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[061.14 [ 437.1/.2] :528 J :63.014.1:333.26
KOHL, H.
Příprava
7. pětiletého
plánu v resortu
Českého úřadu
tického a kartografického
.
Geodeticky
a kartografický
obzor, 27, 1961, Č. 2,
S.

528.486.4:625.711.3

geode·

BOPEJI,

B.

AHaJlH3

D

Jlbl

27-28.

Upiatnění
zásad Souboru opatření
pti přípravě
7. pětiletého
plánu ekonomického
a sociálního
rozvoje
a hlavní oblasti,
na které jsou zaměi'eny
úkoly věcné náplně
plánu resortu
ČUGK.

BblCOTH01'OKOHTpOJlJl OllH01'O yqacTKa

feo.ne3HqeCKHH

No

437.6] :528

J :65.014.1:338.26

528.486.4:625.711.3

528.236.5 :528.235.1:528.063

Horo

CKJIOHa. CpaBHeHHe

528.236.5:

528.235.1

EYXAP,

II.

IIpH6J1HJKeHHoe

No

BbIBOll

[061.14

(437.1/.2:528]

KOXJI,

f.

:65.014.1

:338.26

7-1'0

nJlTHJleTHe1'O nJlaHa

B BellOMCBe qem-

CK01'OynpaBJleHHJI

1'eOJle3HH H KapTo1'pa<pHH

feOJle3mleCKHH

KapTo1'pa<pH'ieCKHH

H

0630P,

27,

1981,

2, CTp. 27-28

IIpHMeHeHHe

npHHIJ;HnOB KOMnJIeKCa

nOJl1'OTOBKe7-1'0

nHTHJIeTHe1'O nJIaHa

COIJ;HaJIbH01'Opa3BHTHH
HanpaBJIeHbl

H

MeponpHHTHH

npH

SKOHOMHqeCK01'OH

1'JIaBHble 06JIaCTH,

Ha

KOTO-

3a.naqH npe.nMeTH01'O COn;epJKaHHHnJIa-

Ha 6e.noMCTBa qYfK.
[061.14(437.6)

:528]

:65.014.1

BeJlOMCTBa CYfK

H3

BaHHH

--------------------:338.26

,Zl.

3aJla1lH

KOMllJleKCa

B

7-oií

MepOllpHJlTHií

CHCTeMbI llJlllHOMepHo1'o

X03J1iíCTBOMnocJle
feo.neSHqeCKHH

1980

llJITHJleTKe,

HCXOJlJl-

JlJlJl YCOBepmeHCTBO-

ynpaBJleHHJI

HapOJlHblM

1'.

H KapTo1'pa<pHqeCKHH 0630P,

27,

1981,

2, CTp. 29-34

B 7-0H

nHTHJIeTKe CYlIleCTBeHHbIM 06pa30M

B03paCTYT 3a-

Be.nOMCTBa CJIOBdlJ;K01'o ynpaBJIeHHs!

Kapro1'pa<pHH
qHBaTbCH

c6J1HJKeHHJI MepHllHlIHOB

KapTo1'pa<pHqeCKHH

<pOpMyJIbI llJIH

KpliWBaKa

27,

1981,

JIe1'K01'O BblqUCJIeHHH npH6JIHJKeH-

C6JIHJKeHHH MepHJlHaHOB

B nYHKTe

yroJIbHblMH

0630P,

2 pHC., JIHT. 1

C 3allaqHHblMH

B

npOeKIJ;HH

nJIOCKHMH npJlMO-

KOOpllHHaTaMH.

681.322-181.4-523.8
KOTAJI,

M.

llpHMeHeHHe

TeXHHlIeCKHX

B03MOJKHOCTeií KapMaHHbIX

3J1eKTpOHHlIeCKHX KaJIbKYHTOPOB
feo.neSHqeCKHH

No

H

Kapro1'paq,HqeCKHH

2, CTp. 38-39,

O<popMJIeHHeM

0630p,

27,

1981,

1 pHC., 3 Ta6.

aJI1'OpHTMOB BblqHCJIeHHH

C HcnOJIb30Ba-

HHeM TeXHHqeCKHX B03MOJKHOCTeHKapMaHHbIX
TOpOB MOJKHO .nOCTHqb COKpaIqeHHH BpeMeHH
Mo1'O .nJIs! BblqHCJIeHHH H
Oq,opMJIeHHe

YMeHbIIIHTb

pHCK

KaJIbKYJIHHe06xo.nHnOHBJIeHHH

BblqHCJIeHHH npHMoyrOJlbHbIX

KO-

nOJIs!pHblM 3JIeMeHTaM B BH.ne npHMepa.

528.48:621.375.826:528.061.2
-

M.

BPAHbI,

B.

BJlHHHHe

pecJlpaKIJ;HH Ha TOIlHOCTb Jla3epHoií

IIOCIIMlllMJI,

JlHHHH BH-

3HpOBaHHJI
feo.neSHqeCKHH

No

H

KapT01'paq,HqeCKHH

2, CTp. 40-42,

llp06JIeMaTHKa

KpHTepHH

peHHbIX BeJIHqHH H npHMeHeHHJI
THKe. IIp06JIeMaTHKa
TOB B npHseMHOM

1981,

TOqHOCTH H3Me-

3T01'O MeTo.na Ha npaK-

BJIHHHHH aTMocq,epHqeCKHX SJIeMeH-

CJIoe aTMocq,epbl.

Cnoc06

peq,paKIJ;HOHHbIX OTKJIOHeHHH H cnoc06

[C'61.14 (437.1/.2)

27,

TOqHOCTH JIHHHH BH3HpOBaHHH C HCnOJIb-

Jla3epH01'O nyqKa.

~O~~.ncTBHe

0630P,

1 pHC., JIHT. 4

BbIqHCJIeHHH

BBelleHHf[

BJIH.HHHH aTMocq,epHqeCKHX

nonpa-

SJIeMeHToB.

:528 j :65.014.1:338.26

KOHL, H.
Die Vorbereilung
de< 7. funfjiihrigen
Planes im Resort des
Tschechischen
Amtes der G(~odasie und Kartugraphie
Geodetický
a kar,ografickj
obzor,
27, 1981,
Nr. 2, Seíte
27-28

lloll1'oToBKa

JIEHKO,

H

3HaqeHHH

30BlIHHeM

VRANÝ, v. - POSPíŠiL, I.
vliv refrakce
na pŤef.,ost
laserové
záměrné
přímky
Geodetický
a kartografický
obZor, 27, 1981, Č. 2,
s. 40~'2,
1 obr., lit. 4
Problematika
přesnosti
záměrné
přímky s využitím
lase-ro·
vého svazku.
Kritéria
přesností
měřených
veličin
a použitelnosti
této
metody
v praxi.
problematika
působe.ni
atmosferických
prvků
v přizemní
vrstvě
atmosféry.
Způ·
sob výpočtu refrakčních
odchylek
a způsob zavedení
oprav
z působeni
atmosférických
prvků.

qexOCJIOBdlJ;-

:528.063

2, CTp. 37-38,

opn;HHaT no

528.48 :621.375.82,6 :528. 061. 2

C Tpe60BaHHHMH

H BbIBOllbI.

BblqHCJleHHe

feo.ne3HqeCKHH

OIIIH60K.

.naqH

1981,

B npOeKIJ;HH KpJKOBaKa

681.322,181.4,523.8

KOTAL, M.
Využiti
techo,ických
možnosti
kapesnich
elektronických
kalkulá torů
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 2,
s. 38-39,
1 obr., 3 tab.
Opravou
algoritmů
výpočtů
s využitím
technických
mož'
ností kapesních
ele'ktronických
kalkulátorů
lze dosáhnou1
zkrácení
časů
nutných
pro' výpočet
a snížit
riziko
výskytu chyb.
Jako
přiklad
je
uvedena
úprava
výpočtu
pravoúhlých
souřadnic
z polárních
prvků.

(ČSN)

K01'O CTaH.napTa

BUCHAR, P.
Přibližný
výpočet
meridianové
konvergence
v Křovákově
zobrazení
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 19P1, Č. 2,
s. 37-38,
2 obr., lit. 1
Odvozeni vzorce pro velmi snadný
vÝPOČ'8t přibližné
hod·
noty
meridiánové
konvergence
v Křovákově
zobrazení
v bodě o daných
rovinných
pracoúhlých
souřadnicích.

No

27,

1 pHC., 4 Ta6JI., JIHT. 8

KOHTPOJIbHble HSMepeHHH C HCnOJIb30BaHHeM reo.neSHqeC-

HOro

VOREL, V.
Rozbor výsledků
výškové
kontroly
na jednom
úseku
dál·
nice DI
Geodetický
a kartografický
obzor. 27, 1981. č. 2,
s. 34-26,
1 obr .• 4 tab., lit. 8
Kontrolní
měření
geodetickými
metodami
a interpretace
výsledků.
Kontrola
výlšek krytu
VOZOvky i pod~l~ého
a
příčného
sklonu.
Srovnáni
s požadavky
ČSN .a zavery.

IqHe

KapTo1'pa<pHqeCKHH 0630P,

BblCOT .nopOJKH01'OnOKpbITHs! H npOn;OJIbHOrO H nOnepeq-

LENKO, D.
Úlohy rezortu
SÚGK v 7. paťročniCi v nadvaznosti
na Súbor
opatreni
na zdokonalenle
sústavy
plánovitého
riadenla
ná'
rodného
hospodárstva
po roku 1980
Geodeticky
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 2,
s. 29-34.
V 7. paťročnici
podstatne
vzrastú
úlohy rezortu
slaven·
ského
úr·adu geodézJe
a kartografie
[SÚGK). lch plnenie
sa bude zabezpečovat
v nových
podmienkach
zav'8dených
v národnom
hospodárstve
po roku 1980. Doraz sa kladi>e
na efektivnost,
kvalitu
a lepši'8
zhodnocovanie
živ.ej .u
zhmotnelej
práce.

pble

H

2, CTp. 34-36,

KHX MeTon;OB H HHTepnpeTaIJ;HJI peSYJIbTaTOB. KOHTpOJIb

[061.U(

No

aBTOCTpa-

1

B

(CYfK).

Mx

HOBblX YCJIOBHHX BBe.neHHbIX

XOSHHCTBO nOCJIe 1980

1'.

HOCTb, KaqeCTBO H

JIyqmee

MaTepHaJIH30BaHHoro

Tpy.na.

1'eo.neSHH H

BbmOJIHeHHe 6y.neT
B

IIo.nqepKHBaeTcH
HCnOJIb30BaHHe

06ecne-

Hapo.nHoe
s<p<peKTHBJKHB01'O H

Anw8ndung
von Prinzipien
des l'vTassnahmekomplexcs
bei
der Vorbereitung
des 7. fiinfji.:ihrigen Planes der okonomiscl1en und sozialen
Entfall.ung
und Hauptgebiete
der Orientierung
van Aufgabtm
des sachlichen
Planinhaltes
im Resort des Tschechischen
Am~es der Geodasic
und
Kartographie.
[061.14 [437.6) :528] :65.014.1:338

26

LENKO, D.
Ressortsaufgaben
des SAGK im 7. Fiinfjahrplan
mU Anbin·
dung an den Massnahmenkomplex
zur Vervollkommung
des
Systems der planmassigen
volkswirtschaftsleitung
nach dem
Jahre 1980
Geoderický a artografickj'
obzor, 27, 1981, Nr. 2,
Seile 29-34
lm 7. Fiinfjahrplan
werden
die Aufgaben
des Ressorts
des
Slowakischen
Amt,es fUr Geodasie
und K.artographíe
[SAGK)
wes'8ntlich
steigen.
Ilue Erfiillung
wird ín neuen nach dem
J ahre 1980 in der Volkswirtschaft
eingefiihrten
Bedingungen
gesichert.
Das GeWicht wird auf die Effektivitat,
Qualitat
nnd besser,e Verwertung
der lebendigen
und materialisiert'en
"'rbeit gelegt.
528.486.4:625.711.3

VOREL, V.
A01alyse der
Ergebnisse
der
Hohenkontrolle
auf
einem
Abschnitt
der Autobahn
D1
Geodetický
a kartografický
obzor, 27. 1981, Nr. 2,
Seito 34-36,
1 Abb., Lit. 1
Kontr(}llmessungen
mittels
geodatischer
Meth(}den
und
die
Interpretation
der
Ergebnísse.
Htihenkontrolle
der
Fahrbahndecke
und der Langs· und Querneigung.
Gegen·
iibe.rsteIlung
die Ergebnisse
der ČSN und Schlussfolgerun·
gen.

528.236.5 :528.235.1:528.063
BUCHAR, P.
Annahernde
Bereehnung
blldung naeh Křovák
Geodetický
a kartografický
Seite 37-38, 2 Abb., Lil. 1

der

Meridia •.•konvergenz

ln

Ab·

time and reducing
the risk due to e,rror occurence.
As an
e,xample the modification
of computation
of rectangular
coordinates
from polar elements
is presented.

Formelableitung
fiir se.hr miihelo'Se
Berechnung
des annahernden
Wer!es
der
Meridiankonve,rgenz
in Abbildung
nach Křovák im punkt von gegebene,n
ebeneu rechtwinkligen Koordinaten.

528.48:621.375.826:528.061. 2
VRANÝ, v. - POSpíŠiL, J.
I•.•fiuenee
of Refraellon
on the Aceuraey of the Laser
of Slght
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 2,
pp. 40-42, 1 fig., 4 ref.

681. 322-181.4-523.8
KOTAL, M.
Ausniitzung
der
teeh •.•lsehen
Miigllehkeiten
der
elektronlsehen
Tasehenreehner
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 2,
Seite 38-39, 1 Abb., 3 Tab.

Accuracy
of the line of sight
using
the laser
beam
is
discussed.
Cri terions
of aDcuracy
of measU'red
quantities
,and the practical
applicability
of this method.
Innuence
of atmospheric
elements
in ground
laye.rs of atmosphere
is dealt
wilh.
The method
of compullng
the refraction
deflectio'ns
and introducing
cDrrections
from tha effect of
atmosphe:ric
elements.

obzor,

27, 1981, Nr.

2,

Durch
Aufbereitung
der Berechnungsalgorithmen
mit der
Au'sniitzung
der
technischen
Moglichkeiten
der
elektronischen
Taschenre:chner
ist die Zeitersparung
bei Berechnungen und Herabsetzzung
des Risikos von Fehlerauftreten
moglich. AIs Beispiel wird die Aufbo.reitung
der Berechnung
von rechtwinkHngen
Koordinaten
aus polarelemente
angefiihrt.
528.48: 621.375. 826:528. 061. 2
VRANÝ, v. - POSPÍŠtL, J.
Elnfiuss
der Refraktion
auf dle Genaulgkelt
der Laserfiucht
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 2,
Seite 40-42, 1 Abb., LIl. 4
problem
der
Fluchtungsgenauigke,it
mit der
Ausniitzung
von
Lase'rstrahlbiindel.
Genauigkeitskriterien
der
Messwerte
und die Ausniitzung
die:ser Me1hode in der Praxis.
Problem
der Wirkung
der atmospharischen
Elemente
ln
den Erdnahe'Schichten
der Atmosphare.
Des Be:rochnungs
vedahren
der
Refraktionsabweichungen
und
Einfiihrung
der
verbesserungeu
von
Auswirkungen
de.r
atmospharischen
Elemente.
[061.14[ 437.1/.2) :528] :65.U14.1:338.26
KOHL, H.
Preparlng
the 7th five-year
plan
office for geodesy and eartography

ln

branch

of tbe

GeodBtický a kartografický
obzor, 27, 1981, No.
Applying the principles
of the Set of measures
ring the 7th !ive-yeJr
plan of economic
and
lopment,
and the mam spheres
of directing
the
tent of the plan in branch of the Czech olfice
and cartography.

Czech

2, pp. 27-28
lor prepasocial devesubject confor geodesy

[061.H[ 437.6 j :5281:85.614.1:338.26
LENKO, D.
Tasks of the Braneh of SÚGK ln 7th Flve-Year Plan in Aceordanee wlth the Set of Measures
for lmprovement
of the
System of Planned
Managemelll
of Natlonal
Economy after
1980
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 2,
pp. 2~-34
in the 7th five-year
plan tasks
of the branch
of Slovak
OHice of Geodesy
and Cartography
ISÚGKj will be lncreased.
Their fuIfilJing
wHI be secured
under
new condilions
introduced
in the nalional
economy ,after the year
1980. Emphasis
is laid on eflectiveness,
quality, and betler
valorization
of manwork.
528.486.4:625.711.3
VOREL, V.
Analysls
of Resuits
of Helght
Control
on Dne Secllon
of
the D 1 Express Hlghway
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, No,. 2,
pp. 34-36, 1 !ig., 4 tab., 8 ref.
control
geodetic
measurements
and interpretation
of results.
Che:cking heights
of rnad
surface'
as well as the
longitudinal
and transversal
inclination.
Comparing
with
requirements
of Czechoslovak
standards
and conclusions.
523.236.5 :528.235 .1:528.063
BUCHAR, P.
Approxlmate
Calculatlon
Křovák's
projeellon
Geodetický a kartografický
pp. 37-38, 2 fig., 1 ref.

of

Merillan

obzor,

Convergence

ln

the

De'riving the, formula
for a very easy DalDulation
avproximate
v-alue af the
meridian
converge,nce
Křovák's
projection
at the point with given plane
gular eoordinates.

[D61.14(437.1/ .2) :528] ;85.014.1:338.26
KOHL, H.
Préparatifs
relatifs
au seplleme
plan qulnquennal
dans le
ressort
du Bureau
'J'cheque
de Géodés'e
et Cartographie
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981. NO 2,
pages 27-28
Mise sn val eur des principes
de ľF.nsemule
de mesures,
prises
dans le domalne des préparatJfs
au septiěme
plan
quinquennal
ďessor
économique
et social et doma in es, auxquels cDnsacre ľattention,
~llr~olit pour 1I:'s taches érnanant
dli caractěre
matériel
dli plan, établi pour le resson
dli
BTGC.
[061.14[ 437.6) :526] :65.014.1:338.28
LENKO, D.
Les
taehes
du Bureau
Slovaqu<! de Géod~sie
et Cartograph;e
ISÚBK) dans la pérlode
du 7e plan qulnquennal
par rapport
a l'Ensemble
des mesures
prlses dans le domalne
de perfeetionnement
du systeme
méthodlque
de
gestion
de i'Eeonomie
Nationale
apras I'année
1980
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, No 2,
pages 29-34
Les taches
de SÚGK pOUI' le 7e plan quinquennal
augmenteront
sensiblement.
Leur rěalisation
sera 'assurěe
dans les
nouvelies
condilions
introduites
dans I'ěconomie
nationale
apres
1980. On insiste
sUr I'elficienee,
la qualité
ct une
meilleurle
évaHatioll
du tr,avail vtf et lmatérialisé.
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Příprava 7. pětiletého plánu resOrtu
Českého úřadu geodetického
a kartografického

