat v duchu pro-
gresívní personální politiky, a tak vzbuzovat a
udržovat zájem o tuto základní personální činnost.
Bude též usilovat o aktivní podporu vedoucích pra-
covníkd na všech stupních. Zde by zvlášt prospělo,
kdyby vedoucí pracovníci byU zvlášt posuzováni
podle toho, kolik schopných talentd dovedou mezi
svými podřízenými objevit a vychovat.

Jsme si vědomi toho, že žádný systém repro-
dukce a rozvoje kádrd není dokonalý. Dfiležité je
ale mít alespoň nějaký plán, či program a nahra-
zovat tak náhodnost pečlivým promýšlením pro-
~lému.
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V těchto dnech, kdy vzpomínáme 50. výročí obno-
vení samostatnosti našeho státu, dovršuje svou
50letou činnost také Vojenská topografická služba.
Krátce po ustaveni čs. branné moci v roce 1918
zřizuje její vrchni velitelství rozkazem Č. 8 z 27.
11. 1918 Vojenské kartografické oddělení, které
krátce nato - v prosinci téhož roku - se reor-
ganizuje na Zeměpisný ústav, tvoříci 1. odbor MNO.
Tento ústav se po roce osamostatňuje a pod názvem
Československý vojenský zeměpisný ústav vytváří
instituci, podstatně ovlivňující vývoj cf!lé naši
geodéZ1e a kartografie v následujících desltile-
Uch.

V prvnich desít1leUch své činnosti zabazpečuje
Vojenský zeměpisný ústav potřeby geodetických,
kartografických i geografických pracl nejen pro
armádu, ale prakticky pro celou československou
veřejnost a přináši tak nejen potřebnou a dťtležitou
technickou produkci našemu státu, ale přispívá vý-
znamně i k odbornému i vědeckému rozvoji oblasti
geodézie a kartografie a národní kultury.

Vojenský zeměpisný ústav - VZÚ - předsta-
voval tehdy jediný státní orgán, pověřený tvorbou
čs. státního kartografického díla, vYjma mapování
katastrálního. Dobré tradice a zkušenosti českých
a slovenských geodetfi a kartografů, kteří se roz-
sáhle podíleli na těchto pracích v bývalém Rakous-
ku-Uhersku, pomohly k tomu, že mladá instituce
nepokulhávala ve svých začátcích za tehdejší svě-
tovou úrovní. Také dobrá a intenzívní spolupráce
s různými vědeckými a kulturními centry v našem
státě - ať to byla Universita Karlova, České vy-
soké učení technické, Česká akademie věd či IlL"'10-
hé jiné, přinášela oboustranný prospěch.

Po rozsáhlých technických pracích, spojených
s delimitací a demarkací státních hranic v prvních
letech republiky, přechází VZÚ k významným pra-
cím v oblasti vyšší geodézie. Rozvinuje a buduje
čs. astronomickou a geodetickou sH, provádí prvá
základnová měření, rozpracovává celostátní topo-
grafické dílo, podílí se na mezinárodním oblouko-
vém měření, organizuje rozsáhlé geodetické a ni-
velační práce a obsáhlou tvorbu kartograpckou.
Poprvé je v našem státě zaváděna ve VZU foto-
grammetrie, začíná se t~ž s pracemi gravimetric-
kými a jinými moderními metodami. V letech 1931
až 1935 je zpracován a vydán Atlas ČSR, jehož vy·
soká odborná i kulturní úroveň byla právem oce-
ňována. Ve VZÚ je též publikována bohatá řada
původních odborných prací, které přispěly k teore-
tické úrovni naší geodézie. Je třeba též vzpome-
nout rozsáhlé popularizační práce v široké vei-ej-
nosti, zvláště v oblasti topografie, práce s mapou,
orientace v terénu aj. Spolu s vědeckými organiza-
cemi a vysokými školami v republice se rozvíj1
už od prvních let i plodná spolupráce mezinárodní,
jak ji dokumentuje např. kongres Mezinárodní unie
geodetické a geofyzikální v Praze v roce 1927, či
sjezd Slovanských geograffi a etnograffi v roce
1924 v Praze.

Slibný rozvoj ústavu byl krutě zasažen němec-
kou okupací v roce 1939. VZÚ je zrušen, ale ještě
jistou dobu může omezeně pracovat v nástupnické
organizaci, kterou se stal Zeměpisný ústav mi-
nisterstva vnitra. Tam také okupanti tvrdě zasáhli
proti pracovníkdm VZÚ, podílejícím se na národ,.

ním odboji: 10 jmen důstojniků a rotmistrů na pa-
mětní desce VZÚ připomíná ty, kteří v té době po-
ložili své životy, desítky jiných byli vězněnI. Po
zřízení Zeměměřického ústavu pro Čechy a Mora-
vu v roce 1942 přechází tam 176 důstojníkfi býva-
lého VZÚ a tvoří tak více než 213 tehdejšího stavu.