Ing. Hynek Kohl,
náměstek předsedy
Českého úřadu geodetického
a kartografického

V současném období žije i náš resort intenzívní přípravou na XVI. sjezd Komunistické strany Československa, přípravou na realizaci podílu geodézie
a kartografie na 7. pětiletém plánu ekonomického
a sociálního rozvoje.
Rozvoj resortu geodézie a kartografie v tomto
období je stejně jako rozvoj celého našeho národního hospodářství charakterizován stále větším počtem a složitostí vzájemných vztahů. Je to dáno
stále rostoucím stupněm dělby práce. S tím rostou
i nároky na organizaci a řízení. Proto i v našem re.sortu má takový význam Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po roce 1980, který je nedílnou součástí
hospodářské politiky Komunistické strany Československa, nedílnou součástí přípravy a realizace
7. pětiletého plánu.
Proto základní východiska pro přípravu a realizaci 7. pětiletého plánu v našem resortu byla a
jsou dána uplatněním zásad Souboru opatření. Ve
specifických podmínkách daných náplní činnosti
a organizačním členěním resortu není možné uplatnit tyto zásady mechanicky. O to důležitější je
správné pochopení jejich smyslu a jejich aplikace
tak, aby jejich realizace plně odpovídala. cílům politiky KSČ, cílům současné etapy rozvoje naší socialistické společnosti.
Příprava 7. pětiletého plánu resortu geodézie a
kartografie vycházela z těchto hlavních zásad, které vycházejí ze Souboru opatření a jsou usměrněny
na řešení současných problémů.
První z uplatněných zásad je důsledné zkracování dodacích lhůt a celkové zvýšení kvality geodetických a kartografických prací, výrobků a služeb.
Nutnost uplatnění této zásady vyplývá z vlastního
charakteru geodetických a kartografických
prací
a jejich výsledků. Převážná část z nich je v ostatních odvětvích národního hospodářství vyžadována a uplatňována v etapách průzkumu při přípravě
investičních akcí, přípravě výroby, přípravě plánu,
projekci. Na zkrácení lhůt geodetických a kartografických prací závisí možnost zkrácení před projektové i projektové přípravy rozhodujících investičních akcí, na včasném předání údajů o zemědělské půdě závisí úroveň plánu zemědělské výroby, na urychleném vyhotovení podkladů závisí výstavba rodinných domků.
Kvalitou geodetických a kartografických prací a
jejich výsledků je přímo podmíněna šíře jejich využití, jejich efektivnost pro ostatní odvětví národního hospodářství. Zvýšit kvalitu znamená ZVýšit
důslednost dodržování technických předpisů, norem, dodacích podmínek hospodářských smluv, ale
i podstatně zVýšit úroveň přípravy provádění prací a úroveň jejich kontroly.
Další zásadou je co nejširší uplatnění vědeckotechnického rozvoje. V současných podmínkách je
rozhodující jeho orientace na plné využití stávající materiálně technické základny resortu, na využití nových metod. Vzhledem k tomu, že uplatnění
ověřených, efektivních výsledků výzkumu nebylo

vždy dostatečně široké a důsledné, půjde v prvé řadě o urychlené dokončení zavedení těchto výsledků do praxe resortních organizací.
Efektivnost geodetických a kartografických prací
je vzhledem k jejich charakteru podmíněna účelnou unifikací a standardizací používaných metod,
prostředků
i výsledků prací. Zásada důsledného
uplatňování unifikace a standardizace proti živelnosti, nejednotnosti, samoúčelnosti a někdy i protichůdností musí být respektována i při realizaci
vědeckotechnického
rozvoje. Široké zavádění nových postupů, nových metod, nových zlepšovacích
návrhů musí být v úzké vazbě na novelizaci technických předpisů, které nesmí být brzdou rozvoje,
ale účinným regulátorem
směřujícím k efektivnosti unifikace a standardizace.
Vzhledem k postupně se měnícím objektivním
i subjektivním faktorům, které ovlivňují celkovou
činnost resortu v dané etapě jeho rozvoje, je nutné účelně přizpůsobit i vnitřní strukturu organizace a řízení tak, aby další rozvoj usnadňovala a nebrzdila.
Zásada nejvyšší hospodárnosti při využívání prostředků státního rozpočtu na geodetické a kartografické práce je další z hlavních zásad při přípravě 7. pětiletého plánu. Je v úzké souvislosti se
zásadou uplatnění unifikace a standardizace.
Je
nutné lépe zvažovat skutečný stupeň využívání stávajících výsledků geodetických a kartografických
prací hrazených z prostředkí'l státního rozpočtu a
podstatně omezit ty práce, které z hlediska nízkého využití svých výsledků nejsou rentabilní.
Hlavní tři oblasti, na které jsou zaměřeny úkoly
věcné náplně plánu resortu, jsou zemědělství a lesní a vodní hospodářství, investiční výstavba a služby občanům.
Mezi činnostmi resortu geodézie a kartografie
zaměřenými na zemědělství a lesní a vodní hospodářství je na prvním místě evidence nemovitostí.
I když svým obsahem splňuje podstatně širší okruh
požadavků a potřeb národního hospodářství, jako
jsou podklady pro investiční výstavbu, správu národního majetku a další, její využití na úseku plánování zemědělské a lesní výroby a ochrany zemědělského a lesního půdního fondu v současné
době výrazně převažují.
V průběhu 7. pětiletého plánu bude evidence nemovitostí dále rozvíjena jako víceúčelový katastr
pro potřeby národního hospodářství a státní správy socialistickéhO státu.
V prvé řadě bude v průběhu pětiletky dokončena realizace racionálního systému evidence nemovitostí. Dosažení vysokého stupně automatizace musí b·ýt využito k výraznějšímu zhospodárnění, v průběhu pětiletky je nutné dosáhnout vytknutých cílů
v efektivnosti celého systému tak, jak byly stanoveny ověřenými výsledky výzkumu.
Dalším úkolem je vytvořit z podnikových eviden.cí půdy stabilní systém jako základní podklad pro
plánování a řízení výroby zemědělských a lesních
podniků a závodů. Jde o dosažení stálého souladu
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s údaji evidence nemovitostí. V souvislosti s tím
vystupuje v 7. pětiletce do popředí úkol kontroly
souladu dosaženého inventarizacemi
půdy, a to
každoročně na 20 % území.
Pro další vývoj evidence nemovitostí jsou rozhodující tato hlediska: dosažení maximální aktuálnosti se současným řešením optimálního obsahu,
diferenciace informací z hlediska
převažujícího
charakteru území, revize současného obsahu v souladu s měnícími se podmínkami a požadavky národního hospodářství a státní správy při růstu závažnosti úlohy evidence nemovitostí v řídícím a
správním systému socialistického
státu, využití
podkladů získaných dálkovým průzkumem Země.
V oblasti investiční výstavby je na prvním místě
úkol dosažení účinnější koordinace geodetických a
kartografických
prací a přímé návaznosti na oblastní plánování. Je nutné z hlediska úspory kapacit
zamezit duplicitním
pracem, dosáhnout vyššího
stupně využití státních mapových děl a snížit počet a objem jednoúčelových prací, dosáhnout úspor
v účelné volbě měřítek, přesnosti a obsahu účelových map, věnovat pozornost analýze těch příčin a
faktorů, které vedou ke snižování a naopak ke zvyšování efektivnosti a kvality geodetických a kartografických prací.
V průběhu 7. pětiletého plánu je nutné důsledně
realizovat geodetické zajištění rozhodujících investičních akcí, a to jak včasnou přípravou podkladů,
tak i v průběhu výstavby a při dokumentaci a kontrole hotového díla.
Důležitým momentem v průběhu 7. pětiletky je
uplatnění geodetických metod při montáži a provozu těžkých strojových zařízení všude, kde na bezporuchovém chodu jsou závislé důležité úseky vý-,
"oby.
V oblasti služeb občanům musíme dosáhnout podstatného zkrácení lhůt a mnohem vyšší operativnosti při vyřizování jejich požadavků. Zejména se
to týká evidence nemovitostí a podkladů pro výstavbu rodinných domků. Tento úkol má veliký politický význam. Podle toho, jak kvalitně a operativně dokážeme poskytovat potřebné služby a údaje, je posuzována účinnost realizace politiky strany,
jsou formovány názory občanů na ni. Proto má právě tato oblast takovou důležitost a bude jí v 7. pětiletce věnována zvláštní pozornost.
Pro plnění současných úkolů i pro rozvoj geodézie a kartografie v celém příštím období má prvoi'adý význam udržování a obnova všech hodnot vytvořených v předchozím období. Jsou to zejména
~eodetické základy a mapový fond. Jejich udržení
v potřebné kvalitě a vysokém stupni použitelnosti
:přímo závisí na účelném a účinném systému údržby
a obnovy.
V 7. pětiletém plánu je nutné dořešit systém údržby základních bodových polí. Pozornost bude věnována zejména těm oblastem, které jsou rozhodující pro investiční výstavbu a ve kterých dochází
ve větším rozsahu k narušování stabilizace v bodových polích. Jsou to zejména Severočeský a Severomoravský kraj.
Větší pozornost bude věnována soustavné údržbě
a obnově map velkých měřítek tak, aby byly spolehlivým podkladem jak pro evidenci nemovitostí,
tak pro investiční výstavbu i pro další účely.
Stejně tak bude dořešen systém údržby a obnovy topografických map, který musí plnit svou funkci současně s dokončováním úkolu vyhotovení těchto map na celém území.
Dálkový průzkum Země přechází v 7. pětiletce

na plné provozní využití pro určené oblasti národního hospodářství.
Rozvoj ekonomiky resortu v 7. pětiletém plánu
vychází ze zásad daných Souborem opatření. Veškerý nárůst výkonů u resortních organizací bude
plně pokryt růstem produktivity práce. Komplexní
socialistická racionalizace bude zaměřena na konkrétní kontrolovatelné výsledky.
Rozhodující úlohu má plán jako základní nástroj
řízení. Jeho stabilizaci musí zajistit podstatné zvýšení kvality přípravy výroby. Té bude již v letošním
roce věnována prvořadá pozornost ve všech resortních organizacích.
Na hlavní úkoly 7. pětiletky koncepce dalšího
rozvoje resortu je zaměřen rozvoj vědy a techniky.
Důležitou úlohu v něm hraje výzkum. Ten bude
orientován zejména na hlavní problémy zvýšení
efektivnosti stávající materiálně technické základny resortu. V rámci socialistické dělby práce bude
rozšířena
spolupráce
s ostatními geodetickými
službami socialistických států a maximálně využito jejich výsledků a poznatků.
U nových investic je hlavním měřítkem jejich
efektivnost vzhledem k rentabilitě výrobních fondů. Musíme dosáhnout mnohem vyššího využití stávajících stavebních a zejména strojových investiC
než dosud.
V rámci resortu se významně posiluje úloha norem a normativů. Na bázi výkonových norem a jednotného systému řízení jakosti bude postaveno odměňování v resortu. Mzdová politika se musí projevit výrazněji než dosud jako základní nástroj
k plnění úkolů plánu.
Na hlavní úkoly plánu se orientuje i socialistická
soutěž, která tvoří základ pro vstřícný plán.
V organizaci a řízení resortu je hlavním úkolem
dořešit vzhledem k současným podmínkám vztahy
mezi centrem, podniky a správami a dokončit a stabilizovat vnitropodnikovou
strukturu řízení jako
základ pro vybudování automatizovaného systému
řízení. V 7. pětiletce' se posílí zodpovědnost krajských správ za uplatnění celospolečenské důležitosti ve věcné náplni plánu podniku, zejména
u prací hrazených ze státního rozpočtu a zodpovědnost podniku za efektivní plnění plánu a rozvoj
ekonomiky.
Rozhodující úlohu bude mít prohloubení spolupráce hospodářského vedení a odborové organizace na všech úrovních řízení. Složitost úkolů nutně
vyžaduje zvýšení účasti všech pracovníků resortu
na řízení, zvýšení osobní zodpovědnosti každého
pracovníka za splnění cílů pětiletého plánu.
V kádrové práci bude hlavním úkolem soustředit
se na optimální skladbu kádrů vzhledem ke koncepci dalšího rozvoje resortu. Důležitou úlohu mají
kádrové rezervy, kterým bude věnována větší pozornost při zvyšování kvalifikace i hodnocení výsledků jejich práce.
Plán sociálního rozvoje nepočítá v období 7. pětiletky s rozšiřováním investic. Vychází z nutnosti
plného využití stávajících možností resortu a stávajících zařízení a jejich úprav tak, aby maximálně
sloužily svému účelu.
XVI. sjezd Komunistické strany Československa
stanoví hlavní cíle hospodářské politiky pro další
období. Chceme, aby i náš resort se plně zapojil do
širokého proudu iniciativy za jejich dosažení co
nejefektivnější cestou. Proto musíme s plnou odpovědností a rozhodností přistoupit k plnění těch
úkolů, které jsme si. v přípravě 7. pětiletého plánu
stanovili.
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Úlohy rezortu SÚGK v 7. paťročnici
v nad vaznosti na Súbor opatrení
na zdokonalenie sústavy plánovitého
riadenia národného hospodárstva
po roku 1980

Ing. Daniel Lenko,
námestník predsedu
Slovenského úradu geodézie
a kartografie

Súbor opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého
riadenia národného hospodárstva po roku 1980, prijatý uznesením Predsedníctva ÚV KSČ a vlády ČSSR,
určuje hlavné smery a predpoklady pre zab:ezpečenie ďalšieho dynamic'kého rozvoja nášho námdného hospodárstva.
Hlavným obsabom a ciefom hospodárskeho a sociálneho rozvoja aj v 7. paťročnici zostáva zdokonafovanie p:odmienok pre prácu a život občanov,
pre ďalšie upevňovanie ich životných a sociálnych
ist6t. To sa dosiahne čo najlepším využHím všetkých možností, ktoré poskytuje materiáluo-technická základňa, mobilizácia síl vo výrobnom procese,
kvalifikácia, schopnosti a iniciatíva pracujúcich a
výsledky vedeckotechnického
rozvoja. Z analýzy
súčasného stavu v rozvoji nášho národného hospodárstva vyplýva, že trvale treba venovať pozornosť dosahovaniu vyso!kej efektívnosti a kvality všetkej práce a ro~hodnejšie využívať všetky intenzívne fa1ktory ekonomického rastu, predovšetkým dosiahnuť lepšie zhodnocovanie surovín, energie, materiálov, základných fondov a Iudskej práoe. To sú
základné postuláty ďalšieho I1ozvoja nášho národného hospodárstva. Tie predovŠ!etkým musíme mať
na zreteli pri posudzovaní každého 'kmlku a opatrenia aj v podmienkach
geodézie akartografie,
aby sme aj my~ali prííslušný podiel na tempe rastu
národného dochodku.
Úspešným splnením všetkých úloh 6. paťročné:ho
plánu si organizácie Slovenského úradu geodézie a
Ikartografi:e (SÚGK) vytvorili personálne, materiálne i ostatné predpolkIady na plneni:e náročných
úloh 7. paťI1Dčnie:e.
2. Hlavné úlohy geodézie a kartografie
v 7. piiťročnici
Zo základného
ustanovenia
zákona o geodézii a
kartografii vy,plýva pre ústredné a územné orgány
geodézie a kartografi:e spoločenslká zodpovednosť
za zabezpečovanie odborných meračských, výpočtových a konštru'kčných prác v geodetických zá:kladoch, v mapovaní, v inžinierskej geodézii a evidencii nehnuteIností
[EN), najma pre potreby hospodárskej a ku1túrnej výlstavby a obrany štátu, a za
práce spojené s vytváraním a vydávaním kartografiekých diel. Sledujme, ako sa r:e~O'rt zhostí tejto spoločens1kej zodpovednosti v siedmej paťročnici.
Ústredné a teChnické dokumentácie organizácií rezortu obsahujú bohatý zdroj inf:armatívnych podklad:ov, predovšet1kým o bodoch zá,kladného a podrobného geodetického pofa, a1ko i o vyhotovených
mapových podkladoch.
Slúžia vsetkým organizáciám v štáte, Iktoré to pre svoju odbornú· činnosť

potrebujú a využívajú. Trvalý súhlas údajov dokumentácie so skut:očnosť,ou sa aj v siedmej paťročnici
bude udržiavať prostredníctvom
prehliadok a údržby geodetic'kého pofa v teréne v plánovaných diferenc:ovaných časových cykloch, a to zhruba v rozsahu a intenzite ako tomu bolo v šiestej paťročnici.
Po ukončení opakovaných nivelácií 1. rádu podIa medzinárodného
programu, sa pripravia podklady na súborné vyrovnanie nivelačnej siete socialistiokých štátov východnej Európy a na zostaveuie novej mapy reoentných pohybov zernSk'ej 'kory na území týchto štátov. Popri údržbe ni'v:elačnej
s1ete sa začnú prípravy na zaradenie opakovaných
nivelácií II. rádu. Určitá kapacita sa venuje na
sledovanie výš:kových zmien v oblastiach výstavby
energetic1kýclb zariadení, napr. vodné dIela na Dunaji, ale aj na poddolovaných územiach, napr. Handlová, Kr.emnica.
V prvých rokooh siedmej pafročnice sa bude venovať p:ozol'nosť údržbe a modernizácii gravimetrickej siete tak, aby po roku 1983 sa molbli plnH úlohy
medzinárodnej
spolupráce,
medzi ktoré patrí aj
spojenie absolútnych gravimetrických
bodov.
Práce v oblasti geodetických základov sa v prevažnej miere hradia z prostriedkov štátneho DDZpočtu a predstavujú
asi 5 % z celkového obj1emu
finančnýůh pl'ostriedkov určených na plneni:e štátnych rezol'tných úloh.
Okolo 20 % prostriedkov
určených zo štátneho
rozpočtu sa plánuje na dobudovanie a obnovu mapového fondu máp vefkýdh mIel'olk. J:e to o 15 %
viac než v 6. paťročnici. Uzneseni,e vlády SSR č.
134/1971 ul:ožilo dobudovať mapový fond SSR do
roku 1985. Na dokončenie v siedmej paťročnici zostáva 7715 km2 prevažne v Siredoslovenskom kraji.
Naviac organizácie rez:artu Českého úřadu geodetického a kartografického
[ČÚGKl dokončia do r.
1983 sklz z:a šiestej pafročnice na ploche 585 Ikm2•
Je to vefká úloha a všetky organizáde
r:ezoríu musia vynaložiť osobitné úsiUe na jej splnenie. Po
ulkončení mapovania v Západosl,ovenskom
a výclhodoslovenskom 'kraji sa presunú kapacity na
splnenie úlohy v Stredoslovenskom
kraji. Údržbou
mapového fondu vefkej mierky sa získajú podklady
pre údržbu t:ematických máp veIkej a strednej mierky. Podstatne sa skvalitní a urýchli EN, a tým aj
podkladové Informácie a pohybe pody, o ochrane
poInolhospodárskeho
a lesného podneho fondu. Na
zabezpečenie splnenia úlohy predpokladáme určité
zvýšeni,e výmbných kapacit nárastom pracovní'kov,
ale podstatný podiel na raste produktivity práce
očalkáváme od zlepš:enia organizáci:e 'práce, od rozvoja iniciatívy praoujúcich a od rýchleho uplatňovan1a výsled'kov rozvoja vedy a techni1ky na tomto úseku.
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Určité posilnenie kádral11i počítame aj pre úsek
EN tak, aby bežná a najma komplexná údržba v piiťročných cykloch plnila dosledne svoj účel. Tomu
napomože tiež neustále sa I'Dzširujúca automatizácia pri využívaní geometrických plánov pre EN, ale
aj automatizácia údržby v subsystél11e EN. Vačší doraz než doteraz budeme klásť na 2. etapu EN - zakladanie právnych vzťahov, najl11a po prijatí novely
občianske:ho zákonníka, Ikeď sa zavedie inštitút vydržania. Príslušné opatrenie sa prel11ietne u'ež do
novHly zákona o EN. Na úlohu EN dávame asi 30 %
pl'ostriedkov štátneho rozpočtu urč,ených na plnenle štátnych rezortných úloh. Je to asi o 10 % viac
než v šielstej paťročnici.
Tvorbou a obnovou máp pre hospodársku výstavbu uspokojíme predovšetkým požiadav1ky socialistiokých organizácií na mapy vefkých a str1edných
mieDok a na prehfadné mapy. Všetky podniky Geodézie v SSR sa budú podiefať na obnove máp EN,
na vydaní základnej mapy [ZM) ČSSR 1: 1000,
1 : 2000, 1: 5000 po mapovaní a na vydaní štátnej mapy 1: 5000 odvodenej. Orgány územného a
oblastného
plánovania
neustále
vyžadujú
ZM
1 : 10000, a to postup ne v lokalitách podfa územných regiónov stanovených Ministerstvom výstavby a techniky SSR. Na i'ej tvorbe a vydaní sa zúčastnia všetky podniky Geodézie, ale aj podni1k Slovenská kartografie [SK). Hlavným zdrojom informácií
pri tvorbe aj pri údržbe, ktorá začne v roku 1981,
sú letecké snímky a evidencie správcov príslušných prv1kov územia. Meračslké práce v teréne sa
vykonávajú len vtedy, ak sa vyčerpali všet,ky možnosti prevzatia zmien z dosiaihnutých prameňov.
Udržiavaná mapa 1: 10000 bude slúžiť pri tvorbe
a obnove základných aj tematických máp menších
mierok. Mapa mesta 1: 10 000 nahradí
skoršie
vydanie uličnej mapy 1: 10000 a podfa potrieb
územného plánovania sa spracujú najprv mestá
metropolitného významu.
ZM 1 : 25000 sa, vzhfadom nakapacitne
pomerne náwčné spracovanie, vydá len v ojedinelých mapov~ch UstOdh v osobitne naliehavých prípadoch,
napr. pre geologické mapovanie, na pod1klade mapy 1: 10000, prípadne zmenšením mapy 1: 10 000.
Nepredpokladá sa údržba mapy 1 : 25000.
Sústavnú údržbu ZM 1 : 50000 zabezpečujú okresné pracoviská rezortu zberom informácií o zmenách v obsahu prostredníctvom
tzv. kyvadlových
máp, technické dokumentácie zhodnotením a preverením zistených zmien a Odborové informačné
stDedisko Ikartografi,e zálkresom do evidenčných
máp, ktoré slúžia ako kartografioký
informač'ný
materiál aj ostatným spracovateIom. V aktualizovanej úprave sa v mier'ke 1: 50000 vydávajú mapy
okDesov, oestná mapa, základná vodohospodárs,ka
mapa a mapa zá1kladných územných i'ednoti:ek.
V roku 1983 sa začne s vydávaním ZM 1 : 100 000.
ZM 1 : 200000, administratívna mapa aj mapa správna podklade mapy 1: 50 000. Počnúc rokom 1983
neho rozd:elenia, sa vydajú v a'ktualizovanej úprave
sa vydajú mapy vŠ1etkých krajov SSR 1: 200000.
Mapy 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000 sa v novom s'pracovaní vydajú len podfa potreby. Kartografic1ké spra·

c'Ovanie aj vydanie máp stredných a malých miero;k
zabezpečí SK.
Z prostriedkov I10Zpočtu SÚGK sa uhradia práce
na budovaní mikIlosnímkových archívov vo všetkých dokumentačných
stupňoch, na budovaní informačných systémov geodézie a 'kartografie, na
obnove máp S-JTSK automatizovane a na iné technické využitie výpočtového strediska v Geodetickom ústave, n. p. [GÚ).
Na splnenie štátnych rezortných úloh v siedmej
pafročnici sa sumárne plánuje viac ako pol miliardy korún, a jH to asi 'O 20 % viac, než sa použilo v šiestej paťIločnici. Celkový objem prác hradených zo štátneho I'DZp1očtučiní približne 45 %
objemu výkonov plánovaných na 7. paťl'očnicu.
Neustály I1ozvoj a rast národiného hospodárstva
je v rozhodujúoej miere závislý od Dozvoja palivo-energetickej základne. Preto na prvé miesto v poradí plnenia úloh v geodetických a kartografických
prácach preobjednávatefov
budeme zaraďovať požiadav1ky odvetvia energetiky, predovšetkým v priestore vodných dI,el na Dunaji, v lokalitách výstavby
atomových elektrární, wpovodov a plynovodov atď.
Vychádzajúc ~o strategic'kých ciefov hospodárskej politiky strany dosiahnuť sebestačnosť v niektorých smeroch pofnohospodárskej výroby, pomerne vefké kapacity geodetických a IkaIltografických
praoovísk budeme venovať pomoci p'olnohospodárstvu a lesníctvu, ochrane podneho fondu, mapovým
podkladom pIlO meUorácie, pre výstavbu vodných
nádrží a pod.
Rozvoj cestnej siete a výstavby diafnic, ochrana
kultúrnych a hist'orických pamiatok najma v Bans~ej Štiavnici, Bardejove, Kremnici, Levoči a iné
špeciálne práce inžiniersk:ej geodézie budú predmetom činnosti podnik,ov Geodézia, ale aj GÚ. Budú sa vyhotovovať mapové podklady pJ.'e projektovanie bytovej a občianskej výstavby, pre technickú
vybavenosť miest a závod ov, pre urbanizáciu, územné a oblastné plánovani1e a pre mnohé ďalšie potreby investof'OV a pwjektant1ov. Bude pokračovať
vyhotovenie techniokej mapy hl. mesta SSR Bratislavy, Košíc a Prešova.
V siedmej paťročnici nepoklesne záuj:em obyvatefstva o vyhotov,ovanie geometriCikých plánov. Bude potrebné zvýšiť počet I'očne vybavených požiadaviek nad 20 000, ale bude treba predovšetkým
skracovať lehoty vyhotovenia geometrických plánov
tak pr:e potreby bytovej výstavby, ako aj na ,ostatné
účely.
. V kartografickej
tv,orbe sa budú zabezp:ečovať
predovšetkým
požiadav:ky Ministerstva
šlkolstva
SSR na zabezpečovanie nových učebných pomocok
v súlade s prestavbou školskej výchovnovzdelávacej sústavy. Pri tv'ol'be sa plne uplatní konClepčne
dopracovaná
sústava pomocok pre dejepis, kým
nie je dosiaf jasná koncepcia pornocok pl'e zemepis zá1kladných škOl a koncepcia kartografických
učebných pomoook pre stredné školy.
V edícii kartografických di'el pre verejnosť vyjdú
•.
turist:iclké mapy tret:ej generácI,e, automapy, autoatlasy, orientačné plány, Ikultúrno-vzdelávacie a poHtickovýohovné tituly roz'neho obsahu a roznej
mi'erky. Novinkou bude vyho1!ovovanie máp a po-
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mocok pre nevidiacich a slabozrakých
technológiou vý~oby vyvinutou v rámci medzinámdnej
spolupráC'e geodetických
služi,eb socialistických
štátov (GSSŠ) práve v SK. Vyjde Uež viac titulov troj~ozmerných reliéfnych máp r6znej mierky a r6zneho obsahu, ale aj politický glóbus 1: 50 000 000.
SK bude venovať časť spracovatefskej
kapacity
aj p~e tvorbu a vydanie tematických máp podfa
požiadaviek odberatefov, iktoré sa často vyskytujú
a uplatňujú aj mimo plánovacích termínov.
3. Zabezpečenie vecnej
Súborom opatrení