Po tragických válečných letech obnovuje VZÚ
svou činnost hned v prvních dnech po osvobození
v r. 1945. Přes těžké počátky se daří opět rozvinout
bohatou odbornou činnost. Rozsáhlá potřeba kar-
tografických prací po válce vede i k rllstu celé
Vojenské topografické služby, která přerfistá rá-
mec VZÚ, a ten se stává jen jednou z jejích částí.
Ani v 20 poválečných letech není podíl Vojenské
topografické služby na rozvoji geodézie a karto-
grafie méně významný, i když mnohé z prací pi'e-
cházejí do civilních organizací a práce služby se
stále více zaměřuje na bozprostřední zabezpečení
vojsk. Př1poměňme jen imllosantní rozsah leteclíé-
ho sním kování pro potřeby fotogrammetrie, rozvoj
analytických metod, fyzikálních měřických metod,
využívání autonomních měřlckých prostředků, roz-
sáhlou kartografickou produkci a konečně Česko-
slovenský vOjenský atlas, které potvrzují, že vo-
jenská topografická služba nezllstává nic dlužna
svým tradicím.

Vzpomeňme konečně i významného příspěvku,
který naší armádě i národnímu hospodářství dá-
vají absolventi geodetického studia na Vojenské
akademii v Brně, založené v roce 1951, i z ostat-
ních vojenských škol.
Krátký přehled 50leté historie čs. Vojenské to-

pografické služby, který jsme zde přinesli, nemá
být jen ohlédnuUm do minulosti, ale i výhlf!dem a
příslibem pro budoucnost čs. geodézie a kartogra-
fie, kde Vojenská topografická služba chce a jistě-
bude 1 nadále hrát svou významnou úlohu.

Ing. Radim Kud~lásek, CSc.

3. symposium o recentních pohybech
zemské kůry

Mezinárodní geodetická asociace (IAG) pořádala
od 22. 5. do 29. 5. 1968 v Leningradě 3. symposium
o recentních pohybech zemské kury - po Lipsku
(1962) a Aulanko (1965). Symposium, které řídil
prof. Bul a n ž e, vicepresident Sovětského geofy-
zikálního komitétu, se zúčastnilo na 150 delegátll
z celého světa, mimo jiné prof. M a r u s s i, pre-
sident IAG, prof. Bělou s o v, president Sovět-
ského geofyzikálního komitétu a další.

Jednání symposia bylo tematicky rozděleno do
7 skupin:

1. Mapy recentnfch pohybft
Zprávy o stavu výzkumu a prací na mapách po·
dali předsedové podkomisi pro Fennoskandli
(K u k k a m ll.k i, Finsko), západní Evropu (J o-
n e s, Belgie), SeverD1Ameriku (Me a d s, USA),

1968/302



Geodetlckt a kartografickt obzor
roěnik 14/56, i!(slo 11/1968 303

východni Evropu (M e š č e r j a k o v, SSSR) a Ja-
ponsko (M i jam u r a, Japonsko). Mapa Feno-
skandie ukazuje maximální zdvih 9 mm za rok na
severu Botnického zálivu. V západní Evropě bu-
dou v nejbližších třech letech pokračovat přede-
vším opakované nivelace. Rozsáhlé výzkumy, ze-
jména horizontálních pohybů, jsou uskutečňová-
ny v USA, především ve známé oblasti v Kalifor-
nii. V Japonsku byly sestaveny mapy vertikálních
pohybů na základě nivelací z let 1900, 1930 a 1950
a z četných mareografů. K určení horizontálnich
pohybů použili diferencí mezi úhly triangulace;
maxima 3,2" dosáhly tyto diference v zemětřes-
ných oblastech.

Předseda komise pro neotektoniku N i k o 1a -
jev (S SSR) podal zprávu o sestavování neotek-
tonické mapy pro Evropu, Tichý oceán a svět
(1: 15000000) na podkladě geodetických údajů.
Pro Evropu bude zpracován atlas (1: 10000000).
Recentní pohyby (horizontální i vertikální) mají
blokový charakter a jejich korelace s neotektonikou
je značná. V roce 1969 má být předložena první
přehledná mapa světa a Evropy.

Další referáty pojednávaly o mapách recent-
ních pohybů v jednotlivých zemích. J o van i č se-
stavil první mapu vertikálních pohybů v Jugoslá-
vii z nivelací 1873/1931 a 1946/1961. V okolí Skop-
lje jsou ·-3 mm za rok a na hranicích s Rakous-
kem + 3 mm za rok. S i m r n sen sestavil mapu
Dánska. A s p I u 11 d nalezl dobrou korelaci mezi
10 mareografy a švédskou nivelací z let 1885/1905
a 1951/1967 a též dobrý souhlas s finskými vý-
sledky. Br a a ten (USA) zjistil značné poklesy
na jihu Aljašky a u Los Angeles v Kalifornii až
3 cm za 4 roky. Ha m i I t o n přednesl výsledky
morfologických studií v Kanadě; nivelační sH ke
studiu vertikálních pohybů bude zaměřena v nej-
bližších 10 letech. W e 11m a n osvětlil poruchy
říčních tems na Novém Zélandě z hlediska geolr-
gického. P. V Ys k o č il sestavil mapu ČSSR a
spojil ji s mapami NDR a PLR.

K a š i n (přečteno Entinem) osvětlil program
nivelací v jednotlivých částech SSSR: v evropské
části, na Kavkaze, v Karpatech, ve Střední Asii,
v Kazachstanu a u Bajkalského jezera. E n t i n
podal přehled dosavadních nivelaci v SSSR pro
sestaveni mapy východni Evropy. Speciálni studii
baltické části SSSR provedli S h e 1n i n, K o v a-
1e v s k Ý a L i e s i s.

Geologicko-geomorfologické aspekty stability
nivelačních značek byly předmětem studia v evrop-
ské části SSSR a na Kavkazu. Lil i e n ber g a
Set u n s k a j a zkoumali v letech 1966/1967 na
tisic značek a zjistili pokles stability značek od
severu k jihu a dále vysokou stabilitu podzemních
značek proti ostatním. R o ž děs t ven s k Ý a Ž u-
r e n k o zkoumali vztah tektonických pohybů na
Urale ke struktuře zemské kůry.

G r ach o vaD o 1u k han o v (SSSR) pro-
vedli srovnávací analýzu postglaciálních pohybl1
zemské kl1ry v Kanadě a Fenoskandii, založenou
na r·adioaktivním rozpadu uhlíku.

Lil i e n ber g předložil mapu (1: 2 500 000)
vertikálních pohybl1 na Kavkaze a jejich geomorfo-
logickou analýzu. Zjistil pohyby od -6,2 do +13,0
milimetru za rok.

2. Oceánografie

S i g 1 (NSR) podal zprávu o práci speciální studij-
ní skupiny č. 22 IAG "Střední hladina moře". P 0-

b e d o n o s t s e v (SSSR) dokazoval, že mareogra-
fy mohou poskytovat přesnější údaje o vertikál-
ních pohybech nP-ž nivelace; požadUje extrémní
přesnost ± 0,2 až 0,3 mm za rok a předpokládá
dobu pozorováni 30 až 60, případně 70 rokl1. W y r-
z y k o w s k i srovnával výsledky polské poválečné
nivelace se 6 mareografy, spojenými v r.1966/1967
s NDR.

3. Výzkumy na polygonech

Vedoucí projektu "Studium recentních pohybl1
zemské kůry na geofyzikálních polygonech" B u-
l a n ž e podal souhrnnou zprávu o dosavadních
výsledcich v severních oblastech, v Litevské SSR,
v Karpatech, na Krymu, na Donbasl1, na dolní Vol-
ze, v Taškentu a na Dálném Východě. O komplex-
ním výzkumu ve zkušební oblasti údolí Labe jiho-
východně od Drážďan referovali T h u r m, který
podal souhrnnou zprávu, Lan g o v á ukázala prv-
ní výsledky zkoumání horizontálních pohybl1 (ze
srovnání dvou triangulaci z let 1890 a 1962/1963),
jÉljichž geologickou interpretaci podal B a n k-
w i t z. O vertikálních pohybech v oblasti Rýna po-
dal zprávu MHlzer (NSR).

Obsáhlou zprávu o nejaktivnější oblasti v USA,
známém zlomu San Andreas, podal M e a d e. Geo-
dimetrem se měří vzdálenosti mezi trigonometric-
kými body na obou stranách zlomu; byly zjištěny
horizontální posuny 2 až 3 cm za rok a srovnání
s triangulací potvrdilo tato zjištění. Po celé délce
zlomu se též pravidelně měří krátké příčné vzdále-
nosti s vysokou přesností. B e n d e f y srovnal vý-
sledky geologické s výsledky nivelace a triangu-
lace v oblasti Budapešti. O komplexních výzku-
mech, zejména horizontálních pohybů, na Islandu
hovořil Gerke (NSR). Hofstein a Somov
referovali o výsledcích opakovaných nivelací a je-
jich geologické interpretaci v sovětské části Kar-
pat. Triangulace na Ukrajině z let 1928/1929 a
1949/1950 srovnal a horizontální pohyby odvodil
T j a p k i n. V e r e d a, S i d o r o v a U r c h e n k o
podali geologickou, geomorfologickou, geotermic-
kou a geomagnetickou analýzu v oblasti Donbasu.
V Americe bylo v posledních 14 letech přes 100
silných zemětřesení; komplexní výzkum ukázal
značné vertikální zejména horizontální posuny, jak
referoval K a z a n c h y a n. M a v 1y a n o v a kol.
podali zprávu o tektonických pohybech v centrál-
ním Krylkumu, K u r b a n o v a kol. o komplexním
výzkumu v,Ašchabatu a Bul a n ž e a kol. o kom-
plexním výzkumu ve Střední Asii. Lil i e n ber g
a M ě š č e r s k Ý sdělili výsledky z oblasti Kas-
pického moře.

K u k k a m li k i podal přehled pohybu ve Fen-
noskandii a jejich vztah ke změnám tíže.

V diskusi k referátům upozornil I z o t o v na
nutnost co nejpřesněji určit rozměr a orientaci
trigonometrických SHí, mají-li tyto odhalit hori-
zontální pohyby, které jsou často větši než verti-
kální, ale mnohem hOře zjistitelné. Naději na
úspěch mohou mít pouze komplexně pojaté vý-
zkumy.