části plánu v súlade

so

Organizácie SÚGK majú v siedmej paťročnici zabezpečH práce v hodnote upravených výkonov vyššej o 14 % op~oti skutočnosti dosiahnutej v šiestej
pať~očnici. Rast hodnoty upravených 'výkonov v ro:ku 1985 oproti ~oku 1980 bude 30 %.
Určenú hodnotu výkonov do výšky 55 % naplnia
požiadavky organizácií
a obyvatefstva.
Práce sa
vykonajú za úhradu a za podmienok v súlade s vyhláškou Štátnej plánovacej komisie a Štátneho arbitra ČSSR č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní
a pre~okúvaní dodávatefsko-iodberatefských
vzťahov v plánovacom pmcese.
Vychádzajúc z dlhodobých pvogramov, je rozsah
a konkrétna náplň činnosti pri plnení štátnych rezortnýoh za'kázok na obdobi,e celej siedmej paťročnice známa všetkým organizáciám rezortu.
Organizácie si uvedomujú dolležitosť ustanovenia
Súboru opatrení, pokiaf ide o závaznosť paťročných
plánov pre organizáciu, ktorá v podmienkacih geodézie a Ikartografie zostáva zá'kladným článkom riadenia, že pafročný plán musí byť vo všetkých svojich zložkách d6sledne previazaný, že od úrovne
pafročnýoh plánov a ich realizácie bude závislá
tvorba a použitie mzdových pmstriedkov
ako aj
oel'kové hodnotenie plnenia plánu s dopadom na
hmotnú zainteresovanosť
vedúcich praoovnílwv, že
plnenie plánu sa bude sledovať kumulatívnym sp6sobom, že ~očné ústretové plánovanie, a z toho vyplývajúce výhody, resp. nevýhody, pre podnik budú
závisieť od paťročných plánov, vrátane rozpisu na
ji8dnotlivé ~oky atď.

V siedmej paťl.'očnici sa mení sústava ukazovatefov,
ktorými sa hod no ti a výslediky činnosti a hospodárenia jednotlivých
podni'kov. V novej sústave sa
spravodlivejšie
pr,ejaví prínos z úsilia pracovníkov
na plnení plánu. PIne sapresadí
využÍv,anie intenzívnych faktorov :ekonomického rastu. DokIadne sa
zhodnotí prínos }ednotlivcov aj využitie zálkladných
fondov pre plnenie plánu.
Medzi zállkadných ukawvatefov
pl.'e sledovanie
podielu živej a Zlhmotneliej prác:e v pláne a jeho
realizácii aj v našich podmioenkach sa zavádza ukazovatef tzv. čistej výroby, v ekonomickej terminológii označovaný
ako "upravené
vlastné vý1kony".
Tento uka:wvatef v podstate predstavuje mzdy, príspevok na sociálne zabezpečenie, zisk a odpisy 70
zá1kladných poostriedkov;
jeho obsah presne vymedzujú príslušné metodioké pokyny.

Pre nás je d61ležité, že z celkovej hodnoty výkonov tvoria upravené vlastné výkony až 77 %, čo
svedčí o pomerne vysokom podieli fuds1kej práce
v podmienkach geodézie a kartografi:e. Upravené
vlastné výkony budli teda rozhodujúcim ukazovatefom, od plnenia ktorého bude závisieť tvorba základnej
zložky mzdových
prostriedkov.
Tvorba
mzdovýoh prostriedkov bude závislá tiež od plnenia podmieňujúcicrh ukazovatefov, medzi ktoré patrí
splnenie určených rozhodujúcich úloh vecného plánu a splnente ukazovatefa podielu cel'kových nákladov na 1 Kčs upravených výkonov. Pri prekročení
plánu uprav:ených výkonov sa uplatní prepočítací
koeficient pre tvorbu mzdových p~ostried'kov, avšak
v takiOm pomere, aby sa znevýhodňovalo prijímanie
a prekračovanie málo progresivnych plánov.
Z určeného limitu mzdových prostrledkov popri
80 % časti základnej
zložky bude zostávajúcich
20 % tvoriť pobádaciu zložku mzdových poostriedkov. Tvorba tejtiO zložky bude viazaná na plnenie
DDzhodujúoelho ukazovatefa,
ktorý charakterizuje
efektívnosť a ďalšii8 Ikvalitatívne výslledky činnosti
organizácie a uspokojovanie sp,oločenských potrieb.
V podmienkach
gHodézie a kartografie
j'8 týmto
u'kawvatelom
"rentabilita
k výrobným fondom".
Podla úrovne tohoto ukawvat'8fa pri8vzatej do hospodárskeho plánu v rámci ústr'8tového plánu a podfa jeho plnenia sa zvyšuje, alebokráti
rozsah pobádaoej zlož,ky mzdových prostriedik,av. Ako podmLeňujúce ukazovatele, pri nesplnení ktorých nemožno zvyšovať rozsah pobádaoej zložky mzdových
prostriedkov v závislosti na prekročení plánu rozhodujúoeho ukazovatel a, sa určujú a) rentabilita
oel1kových nákladov, b) produktivita práce z upravených vlastných výkonov. V prípade pri8vzatia
v rámci ústretO'vého plánovania vyššej úrovne rozhodujúceho ukaz'Ovatefad:o ročného hospodárskeho
plánu, než bol návrh ročného plánu v rámci paťročnice, sa zvýhodní tvorba pobádaoej zložky vačšou mierou, než pri preikračovaní ukazovatefa. Pri
prevzatí nižšej úrovne ukazovatefa do hospodárskeho plánu, resp. pri neplnení plánu ukazovatefa, sa
znižuje postupne možnosť tvorby pobádacej zl<ož'ky
mzdových prostriedkov tak, že pri neplnení plánu
ukazovatefa
sa znižuje postupne možnosť tvorby
pobádaoej zložky mzdových prostriedkov a pri neplnení o 15 % nárok na pobádaciu zložku úplne
zanikne.
Z uvedeného vyplýva, že pre organizáciu je výhodnejšie prijímať progresívnejšie
plány v rámci
ústretového plánovania, než vysoko pr,e1kračovať povodné plány. Prípadné neplnenie plánu prináša riziko, že si podnik nevytvorí žiadúce zdroje tvorby
mzdových prostriedkov, a tým oslabí výšku pobádacej časti.
Opatrenia vyššie uvedeného druhu nás teda privádzaj'Ú Ik racionálnemu rozdeleniu pracovných síl,
k do~lednému využívaniu ich kvalifikácie,k plnému
využívaniu pracovnej doby a využívanie všetkých
zdroj ov rastu produktivity
práce, vrátane plného
využívania výrobních prostriedkov, rýchle uvádzanie získaných prostiedkov do výroby, ale tým aj
v oblasti plánovania investičnej výstavby dbať o získanie strojových a iných investícií takého druhu,
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ktoré prinesú skorý efekt '110 výrobnom procese, aby
sa týmito, ale aj ďalšími cestami, napr. rozvojom iniciatívy pracujúcich, dosiahlo splnenie predpísaného tempa rastu produktivity práce na j1edného pracovnfka. Toto tempo, počiitané z uprav.ených vlastných vý1konov,je okolo 6 % ročne.

,

5. Investičná výstavba
V pláne investičnej výstavby na siedmu paťročni;u sa musia pIledovšetkým odrážať požiadavky I8flektívnosti. Musíme si uViedomiť, že možnosti národného hospodárstva
limI~ujú rast investícií maximálne o 2 % Dočne, kým v šiestej paťDočnici to bolo
4,5 % a' v piatej až 6 %. Skutočnosť, že až jedna
tretina stavieb sa v plánovaných termínoch neu~ončuje, rozširuj1e sa roz,ostavanosť, čo zapríčiňuje oneslkorené uvádzanie plánovaných výrobných
kapacít investoDov do prevádz:ky, vedle ·k prísnemu
regulovaniu začínania nových stavieb, ba ažk dočasnému zastaveniu niektorých v <súčasnosti rozostavaných akcií. Preto sa investície budú orientovať
prednos~ne do odvHtvia paliva energetiky, do odvetví, ktorýeh výrobky idú na vývoz a na vnútorný
trh, a tam, kde 5a Zlvýši produktivita práce a prinesie úspora pracovných sílo
Opatrenia zakotvené v súbore zvyšujú e!konomickú zodpovednosť investorova
dodávatefov, zvýrazňujú vazbu investícií na tvorbu zisku, na rýchlu
návratnosť
a zvyšujú účinnosť hospodárskych
zmlúv, prioom bude investor i dodávatef 'ekonomicIky viazaný na včasné dokončenie investícií.
Vyohádzajúc z uvedeného, uplatňujeme v návrhu
plánu na siedmu paťročnicu požiadavlku na začatie
dvoch stavieb (Prešov, Trnava) v hodnote 10 miliónov Kčs pre Ikaždú a viac drobných stavieb do
2 mil. Kčs.
V strojových investíciách pojde až 75 0/O pláno-.
vaného ná'kupu na jednoduchú reprodukciu a len
neoelých 25 % na rozšírenú reprodukciu, inováciu
a modernizáciu stIlojového vybavenia. Týk,a sa to
nákupu z dovozu zo socialistických a <kapitalistických štátov. Dovezie sa tiež najnutnejší základný
matleriál a drobné pomocky.

V siedmej pať'I1očnici sústreďujeme pOZiOrnosťtiež
na jednu z rOZJhodujúcioh súčastí repIlodukčného
procesu, na plánovitý rozvoj a uplatnenie vedy a
techniky. Aj výskumnú činnosť v gleodézii a kartografii treba v čo najširšej miere v daných možnostiach orientoV'ať v rámci schválených štátnych ciefových programov.
Prehlbovanie plánovania
a kontroly v oblasti
technického rozvoj a, vačšia hmotná' zainteresovanosť riešitefov na dodržaní ná'kladových limitov pre
nové t!echnológie, komplexné posobenie nástrojov,
ako !SÚoponenlské Ikonania, kontrolné dni, sahvafovacia a posudZiOvacia činnosť, systém evidencie
a rozborov, napomožu k rýohlejšiemu reaHZiOvaniu
výslectkov výskumu do praxe.
Podfa celoštátnych zámerov má prínos v1edy, výskumu a technického I1ozvoja posobiť až 90 percentami na rast produktivity práoe. Priblížiť sa tomu-

to zámeru v podmienkach geodézie a Ikartografie
bude pomerne ťažké, pretože charakter úloh zaradených v návDhu plánu technického rozvoja tomu
nenasvedčuje. Niektoré zaraďované úlohy sú celospoločenského charakteru, pri iktorých sa uplatní
podielové finanoovanie zo zdrojov hospodár5 kej
sféry záujmových organizácií aj mimo reZiOrtu geodézie a kartografie. Tak tomu bude napr. při úlohe
Metódy sledovania priestorovej polohy geodetických
bodov, na financovaníktorej
sa podiela aj rezort
energetiky. Spoluúčasť na riešení úloh týkajúcich
sa problematiky diafkového prieskumu Zeme sa zabezpečí v rámci štátneho plánu rozvoja vedy a technilky.
Z prostriedkov r:eZiOrtnéhofondu technického rozvoja sa budú financovať úlohy, vyriešenie ktorých
by mala mať okamžitý prínos na zvýšenieproduktivity práce a efektívnosti výroby v hospodárskych
organizáciách. Preto sa v etape realizácie výsl!edkov výslkumu a vývoja v praxi bude dosledne sledovať ekonomický prínos, konfrontovať s predpokladanými príno'smi a prípadne vyvodzovať d6sledky z neplnenia. Určitým nedostatkom je, že vačšina výS'kumných úloh má plánovanú vealizáciu až ku
koncu paťročnioe.
Výslkumný program vedeckovýskumnej základne
je tvorený 'v nadvaznosti na spoločné rieš:enie výskumných úloh v rámci medzinárodnej integrácie
výskumnýchkapacít
GSSŠ. V rámci tohoto programu sa rilešia úlohy v oblasti automatizovaných systémov riadenia, rozvoja metrológie v r ezortl8, automati'~ovaného systému g:eodeUc'kýeh a 'kartografických informácií, automatizácie tvorby a údržby
kartografických diel, racionalizácie geodetiokých a
kartografických
prác, unifikácie máp, konvl8ncionálnych značiek, prístrojov a pomocok atd. Viaceré
z daných úloh sú viazané na účelnú spoluprácu
s výskumnými pracoviskami iných reZiOrtov, najma
I1ezortu ČÚGK, F'ederálneho ministerstva 'llárodnej
obrany, akadémií vied a vysolkých škol.
1

1

Rozvoj praŮ'ovnej inictatívy a socialistické súťaženie patria medzi tie činitele, s 'ktorými vo vefkej
miere počítame pri tvorbe plánu na siedmu paťročnicu. Ich zásluhou sa zabezpečí tak plnente plánu
v objeme výkonov, ako aj zhospodárnenie palivom,
energiou, materiálmi, ale aj lepšie využívani1e výrobných fondov. Naši pracujúci majú úprimný vzťah
k práci, zaujímajú ich otázky ekonomiky, prosperita vlastnej organizácie. Dokumentujú to spontánnym prístupom k uzatváraniu socialistických závazkov. Každovočne viac ako 95 % z počtu stálych pracovníkov sú zapojení do socialisticlkej súťažle oestou kolektívnych aj individuálnych závazkov. Závaz'ky sú orilentované na pre'kročenie plánu výkonov, na úsporu nákladov, na skvalitnenile práce, na
technickú pomoc pre NV, JRD atd. Združené socialistické závazky, uzatvárané na úmvni okvesov najma s orgánmi fudovej správy a so štátnymi notármi, p6sobia 'Vefmi pozitívne.
Na dosiahnuUe pozitívnych výsledkov má nemalý
podilel Uež hnutie brigád sociaHstickej práoe. Ras-
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tie poč1et kompIexných raciona!izačných brigád, vo
viacerých prípadooh aj nad podnikového charakteru, napr. na zabezpečenie úloh na vodnom dielle na
Dunaji. Úspešne sa rozširuje saratovské Ihnutie za
vysokú kvalitu.
Pozitívny vzťa'hkpráci
sa p~ejavuje aj tým, že
sa podáva viac ako 100 zlepšovacích návrhov v ročnom priemere, z ktorých sa pravidelne dosahuje
vyšší spoločenský prínos, ako sa v pláne predpokladá.
Značná po:wrnosť sa venuje otázkam dlhodobých
programov komplexnej socialistiokej 'racionalizáci,e.
RacIonalizačné a,kcie obsahujú predovšetlkým výsledky rewrtného
výskumu, tematických úloh a
zlepšovacích návrhov spolu s t1eohnicko-organizačnými opatreniami.
Sledu}e sa tiež zavádzanie a
efektívne využíva:nie zá1kladných prostriedkov. Aj
keď sa prínosy z racionalizačnýoh
akcií 'premietajú už v p~ocese tvorby plánu organizácie, ich splnením sa pravidel'ne dosahujú výsledky, ktoré zaručujú splnenie celopodntkových zámerov.
Aj z uvedeného 'vyplýva, že v iniciatíve našich
pracovnílkov je ta1ký zdroj, ktorý pri správnom
usmernení a podohytení je rozhodujúcim činitefom
pri zábezpeke plnenia náročných úloh si!edmej piH~očnioe. Preto j1elen samozrejmou povinnosťou v,edúcich pracovní,kov rezortných organizácií starat
Sfl o ďalší politioký a odborný rast všetkých
pracovníkov, využívať jestvujúoe formy zvyšovaniakvalifikácie v re:wrtných aj mimorezortných zariadeniach, db ať o spravodiivé-'odmeňovanie
pracovníkov a ich vhodné morálne oceňovanie. V spolupráci s odborárskymi a mládežníckymi orgq.nizáciami d6s1edne plniť tiež plán kádl.'iovéh!o, personálneho a sociálneho rozvoja, ktorý sa po prvý raz
sa stáva súčasťou hospodárskeho
plánu organiv6bec zostavuje na obdobie 7. paťročnice a ktorý
zácie.
Výchova, výučba a ~ozmiestnenie kádrov, ako sa
programu}e v plánoch kádl.'iového, personálneho a
sociálneho rozvoja v j1ednotIivých organizáciách aj
na úrovni I.'iezortu,po d6slednom splnení má zaručiť
trvalú pDOsperitu všet'kých organizácií v budúcich
wk:och.
Splnenie zámerov v sociálnej oblasti podstatnou
mi:e~ou by malo prispieť na vytvorenie takých praoovných i mimopracovných
podmienok,ktoré
by
pozitívne vplývali na pracovnú morállku, na znižovani,e absencie a fluktuácie a na trvalú spokojnosť
prac1ovníkov.

Zdoik,onaf,ovanie sústavy plánovité'ho riadenia národného hospodárstva v 7. pií.ťročnici predpokladá,
ako jeden z rozhodujúcich fakto~ov, účinnejšie využívať c;hJozrasčot, prehlbovať a zvyšovať jeho posobenie v nových náDOčných podmienkach ekonomilky. Chozrasčot je nedelitefnou súčasťou plánovitého riadenia hospodárs'kyoh organizácií a musí sa
uplatňovať v jednote s plánom.