4. Pohyby zemskli kilry a selsmlcita

M i z o u e (Japonsko) rozebíral typy pohybl1 ve
vztahu k zemětřesení. J o van i č (Jugoslávie)
přednesl Výsledky dosavadních výzkumO z oblasti
města Skoplje a další komplexní výzkumný pro-
gram. B u r for d podal přehled o mikroseismic-
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kých výzkumech v USA. St e 1n w ach s (NSR)
referoval o výzkumu mikroseismicity v ~ecku po-
mocí přenosné aparatury. O pohybech v seismické
oblasti Mongolska referoval S o Ion e n k o, o taš-
kentské oblasti M a v I y a no v. O možnosti před-
vídat zemětřesení hovořila J u r k e v i č o v á (So-
větský svaz). Srovnání pohybů v rllzných tekto-
nických a seismických oblastech provedli N i k o-
n o v a G s o v s k Ý (SSSR).

5. Kontinentlilnf drifty

Michajlova Sčeglov (SSSR) referovali
o výzkumu kontinentálnlho driftu astronomický-
mi metodami; zvláště upozorňovali na nový pro-
gram IAU a IAG pozorování obou souřadnic zenit-
teleskopem v šlřkách +39° a -34<:'. M a r k o v i č
(USA) referoval o některých nových metodách:
pomocí laserového paprsku a trojitého prismatu
na Měsíci je možno určit vzdálenost na Zemi na
15 cm. lnterferometricky za pomoci atomových ho-
din bylo dosaženo při pokusu mezi Švédskem a
USA přesnosti 10 m - odborníci prý předvídaji
dosažitelnou přesnost 3 cm. Jestliže je tedy drift
větší než 3 cm za rok, mllže být zjištěn astrono-
micky ve 30 až 50 letech, s použitím laseru v 10
letech a interferometl'icky v 5 letech. V diskusi
k těmto metodám, zejména interferometrické, .byly
projeveny značné pochybnosti o možnosti dosáh-
nout reálně v nejbližší budoucnosti uváděné přes-
nosti. Oba referáty (Michajlov a Markovič) a dis-
kuse byly nejzajímavější na symposiU.

S to Yk o (Francie) sdělil své výsledky vý-
zkumu driftfi. O přesnosti klasických metod mě-
ření zeměpisných délek ke studiu horizontálních
pohybů referoval H či P f ne l' (NDR) a uváděl pří-
klad měření na stanicích Borowa, Dráždany a Po-
stupim.

6. Metody a pfístroje

O přístrojích pro hydrostatickou nivelaci referova-
li Jones (Belgie) a Manthey (NDR). Jones
dále referovalo vývoji laserového autoregistrační-
ho nivelačního přístroje IGM. Ma s I i š (SSSR)
se zabýval možností určení vertikálních pohybů
ve vysokých horách trigonometrickým měřením
výšek. Vzorce pro vyrovnání rychlosti pohybfi ni-
velačních bodll odvodil H r i s t o v (BLR). V. Vy-
s k o č 11 (ČSSR) použil matematické statistiky
k analýze přesnosti určeni pohybů. Pel z e r (NS~)
referoval o nutné kontrole měřent. C i m bál n í k
[ČSSR) se zabýval možnostmi zjištění horizontál-
ních pohybll a limitující přesností dosavadních
metod.

Rosenbach (NSR) referovalo novém pří-
stroji fy Askania k registraci slapll.

A s e (Švédsko) odvodil posuny pobřeží poblíž
Stockholmu za posledních 4 000 let mimo jiné po-
mocí archeologie a geomorfologie. Tyto metody
ukázali též Blagovolin a Ščeglov [SSSR)
na příkladu Černého moře.

7. Vleobecnfi problémy

Geologickými problémy recentních pohybů se za-
býval Artjuškov (SSSR). Miskolczi (MLR)
rozebíral některé teoretické otázky opakovaných
nivelacf a Konstantinescu (RLR) vztah 1'0-

centních pohybů k Mohorovičičově diskontinuitě.
Použití klinometru uvedli C a b a n i s s a M c C o n-
nel (USA). Fotiady (SSSR] se zabýval teore-
tickými problémy a organizací komplexních pozo-
rování. Ka i t e l' a [Finsko) vysvětloval příčiny
dlouhoperiodických změn vodní hladiny.

Na závěrečném zasedání, jemuž předsedal prof.
Ma l' u s s i, bylo přijato 11 rezolucí:

1. CRCM prosí ICSU, UMC a všechny další za-
interesované organizace, vzhledem k velkému vý-
znamu studia recentních pohybll zemské kfiry a
k nutnému velkému časovému rozpětí, pokračovat
v těchto pracích též po ukončení "Upper Mantle
Project".

2. Vzhledem k mnohostrannosti problému se
IAG prosí, aby byli přizváni ke spolupráci v komi-
si další zástupci, tj. kromě geodetll především
astronomové, gravimetrici, seismologové, geofyzi-
kové, oceánografové, geologové a další.

3. Dále se doporučují 'regionální symposia. Pro-
tože dosavadní tři symposia CRCM byla v Evropě,
považuje se za účelné především regionální sym-
posium v Jihozápadním Pacifiku.

4. Mezidisciplinární zájmy kontinentálních
driftfi vyžadují stálI'! těsnější spolupráci geol1etll,
astronomll, geofyziklla geologll. IAG se proto pro-
sí, aby vytvořila meziuniovou komisi pro studium
kontinentálních drUtll.

5. S uvážením významu studia recentních po-
hybů na polygonech má být pro ně vytvořena
v rámci CRCM zvláštní pracovní skupina.