Pracujúci našich organizácií si plne uvedomujú,
že sú spoluvlastníkmi všetkého toho, čo tvorinaše
spoločenské bohatstv,o, že každý na svojom mieste
zodpovedá za to, ako sa jeho pričinením pluia úlohy
celej ,organizácie, že nesplnenie úloh, zlá pracovná
morálka, nekvalitná práca, plytvanie, sa vlastne prejaví ako poškodzovanie našich najvlastnejších spoločenskýoh a osobnýcih záujmov.
Jednako najma vedúci hospodárski
pracovníci,
straníclke, odborové i mládežnícke organizácie sa
musia usilovať, aby vŠ!etky pracovné kolektívy i jednotlivci spájali svoje pl.'iedstavy o osobných výhodách v nadvaznosti na oelospoločenské
záujmy.
Aby správne pochopili e:konomioké vzťahy vo vnútri
organizácie aj v podniku ako celku, aby si osvojili s'kutočnosť, že len d6sledným, včasným a kvalitným splnením úloh jednotlivca
sa zabezpečí
splnenie plánu cel,ej organizácie, vytvoria Jsa na
jednej strane potrebné mzdové prostriedky a na
druhej strane sa zabezpečí uspokojenie potrieb spoločnosti. To však vyžaduje, aby pracovníci boli oboznámení nielen s úlohami organizácie ako oel'ku, ale
aj so svojimi konkrétnymi úlohami, aby vedeli, čo
to bude pr,e nich znamenať, keď svojímpodielom
prispejú Ik úspore su~ovín, energie, materiálu, ked
budú zvyšovať kvalitu svojej práce, prípadne aké
d6sledky bude mať neplnenie plánu v množstve
ikvalite.
Zložité elkonomické vzťahy v rámci organizácie·
sa majú tak previazať vnútropodnikovými predpismi, aby sa zabezpečilo plné pozitívne posobenie ekonomických nástrojov, ako sú oeny, mzdy, zisk, odvody a ostatné finančné nástl.'ioje a pod. To vyžaduje na úrovni podniku predovšetkým zdokonaliť
vnútropodnikovú
organizačnú
štruktúru,
vytvoriť
s'1bor vnútropodnikovýéh smerníc a predpisov, prostredníctvom ktorýclh sa zabezpečí spravodlivé meranie
vý!konnosti jednotlivých
pracovnílmv
a
v nadvaznosti na výkon a kvalitu aj spravodlivé
odmeňovanie,
ale poctra potreby aj účinný postih.
Považujeme za správne, že z iniciatívy organizácií sa na SÚGK vytvorila osobitná pracovná s'kupina, ktorá sa zaoberá otázkami prelhíbenia vnútropodnikového chozrasčotu.
Aj u,eto op,atrenia velkou mierou pomažu pri zabezpečovaní náročných úloh siedmej paťročnice.

Súbor opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia nár:D'dné!ho !hospodárstva po ~oku
1980 prináša aj pre nás nové úlohy najma v riadiacej a plánovaoej sfére. Opatrenia musíme chápať
a uplatňovať ako nedelitefnú súčasť zdokonalovania celého Ihosprodárskeho meohanizmu riadenia našej ekonomiky, uvedomuj,eme si, že rieŠ!eni'e opatrení súboru nadobúda overa viičšiu naUehavosť, než
tomu bolo dot1eraz. Plnenie náro'čných úloh si vyžaduje i'llt,enzifikáciu všetkých vý~obných činitefov,
odhafovanie r'e:oerv vo využívaní výrobných kapacít, materiál<ových zdrojov, ~ezervy v organizácii výroby, pružné využívanie výsledkov technického roz-
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voja pre zhospodárnenie výroby, zvyšovanie Ikvality,
čo napomože vytvárat predpoklady pre dokonalejšie uspo:kojovanie potrieb odberatefov.
Úlohy nášho rezortu na siedmu paťročnicu sú
náDočné, ale reálne, splnitelné, pravda, alk sa zabezpečí zodp,ovedný prístup každého jednotlivca
k práci, k dosahovaniu vysokej efektívnosti a 'kvality, pri optimálnom využití všetkých prostriedkov,
síl a 'Schopností. •
Základný predpoklad na to je daný rozpraoovaním Súboru opatrení na podmienky rezortu a harmonogramom, s čím by mal byť oboznámenýkaž-

dý pracovník r,eZlortu tak, aby dané opatrenia dodržiaval a plnil.
Zodpovedný prístup pracovníkov
už v štádiu
tvorby plánu, jeho zdokonafovaniu, zabezpeč1ením
povinností ViD všetkých jeho častiach, patrí tiež
k dol'ežitým predpokladom, zabezpečujúcim úspešné
plnenie úloh siedmej pii.ťročnice.
Talkto rezort geodézie a kartografie primeranou
mierou sa bude podiefat na splnení zámerov hospodárS'kej politiky strany v siedmej paťročnici.

Rozbor výsledků výškové kontroly
na jednom úseku dálnice O 1

katedra speciální geodézie,

Kontrolní měření geometrických parametrů zaujímá
ve výstavbě silničních komunikací důležité místo. Již
během výstavby se kontroluje dodržení technologických tolerancí a provádějí se regulační zásahy do výroby. Tím se dosáhne splnění předpokladů pro funkční
způsobilost stavby a předejde se ekonomickým ztrátám. U dokončených staveb pak poskytuje kontrolní
měření údaje k hodnocení jejich kvality. Kontrolní
měření lze provádět geodetickými nebo dalšími měřicími metodami. Tyto metody se zpravidla kombinují.
V tomto článku se zaměříme jen na oblast geodetických metod. Přitom se vychází z příspěvků [1], [2],
kde byla popsána speciální kontrolní metoda (obecných příčných řezů). V článku se komentují výsledky
experimentálního
měření, které bylo uskutečněno
pod vedením autora na dálnici D 1 [3], [4].

Náhodně
manitých
ní měření
B, C aby
návrhové

vybraný zkušební úsek se nacházel v rozpoměrech směrových a výškových. Kontrolbylo provedeno ve třech dílčích úsecích A,
kontrola obsáhla různé směrové i výškové
prvky. Kontroloval se betonový kryt vozov-

Ing. Vladimír Vorel,
FSv ČVUT v Praze

ky výškově i polohově. Příčné uspořádání úseku je
provedeno podle kategorie D 26,5/120. Jízdní pásy
mají povrch z vozovkového provzdušněného betonu
tI. 24 cm. Vozovka byla pokládána finišerem Gunter &
Zimmermann. Přechodnice mají délku kolem 180 m,
poloměry kruhových oblouků jsou přibližně 900 m.
V dílčím úseku A je stoupání 1,8 %, v úsoB a C 4,3 %'
Kontrole byla podrobena pravá strana dálnice, kde
byla v době měření výluka provozu.
Celkem bylo zaměřeno 33 kontrolních obecných příčných řezů. V každém dílčím úseku byla provedena
stoprocentní kontrola (řezy jsou vzdáleny navzájem
o 20 II1).
Je třeba zdůraznit, že k metodě obecných příčných
řezů se využilo jen bodů vytyčovací sítě dálnice
a hlavních výškových bodů. Nikoli tedy hlavních bodů
trasy nebo dalších bodů polohových a výškových
používaných dodavatelem (které ostatně po dokončení
stavby byly zničeny). Přesnost geodetických kontrolních metod byla kalkulována tak, aby výsledky kontroly byly i při souborech omezeného rozsahu objektivní.
Kontrolní body Ejf jsou rozmístěny na čarách ev e2,
ea ekvidistantních s osou vozovky (obr. 1). Ekvidistan.
ty e1,ea byly podle ČSN [5] odsazeny od hrany vozovky
o 20 cm pro vylouěení vlivu poklesu okrajů. Ekvidistanta e2 je osou jízdního pásu.
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Výsledkem kontrolního měření provedeného geodetickými metodami jsou soubory dosažených odchylek
příčných (byly prokázány až 12 cm odchylky), podélných a výškových. Protože ve volné trati nejsou geometrické parametry polohy dálnice kritickými, budeme se zde zabývat jen hodnocením výškových odchylek a jejich rozdílí!.

o

měřená odchylka
je produktem nevyhnutelných
měřických chyb kontrolní metody). Použijeme testu
nulové hypotézy v následujících krocích:
1. Formulace testované hypotézy Ho a volba hladiny
významnosti IX,

o

u=-,
(j
kde u je proměnná normovuného normálního rozdělen
N (O; 1),
je naměřená odchylka,
(j je směrodatná
odchylka základního souboru
chyb měření (je dána převodem volbou přístrojů, metod a vnějšími vlivy; určí se předem jako
výběrová směrodatná odchylka z dostatečně
velkého souboru měření, např. n:> 50, neobsahujícího systematickou chybu).

o

Kritický

přičemž u", je kritická hodnota rozdělení N(O; 1);
pro IX = 5 % je u", = 2,00.

Naměřené výškové odchylky byly sestaveny do tI-í
souborů podle umístění na zkušebním úseku. V tab. 1
jsou obsaženy ukazatele těchto souborů. Výběrové
průměry mají nenulovou hodnotu, která svědčí o p:H.
tomnosti systematických vlivů. Směrodatná odchylka
a především variační rozpětí je v disproporci s mezní
výškovou odchylkou OM = ±1O mm ČSN [5J.
Největší zjištěná odchylka má velikost 38 mm.

Tab. 1 Výškové
souborů

Dílčí ús"k

Počet
jednotek

16
10
28

A
B
C

odchylky.

Průměr
mm

-~17,0
+14,2
+14,1

Ukazatele

statistických

Smčrodatná
odchylka
mm

Variačni
rozpětí
mm

19,6
7,0
1I,0

91,0
22,0
39,0

4. Interpretace výsledků
a) u :> u", = :> Testovaná hypotéza Ho se zamítá
ve prospěch hypotézy alternativní (zamítáme
hypotézu o nulové hodnotě dosažené odchylky).
b) u < tl", =:> Testovanou hypotézu Ho nelze
zamítnout.
Po uvedeném testování přikročíme se zbývajícími
odchylkami k srovnání s mezními hodnotami. ČSN
[5], čI. 15 uvádí pro vozovku skupiny 1mczní odchylku
od projektové výšky ±1O mm. Tato odchylka se vztahuje k hlavním výškovým bodům a použije se v případě malého souboru. Z tab. 2 vyplývá, že z tohoto
hlediska je provedení výšek krytu nevyhovující.
Tab. 2 Prokázané výškové odchylky.
Srovnání s mezní odchylkou podle CSN [5]
v

DT'
I eI ú SCk

Dále provedeme vyloučení odchylek, které nelze
považovat za odchylky stavební vzhledem k př-esnosti
kontrolní metody (test nulové hypotézy).
Vzhledem k požadavku jednoduchosti testu př-edpokládejme, že rozdělení souboru výškových odchylek
se příliš neliší od normálního rozdělení pravděpodob·
nosti (i když rozbory prokázaly asymetrii a mírný
exces polygonu četností). Naším úkolem je rozhodnout,
zda konkrétní dosažená odchylka
existuje (zda její
hodnota
O) a kdy je možná hypotéza
= O (na.

o~

o

o

obor je dán nerovností

A
B
C

I jednotek
Počet
II
I
I

15
23
23

I
I

Průměr
mm

I
I

-17,7
+ 17,2
+ 17,6

I
Ii

% odchylek.
které pÍ'ekračují mezní
odchylku
±10 mm

93
100
87

Lze však položit otázku, nakolik je dodržování absolutních výšek krytu vozovky ve volné trati kritické
a zdali požadavky ČSN odpovídají možnostem výroby.
Z předpokladu, že na zkušebním úseku byly dodrženy
požadavky ČSN [6] pro výškové vytyčení krytu (čI. 12
stanoví mezní odchylku ±4 mm) by vyplývalo, že
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původ zjištěných odchylek je ve výrobě. Protože však
chyby vytyčení nelze z výsledků kontrolního měření
dohotovené komunikace objektivně soparovat, je platnost takového závěru omezená.

Označmé ~i, ~i+l dvě sousední výškové odchylky na
téže ekvidistantě a ~i' ~i+1 dvě sousední odchylky na
témže obecném příčném !'ezu.
Potom rozdíl výškových odchylek v podélném směru bude
~1 = ~i+l -

(1)

~i

Tab. 4 Prokázané rozdíly výškových odchylek v pÍ'Íčném směru.
Srovnání s mezní hodnotou podle ČSN [5]
D"lč"
" k
1 '1 use

I jednotek
Počet

A
B
C

7
4
12

I

Průměr
mm

I

-7,6
+1,3
+7,4

% rozdílů odchylek,
které překračují mezní
rozdíl ±40 mm

O
O
O

tomu příčný sklon se během výroby dá dobře kontrolovat a proto i shora uvedené hodnoty vyhovují požadavkům OSN.

a rozdíl výškových odchylek v příčném směru
~2

=

~i+l -

(2)

~i'

Připomeňme, že výpočtem podle vz. (1) kontrolujeme výškovou plynulost v podélném směru, resp. podélný sklon v úsecích po 20 m. Vz. (2) se použije pro
kontrolu příčného sklonu. Kontrolou podélného sklonu
se získají informace o krytu vozovky např. ve výškových obloucích a dodržení příčného sklonu je důležité
pro bezpečnou jízdu vozidel ve směrových obloucích.
Obecně má kontrola sklonu význam pro správné odvodnění obrusné vrstvy.
Tab. 3 Prokázané rozdíly výškových odchylek v podélném směru.
Srovnání s mezní hodnotou podle ČSN [5] a [6]
D"lč"
" k
1 1 use

A
B

C

Podélný

I

Počet
\
jednotek

12
6
12

Průměr
mm

+6,9
-1,3
+7,4

I

% rozdílů odehylek,
které překračují mezní
rozdíl ±8 mm

67
17
67

směr

V tab. 3 je provedeno srovnání s mezními odchylkami,
přičemž každá jednotka souboru vznikla jako rozdíl
prokázaných výškových odchylek. Platné technické
předpisy uvažují pouze kontrolu rovinnosti povrchu
vozovky latí nebo kompenzačním viagrafem [7], [8].
Pro kontrolovaný znak ~1 není mezní odchylka sta·
novena. V daném případě však můžeme využít čI. 12
OSN [6], který stanoví, že rozdíl výškových odchylek
sousedních bodů podrobného vytyčení krytu vozovky
nesmí přesáhnout hodnoty 80 % z mezní výškové
odchylky při vzájemné vzdálenosti těchto bodů 20 m
a více. V našem případě bude mezní rozdíl ~lM =
= ±8 mm. Při aplikaci takového kritéria (tab. 3) je
však kvalita souborů A, C nevyhovující.

S použitím souboru prokázaných výškových odchylek
byla sestavena tab. 4. OSN [5] v čI. 23 uvažuje mezní
odchylku příčného sklonu krytu vozovky ±0,5 %,
což na vzdálenost 8 m představuje ±40 mm. Tato
hodnota ~2M nebyla v žádném případě překročena.
Lze tedy konstatovat, že dodržení podélného sklonu
vozovky v úsecích délky 20 m není snadné. Naproti

V příspěvku jsou popsány výsledky geodetického mě·
ření na dokončeném úseku dálnice. Měření mělo charakter přejímací kontroly. Objektivita výsledků je zaručena pomocí rozborů přesnosti. Použité metody jsou
efektivní. Předpokládá se však, že geodetická kontrola
při přejímce se doplní dalšími měřicími metodami,
např. podle OSN [7], [8] pro měření rovinnosti povrchu
vozovky. Zde uvedené výsledky poskytují užitečné
úvodní informace, z kterých vyplývá následující program dalšího šetření:
1. Z rozsáhlých souborů dat ověřit, zda jsou požadavky OSN přiměřené možnostem stavební v)Toby.
2. Pokud se pomocí objektivních kritérií prokáže
nízká kvalita těchto souborů, pak je nutné soustředit
pozornost k procesu výstavby silničních komunikací
a vyhledávat zdroje chyb.
3. Z hlediska třídění, ukládání a vyhodnocování informací o kvalitě geometrické přesnosti kontrolovaných souborů je nezbytné založení banky dat, např.
pro všechny dodavatelské organizace zainteresované
na výstavbě téže dálnice ..
Lze očekávat, že tento program by přispěl k odstranění řady kvalitativních nedostatků, které se v geometrii staveb dosud vyskytují.

[1] VOREL,

V.: Kontrola geometrických parametrů
silničních komunikací metodou obecných příčných
řezů. Siln. Obz., 40, 1979, Č. 6, s. 172-174.
[2] VOREL, V.: Určení průsečíku přímky s klotoidou
a s křivkou ekvidistantní ke klotoidě. Geod. a kartogr. obz., 25, 1979, č. 6, s. 166-169.
[3] SOUKUP, S.: Kontrola geometrických parametrů
I:
dálnice (geodetické určení polohových paraJ!letrú).
~ [Diplomová práce.] Praha 1978. 105 s. - CVUT.
Fakulta stavební.
[4] SMRŽ, J.: Kontrola geometrických parametrů dálnice (geodetické určení výškových parametrú).
[Diplomová práce.] Praha 1978. 49 s. - ČVUT.
Fakulta stavební.
[5] ČSN 736171. Provádění cementobetonových vozovek. 1977.
[6] ČSN 73 0422. Vytyčovací odchylky stavebních obLektťl liniov)'ch a plošných. 1972.
[7] CSN 73 6175. Měření rovnosti povrchu latí. 1969.
[8]. ČSN 736176. Měření rovnosti povrchu vozovky
kompenzačním viagrafem. 1969.
Do redakce došlo: 10. 9. 1980
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Přibližný výpočet meridiánové
konvergence v Křovákově zobrazení

Meridiánová konvergence je úhel, který v bodě P
svírá rovnoběžka s osou X s obrazem geodetického
(elipsoidického) meridiánu; v Křovákově zobrazení se
označuje O - obr. 1: Je-li bod P dán pravoúhlými
rovinnými souřadnicemi X a Y, počítá se meridiánová
konvergence v tomto bodě ze vzorce (1)

O=D'-y,

na západ (se zvětšující se souřadnicí Y) a nepatrně narůstá ve směru rovnoběžném s osou X. Její maximální
hodnota na území ČSSR činí téměř 10°.
Přesný výpočet meridiánové konvergence v Křovákově zobrazení podle vzorců (1) až (3) je možno nahradit plošnou interpolací, neboť její hodnoty byly vypočteny pro rohy listů map 1 : 2000 - [1].

kde úhel D' se vypočte ze vzorce
fg

Y
D'= X'

a úhel y ze vzorce (obr. 2)
sin'Y = sin D cos U Q/cos U ,
D

= D'/sin So (So = 78°30'),
cos U Q = 0,50434889

a U je sférická šířka příslušná k zeměpisné šířce
bodu P [1].

Empiricky lze zjistit, že pro grafické
pro zákres orientační šipky na účelových
kož i pro přibližný odhad stačí výpočet
konvergence aproximovat třídou funkcí
obecným vztahem
O*(Y,X)

= A. Y +B.

účely např.
plánech, jameridiánové
vyjádřenou

~ '

(5)

kde A, B jsou koeficienty dosud neurčené.
Odchylku veličiny modelované funkcí (5) od exaktní
hodnoty definujeme pomocí charakteristického vÝrazu
g(A, B = "~ (O*(YI,

Xl) -

Od2,

(6)

i=1

Z uvedených vzorců je zřejmé, že hodnota meridiánové konvergence je funkcí obou pravoúhlých souřadnic, což obecně zapíšeme

Meridiánová konvergence je nulová na ose X (jde
o obraz geodetického poledníku) a rychle roste směrem

kde Ylt Xl jsou pravoúhlé rovinné souřadnice, v nichž
známe hodnotu meridiánové konvergence Oi.
Koeficienty A, B určíme z podmínky minimalizace
výrazu (6). Jejich hodnota byla určena pro 160 uzlových bodů, které byly voleny v ekvidistantním kroku
LIY = LlX = 50 km v obdélníku tečném k hranicím
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ČSSR (X E (900 - 1350 km), Y E (150 Minimalizací výrazu (6) se dostává

900 km

».

A = 0,000 14407,
B = 0,041 220,
m = ±0,021°
střední chyba hodnoty pro výpočet meridiánové konvergence v jed.
nom bodě.
Hodnotu meridiánové konvergence lze tedy počítat
podle výsledného vzorce

C*

= 0,000 1441.

Y

+ 0,04122.

~ '

(7)

Lze prokázat, že pro území naší republiky takto vypočtená hodnota meridiánové konvergence se od skutečné hodnoty liší maximálně o necelé 2'. Výhodou
tohoto způsobu výpočtu je snadné a rychlé zjištění
hodnoty meridiánové konvergence v bodě P o souřadnicích Y, X, a to s dostatečnou přesností např.
pro její grafické znázornění.

LITERATURA:
[1] BOHM, J.: Vyšší geodosie II., skripta, Praha

1966

kam Y a X dosazujeme v km.
Pro přímý výpočet ve stupních násobíme koeficienty
v rovnici (7) (l = 57,296; potom je

C* = 0,008255. Y

+ 2,362.

~ .

Lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Josef Vykuti I,
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(8)

Využití technických možností kapesních
elektronických kalkulátorů

V současné době se již zcela běžně používá ke geodetickým výpočtům kapesního elektronického kalkulátoru. Jedná se o výrobky mnoha různých značek, které
jsou vybaveny trigonometrickými funkcemi a mají
obvykle jeden paměťový registr, do něhož lze ukládat
nebo přičítat hodnoty z displeje.
Zatím co vlastní práce kalkulátoru je velmi rychlá
a prakticky bezchybná, je třeba vždy si uvědomit, že
z hlediska chybovosti a rychlosti je kritickou činnost
obsluhy. Riziko vložení nesprávné cifry či provedení
nesprávné operace nutně narůstá s počtem tlačítek,
která nutno v průběhu výpočtů stisknout. Proto je
žádoucí, upravovat algoritmus výpočtů tak, aby byl co
možná nejkratší s maximálním využitím technických
možností kalkulátoru, který je k dispozici, a aby se
zejména vyhýbal opakovanému vkládání shodných
dat.
Možnosti optimalizace výpočetního postupu lze
ukázat na výpočtu pravoúhlých souřadnic z polárních
prvků, což je úloha v geodetické praxi velmi častá.
Zatím jen ojediněle mají kalkulátory tlačítko umožňující přímo převod polárních souřadnic na pravoúhlé.
Tak stojíme před úlohou vypočítat souřadnice určovaného bodu Pn (viz obr. 1) podle vzorců:
Yn

Zn

Ing. Milouš Kotal,
VÚGTK Zdiby

Pokud budeme postupovat přesně podle uvedených
vzorců, znamená to, že v průběhu výpočtu je nutno
dvakrát vkládat vzdálenost 8en a dvakrát jižník (Jen'
Vzhledem k tomu, že je k dispozici jeden paměťový
registr, je účelné uložit do něj hodnotu (Jen (skládá se
z více cifer než délka 8en) a podle potřeby ji v průběhu

= 8en·sin (Jen + Ye
= 8en• cos (Jen + Ze
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výpočtu vyvolat. Výpočetní postup včetnč číselného
příkladu a časové bilance je uveden v tabulce č. I.