6. Na symposium UMC v Canbeře má být vy-
slán zástupce IAG vzhledem k významu symposia
pro recentní pohyby.

7. Protože je dosavadní výměna dat nedosta-
čující, doporučuje se NKGG, aby předali výsledky
výzkumu recentních pohybll světovým centrllm A
a B.

8. Vzhledem k významu přístrojové techniky
pro měření deformací zemské kllry prosí CRCM
všechny NKGG a odpovídající organizace, aby spo-
lupracovaly na shromažďování a uveřejňování pře-
hledfi o této oblasti, které organizuje UMC Velké
Británie.

9. Pozorování sekulárních variací tíže má po-
kračovat a linie, zaměřená ve Fenoskanoti1, má být
rozšířena na východ.

10. K usnadnění sestavení mapy vertikálních
recentních pohybfi prosí CRCMNKGG a geodetické
služby, aby podle možnosti spojili navzájem nive-
lační sítě sousedících zemt.

11. Nakonec se vyslovuje srdečný dík AV SSSR,
leningradskému oddělení Akademie a zvláště or-
ganizačnímu komitétu pod vedením prof. Bulanže-
ho a prof. Meščerjakova za výtečnou organizaci
práce symposia.

Profesor Bulanže mohl tak uzavřU symposium
s dobrými výsledky a se zjištěním, že setkání to-
hoto druhu jsou velmi nutná a slouží rozšíření me-
zinárodní spolupráce a přispívají k pokroku ve
vědě.
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Francie a Švýcarsko
Osmnáctá publikace populárního mapového soubo-
'ru "P o zná vám e s vět" obsahuje, obdobně jako
všechny předchozí, podrobnou zeměpisnou mapu
s hustým místopisem, vodami, komunikacemi, zá-
kresem vrstevnic a barevným rozlišením jednotli-
vých výškových vrstev. Na zadní straně mapy jsou
plánky měst, diagramy, grafy, kartogramy a map-
ky, které obsahují údaje o lidnatosti, letecké do-
pravě, podnebí apod.

Mapová část publikace je doplněna podrobným
textem o politicko-hospodářské i zeměpisné situaci
obou zemí. Součástí textové části jsou hlubotiskové
fotografie a rejstřík názvů.

Cena publikace je Kčs 19,- a je k dostání ve
všech prodejnách n. p. Kniha.

Dekanát Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave vy-
pisuje súbeh na obsadenie

jedného miesta inžiniera I., resp. II. stupňa pre
odbor mapovanie, pozemkové úpravy a kartografie.

Predpoklady: úplné vysokoškplské vzdelanie v od-
bore zememeračskom, najmenej 5-roč-
ná prax s preukázatefnou výskumnou
a .publikačnou činnosťou. Platové pod-
mienky podfa Platového poriadku vy-
daného Štátnou komisiou pre tech-
niku č. j. 24083/5160/67.

Žiadosti so životopisom, dotazníkom a prehfadom
o doterajšej praxi zasielajte do 2 týždňov odo dňa
uverejnenia na DekaIiát Stavebnej fakulty SVŠT
v Bratislave, Gottwaldovo nám. Č. 2.

Děkanát stavební fakulty vypisuje

konkurs na místo vědeckého pracovníka

na Observatoři astronomie a geofyziky katedry
vyšší geodézie stavební fakulty při ČVUT v Praze.

Požaduje se zakončené vysokoškolské země mě-
řické studium a 3letá praxe v oboru geodetické
astronomie. Přihlášky zašlete na Observatoř astro-
nomie a geofyziky, Praha 2, Karlovo nám. 13 do
konce listopadu 1968.

KONKURS
s dobrou grafickou ópravou, absolventa

zem. průmyslové školy, vypisuje

AR C H E O LOG 1C K Ý (i S T·A V Č S A V,

Letenská 4, Praha I.

528.738.088
KRÁTKÝ,V.
Analyse théorique de précision absolue des points
fixes dans la photogrammétrie aérienne.
Geodetický, a kartografický oozor, 14, 1968, No. 11,

pages 277-280.
Rapport de la précision des points fixes aux exi-
geances de précision d'une restitution détailléel;
formule analytique des problemes ďorientation.
Dépendance fonctionneUe entre la croissance des
erreurs mo-vennesde points fixes et l'augmentation
proportionnelle de l'erreur moyenne résultante de
la restitution par blocage du modele photogram-
métrique partiel par 4 points fixes. Conclusions
pour travaux topographiques et li grandes échelles. '

528.716.1.088

PICHLÍK, V.

Précision des surfaces comme critere de 'précision
de position de la méthode photogrammétriqne.
Geodetický a kartografický obwr, 14, 1968, No. 11,

pages 281-284, 1 illustr., 3 tabl., 5 lit.
Résultats obtenus par l'Institut de recherches
géodésiques, topographiques et c1artographiques
sur le champ d'essai photogrammétrique de Pecný,
Comparaison des résultats obtenus par les for-
mules du cadastre employées jusqu'ici avec plu-
sieurs travaux de recherches de la meme orien-
tation.

528.541.4.088

FMNOR, Š.

Analyse de précision de l'incIinometre a libelle
VůIS-Metra.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 11,

pages 285-292, 6 illustr., 9 tabl., 9 lit.
Breve description de l'inclinometre. Sources
d'erreurs possibles. Essais du boulon micromé-
trique et de la libelle. Essai complet de l'appareil.
.L'inclinometre a obtenu la meme précision comme
celle des méthodes de nivellement. Possibilités
d'augmentation de celle-ci.

528:06:331.2
MAXMILIÁN,K.

Direction des Centres de géodésie et les stimules
économiques des travaillenrs.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 11,

pages 292-297, 1 tabl.
Conditions actuelles et principes pour l'accom-
plissement des tiiches principales dans les Centres
de géod.ésie. Principes pour l'obtention du maxi-
cipes essentielSunifiés assurant la comparabilité
mum d'efficacité des travaux. Nécéssité des prin-
du niveau technique des travaux et rémunéTation
adéquate des travailleurs en accord avec les ren-
dements obtenus.



Mapový lexikon obcí ČSSR
Vydalo Kartografické nakladatelství v nJnu 1968.
Mf\řftko 1: 200 000, 107 mapových stran a přehle-
dů, cena Kčs 49,-. První vydúní, vázané, formát
22.5X30,5 cm.

V roce 1966 byl Ústrední komisí lidové kontroly a
statistiky a ministerstvem vnitra vydán Statistický
lexikon obcí ČSSR podle stavu správního rozdělellí
ČSSR v roce 1965. USGi( se podílela na zpracování
této publikace poskytnutím číselných údajů evi·
dence nemovitostí a dálE; bylo té~ uvažováno, že
součástí lexikonu budou mapy okresů. Vzhledem
ke značnému rozsahu tabulek a textů však tento
původní úmysl neb"l realizován a ještě před vy-
dáním Statistického lexikonu byly zahájeny práce
na tvorbě a vydání mapového lexikonu jako samo-
statné kartografické publikace.

Publikace byla zpracována s využitím tisko-
vých podkladi't m3p správního rozdělení ČSSR vy-
dávaných Ústředni správou geodézie a kartografie.
Ú vod ní, č á s t obsahuje vysvětlivky a přehled-
nou mapu správního rozdělení ČSSR v měřítku 1 : 2
mil. Tato mapa obsahuje zákres a seznam krajů a
okresi\, plánky krajských měst a signatury okres-
ních měst. V 1 a s t ní Ob s a h lexlkonu je uspořá-
dán do 10 mapových oddílů krajů v měř. 1: 200000
a samostatných map hlavního města Prahy a hlav-
ního .města Slovenska Bratislavy v měř. 1: 100000.

Jednotlivým oddílllm předchází přehled kladu
mapových listů a záklaání číselné údaje o přísluš-
ném kraji a okresech - počet obcí a částí obcí,
plocha a počet obyvatel kraje a okresů (obdobné
souhrnné údaje pro celý stát však v publikaci
chybí]. Okresy jsou zobrazeny na samostatných
mapových listech, 11 to abecedně v jednotlivých
krajích. Výjimkou JSou měst~l{é okresy Hrno, Plzeň
a Ostrava, jejichž území je zahrnuto do map okol-
ních okresů. Také u těch okresu, kde by při zobra-
zení na jednom llstě došlo k velkým překrytům,
jsou dva okresy sdruženy na jednom listě.

V mapách okresů JSuu zakreslena sídliště ve
čtyřech kategoriích, tj. krajská a okresní města
[plánky), obce a části obcí (signatury). Dále je
proveden zákres státních, krajských, okresních a
obecních hranic podle stavu ke dni 1. lÍnora 1967.
Podobně jako v mapách správního r07dělení krajů
byly i zde ponechány hranice okresů a krajů zru-
šených územní reorganizací ke dni 1. července 1960.
Toto opatření je možno uvítat proto, že některé
materi:íly a mapové elaboráty [zejména tématic-
kého charakteru) těchto bývalých administratiy-
ních celkÍl jsou dosud v trvalém užívání. V součas-
né době však tento zilkres nabývá !i nového uplat-
nění při požadavcích na zřízení nových okresú, jež
jsou z hlediska územního rozsahu mnohdy pouze
požadavkem obnovení okresů zrušených v roce
1960.

V mapách jsou dále uvedeny katastrální hra-
nice. I když tento prvek zde není aktualizován, je
při stálosti katastrálních hranic jejich zákres
vhodný zejména pro střediska geodézie, mapové
dokumentace a uživatele map velkých měřítek.
Zde se přímo nabízí možnost zpracování a vydání
komplexního přehledu o druzích a kvalitě mapo-
vého fondu velkých měřítek pro snadnou a pře-
hlednou orientaci o možnostech jeho využití.

Uvážíme~li, že pro zpracování publikace byly
v zájmu hospodárnosti použity dříve zpracované
a již několikrát upravované tiskové podklady, je

. MAPY, ATLASY

možno pochopit a omluvit některé nedostatky, ze-
jména v kvalitě technického zpracování názvosloví.
Přesto však i ve výrobním zpracování publikace
samotné se vyskytly některé dílčí nedostatky, jež
ovlivnily kvalitu finálního díla a někde i možnost
jeho pohotového využití v běžné každodenní praxi.
Tyto nedostatky zasa~ují oblast redakčních, sesta-
vitelských i polygrafických prací. Uvádím je zde
s doporučením, aby pro případná opakovaná vy-
dání publikace byly vzaty v úvahu.