,
o
-"I

::;
0-"1

"';Z"
.El

-o

~~

Pokyn

pro obsluhu

2

Displej

~.:s:l'.-l
>000>0

vlož délku

Sen

112,64

vlož jižník

Gen

232,6125

112,64

-/+
8
,--

5

sin

-0,794547

2

6

+

-89,497774

I

232,6125

vlož
=

zapiš

Sen

112,64

!O

X

112,64

1

II

RM

232,6125

1

12

cos

-0,607203

2

13

+

-68,395345

14
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15

=

zapiš

Xc
Xn
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-o

;;;

6

673,21466

1

Pokyn pro obsluhu

Dispkj

zobrazení obsahu
paměťového regist.
ru na displeji
M+

5

---

8

,

"'"
Sen

X
vlož jižník

Gen

112,64

6

112,64

1

232,6125

8

232,6125

1

-0,607203

2

6
7

X
X-,M

8
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9

+
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Použitá funkční tlačítka bývají u některých typů
kalkulátorů odlišně označena, jak ukazuje tabulka č. 3.

-1
1
--

741,61

Celkem

::;

5

-5
6
-1
8
-5
6
--

363,45223

Yn

1

--

452,95
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vlož délku

9

O

00"'"

STO

8

cO

0..""'-

4

7

00

o" •..•oZ

X

3

"~

00

..j.J~~

"'"

1

.!4

~~

Kalkulátory bývají také vybaveny tlačítkem, které
provádí vzájemnou výměnu obsahu displeje a pamě.
ťového registru. S přihlédnutím k tomu lze postup
výpočtu upravit tak, že vkládáme měřenou délku
a jižník pouze jedenkrát, jak ukazuje algoritmus v ta·
bulce č. 2, kde došlo k úpravě rovnice (I)

přičtení obsahu dis·
pleje k obsahu pa·
měťového registru

MR

RCL

I

SUM

Při srovnání výpočetních postupů v tabulkách č. I
a 2 je zřejmé, že optimální využití technických para·
metri'l kalkulátorů umožňuje při výpočtu pravoúhlých
souřadnic z polárních prvků zkrácení výpočtu o I krok
a 4 stisknutí tlačítek. Z hlediska absolutní časové
úspory to znamená úsporu asi 4 sekund, což předsta .
vuje zkrácení výpočtu zhruba o 8 %' Dalším přínosem
je i snížení rizika chyby při opakovaném vkládání
měřeného údaje.
Do redakce došlo: 3. 10. 1980
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741,61
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673,21466
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5
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V přípravě pro příití GaKO jsou:

1

Při použití kalkulátorů,
které negenerují trigonomet·
rické funkce ve zvláštním registru, ale přímo v operační
paměti, je nutno upravit počátek algoritmu v následov·
ném sledu tlačítek:

BENEŠ, F.: Příspěvek
ních měření

ke studiu přesnosti

nivelač·

VÁLKA, O.: Některé transformační možnosti převo·
du nehomogenních map velkých měřítek do ho·
mogenního systému
KULHAVÝ, M.: Automatizace
dokumentace

předběžné

záborové

MICHALČÁK,O. - SOKOL, Š.: Vplyv atmosférických
podmienok na trigonometrické
meranie výšok
v inžinierskej geodézii
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Vliv refrakce na přesnost laserové
záměrné přímky

Ing. Václav Vraný, VPÚ Plzeň,
Ing. Jiří Pospíšil,
katedra speciální geodézie, FSv ČVUT v Praze

přímky zpúsobená vlivem atmosférických
uprostřed zámčry
Metoda záměrné pHmky je způsob určcní odchylek
bodů od určité přímky, která může být rcalizována
mnoha zpiisoby. Nejčastěji se používá centricky umístěná záměrná pHmka realizovaná teodolitem. Tento
způ"ob se používá především při určování deformací
staveb, rektifikací jeřábových drah, usazování strojních zaHzení, pro vytyčování apod. Dalším způsobem
metorly záměrné pHmky je laserová záměrná přímka,
jejíž problematikou se budeme dále zabývat.

Nejsložitější vnější vliv působící na godetická měření
je vliv atmosfériekých prvků. Pro přesnost výsledků
některých měření má prakticky jejich působení rozho.
dující význam. Laserová záměrná přímka nezřídka
prochází přízemní vrstvou atmosféry a laserový svazek
je vystaven silným vlivúm turbulcnce a refrakce.
Jak je známo, paprsek procházející atmosférou se
na rozhraní jednotlívých vzduchových vrstev láme
a opisuje nepravidelnou prostorovou křivku. Z fyzi.
kální optiky víme, že pro poloměr zakřivení tohoto
paprsku platí
n
1
o=----·~"
sin IX dn'

Jestliže smčr h nahradíme směrem normály x a přihlédneme k tomu, že n ...:..
1, dostáváme
(2 =

-

1
dn

=

kde (lx znamená změnu indexu lomu vzduchu na jed.
notku délky ve směru x. Pro refrakční úhel b pak platí
diferenciální rovnice
d8
db = -T(lx,

Vztah (1) platí pro atmosféru s lineární závislostí změ.
ny indexu lomu vzduchu na souřadnici x.
urěení

Pro výpoč~et indexu lomu vzduchu použijeme mezinárodního vzorce
5,5.10-3 e
11,-1 =
(no-l)p
1 -\-.IXt
(1
IXt) 7(j0

+

Uvažujeme-li suchý vzduch za normálního tlaku, je
chyba v indexu lomu vzduchu zpúsobená chybou tep. loty dt
5,5.10-7 dt
rln = ------0,5
0,00367 t. '

+

Jestliže máme k dispozici teploměry, které mají
střední chybu ml, je ehyba v rozdílu indexů lomu vzduchu

V2-

5,5.1O-·7
0,5

ml

+ 0,003 67 t.

Chceme-li, aby chyba v určení indexu lomu vzduchu
způsobila maximální nepřesnost 1 mm uprostřed
300 m dlouhé záměrné p.Hmky, je požadována přesnost
teploměrů 0,06° C. V [1], [2] a [4] je rozebrána též
přesnost určení vlhkosti a atmosférického tlaku.
Z rozboru vyplývá rozhodující vliv teplotního pole.

1
ffx

dx

2.1 Přesnost

činitelll je

atmosférických

prvků

Vyjdeme-li ze vzorce (1), opisuje paprsek kružnici o poloměru (2. Odchylka světelného paprsku Q od ideální

Při odvozování vlivu atmosférických prvků budeme
vycházet z předpokladu spojitého rozložení teploty
tlaku a vlhkosti, tedy i indexu lomu vzduchu v atmosféře. Za tohoto předpokladu múžeme aproximovat
průběh indexu lomu vzduchu v požadovaném směru
spojitou funkcí n = f(x). Budeme-li sledovat atmosférické prvky ve třech bodech, můžeme určit funkci f(x),
která má tí'i proměnné parametry. Při znalosti této
funkce múžeme určit gradient indexu lomu vzduchu
v libovolném bodě, protože jde o první derivaci funk ."
v daném bodě. Vzhledem k podmínce spojitosti
průběhu indexu lomu vzduchu v atmosféře můžeme
provést opět novou aproximaci gradientu indexu lomu
vzduchu podél záměrné přímky. Tímto postupem můžeme zjistit gradient indexu lomu vzduchu v libovolném bodě laserové záměrné přímky.
Záměrnou přímku danou pevnými body si rozdělíme
na k shodných úsekú, v nichž pova~ujeme gradient
indexu lomu vzduchu za konstantní, tzn. nahradíme
prostorovou křivku segmenty kružnic o rúzně velkém
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poloměru v rovině dané směrem záměrné přímky
a směrem x. Pro laserovou záměrnou pi'ímku je poti'eba urěit z měřených atmosférických prvků velikost
vzepětí světelného paprsku od ideální přímky. Podle
[3] a [4] platí pro hledané refrakční odchylky qi a celkové refrakční úhly ťXo vztahy:
qi

Sk [ -~. tg
= - -~

Je

ťXo -

= - _~are sin [

ťXo

2

~1[2('
~
~
Je ;=0

- Sk

Sk k~\2(Je -

Je ;=0

-

j) -

J') -

I]]gj

I]

.

gj].

Pro ověření této teorie bylo jako aproximačních funkcí
použito polynomu druhého stupně a dosažené výsledky
jsou podrobně uvedeny v [3] a [4].

Pro případné použití metody laserové záměrné přímky
považujeme za vhodné uvést i vzorce použitelné pro
výpočet volné přímky a některá kriteria přesnosti
měřených hodnot.
Laserová záměrná přímka se neumisťuje centricky
nad oba body pevné záměrné přímky, jako přímka
realizovaná teodolitem, protože to nedovolují některé
konstrukční prvky vyráběných laserových přístrojů,
nebo obtíže vznikající ph urovnání do požadované
polohy.

-i-o
I

10,'

-

P J~

I ·Je,_

li

Rozebereme-li si rozdíl mezi oběma uvedenými vzorci,
získámc přípustné otočení laserové záměrné přímky
od přímky pevné pro použití vzorce (3). Požadujeme-li,
aby chyba způsobená phbližností vzorce byla maximálně 0,5 mm při d do I m, vyjde nám maximální
úhel odklonu 1,8°. Při odklonu větším než uvedená
hodnota musíme použít složitějšího výpočctního vztahu (2).
Laserovou záměrnou přímkou při jednom nastavení
laserového svazku můžeme zjistit jak vodorovné, tak
i svislé odchylky a při znalosti výšek počátečního a koncového bodu vypočítat nadmoi'ské výšky bodů určovaných. Svislé odchylky od pevné přímky můžeme
určit podle vztahu (3), ve kterém hodnoty li nahradíme
hodnotami :Ii, měřenými ve svislém směru. Výšky mezilehlých bodů se dají určit vzorcem
Vi

Vo, Vk, Vi zo, Zk, Zi

TJ -. -.
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ma2
_Sk
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+ Zk -

Sk

Zo S
i

+

.
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(4)

nadmořské výšky počátečního, koncového a určovaného bodu
měřené hodnoty svislých odchylek laserové přímky na počátečním, koncovém
a určovaném bodě.

-
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=

Pro rozbor přesnosti určení měřených vodorovných
posunů vyjdeme ze vztahu (3). Po zderivování a položení zjednodušujících podmínek nám vyjde vztah

lí'

'-.I-.

d_i

Uvedený transformační vzorec se dá použít pro obecně
umístěnou záměrnou přímku, otočenou proti pevné
přímce o vodorovný úhel {J. Protože laserová záměrná
přímka směřuje přibližně ve směru pevné přímky,
múžeme vzorec zjednodušit na tvar

__

~-

ml -

ms -

r

Sr ]
= mr-2 2Sr I + -2Sk

Sk

Si
+ ms -Sk
2

[I

Si]'
+ -Sk

sm2 {J ;

střední chyba měřených vodorovných odchylek
střední chyba celkové délky Sk'

Protože se zde vyskytují hodnoty středních chyb ml

S;; = I:

'v
V't pomel'
v
Sj
a ms pro k·oncovy' bod, muzeme
po IOZ]

Protože se jedná o obecnou přímku, musíme spolu
s hodnotami měřenými na určovaných bodech měřit
i odchylky na počátečním a koncovém bodě pevné
přímky. Měřené odchylky od laserové stopy můžeme
při znalosti dílčích vzdáleností Sl a celkové délky záměrné přímky Sk přepočítat na prvky vztahující se
k pevné přímce nebo k absolutnímu systému výškovému nebo polohovému. Ve vodorovném směru se jedná vlastně o jednoduchou transformaci, kterou se dá
vypočítat vodorovná odchylka určovaného bodu od
pevné pHmky di

lo, lk, li -

měřené hodnoty vodorovných odchylek laserové přímky na počátečním, koncovém
a určovaném bodě.

Po uplatnění zákona stejného vlivu dostaneme pro
ma = I mm střední chybu ml = 0,5 mm a ms = 1,6 cm
pro úhel {J = 1,8°.
Tytéž výsledky obdržíme i provedení po rozboru
přesnosti určení výšek, V této části však úhel {J je uvažován od vodorovné roviny k záměrné přímce. V pracích [I] a [4] je uvedena tabulka závislosti střední
chyby měřené délky na velikosti úhlu {J, je z ní patrno,
že střední chyby měřených vzdáleností rychle klesají
se zvětšujícím se úhlem {J. Při dosažení vodorovnosti
záměrné přímky nebo rovnoběžnosti s pevnou přímkou
není potřeba vzdálenosti znát.
Po podrobném rozebrání výrazů (3) a (4) zjistíme, že
není třeba znát vodorovné délky, ale postačí znát šikmé
vzdálenosti, měřené pod stálým výškovým úhlem.
Tyto délky však musí být měřeny ke svislici proložené
daným bodem. Toto je velmi důležité pro měření na
skloněné ploše, kdybychom museli přepočítávat délky
na vodorovné. Velmi problematický je výpočet uve-
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dených veličin Vad při měření délek po zalomeném
polygonu a je podrobně rozebrán v [1] a [4].

Problematika působení atmosférických činitelů na
geodetická měření je velice široká a obtížná. Uvedenou metodou jsme se pokusili o částečné odstranění
vlivu atmosféry. Nepostihli jsme například velice důležitý vliv turbulence. Přesto, že měřící aparatura,
potřebná pro toto měření, není jednoduchá a vlastní
výpočetní zpracování náročné, výsledky první etapy
z roku 1978 a 1979 prokázaly, že tento systém měření
je použitelný a po důkladném ověření bude dávat
dobré výsledky.
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XIV. kongres Mezinárodní
fotogrammetrické
společnosti
v Hamburku

ČÚGK

Ve dnech 14.-25. 7. 1980 se konal v Hamburku XIV.
kongres
Mezinárodní
fotogrammetrické
společnosti
(ISP]. Kongresu se zúčastnilo 1454 řádných delegátů,
kteří zastupovali 90 zemí ze všech kontinentů. Osm socialistických států reprezentovalo
52 delegátů (z ČSSR
pět]. V rámci kongresu probíhala výstava 28 národních
společností
(za ČSSR Čs. vědeckotechnická
společnost
pro geodézii a kartografii),
která demonstrovala výsledky činnosti společností v období 1976-1980.
Součástí
kongresu byla i výstava 75 výrobců fotogrammetrických
přístrojů, zařízení a materiálů a 70 firem a vědeckých
institucí, které zajišťují fotogrammetrické
práce.
Kongres se konal v kongresovém paláci města Hamburku, výstavy v halách veletržního výstaviště města.
V době od 14. do 25. 7. se uskutečnilo 97 pracovních zasedání v sedmi pracovních komisích souběžně ve čtyřech přednáškových
síních. Kongresová jednání byla
simultánně tlumočena do angličtiny, němčiny a francouzštiny. Součástí kongresu byla rovněž řada odbor'ných exkursí, z nichž se čs. delegace zúčastnila návštěvy MěstskéhO měřického úřadu města Hannoveru a Fotogrammetrického
institutu Univerzity v Hannoveru.

Pr vot n í z í sk á vá n í
Japonsko]

dat

(p r e s.

N a k a jim a,

Komise soustředila pozornost na způsoby získávání obrazů předmětů a zemského povrchu pro měřické a interpretační účely, kdy je využíváno kromě konvenční fotografické techniky i jiných způsobů
získávání
obrazů
v grafické nebo digitální formě (televizní, multispektrál-

ní, termální a radarové snímání obrazů]. Velká pozornost byla věnována analýze kvality obrazu včetně geometrických
vlastností
snímků a obrazových záznamů.
Spolu s postupy a metodami získávání dat byly rozebírány i možnosti a způsoby příslušných korekcí těchto
dat.
Pro fotogrammetrické
mapování ve velkých měřítkách
se využívá lehkých dvoumotorových
letounů s malou
rychlostí a spotřebou. Vrtulníků se využívá převážně
pro speciální účely na rozsahem omezených lokalitách
s požadavkem na snímky zvlášť velkého měřítka. Pro
speciální účely se využívá i balónfi a létajících modelů.
Pro topografické a interpretační
účely se pořizují snímky z vysoko létajících tryskových letadel na film s velkou
rozlišovací
schopností.
Přestože se geometrické
vlastnosti multispektrálních
obrazových záznamů pořízených z kosmických lodí a orbitálních laboratoří řádkováním (scanning] stále zlepšují, projevuje se nadále snaha vybavovat tyto platformy měřickými komorami (např.
o formátu 23X46 cm], aby snímků bylo možné využívat pro kartografické
účely. Pro interpretační
účely se
pořizují multispektrální
obrazy ve čtyřech rozsazích viditelného a blízkého infračerveného
spektra nad celým povrchem Země (např. pomocí družic LANDSAT].
Do procesu zpracování a kontroly zpracování snímků a
zobrazení plně pronikla automatizace. Technika pořizování snímků byla zvládnuta i v prostorách
pod vodní
hladinou.
Komise II.
Pří str o j e pro z p r a c o v á n í dat
s a r t, Fr a n c i e ]

( p r e s. B a n s-

Komise se zabývala nejnovější fotogrammetrickou
technikou jak v oblasti analogových a analytických
vyhodnocovacích
přístrojů
a diferenciálních
překreslovačů,
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tak v oblasti přístrojového
vybavení pro dálkový průzkum Země a zařízení pro sběr a zpracování dat. výsledky ukazují, že v konstrukci fotogrammetrického
instrumentaria
začíná dominovat elektronika, která umožňuje realizovat značný rozsah plně automatických
procesů.
Největší pozornost byla věnována automatickým
analytickým vyhodnocovačům, které dnes vyrábí většina firem, které dodávají fotogrammetrické
přístroje. Automatizace ve fotogrammetrii
se uplatňuje rovněž při pořizování a zpracování dat dálkového průzkumu Země a při
digitálním mapování ve velkém měřítku, kde se uplatňují především interaktivní
systémy. Současným směrem
v oblasti ortofotosystémů,
především
pro hromadnou
tvorbu
ortofotomap,
je postup "off-line", umožňující
uplatnění
dalších prvků automatizace,
zejména automatické zobrazení výškopisu.
Analogové vyhodnocovací přístroje jsou konstruovány
v převážné většině jako jednoduché víceúčelové přístroje modulové stavby vždy ve spojení s registrátorem
pro
digitální záznam modelových souřadnic. Běžné spojEní
s automaticky pracujícím kreslicím stolem a displayem
umožňuje, aby fotogrammetrický
přístroj obsluhoval jediný pracovník. V této oblasti byly prezentovány rovněž
jednoduché přístroje pro grafickou aktualizaci map.

Mat e mat
SSSR)

i c k á a n a 1Ý z a map

(p r es. A n tip

o v,

Komise se zabývala analytickou fotogrammetrií
a analylytickou aerotriangulací
(AAT). Byly zkoumány otázky
přesnosti AAT, pokročily zpusoby zjišťování a eliminace hrubých a systematických
chyb. Novým směrem výzkumu a praxe je v této oblasti tzv. AAT "on-line", realizovaná při využití analytických
vyhodnocovaču.
Tato
technika umožňuje zároveň s měřením řešit současně
řadu dalších výpočetních úloh. V rámci komise byly dále zkoumány otázky digitálního modelu terénu, digitálního diferenciálního
překreslování
snímku a matematického aparátu pro digitální zpracování
snímku včetně
metrických
aspektu snímaných dat pro potřeby dálkového pruzkumu Země. Pro tuto komisi byly připraveny
a otištěny ve sborníku dva čs. referáty: s. Maršík: "Šíření chyb v AAT, stupeň transformačních
polynomu" a
Pospíšil, Řadová: "Řadová AAT z nezávislých
modelů
v podmínkách ČSD".