Při normalizovaném formátu publikace a da-
ném měřítku map se nevyhneme tomu, aby někte-
ré mapové listy nebyly voleny ve větším formátu
a knihařsky zpracovány se záložkou. Protože se
však jedná o východisko z nouze, bylo by vhodné
použít je pouze v nezbytných případech. Toto však
nebylo vždy vzato v úvahu - viz např. mapy okre-
sů Česká Lípa, Bratislava a řada dalších. Dobrou
orientaci uživatele ztěžuje nejednotnost umístění
pOI'adového čísla a názvu mapy okresu - viz. např.
mapy okresů Kutná Hora a Třebíč. Pohotové listo-
vání v publikaci je značně ztíženo tím, že pořadová
čísla a názvy map okresů jsou umístěny na vnitřní
straně záložek. Nutnost umístění číslování zásadně
na vnější stranu záložek je při opakovaných vydá-
ních zcelélJ jednoznačná.

Důsledně osové' umístění čísel map okresi'l
v kladech list:! je někdy na úkor čitelnosti (viz
Severočeský kraj). Při doplňcích seznamu okresů
na přehledné mapě správního rozdělení ČSSR ne-
byl brán zřetel na zmenšení původního názvosloví.

K polygrafickému zpracování publikace je
možno poukázat na nestejný stupeň krytí žluté
barvy výplně okresů. Dává se k úvaze pro příští
vydání ponechat plochu okresu nevybarvenou,
čímž se zlepší možnost zákresu uživateli a uvol-
něnou tiskovou barvu využít pro pořadové čís-
lování, jak bylo uvedeno vpředu. Intenzita barev
jednotlivých tiskových archů je viditelně rozdílná,
takže publikace jako celek není barevně zcela vy-
vážena.

O potřebě mapové publikace tohoto druhu
svědčí stálé požadavky uživatelů a zejména kom-
plexní průzkum knižního obchodu. Zatímco lexi-
kon bude užíván zejména pro širší potřebu vyš-
ších stupňů správních, hospodářských, politických
i společenských orgánů a organizací, místní a
okresní orgány a 'Organizace žádají jako podklad
pro vlastní práci a zákresy právě mapy jednotli-
vých okresů, mnohdy i ve značném množství. Tím
více je možno kladně hodnotit, že 'současně s le-
xikonem byly vydány i jednotlivé mapy okresů pro
běžné operativní využití. *) Škoda jen, že o této
skutečnosti nejsou uživatelé lexikonu a širší ve-
řejnost dostatečně informováni.

Uživatelé mapového lexikonu i všech kartogra-
fických publikací očekávají jejich pohotové vy-
dání a maximální aktuálnost obsahu. Lexikon však
byl zpracováván několik let, redakční uzávěrka
byla stanovena ke dni 1. února 1967 (kromě zá-
kresu nových slovenských okresl1) a na trh při-
chází až na podzim roku 1968. Je třeba si jen přát,
aby druhé vydání po uskutečnění uvažovaných
změn správního rozdělení bylo připraveno skutéč-
ně pohotově tak, jak by mělo ,být samozřejmostí
li publikací tohoto druhu a určení.

*) O možnostech využití map správního rozdělení
CSSR v měřítku 1: 200 000 viz GaKO 10/1965, str.
277-278.
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Burza technických zlepleni
Brno 1968

V době ód 18. do 20. září t. r. - ti týden později,
než bylo pi'lvodne stanoveno - se konala 6. burza
technických zlepšení v oboru geodézie, fotogram-
metrie a kartografie, jejímž uspořádáním byly po-
věřeny Inženýrská geodézie, n. p., Brno a Oblastní
ústav geodézie v Brně ve spolupráci se svými zá-.
vodními pobočkami ČSVTS. Tato technická akce si
zlskala pro svoji bezprostřednost ve výměně prak-
tických zkušeností a názorů na úseku geodetických
a kartografických prací své stálé místo v plánu
periodických akcí ÚV pro geodézH a kartografii
ČSVTS a stává se též společenskou událostí. Spolu
s návštěvou Mezinárodního veletrhu je dobrým
zdrojem informací o nejnovější úrovni a vývOJi svě-
tové techniky v oborech, které se váží přimo i ne-
přImo k práci geodetů a kartografů.

Výběr programu letošní burzy byl proveden
na základě širokého průzkumu u všech loňských
aktlvnlch účastnIků, ze kterého vyplynulo toto od-
borné zaměření burzy:

1. Geodetické práce v investiční výstavbě,
2. Dokumentace geodetických prací, zejména mož-

nost využití mikrofilmové techniky,
3. Novinky v kartografii apolygrafii.

Šesté burzy technických zlepšení se zúčastnilo
12 geodetických pracovišť resortu, 2 vysoké školy
a 1 mimoresortní pracoviště, kteN vystavovali cel-
kem 60 exponátu. Závody hospodářských organi-
zací resortu vystavovaly letos poprvé ve společné
expozici. Využití fotogrammetrie při zaměřování
objektU, archeologických nalezišť a pro projekto-
vání strojírenských závodu dokumentovalo 11 ex-
ponátu, 8 exponátů se zabývalo problematikou kar-
tografických prací. K přístrojum a pomuckám
z úseku inženýrské geodézie se vztahovalo 25 ex-
ponátu, z nichž 6 Je předmětem čs. patentu.