Topografické
a kartografické
( p r es. Z a r z y c k i, K a nad a )

aplikace

Pozornost komise se soustředila
především na problematiku digitálního mapování a kartografického
zpracování digitálních
dat včetně výstupu do báze dat, na
aplikaci ortofotometod,
na tvorbu map s využitím družicových snímku a informací ostatních využívaných senzoru a na údržbu topografických
map. vývoj v této oblasti lze charakterizovat
plným uplatněním
digitálních
technologií a prvku automatizace ve výrobním procesu.
Mapování ve velkém měřítku s digitálním výstupem
do báze dat se uplatňuje v řadě vyspělých států světa.
V některých případech tvoří obsah báze dat i digitální
model terénu (např. systém TOPSY NSR), využívající
jak systém interpolace
Výšek měřených bodů, tak i digitálních profilu např. při uplatnění ortofotometody postupem "off-line". Přednosti automatizace
a vstupu do
báze dat jsou prokazatelné
a všeobecně známy. Proces
nenaráží na technické problémy. Hardwarově je dostatečně zabezpečen, po stránce software pracuje řada propracovaných programových systémů (např. Digital MAP,
TOPIAS AUTOKA) většinou v jazyce FORTRAN. Problémem i nadále zustává optimální obsah map a báze dat,
jak lokalizačních,
tak i semantických
informací (vazba
na údržbu) a otázky ekonomiky (především efektivity)
a organizace prací.
V polních tratích se nejčastěji využívá ortofototechniky postupem ,off-line" v kombinaci s kartometrickým

určováním souřadnic podrobných
bodů a automatizací
tvorby výškopisu. V místních tratích se v Evropě nejčastěji uplatňují geodetické metody v kombinaci s numerickým fotogrammetrickým
analogovým
vyhodnocením. Na americkém kontinentě se prosazuje analytické
vyhodnocení (automatické
vyhodnocovače)
v kombinaci
s ortofototechnikou.
Mapy v měřítku 1:5000 tvoří především v Evropě souvislé mapové dílo velkého měřítka
s doplňkem ve formě ortofotosnímku,
nebo přímo ve
formě ortofotomapy.
Na americkém
kontinentě
tuto
funkci přebírá většinou mapa 1:10000 (např. Ontario,
New Brunswick)
a mapa 1:5000 se buduje lokálně.
Mapy v měřítku 1:2000 nebo 1:2500 slouží převážně pro
účely katastru, a mapy v měřítku 1:1000 a 1:500 jako
technické mapy v urbanizovaných
oblastech, pro účely
výstavby, budování dopravních
sítí a další inženýrské
účely. Přesnost analogového fotogrammetrického
vyhodnocení ve velkém měřítku s digitálním výstupem je udávána v poloze pruměrnou hodnotou ± 9 ",m v měřítku
snímku a ve výšce ± 12 .um v měřítku snímku. Uplatněním a přesností stereoortofototechniky
se zabývali
odborníci z Kanady, NSR, Francie a PLR (Krakov).
Při využití družicových snímku a ostatních senzorů
dálkového pruzkumu Země pro tvorbu map malých a
středních měřítek v provozní praxi je ještě řada nevyřešených problému. Za nejzávažnější je považován nedostatek vhodných přístroju - především scanneru a počítačii s dostatečně
velkou kapacitou paměti a dosud
nedořešený
optimální software.
První výsledky
byly
však již získány.
V oblasti údržby topografických
map se uplatňují fotogrammetrické
metody s grafickým i digitálním výstupem, většinou v cyklických intervalech.
Velmi dobré
uplatnění nacházejí jednoduché přístroje pro grafickou
údržbu map (Stereo Facet Plotter). Se vzrustajícím počtem změn se úspěšně pro tyto práce prosazuje ortofotometoda. U map malých měřítek se stále více začíná
využívat snímku a multispektrálních
obrazových záznamů pořízených z kosmu.

N e top o g r a f i c k á f o t o g r a m m e t r i e
T o r 1 e g a r d, Š v é d s k o )

(p r e s.

Jednání komise ukázalo nebývalý rozmach využití fotogrammetrických
metod v nejrůznějších
oborech lidské
činnosti. Byly prezentovány
výsledky uplatnění metody
v architektuře,
urbanismu, archeologii a památkové péči, v průmyslu, modelovém výzkumu, lékařství a dalších.
Největší rozšíření zaznamenaly metody analytického řešení v pozemní a blízké fotogrammetrii.
Kromě zvýšení přesnosti výsledku umožňují využívat snímky pořízené nekonvenčními
zpusoby (z modelu helikoptéry,
balónu, upoutaného
draka, vysokozdvižné
plošiny, zaběry pod vodou apod.), mnohdy i neměřickými komorami (provádí kalibraci těchto komor i pro jednotlivé
snímky, lze volit libovolný směr osy záběru apod.). Pro
pořizování měřických snímku pohyblivých objektu byla
v NSR vyvinuta filmovací měřická komora. Pozornosti
se těšily i příklady nekonvenčních
zobrazovacích postupů blízkých předmětů jako je hologram, televizní obrazy, rentgenové snímky apod.
Pro tuto komisi byly připraveny a ve sborníku otištěny tři čs. referáty: Drchal, Jurášková, Růžek - Určení prostorové
polohy atomů ve strukturních
modelech, Petráš - Použití fotogrammetrie
při skluzu půdy,
Midriak, Petráš - Použití pozemní fotogrammetrie
pro
sledování půdní eroze.

E k o n o m i c k á, pro f e s i o n á 1 n í a v z děl á v a c í
h 1 e d i s k a v e f o t o g r a m m e t r i i (p r es. S i t e k,

PLR)
Komise kromě otázek vzdělávání, výzkumu a terminologie
ve fotogrammetrii
jednala zejména ó zpusobech šíření
informací a automatizaci bibliografie ve fotogrammetrii
a dálkovém pruzkumu Země. Byly též projednány otázky
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související s plánováním a ekonomikou oboru. Na tuto
komisi se soustředil zájem zejména školských pracovníků.

Interpretace
NSR)
Hlavní náplň komise je interpretace
dat dálkového průzkumu Země (DPZ), získaných jak z kosmických, tak
i z letadlových nosičů. Jednání komise bylo členěno podle dosavadního rozdělení komise na pracovní skupiny
takto:

-

využití údajů DPZ pro studium přírodních zdrojů,
využití údajů DPZ pro zjišťování poškození vegetace,
monitorování území pro kontrolu životního prostředí,
využití údajů DPZ v oceánografii a glaciologii,
využití metod DPZ v průmyslu a při realizaci inženýrských projektů,
interpretační
metody údajů DPZ,
interpretace
údajů radarového
průzkumu,
zpracování
a interpretace
multispektrálních
údajů.

Byly předneseny
četné referáty,
týkající se využití
dat DPZ pro účely inventarizace
lesních porostů, půdy,
výnosů obilnin, ale i ke zjišťování poruch vegetace,
slanosti půdy, rozsahu a následků přírodních katastrof
a pro kontrolu životního prostředí (pro zjišťování vlivu
exhalací apod.).
Metod DPZ se začíná používat i v netradičních
oblastech, např. ve stavebnictví,
kde se využívá termografických záznamů pro zjišťování úniku tepla z nové
občanské výstavby, ale i z budovaných dálkovodů (teplá voda, pára apod.).
Velká pozornost a publicita byla na kongresu věnována otázkám přístrojového
zabezpečení pro pořizování
materiálů DPZ.
Byly podány informace o chystaném projektu evropského raketoplánu
[ATLAS), který by byl přístrojově zajišťován západoevropskými
zeměmi (zvláště Francií), a
o dalších chystaných
projektech
(SEASAT, SPOT, STEREOSAT, MOS, LANDSAT-D a jiné). Společným rysem
všech projektů je vybavení jak multispektrálními
scannery, tak i fotografickými
komorami, z nichž za zmínku
stojí čtyřkanálová
komora
firmy
Wild o formátu
23 X46 cm. K uvedené komoře se dodává rovněž čtyřkanálový projektor s možností použití filmového pásu
šíře 23 cm (odpadá řezání filmi\). Kromě této výbavy
je na kosmické nosiče umísťována celá řada dalších senzorů. Většina projektů s termíny realizace 1981-1985
uvádí rozlišovací schopnosti 15-30 m v území.
Pro tuto komisi byl připraven a ve sborníku otištěn
čs. referát: Šíma - Interpretace
barevných leteckých
snímků pro aktualizaci
map evidence nemovitostí.

a) V Ý s t a van
á I' o dní
deckých
institucí

ch

s P o leč n o stí

a

v ě-

Na výstavě se názorně projevil současný směr zejména
prosazování
prvků automatizace
(např. velmi zdařilá
náplň čs. národní výstavy), důsledného prosazování 01'tofototechniky,
aplikace dálkového průzkumu Země a
využívání fotogrammetrie
pro netopografické
účely.
Automatizace
při zpracování
velkoměřítkových
map
a plné uplatnění
ortofototechniky
bylo prezentováno
v expozici 15 zemí. Ukázky aplikace dálkového průzkumu Země byly prezentovány téměř ve všech expozicích.
Z netopografických
aplikací převládly ukázky využití
fotogrammetrie
v dokumentaci
staveb
v archeologii,
v lékařství, v průmyslu, v lesnictví, v projektování
a
další. Metody AAT a ukázky automatického
digitálního
zpracování výškopisu pro mapy středních měřítek byly
prezentovány v expozicích šesti států.
Naše expozice názorně představila
provozní aplikaci
digitální technologie tvorby základní mapy velkého mě-

řítka s využitím programového
systému MAPA. Pozornost upoutalo zejména blokové schéma systému, které
bylo klíčem panelu a ukázky letecké techniky [L 410)
a automatického
kartografického
systému
[Digikart)
čs. výroby. Součástí expozice byly ukázky využívaných
přístrojů vyráběných VEB C. Zeiss Jena. Národní výstavu doplňovaly panely našich vysokých škol [CVUT organizace výchovy a výuky fotogrammetrů
a SVŠT netopografické
aplikace fotogram.). Výstava demonstrovala vysokou technickou
a životní úroveň v CSSR a
měla velice příznivý ohlas.
b) Výstava
přístrojů

výrobců
fotogrammetrických
a materiálů

Na ploše přes 5000 m2 ve dvou halách veletržního
výstaviště města Hamburku vystavovalo 75 firem široký sortiment
přístrojů a zařízení od nejjednodušších
geodetických
pomůcek až po nabídky fotogrammetrických letadel s veškerým příslušenstvím.
Rozsahem a významem exponátů vynikaly
zejména
evropské
firmy
VEB C. Zeiss Jena (NDR), Wild (Švýcarsko), Zeiss-Opton
(NSR), Kern (Švýcarsko),
OMI (Itálie), Officine Galileo (Itálie). Z exponátů nejvíce zaujaly zejména jednoduché přístroje pro grafickou údržbu stávajících map
a automatické analytické vyhodnocovače a přístroje pro
dálkový průzkum Země.
Konstrukce univerzálních
analogových
vyhodnocovacích přístrojů v řadě případů využívá místo valivých
ložisek vzduchové polštáře a místo šroubových vřeten
skleněná komparační měřítka nebo elektronické
měření
úseček. Všechny přístroje jsou opatřeny výkonnými registrátory modelových souřadnic a displayi, a místo mechanických stolů jsou vybaveny jednoduchými
automatickými koordinátografy.
Z ortofototechniky
zaujala zařízení pro realizaci postupu "off-line" a diferenciální
překreslo'vač-automat
Topomat B (VEB C. Zeiss Jena).
Ze zobrazovací a digitalizační
vystavované
techniky
upoutaly pozornost výkonné
automatické
koordinátografy, digitalizátory
- výhradně s volným kursorem a
zejména velice výkonné interaktivní
systémy.
Jako ucelený systém pro pořizování leteckých měřických snímků na světové úrovni předvedla firma VEB
C. Zeiss Jena poloautomatické
měřické
komory MRB
[90, 152, 305/23 X 23) s příslušenstvím.
Z geodetických přístrojů zaujaly digitální kódové teodolity a elektronické
tachymetry
s registrátory
na bázi pevné paměti (např. EOT 2000 VEB C. Zeiss Jena).

Z odborných ekxursí pořádaných v rámci kongresu se
čs. delegace zúčastnila exkurse do Městského měřického úřadu města Hannoveru a do Fotogrammetrického
institutu Univerzity v Hannoveru.
a) V rámci exkurse do Městského měřického úřadu byla organizována
prohlídka
kartografického
oddělení.
Oddělení zpracovává
a vede technickou
mapu města
Hannoveru v měřítku 1:1000 (932 listů, 233 km2) údržba se provádí na zvětšeninách
1:500, zmenšeniny
1:2000 se předávají katastrálnímu
úřadu města, Státní
mapu NSR v měřítku 1:5000 (63 listů, 252 km2), mapu
města Hannoveru v měřítku 1:10000 (technická
mapa
- devět listů, 432 km2) a 1:20000 (topografická
mapa
- jeden list, 432 km2), a topografickou
mapu aglomerace města Hannoveru v měřítku 1:50000 (jeden list,
780 km2). Fotogrammetrické
pracoviště pracuje v jedné
směně, u vyhodnocovacího
přístroje pracují dva vyhodnocovatelé. Relativní a absolutní orientace se provádí
s číselným dorovnáním. Vyhodnocuje se s registrací modelových souřadnic, výškopis graficky na PET fóliích.
List mapy v měřítku 1:1000 se vyhodnocuje průměrně
2 až 3 dny, dosahuje se přesnosti mxy = 10 cm, mz =

±

20

cm.

b) Univerzitu v Hannoveru navštěvuje celkem 18000
studentů,
na fakultě geodézie a kartografie
studuje
průměrně ročně 35 studenti\, v Institutu fotogrammetrie
studuje průměrně ročně 12 studentů a působí v něm
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22 učitelů. V průběhu exkurse byly předvedeny ukázky
různých prací studentů a vybavení laboratoří:
automatická interpolace výškopisu,
výsledky
mapování
mořského dna pro projekci a
stavbu podmořského tunelu,
automatická
generalizace
polohopisu map při přechodu do menších měřítek,
využití informací družice LANDSAT pro výběr plavebních tras,
zpracování
termosnímků
pro zjišťování znečištění
vod,
automatické
zpracování
výškopisu na analytickém
vyhodnocovači,
inženýrské aplikace fotogrammetrie.
5. Závěr
V průběhu kongresu se konala čtyři zasedání valného
shromáždění
oficiálních zástupců členských zemí. Jednání mělo celkem 28 bodů. Byla přijata řada závažných
rozhodnutí, z nichž zejména:
- název společnosti byl změněn na "Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii
a dálkový průzkum Země"
- bylo zvoleno nové vedení společnosti na období 1981
až 1984: prezident - Doyle [USA], 1. viceprezident
Zarzycki [Kanada], 2. viceprezident
- Antipov
[SSSR], generální
sekretář
- Konecny [NSR], pokladník - Jerie [Holandsko],
ředitel XV. kongresu
- Fagundes [Brazílie]
XV. kongres ISP se bude konat v roce 1984 v Rio
de Janeiru v Brazílii
bylo zvoleno vedení odborných komisí v letech 1981
až 1984: I. komise - Austrálie, II. komise - Kanada, III. komise - Finsko, IV. komise - USA, V. komise - Velká Británie, VI. komise - NSR, VII. komise - Francie

-

za člena ISP bylo přijato
lečností.

V rámci vydávání souboru instrukcí, norem a směrnic
vydala Hlavní správa geodézie a kartografie SSSR podrobný návod pro měření posunů inženýrských
staveb
fotogrammetrickými
metodami. Návod je rozdělen do
těchto kapitol:
1. Základy fotogrammetrického
měření sedání a posunů.
Obsahuje používané souřadnicové systémy, prvky orientac~, druhy pozemních snímkú, metody určování posunů,
zakladní vzorce a technologii prací.
2. Technické projekty a přípravné práce.
V této části jsou pokyny pro zpracování projektu dodávky prací, popis přípravy a zvláštnosti při určování
deformací modelů.
3. Práce v terénu.
Zde jsou uvedeny zásady pro oba hlavní postupy, měření posunů a měření souřadnic, z nichž se určují po-

osm národních

spo-

Účast čs. delegace na kongresu byla odborným i politickým přínosem. Z odborného hlediska kongres umožnil získat komplexní informace o současném stavu fotogrammetrie
a přidružených
oborů ve světě. Hlavní
směry vývoje lze stručně charakterizovat
ve třech oblastech: aplikace dálkového průzkumu Země, automatizace v oblasti technologie
a zejména instrumentaria
a uplatnění ortofototechniky
včetně automatizace tvorby výškopisu. Umožnil též srovnání stavu a vývojových
tendencí fotogrammetrie
ve světě a v ČSSR. V ČSSR
uplatňované směry jsou správné, v technologii zachovává čs. fotogrammetrie
světovou úroveň, především v oblasti mapování ve velkém měřítku a v aplikované fotogrammetrii. Ve využívání analytických metod zpracování informací a interpretaci
leteckých
snímků se čs.
praxe přibližuje světovému průměru.
Z politického hlediska byla přínosem zejména reprezentace čs. fotogrammetrie
expozicí na výstavě národních společností, která ukázala vysokou technickou i životní úroveň v ČSSR.
Získané poznatky z XIV. kongresu Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti budou promítnuty
do plánu
rozvoje vědy a techniky a koncepcí geodetických a kartografických prací na 7. 5LP, především k rozvoji čs. fotogrammetrie
na dálkového průzkumu Země. Technických poznatků bude využito pro další postupnou modernizaci výrobního procesu a rozvoj základních fondů
v odvětví. Anotace referátů přednesených
na kongresu
budou uveřejněny v Literární hlídce VÚGTK. Získaných
zkušeností a informací bude využito i pro další zkvalitňování styku ČSVTS s nevládní organizací Mezinárodní
společností pro fotogrammetrii
a dálkový průzkum Země.

suny, dále přístroje
novisku.
Rukovodstvo po nabljudenijam
za osadkami i· smeličenijami inženernych sooruženij lotogramme,tričeskimi
metodami
[Návod pro měření sedání a posunu inženýrských
objektů fotogrammetrickými
metodami.]
Glavnoje upravlenije geodezii i kartografii SS,sR, Moskva, Nedra 1979,
128 s., 19 obr., tab. 6. příl. 9.

dalších

4. Vyhodnocavací

a pomúcky

a postup

prací

na sta-

práce.

V této kapitole jsou uvedeny podrobné pokyny pro
všechny vyhodnocovací
úkony, zejmena pro promerování snímků, určení orientace, matematické
zpracování
atd. a to se zřetelem na druhy objektů.
Návod dokumentuje význam, který se přikládá v SSSR
používání fotogrammetrických
metod při určování posunů staveb, zejména velkých vodních děl. Návod je
zpracován komplexně a lze jej doporučit všem našim
specialistům v této oblasti.
Ing.

M. Hprda. CSc.,
VÚGTK Zdiby

Oprava chyby
V č. 12/1980 GaKO došlo v článku Bohm, J.: Prostorová
afinní transformace v geodetické praxi ke vzájemné záměně obrázků Č. 1 a Č. 2. Prosíme čtenáře, aby si chybu
laskavě opravili.
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Václav Soukup,
CŮGK

Vyhodnocení nejlepších pracovníků
resortu ČÚGK v roce 1980

Dne 6. listopadu 1980 se konala v Ústředním klubu školství a vědy ROH slavnostní konference
u příležitosti
předání čestných vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK". Jednání slavnostní konference zahájil ředitel kádrového a personálního odboru s. Franta, který
po uvítání vyznamenaných pracovníki'l a rodinných příslušníki'l představil a přivítal čestné členy předsednictva s. Ing. Zdeňka Kopečného, vedoucího odboru IX.
oddělení ÚV KSČ, a s. Josefa Boháče, tajemníka českého
výboru Odborového svazu pracovníki'l státních orgáni'l,
peněžnictví a zahraničního obchodu.
Předseda ČÚGK s. Ing. František Koubek poté v úvodním projevu poblahopřál
vyznamenaným
pracovníki'lm,
poděkoval jim za příkladnou
práci a požádal je, aby
dál byli příkladem při plnění náročných úkoli'l, které
budou před resort postaveny v 7. pětiletce.
S pozdravnými projevy vystoupili soudruzi Boháč a
Ing. Kopečný. Za vyznamenané
pracovníky poděkovala
s. Ing. Marta Weisová z Geodézie, n. p., Plzeň, která
též přislíbila, že nejlepší pracovnici budou stát včele
rozvoje pracovni iniciativy na počest XVI. sjezdu KSČ
a 60. výročí založení KSČ.
Vyznamenání "Nejlepši pracovník" resortu ČÚGK obdrželi:
Z Českého úřadu geodetického
a kartografického:
Ing. Bohumil K r a v á č e k - vedoucí oddělení
Z Krajské geodetické
a kartografické
správy
pro Východočeský kraj:
Ing. Jan M a c e k - vedoucí oddělení
Z Výzkumného ústavu geodetického,
topografického
a
kartografického
ve Zdibech:
Ing. Petr H o I o t a - vědeckotechnický
pracovník

Z Geodetického ústavu, n. p., Praha:
Ing. Ivo Hru b e c - vedoucí matematik
Z Kartografie, n. p., Praha:
Břetislava
Ma Ií k o v á samo plánovačka
Z Geodézie, n. p., Praha:
František Z b i r a I - vedoucí oddílu
Marie For m a n o v á - samo geodet
Z Geodézie, n. p., České Budějovice:
Ing. Anna K ř i š ť a n o v á - vedouci geodet
Ing. Miloslav M u z i k a - vedoucí střediska geodézie
Z Geodézie, n. p., Plzeň:
Ing: Marta W e i s s o v á - vedoucí oddílu
František K v a p i I - zeměměřický technik
Z Geodézie, n. p., Liberec:
Ing. Bohumil H o u š k a - vedoucí střediska geodézie
Ing. Petr H ti I I - zástupce ved. střediska geodézie
Z Geodézie, n. p., Pardubice:
Ing. Zdeněk B u j á rek - vedoucí oddílu
Věra A I e x o v á - dělnice
Z Geodézie, n. p., Opava:
Ing. Božena K u r e š o v á - vedoucí oddílu
Jiří Ves e I Ý - samo referent kontroly
Z Geodézie, n. p., Brno:
Ing. Jan H a vel k a - vedoucí střediska geodézie
Ing. Jiřina S I e z á k o v á ved. oddělení PAM
Radmila Han á k o v á - dělnice.
Všem vyznamenaným blahopřejeme
k vysokému oce·
nění a uznání jejich práce a přejeme jim pevné zdraví
a hodně pracovních i osobních úspěchi'l.
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Ing. dr. Miroslav Bajtalon,
KGKS Pardubice

Seminář "Evidence nemovitostí
v 7. pětiletce"

Ve dnech 28. a 29. října 1980 byl v Pardubicích
uspořádán seminář
"Evidence
nemovitostí
v 7. pětiletce".
Pořadatelem
byl ÚV ČSVTS - společnost
geodézie
a karfotografie,
odborná
skupina
1704 - evidence
nemovitostí
spolu s KV - společností
geodézie
a kartografie
- pro
Východočeský
kraj a ČSVTS, pobočka
pro střediska
geodézie
Východočeského
kraje
se sídlem
v Pardubicích.
Ukolem semináře
bylo zho·inocení
prací evidence
nemovitostí
za 6. pětiletku
a seznámení
se s úkoly 7. 5LP.
V roce 1980, posledním
roce 6. pětiletky,
končí i jedna z dO,ležitých
etap ve vývoji evidence
nemovitostí.
Je
to dokončení
inventarizace
zemědělské
půdy v socialistických
zemědělských
organizacích
a provedení
změn
vyplývajících
z inventarizace
v evidenci
nemovitostí.
Hlavním
směrem
nejen pro 7. pětiletku,
ale i pro další
období je vybudovat
evidenci
socialistického
typu, odpovídající
potřebám
socialistické
společnosti,
socialistické
ekonomiky
a státní
správy
socialistického
státu.
Z toho důvodu bude evidence
nemovitostí
sledovat
dosažení
maximální
aktuálnosti
a v souvislosti
s tím bude
řešen i její obsah, diferenciace
informací
pro potřeby zemědiHství,
lesního
a vodního
hospodářství
a pro výstavhu z hlediska
převažujícího
charakteru
území, zavedení
ukazatelů
v souladu
s postupem
realizace
úlohy evidence
nemovitostí
v řídícím
a právním
systému
státu a konečně i využití
podkladů
získaných
dálkovým
průzkumem
Země.
Evidence
nemovitostí
bude obsahovat
základní
údaje
potřebné
pro řízení
našeho
socialistického
státu.
pro
potřeby
státních
orgánů
a státní
správy.
Údaje
budou
nutné pro ochranu
zemědělského
a lesního
půdního
fondu s maximálně
dosažitelným
stupněm
aktuálnosti.
který
je nutný i pro funkci evidence
nemovitostí
jako objektivní
kontroly
hospodaření
s půdním
fondem.
Musi obsahovat
základní
údaje
pro založení
a vedení
podnikových
evidencí půdy, dále pak i údaje. které vyplývají
z ustanovení zákonů.
Musí být uplatněno:
systémové
pojetí
pouhým
soupisem
mem vymezeným
ných zásad;

-

evidence
nemovitostí
není a nebude
údajů
a dat, ale informačním
systéa fungujícím
ve smyslu
dříve citova-

dl/namické
pojetí, směřující
k pri'lběžné
aktualizaci
jo'. Bez jeho důsledného
uplatnění
nemo'že evidence
movitostí
plnit současné
požadavky
na ni kladené.
Z hlediska
budovaného
jednotlivých

těchto
systému
odvětví

dvou zásad
k ostatním
národního

údane-

je nutné chápat
i vztah
informačním
systémům
hospodářství.

Pro budoucí
období je nezbytné
přistoupit
k soustavné
a objektivní
kontrole
způsobu
hospodaření
se zemědělským a lesním půdním
fondem.
Má-li být kontrola
účinná a účelná,
je možná pouze na základě
údajů evidence
nemovitostí.
Je řešen
úkol zajištění
kontroly
stavu půdního fondu
na 20 % území ročně.
Jde o velmi důležitý
politický'
úkol. který je nutno operativně
zajistit.
Dalším
úkolem
je přizpůsobení
termínu
sumarizace
údajů o zemědělské
a lesní
půdě současným
potřebám
plánování
zemědělské
a lesní výroby. To jsou hlavní myšlenky
projevu ing. Hynka Kohla, náměstka
předsedy
ČÚGK. které
přednesl
ing.
Miloslav
Kilberger,
ředitel
technického
odboru ČÚGK.
O úloze evidence
nemovitostí
a její racionalizaci
měl
projev
ing.
Karel
Cejnar,
ředitel
Krajské
geodetické
a ka'rtografické
správy
v Parduhicích.
Poukázal,
že racionální
systém
evidence
nemovitostí
můžeme
považovat
jako trvalý
proces
zkvalitňování
údajů
evidence
nemovitostí
a jako takový
jej nadále
rozšiřovat
a zlepšovat.

V části zhodnocení
realizace
racionálního
s'ystém evidence nemovitostí
pojednalo
organizaci
prací na aktualizaci
evidence
nemovitostí
ing. Pavel
Theiner
z Geodézie, n. p., České Budějovce.
Systém pe,manentní
údržby se uplatňuje
již třetí rok. Má příznivý
vliv na rovnoměrné
rozložení
přípravy
dat. zavád:íní
nových
operátů do používání,
možnost
průběžného
obnovování
písemných
operátů
podnikových
evidencí
půdy u socialistických
zemědělských
organizací
ihned
po ukončrní
aktualizace
základních
souborů
ev'dence
nemovitostí
uložených
na počítači.
Přechod
na počítač
PC 10~0 byl
významným
prvkem
racionalizace
práce
na úseku
rvidence
nemovitostí.
V korefátě
ing. Pešla
z Geodé7;f!.
n. p., Opava, se uvádí, že tak, jako se podařilo
významn"
racionalizovat
soubor
p;ograml"1 aktualizace
REN na EC
1030. je ještě reálné
racionalizovat
i zpracovéní
sumarizace
organizačně
i programově
tak, aby veškeré
zásadní
požadavky
na informace
z evidence
nemovitn<;tí
postačovala
pokrýt
jediná
aktualizace
bez další
živé
práce.
Racionalizace
získávání.
zho~nocení
a využívání
informací
v evidenci
nemovito<;tí
bylo zp~acováno
odbornou skupinou
při KV ČSVTS společnosti
geodézie
a kartografie
v Severočeském
kra ii. kterou
přednesl
s. Haupt.
Racionální
sběr
informací
ještě
neposuzuií
jako ukončený.
V dalším
období soustředí
pozornost
na
dořešení
optimální
organizace
práce,
kterou
bude celý
systém
udržován
v chodu.
To platí především
o zaiišťování efektivních
forem přísunů
informací
a dále o dokončení
výstavby všeobecných
dokumentací.
Ing. Marie Matzkeová
z Geodézie.
n. p .. Brno, se zahývala plán v n. P. Geoc1ézie Bmo při vvužívání
leteckých
snímko' P"o účplv vedení
evidencI'
nemovitostí.
Ing. M.
Muzika. ze střediska
geodézie
Česki\ Budějovice
osvětlil
jednotné,
llspořádání
listin
a cíle řpšení
v mechanizovnném třídění
okrajově
di\rovaných
karet
formátu
A 5.
Údržba informací
v aktualizovaném
stavu spočívá
v obstarávání
protěišků
listin
nebo
geometrických
nlánů
jeiich
přeřazování
do sbírky
listin
00 provedeném
zápisu
ve výkazu
změn,
údržbě
průběžného
protokolu
a skartaci.
Ing. Zd. Buchmlillerová
ze střpdiska
geodézie
Hradpc
Králové
přednesl"
obsáhlý
referát
..Pořizování
dnt "učního
písma
OCR". Po vybavení
PVT Hradec
Králové
optickým
snímačem
hudl' n" několika
střediscích
geodi\Zl' provád/ln
i přeois
Výkn7l1 zmpn na psacích
stroiích
OPTIMA. Postlloným
zaváťlpním
oo'ického
snímÁní
"IlČního písma OCR a písma OCR-B doide v podniku Geodézie
na úseku
pořizování
dat k snížení
kooperačních
nákladů.
V
koreferátě
ing.
Marcel
Šmolik
7
Geodé7ie.
n. P .. Plzeň referuie
o písmn OCR-B a o ručním
písmu.
l<.de podklad
01'0 snímání
(Zm/lnový
list ZL 1 v7niká
inko prvotní
doklad
a tím odO'ldaií všpchnv
r.hvby. kteri\
oři ořepisu
nutně vzniknoll.
Rozhoduiícím
fa1<tnrem pro
kvalitu
tohoto pořizování
dAt ie spolehlivost
čtení.
Referát
ing. Danielv
Složilovi'\
7e středisk"l
Q'Podé'7.ie
Opava
"Práce"
s operátem
evidence
nemovitostí
na
mikrofiších"
uvádí
ZklJŠpnostj
Zf! středi<;ka
gpnťli\'7.ip..
Zavedení
ohnovv
oísemného
operátu
evidenr.p
nemovitostí
na mikrofiších
ie možno
oosu'wv"t
iako
velmi
účinné
racionali'7."Iční
ona tření snižuiící
nál<lady na počítačové
zO"acování
eviňenr.p
npmnvitostí.
Zavedpní
mikrofiší
mělo předchá7et
dflsleťlné
ňořešení
otÁ7p.k 00mocné evidence
pro práci S mik"ofišeJTli
a zaÍÍštění
kooperačních
vztahů
odpovídaiícír.h
náročno<;ti
a rozsnhl]
požadavko'
kladených
na evidenci
nemovitostí.
Zkuše
nosti z Geodézie,
n. p. Brno, přednesl
ing. Velec.
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"Sumarizace sektorových přehledů o plochách kultur,"
kterou zpracoval ing. Jaroslav Čipera ze sřediska geodézie Praha-východ,
byla přednesena
ing. Steh líčkem.
Uvádí způsob zpracování, v závěru pak další náměty pro
další rozvoj koncepce sumarizačních
prací po zavedení
RSEN.
.
! i I
V referátě "Využití podnikových evidencí půdy u zemědělských organizací",
s. Kudrnová z OZS Ústí nad
Orlicí pojednává o podnikových evidencích půdy, o fyzických .inventurách
pCldy a o zabezpečení jednotného
postupu prací souvisejících s řešením uživatelských vztahů k pozemkům. Doporučuje, zda by nebylo možné provádět uzávěrku hlášení všech změn v půdním fondu již
ke konci října a ve spolupráci s PVT předat výsledek
sumarizace
zemědělským
podnikům již začátkem prosince.
Na úseku prohloubení automatizace
evidence nemovitostí v 7. pětiletce
vystoupil
ing. Zbyněk Souček
z VÚGTK Zdiby. Ve "Vývoji automatizovaného
zpracování evidence nemovitostí",
seznamuje přítomné, že celá
koncepce REN pro 7. pětiletku bude realizována až po
ověření ve vybraných ohcích sedmi okresů. Předmětem
ověření bude automatizovaná
přestavba obsahu subre/!istru B, která je podmíněna
doplněním
jednotných
identifikátorů
všech uživate,lů a vlastníků a jednak založením doplňkových informací o vlastnictví, subregistru D
pro automatizované
vyhotovování liStCl vlastnictví.
Ing. Milouš Kotal z VÚGTK Zdiby v přednášce ..Integrace REN s jinými informačními
systémy" se zabývá
informačními systémy a jejich integrací. Hodnotí uskutečnění inovace v obsahu REN a l<onstatuje, že resort
zaváděním jednotných identifikátorů
územních technických jednotek a uživatelů-vlastníků
vytváří v předstihu
předpoklady
pro využívání informací o nemovitostech
cestou počítačové integrace. Je žádoucí, aby i v jiných
informačních
systémech
zabývajících
se nemovitostí
byly obdobně zakotveny integrační klíče. které by umožnily spojení s REN.
V přednášce
"Současný
stav a perspektivy
využití
dálkového průzkumu Země v evidenci nemovitostí". kterou přednesl ing. Jiří Šíma, CSc., z VÚGTK Zdiby uvádí.
že využitelnost materiálfi získaných v ČSSR speciálně
pro účely dálkového prfizkumu Země, je pro současné

hlavní úkoly evidence nemovitostí velmi omezená. Materiály jsou získávány pro účely, jejichž cílem není vyhodnocování
geometrických
prvkfi na mapách, nýbrž
interpretace
fyzikálních,
příp. chemických
vlastností
předmětfi a jevfi na zemském povrchu a vyhodnocení
skutečností
do existujících základních map. Významná
inovace se spatřuje
při tvorbě il údržbě tematických
map středních a malých měřítek. Pro vedení evidence
nemovitostí
jsou trvale
významné
barevné
letecké
snímky.
Semináře se zúčastnili pracovrtíci evidence nemovitostí ze všech krajú ČSR, zástupci S(TGK a pracovnícI
jiných organizací.
Velká pozornost účastníkCt byla soustředěna po celou
dobu jednání na problémy evidence nemovitostí. Byly
předneseny
pnznatky a zkušenosti z praxe, ale i koncepční záměry resortu ČÚGK. Také diskuse byla kvalitní
a byla zaměřena na přednesenou problematiku.
Vhodnost a účelnost semináře spatřujeme v jeho konání před nástupem resortu ČÚGK v evidenCi nemovitosí
do sedmé pětiletky.
Závěrem semináře bylo schváleno usnesení, v němž se
mj. konstatuje:
Účastníci semináře zhodnotili dosažené výsledky v zavádění
racionálního
systému
evidence
nemovitostí
v uplynulém období a seznámIli se s úkoly resortu geodézia a kartografie
na úseku evidence
nemovitostí
v 7. pětiletce.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH

Ta. Ta.: O Identifikaci
jednotek geodetické informace, s. 28-30.
Portnova, O. V. - Pogrebinskaia, R. Z. - Trind;ak, Ž. V.:
Možnosti použití nestříbřených
filmů v topografické
a geodetické praxi, s. 31-34.
Radov, S. G.: Protínání
zpět s dvěma nestejnolehlými
úhly, s. 34-35.
Kolkunovič,
V. V.: Úhloměrný trojúhelník
s úhloměrem
na přeponě, s. 35-37.
funusov, A. G. Tunusova, T. A: O zdokonalení
planimetru PP-M, s. 38-39.
Sukenik. I.Ta.: Mapy pro propagandisty,
s. 40--42.
Ngo Fuk Chyng (VSR): Společné vyrovnání trigonometrické sítě 1. a 2. řádu pomocí fiktivních čtyřúhelníkfi, s. 43-45.
Kluge, V. /NDR): Automatizace tvorby map velkých měřítek, s. 45-49.
Maximov, N. P.: Otázky reprografie
(podle materiálů V.
mezinárodního kongresu), s. 49-52.
Spiridonov,
A I. Kulaqin,
Tu.N.: Státní zkoušky nivelačního přístroje N-05 pro velmi přesnou nivelaci,
s. 53-56.
Chrenov, L. S.: První ruská učebnice
vyšší geodézie,
s. 56-57.
Z kolegia Hlavní správy geodézle a kartografie při radě
Iodis,

ČASOPISŮ
Geodezia i kartografia,

č. 1/80

Kašin, L. A: Úkoly pro zlepšení

Jednání semináře prokázalo, že
a) základních
cílfi při zavádění racionálního
systému
evidence nemovitostí na úseku technického zdokonalení evidence nemovitostí a zkvalitnění jejich údajCt
s využitím procesu fyzické inventarizoce zemědělské
pfidy bylo dosaženo,
b) byly vytvořeny předpoklady pro vyšší funkční využití
údajfi evidence nmnovitostí v národním hospodářství,
zejména v plánování a řízení zemědělské výroby,
c) úkoly evidence nemovitostí v 7. pětiletce jsou mimořádně náročné a jejich splnění je podmíněno dokonalou přípravou a ověřením dalších inovačních prvkfi
za spolupráce zejména s resorty zemědělství a výživy
a lesního hospodářství.

plánování a zkvalitnění
hospodářského mechanismu v odvětví, s. 1-8.
Vládní ocenění, s. 8.
Kosarev,
V. M.: Více pozornosti
propagandě
a rozdělení pracovní iniciativy, s. 9-12.
Ivanicki;,
I. P.: Důležitá podmínka rytmičnosti,
s. 12-13.
Sigalov. V. M.: K otázce přesnosti nivelace I. a II. řádu,
s. 13-19.
Chomanko. A. A.: Vyrovnání geodetických
sítí na geodynamických polygonech, s. 20-23.
Vainauskas. V. V.: Optimalizace
a zpracování geodetických sítí pevných bodfi topologickou
metodou, s.
23-26.
Všivkov, V. F. - Karpenko, V. A. - Gromyko, N. A: Geometrická nivelizace bez použití latě, s. 27-28.
Rešžťko, B. T.: O nivelizaci s jednostrannými
latěmi, s.
28.
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ministril SSSR a z prezidia ústředního výboru Odborové organizace
pracujících
průzkumně geologických
prací, s. 57.
Tarovot, B. D.: Národní konference "Geodézie v mořském
hospodářství", s. 58.
Tematický plán časopisu "Geodezija i kartografia" (základní otázky), s. 59-61.

Geodezija i kartograflja,

č. 2/80

1vanovskaja, L. 1.: Větší pozornost zvýšení tvůrčí aktivity v pracovních kolektivech, s. 1-5.
Přínos vědeckotechnické společnosti, s. 5-10.
Danilčev, A. M. - Stepanov, N. V.: Polní skupina důležitá součást výroby, s. 10~-12.
Gavrilov, F. V. - Jesikova, L .. V.: Brigádnické čety na pořadu dne, s. 12-14.
Borisova, L. A.: Matematický způsob provedení bilancí
socialistického soutěžení, s. 14-17.
Glinskij, S. P. - 1vanov, V. A.: 60 let moskevské topografické technické školy, s. 17-20.
1vanov, B. Je.: Vliv měřických chyb na přesnost mořského gravimetrického měření, s. 20-23.
Skorodumov, P. P.: Hodnocení přesnosti určování polohy
bodů geodetických základů, s. 23-26.
Ustavič, G. A.: Použití televize pro geodetická měření,
s.27-32.
Menuchov, I. 1.: O přesnosti měření zenitových vzdáleností v zimě, s. 32-33.
Skazkin, 1. 1.: O kontrole čtvercových sítí, s. 34-35.
Zverev, L. A.: Určení poloměrů existujících železničních
kruhových oblouků, s. 35-36.
Vinnikov, L. P.: Určení úhlových prvků vnější orientace
snímků, s. 36-39.
Truchanov, A. E.: Fotogrammetrická kontrola vytyčovacích prací ve stavebnictví, s. 39-41.
Ohrenov, L. S. Vizirov, Ju. V. - Koskov, B. 1.:
Tvorba geodetických základů v obcích, s. 41-44.
Afremova, R. A.: Problémy tematické kartografie: mapy
_ pro plánování, s. 44-48.
Sirjajev, Je. Je.: O autorství v kartografii, s. 48-50.
Kacarski, 1. (BLR): Poloanalytická fototriangulace,
s.50-54.
Markuš, B. (MLR): O přesnosti protínání z délek,
s.54-56.
Dejneko, V. F.: Otázky fotogrammetrie v knize "Geodetické práce při pozemkových úpravách", s. 57-58.
Na kolegiu Hlavní správy geodézie a kartografie při
Radě ministrů SSSR, s. 58-59.
Nejman, B. N.: Všesvazová vědeckotechnická konference, s. 59-61.
Žuravlev, Ju. Je.: Za zlepšení právnických prací v odvětví, s. 61.
Petrov, V. N. -~ Smirnov, Ju. V.: Norma je nevyhnutelná, s. 62.

I. A.: Rok dilležité práce
ských principil, s. 1-12.

Kutuzov,

Bugatev,

Tu. G. -

Maslennikov,

práce podle lenin-

A. S. -

Savel'tev, A.

v.:

O přesnosti měření velkých vzdáleností radiovým dálkoměrem RDS-2, s. 16-19.
Oslova, Te. M. - Kropotova,
L. Te.: Hodnocení přesnosti astronomických určení podle gravimetrických údajů. s. 19-25.
Trevogo, l. S. Ševčuk, P. M. - Mucha, V. I:: Přesnost polygonometrie kombinované použitím gyroteodolitů, s. 25-27.
Krtukov,
Tu. A.: O komplexní automatizaci při zpracování nivelačních měření, s. 28-30.