Ostatní exponáty tvořily ukázky výsledku aty-
pických geodetických prací (např. zjišťování de-
formací ocelového pláště televiznl věže, komparace
funkční plochy radarových antén apod.). VYUlití
laserových paprsků' v geodézii, prozatím jen pro
vytyčovánl dlouhých přímek v podzemí i na povr-
chu, pro vedenI těžkých strojů, signalizaci nepří-
stupných bodu na střešní konstrukci výstavního na-
vilónu dokumentovaly exponáty Ústavu pro výzkum
rud, Praha a Inženýrské geodézie, n. p., Brno. vý-
robní podnik DŘEVOTVAR ZnoJmo se zúčastnil
burzy svými výrobky ze sklolaminátu (výtyčky, ni-
velační latě) a se zástupcem bylo navázáno kon-
krétní technickokomerční jednáni.

Názorným doplňkem burzovního jednání byla
odborná výstava navazujfcí na tematické zaměření
burzy, která .má umožnit širokému Okruhu pracov-
níku, kteří se nedostanou na odborné zahraniční
akce, co nejširší styk s nejnovější přístrojovou
technikou. Výstavu obeslalo 22 firem z 9 států, a
organizátorum se podařilo z bohatého propagacní-

ho materiálu jejich výrobku sestavit reprezentativní
pruřez světovou úrovní výroby reprografických pří-
strojů a automatických koordinátografii. Některé
z těchto přístroju a zařízení měli možnost účastníci
burzy zhlédnout v činnosti na veletrhu v stáncfch
fy Remington, Mikrobox, Rex-Rotary, Rank Xerox
a Robinco. Středem pozornosti byl automatický
kreslící stUl DlGIGRAF, výrobek fy. Konštrukta
Trenčín a maloformátové ofsetové stroje DOMI-
NANT 612 a 712 fy. ADAST (závod Adamov).

Nedílnou součástí burzy je cyklus přednášek,
který se týkal činnosti odpovědných geodetu v in-
vestiční výstavbě, zkušeností z geodetických prací
při stavbě Nuselského mostu a informací o autG-
matickém souřadnicovém kreslícím stolu DIGI-
GRAF. Použitím reprografických přfstrojů v geo-
detických dokumentacích se zabývala přednáška
na téma: "První kroky k využití mikrofilmové tech-
niky." Přednášejícími byli pracovníci resortních
i mimoresortních organizací. Závěr přednáškového
odpoledne patřil zástupcum fy. AGA. V krátké
úvodní přednášce seznámili posluchače s výrobním
programem firmy, zejména na úseku elektrooptic-
kých přístroj u a nastínili výhled výroby dalších
typu dálkoměru: AGA model 7 T, vhodného pří-
stroje pro měření vzdáleností od 15 do 500 m a
laserového geodimetru model 8. Promítnutím fil-
mu o geodimetru AGA model 6 byl přednáškový
cyklus zakončen.

V pruběhu druhého dne burzovního jednání
bylo provedeno vyhodnocení nejlepších exponátU
a expozic a slavnostní předání cen na shromáždění
účastníku 6. BTZ. Do soutěže ° nejlepší exponát
přihlásili vystavovatelé celkem 16 exponátů, z nichž
první cenu získal exponát ČVUT Praha: Univerzál-
ní ofsetová standardní deska. Druhá cena byla udě-
lena exponátu Ústavu pro výzkum rud: Laserová vy-:
tyčovací souprava a třetí cenu získala Inženýrs!,á
geodézie, n. p., Brno, závod Pardubice za exponát:
Zaměřování polohopisu v ulicích pozemní foto-
grammetrií pro účely TMM. Zvláštní uznání bylo
uděleno Inženýrské geodézii, n. p., Praha, výrouní
středisko 11 za exponát: Využití fotogrammetrie při
zaměřování chrámových kleneb. Cenu za nejlepiíí
expozici získala kolektivní expozice Inženýrské
geodézie, n. p., Brno, druhá cena byla udělena
expozici Inženýrské geodézie, n. p., Praha a třetí
cenu získala Inženýrská geodézie, n. p., Bratislava.
Zvláštní uznání bylo uděleno expozici Ústavu pro
výzkum rud, Praha ..

Burzovního jednání, které se konalo opět
v prostorách Muzea dělnického hnutí Brněnsl{a,
se zúčastnilo více než 500 pracovníku ze 108 domá-
cích geodetických pracovišť. Osobní účast předse-
dy ÚSGK s. Ing. Průši a dalšlch hostu z vysokých
škol, výzkumných ústavů a zejména z Výrobních
podniku jen zdilrazňuje vzrustající zájem o tuto
formu propagace zeměměřické práce.

Burzu též navštívili zástupci zahraničních fi-
rem vystavujících na 10. Mezinárodním veletrhu
v Brně, kteří poskytli prospektový materiál pro od-
bornou výstavu.

I když uspořádání burzy bylo poznamenáno
mimořádnými událostmi, její technická úroveň
i organizační příprava byla - podle hodnocení
účastníku - vysoká a potvrzuje účelnost a potřebu
této akce. Navíc jednání ukázalo vzrustající zájem
o geodetické práce v investiční výstavbě, kde se
zeměměřič uplatňuje čím dále, tím výrazněji.

Poláček
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