Manina, A. S.
Poltyreva,
Te. S. Teťnickaja,
L. G:
Krupina,
T. K.: Dalekohled
s pi'ímým obrazem,

s. 30-32.
Zimin,

V. M.: O určení

úklonu vodorovné osy teodolitu,

s. 32-33.
V. 1.: Vliv runové chyby optického mikrometru
na přesnost polygonometrie ve městech, s. 34-35.
Beltavskij,
B. A.: Přenosný detektor, s. 35-·36.
Litvintuk,
B. T.: Nový světelný
systém tacheometru
TEM, s. 36-38.
Balak, S. S: Ještě jednou o zpClsobu vytýčení kruhového'
oblouku, s. 38.
Kubyškin,
A. K.: Zkušenosti
s používáním materiálů
z výzkumů minulých let, s. 39-40.
Vizeť, Ta. F.: Aproximace křivek vykreslených na koordinátografu, s. 40.
Gatnultn, R. N.: Topografické mapy a plány pro projektování objektil pro chov ryb, s. 41-43.
Afremova, R. A. - Filančuk,
N. V.: K otázce tématických map podle kosmických snímků, s. 43-46.
Tikunov, V. S.: Způsob určení intervalů barevných stupnic pro tématické mapy, s. 46-40.
Fomin, Te. A.: Zvláštnosti vnímání smluvených značek,
s. 50-52.
Maximov, N. P.: Mikrofilmování kartografických
materiálů, s. 52-54.
Teltzarova, L. P.: Nález v lrkutsku, s. 54-56.
Grigor'tev,
A. G.: O typovém programu státních overovacích zkoušek nivelačních přístrojů, s. 56-57.
Bolgov, l. F.: Praktické řízení geodézie, s. 57-58
Čerepanov, Tu. A.: Nová kniha, s. 58.
Z kolegia Hlavní správy geodézie a kartografie při Radě
ministril SSSR a z prezídia Ústředního výboru odborové organizace pracujících prilzkumně geologických
prací, s. 59-60.
Bočarov, G. V.: Seminář v Jakutsku, s. 60.
Odpovědi a řešení. s. 61

Kaftan,

Geodezija i kartografija, ě. 4/80
Žít, pracovat a bojovat podle leninských a komunistických zásad, s. 1-4.
Pracovní výsledky roku 1980, s. 5-8.
Vysoké vyznamenání, s. 8-]0.
Leninovu jubileu - důstojné uvít'§ní, s. 10-12.
Vstříc jedenácté pětiletce, s. 13.
Čestný název, s. 14.
Kitenko, Tu. P.: Kosmické řízení přírody v desáté pětiletce, s. 14-19.
Alexetev, B. N. - Botkov,
V. V: Lutfullin,
I: A::
O přesnosti určení souřadnic bodu z měření pseudovzdáleností na čtyři UDZ, s. 20-23.
Ttufltn, Tu. S. - Kabeškina, V. I. - Kabničanskata,
L. M::
Sestavení map velkých měřítek částí povrchu Venuše, s. 23-27.
Brykin,
P. A.: Některé otázky zlepšení plánování geodetické, topografické a kartografické výroby, s. 28 až
32.
Neberov, P. A. Taranova, L. P.: Zpracování
gravimetrických měření na JSEP, s 32-34.
Nikiforov,
B. I.: Ještě jednou o výpočtu vah rilznorodých
měření, s. 34-36.
Gan'šin, V. N.: Závislost přesnosti měření na funkčních
tolerancích, s. 36-37.
Semeno v, V. I. Kamornyt,
V. M.: Doprava mořských plovoucích vrtných souprav na místo vrtu, s. 38-41.
Kusov, V. S.: Termíny ..chyba měření" a "měřická chyba" nejsou synonyma, s. 41-42.
Starodubcev, V. G.: Kontrola základny při měření optickými dálkoměry, s. 42-43.
Neumyvakin,
Tu. K.: Hodnocení korelace chyb fotogrammetrických souřadnic, s. 43-48.
Zotov, R. V.: Fotogrammetrické
připojení geodetických
bodů bez označení, s. 48-49.
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V. V.: Lodní hydrografický akustický hloubkoměr GET-2, s. 50-52.
Dmžtržiev, V. G. - Nečžpas, Tu. P.: Přetvoření informa·
ce o reliéfu podle odchylek výšky od profilu, s. 53
až 54
Bogžnskži, V. M .. - Pobedonosceva,
O. A.: O zobrazení
tiráže na kartografických dílech, s. 55-56.
Šžriaiev, Te. Te.: Návrh optimálního systému diskrétních
znaků, s. 57-60.
Brugger, V. G. Galžullina,
E. G.: Mapy a atlasy pro
olympiádu 1980, s. 61-62.
Starožžckži,

Steinberg, J.: Vyrovnání Státní nivelační sítě 1. řádu
NDR s použitím korelovaných pozorování, s. 53-55.
Bauer, M.: Výsledky polygonometrie pomocí EOT 2000,
s.56-57.
Bahnert, G.: K otázce použití Theo 010 A při polygo.
nometrÍÍ a trigonometrické nivelaci, s. 57-58.
Toppler, J.: Přehledný popis principu činnosti analo·
io. gového počítače
použitého
v TOPOKARTU,
s.
59-62.
Bonau,
U.: K otázce vlivu přesnosti geodetických
prací na efektivnosti melioračních staveb, s. 62-63.

Vermessungstechnik,
Byzov,

B. Te.: Hodnotný příspěvek

sovětských topogra·

fů, s. 1-8.
V. F.: Kartografická tvorba: některé výsledky
a úkoly, s. 8-14.
Kulešov, S. V.: Hromadný systém příjmu prací, s. 15.
Bulanže, Tu. D.: Některé výsledky velmi přesných určení gravitace, s. 16-24.

Markov,

Dmitročenkov,

V. N. -

Kapciug,

V. B. -

ZQl1Qlov, N. N::

Efemeridy geodetických umělých družic získané pomocí pozorování z jedné stanice, s. 27-30.
Perlov, S. S.: Hodnocení přesnosti mnohonásobných nestejně přesných měření, s. 31-33.
Neščadžmov, L. S.: Statistická kritéria prověrky hypotéz v geodetických výzkumech, s. 33-35.
Nefedov, V. V. Nžkžtžn, M. I.: Zkoumání deformací
krytého stadiónu v Krylatském, s. 35-37.
Karta!KJv, A. P. Uťjanov, V. A.: Úklon deformace na
geodynamickém polygonu v Alma-Atě, s. 37-39.
Pžk, L. I.: Určení posunu bodů ve vytýčeném směru,
s. 39-40.
Kuz'mžn, M. V. Spžrždonov, A. 1.: Otázky klasifikace geodetických přístrojů, s. 40-42.
.
Kamžnarov, V. N. Smetanžn, N. I.: Efektivnost používání letecké fotogrammetrie v Inženýrských průzkumech, s. 43.
Vereščaka, T. V. - Chlianova, Te. K.: Zkušenosti z tvorby topografických map pobřežních mělčin, s. 44-49.
Tžchonova, I. A.: Měření hloubek akustickým hloubkoměrem, s. 49-50.
Zacharov, A. 1. a kolektiv:
Světelný dálkoměr DK 001,
s. 51-53.
Valuiev, A. S. - Vžzžrov, Tu. V. Spžrždonov, A. I: Chrel1!DV, L. S.: GOST 10529-79 pro teodolity, s. 53-56.
Konzultace a odpovědi na otázky čtenářů, s. 55-56.
Krasovskži, I. S. - Ponomarenko,
1. A.: Rukopisný plán
Kyjeva z roku 1695, s. 56-58.
Šelest, V. P.: Zpravodaj inženýrské geodézie, s. 59.
Z kolegia Hlavní správy geodézie a kartografie při Radě ministrů SSSR a z prezídia Ústředního výboru
odborové organizace pracujících průzkumně geologických prací, s. 60-6l.
Sergej Jefimovič Alexandrov [nekrolog), s. 6l.
Naděžda Alexandrovna Sokolova [nekrolog), s. 62.

Vermessungstechnik,

Č.

2/80

Lieberasch, R.: K problému speciální technologie geo·
dézie a kartografie, s. 37-40.
Hoffmann, F.: Zkušební výzkum výkonnostních parametrů automatických
kreslicích zařízení, s. 40-44.
Arnold, K.: Problém jednoznačnosti hodnot pro danou
oblast ve fyzikální geodézii, s. 44-46.
Boulanger, Ju. D.: Gravitace v Postupimi, s. 46-50.
Schiidlich, M.: Otázky hodnocení statistických
para·
metrů velmi přesné nivelace z chyb nivelačního
pořadu, s. 51-53.

Č.

3/80

Meyer, R.: Fotogrammetrická
dokumentace interiérů,
s.73-77.
Sollner, R. Schilbach, G.: Výsledky transformace
hlavních prvků snímků pořízených pomocí MKF-6,
s.78-80.
Kusch, M.: OFF-DE 78 - soubor programů pro dife·
renciální překreslování systémem off·line, s. 80-84.
Muller, G.: COORDIMETER G - nový přístroj pro
sběr dat na záklydě mikropočítače, s. 84-87.
Mark, R.-P.: Sběr dat při číselné tvorbě map pomocí
COORDIMETRU
G a kontrolního kreslicího stolu
KZT 300, s. 87-89.
Lilienblum, H.: Modelování náhodných funkcí na analogovém počítači, s. 89-93.
Rauhut, J.: Refrakce, s. 93-96.
Fejes, 1. - Dietrich, R.: Družicová dopplerovská měření v Postupumi a Dráždanech, s. 96-98.
Wolj, H.: Historie dalekohledu se speciálním odečítá·
ním vyráběného v Jeně, s. 98-102.

Vermessungstechnik,

Č.

4/80

Hecker, F.: Úkoly a vlastní práce hlavního oddílu v ná·
rodním podniku Geodézie a kartografie, s. 109-110.
Marckwardt, W.: Optické a mechanické vylepšení dife·
renciálního překreslovače TOPOCART - ORTHOFOT, s. 110-113.
Artmann, K.-H. - Riemer, R.: Použití leteckých sním.
ků při vývoji aktuálních základních map, s. 113-115.
Menz, J. - Dietze, R.: Použití jednosnímkové fotogram.
metrie k určování rozložení velikosti zrn v navršené
rozrušené hornině. s. 116-119.
Fiedler, G.: Nivelace II. řádu s délkami záměr do 60 m,
s. 119-121.
Ngo Phuc Hung: K otázce stavby státních trigono.
metrických sítí v Jižním Vietnamu, s. 121-122.
Kruger, H.: Sledování přesnosti a efektivnosti různých
způsobů určování součtové konstanty elektrooptic.
kých dálkoměrů pro měření krátkých vzdáleností,
s. 123-125.
Arnold, K. - Schoeps, D.: Určení globální izostatické
kompenzace z gravitačních měření se členy 2. řádu
včetně, s. 125-127.
Bauer, M. - Gopfert, H.: Zavedení negativního šrafo·
vání do procesu tvorby map velkých měřítek, s. 127 až
129.
Schaarschmidt, M.: K otázce optimálního použití zvět·
šených výtisků topografické mapy 1 : 10000 (vydané
pro národní hospodářství) místo map velkých měřítek, s. 129-130.
Wagner, V.: Použití postupného způsobu pro kontrolu
plánované přesnosti map velkých měřítek, s. 130-131
Oyrklaff, G.: Přesnosti kontrolních měření při stavbě
velkých chladicích věží, s. 132-133.
Klein, K.·H.: Zavedení předpisu "Vytyčovací práce,
měření v průběhu stavebních prací a kontrolní měření při stavbě objektů pomocí posuvného bednění"
v NDR, s. 134-136.
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Haack, E.: Možnosti použití mapy světa 1 : 2 500 000,
s.145-147.
Werner, H.: K otázce sestavení vědecky založených
programu pro kontrolní měření staveb, s. 147-149.
Heinig, J.: Dvě kapesní kalkulačky a jejich použití
v geodézii, s. 149-152.
Freitag, P.: Možnost použití laserového přístroje LFG 1
pro vytyčování v inženýrské geodézii, s. 153-154.
Zimmermann, B. - Hagen, F.: K otázce použití detektoru pro geodetické účely, s. 154-156.
Keller, W.: Numerické určení pseudonormálního řešení
střední kvadratické chyby pomocí nulové matice,
s.157-159.
Hoffmeister, H.: Kontrolní měření pro určení geometrické přesnosti vnějších panelu a jejich spoju v bytové
výstavbě, s. 160-162.
Arnold, K.: Komplexní zpracování gravitačních anomálií a dat družicové altimetrie, s. 162-164.
Grundel, W.: Zkoumání vědecké organizace práce pomocí rozdělení četností, s. 164-165.
SplettstOsser, J.: Budování vytyč ovacích sítí pro stavbu
objektu, s. 165-167.
Dinse, H. - Doss, H.: Inženýrsko-geodetické práce při
stavbě jaderné elektrárny, s. 167-169.
Jakob, G.: Hodnocení kvality ruzných technologií zaměřování potrubí situovaného ve svahu, s. 169-172.

Gelo, St. - Kwiatkowski, H.: Modernizace polohových
sítí v Polsku, s. 66-69.
Piasecki, M. B.: Francouzský analytický autograf:
Traster 77, s. 70.
GaZdzicki, J. - Szewczyk, J.: Mikropočítačový systém
GEO pro potřeby geodézie a kartografie, s. 71-74.
Derylo - Str:pniak. J.: Vyrovnání základní geodetické
sítě v Iráku, s. 74-76.

Geodézia és kartográtla, ě. 2/80
Joó, 1.: Odraz dalšího rozvoje státních geodetických
prací v právních zákonech, s. 80-82.
Balázs, L.: Změny v zákoně o geodetické a kartografické
činnosti, s. 82-87.
Hazay, I.: Změny při vyrovnání přímky, s. 88-97.
Halmos, F.: Matematické modely transformací geodetických sítí, s. 97-104;
Szilárd, J.: Sterneckova záslužná činnost v oblasti gravimetrických měření, s. 105-1I0.
Bartha, L.: János Pasquich, s. llI-114.
Szirmay, G.: Geodetické práce prováděné v souvislosti
s výstavbou mostu nad řekou Tisou v Szegedll,
s. 114-123.
WinklEn', P.: Zařízení pro vyhodnocování měřených
fotogrammetrických veličin, s. 124-128.
Sziládi, J.: Sběr základních materiálu a dat pro regionální atlasy Maďarska, s. 129-132.
Bolcsvolgyi, F.: Geodetický zpravodaj, s. 132-133.

Przegl~d geodezyjny, ě. 1/80
Lipert, O.: Nové úkoly, s. 1-4.
Teze pro diskusi na XXVII. sjezd delegátu Polské
geodetické společnosti, s. 4.
Trautsolt, St.: Vědecká konference u příležitosti 35. výročí zemědělské reformy, s. 5.
Rezoluce, s. 5.
Zawodzi'IÍski, St.: Dekret PKWN ze 6. září 1944 o provedení zemědělské reformy - počátek socialistických
změn v zemědělství, s. 6-9.
Kolanowski, J. - Pilus, F. - Urban, M.: Vzpomínky
účastníku zemědělské reformy, s. 1I-13.
Wróbel, A.: Geodet realizátorem zemědělské politiky
strany, s. 13-18.
Goraj, St.: Problémy 35 let geodézie v zemědělství v Polské lidové republice, s. 18-23.
Witek, F.: Zemědělská hodnota a použitelnost pudy
podle výsledku výzkumu během 35 let, s. 23-26.
Mardón, J.: Vědecká konference na téma ,,35 let zemědělské reformy" - Chelm, 27.-29. září 1979, s. 26 až
29.
Lawnikiewicz,
E. - Majcher, 1. Uhrynowski, A.:
Popis, katalogizace a určování družicových snímku
z družice LANDSAT, s. 32-38.

Przegl~d geodezyjny, ě. 2/80
Przewóznik, Oz.: 35 geodetické a kartografické služby
GUGiK. Úkoly a směry dalšího rozvoje, s. 39-41.
Dulski, T.: Organizace geodetické a kartografické služby
v PLR, s. 41-47.
Krynski, A. - Wysocki, J.: vývoz geodetických a kartografických prací, s. 48-51.
Szymczak, A.: Rozvoj fotogrammetrické
interpretace
a dálkového pruzkumu Země, s. 51-53.
Ney, B.: Další úkoly v oblasti geodézie a kartografie
vytyčené na VIII. sjezdu strany, s. 53-57.
Jarosinski, E. - Rózanka, St.: Nové technické instrukce, s. 57-60.
SzymalÍski, lYI. Soczek, A.: Evidence) nemovitostí,
s.61-63.
Dudzinski,
T.: Pozemkové mapy velkých měřítek základní mapa, s. 63-66.

Nagy

Sándor,

1.: Dva hlavní problémy využití půdy,

s. 157-164.
A. Németh, Zs.: Zkušenosti z provedení ste,·
lární triangulace v Maďarsku, s. 165-171.
'
/06, 1.: Rozvoj státní geodézie a jeho vliv na činnost
odborníků, s. 172-174.
Toro, K.: Úloha odborníka geodeta v právních pracích
spojených s otázkami evidence nemovitostí, s. 175 až
180.
Szab6, B.: Spojení geodetické, právní a stavební činnosti,
s. 180-183.
Horváth,
K. Kenyeres, 1.: Analýza přesnosti měření
provedených právníky geodety včetně mezních od·
chylek, s. 183-189.
Nagy, L. - Winkler,
Gy.: Současné metody, přístroje a
prostředky v právních geodetických pracích odborní·
ků, s. 189-192.
Deme, Gy.: Vlastní názor na jeden výrok, který se týká zdrojů růstu geodetických a kartografických podniků, s. 193-200.
.
BOlcsvolgyi, F.·né: Úloha inerciálních systémů a mechanických modelů Země v geodézii, s. 201-208.
Csáti, E.: Jednoduchá metoda vyčlenění informačního
obsahu kosmických snímkll, s. 208-211.
Mentes, Gy.: Kapesní kazetový "záznamník dat", s. 211
až 213.
Winkler,
Gy.: III. státní konference právníků a zasedání geodetické sekce konference, s. 215.
Halmos, F.: Úloha geodézie v odkrývání přírodních
zdrojů energie, s. 215-216.

Czobor,

Gy.: Zkušenosti při tvorbě a použití nové evidence nemovitostí v okrese Csongrád, s. 237-242.

Gál,
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M.: Důkaz místního pohybu zemského povrchu pomocí vyrovnání volné nivelační sítě, s. 242 až

V. Hetényi,

Katranuškova-Koleva,
s.37-39.

Oh.: Mapy pro ochranu přírody,

246.
Bolcsvolgyi,

F.-né: Definice a transformace přírodních
astronomických
a geodetických souřadnicových systémů, s. 247-256.
BaMs, L.: Přístroje pro řádkové snímání a dynamická
zobrazení, s. 256-261.
Márlcus, V... Hodnocení přesností protínání, s. 261-265.
Farkas, E. - KaIach, F. - Krauter, A,: Měření příčného
profilu říčního koryta současnou metodou, s. 265 až
266.
Sárdi, A,: Měření směrů a rychlosti toku vody pomocí
letecké fotogrammetrie, s. 267-271.
Hrenkó, P.: Zeměměřič Adam Pálóczi Horváth, s. 271 až
278.

Geodezija, kartografija

i zemeustrojstvo,

č. 1/80

Naše socialistické hospodářství
stojí před novými
důležitými úkoly, s. 3-13.
Genov, G. Lesidrenski, K. Krstev, I.: Jedna
varianta pro obnovení topografické mapy metodou
diferenciálního překreslování, s. 13-17.
Kostadinov, S.: Současné použití přesných úhlových,
délkových a azimutálních měření při tvorbě nebo
rekonstrukci
a modernizaci astronomickogeodetických sítí, s. 18-21.
Zlatanov, G.: Kolokace metodou nejmenších čtverců,
s.21-24.
Bakalov, P.: Statistické závislosti mezi příčnými a podélnými odchylkami prorážek při stavbě hydrotechnických tunelů u nás, s. 25-28.
Nacev, Iv.: Geodetické práce na objektu vodní nádrže
"Uadi Gau" v Libyi, s. 28-30.
Mulev, G.: Odpověď na kritiku knihy "Současné metody
měření deformací", s. 31-35.
Kacarski, Iv.: Vědeckotechnická konference "Mapování
ve velkých měřítkách pomocí současných fotogrammetrických metod", s. 35-36.
Ohadžijski, AI.: Mezinárodní seminář "Aplikace doplerovských pozorování
pro geodetické úkoly",
s.
s.36-37.
Dimov, L.: 100 let od narození Ing. Todora Poptoševa,
s.37-38.

Geodezija, kartografija

i zemeustrojstvo,

i zemeustrojstvo,

č. 3/80

Lenin o geodézii, kartografii a pozemkových úpravách,
s.3-6.
Djankov, I.: Porovnání způsobů zhušťování geodetických sítí, s. 7-11.
Dimov, L.: Stavba místní geodetické sítě pomocí protínání a polygonových pořadů s měřením orientačních
směrů a délek, s. 12-14.
Penev, E.: Síť pevných bodů pro mapování ve velkých
měřítkách a pro evidenci nemovitostí BLR, s. 14-18.
Fan Van Lok: Vzorec pro výpočet souřadnic transformovaného bodu, s. 19-20.
Stojanov, B. a kolektiv: Výsledky geodetických měření
a výzkum pohybů a deformací základů a os kruhových rotačních pecí o rozměrech 5 x 120 m v metalurgickém závodě Kreminikovci, s. 21-24.
Michajlov, E.: Využití jednoúčelových přímek pomocí
trojúhelníků při tvorbě katastrálních map intravilánu, s. 25-26.
.
Danev, G. - Dimitrova, A.: Diferenciální překreslování
kosmických snímků pomocí systému Topocart Orthofot, s. 27-31.
Andrejev, M.: Získání azimutálních projekcí při použití
pomocné plochy v kvalitě mezilehlé projekční plochy,
s.31-34.
Sasov, J.: Chráněné přírodní objekty a zhotovování
jejich map, s. 34-38.

G.: Stavba a charakteristika současných pastvin, s. 3-6.
Djankov, Iv.: Podmínky systému normálních rovnic při
vyrovnání zhušťovacích sítí trilangulace a polygonometrie a optimální programy pro měření v nich, s. 6
Andonov,

až 10.
Darakl5ijev,

•
Cv.: Vliv eliptičnosti

čepů některých přístrojů na azimutální astronomická pozorování, s. 10

až 13.
Nikolov, B.: Možnosti použití gravimetrických

č. 2/80

sítí k urzemských deformací, s. 13-17.
G'I'bov, AI. Nankov, N.: Zdvojování železničních tras
u nás a použití fotogrammetrických metod při jejich
měření a projektování, s. 18-20.
Cesankov, L.: Samostatný laserový dostřeďovač LOS
1S, s. 21-24.
čení vertikálních

Raum, F.: Maďarská geodézie a kartografie, s. 3-9.
Džudžev, S. - Muzdrakov, G.: Automatická identifikace
hlavních hvězd při fotografických pozorováních UDZ,
s.10-14.
Jovev, I.: Použití metody nejmenších čtverců při vyrovnání volných sítí, s. 14-17.
Januš, V.: Výzkum odchylek velkoplošných panelů od
projektovaných rozměrů pomocí tacheometru BRT
006, s. 18-23.
Nacev, I.: Vytyčovací síť a vytyčení odvodného tunelu
vodní nádrže "Uadi Gan" v Libyi, s. 24-27.
Kovačevski, M.: Vytyčování hlavních bodů osy při
~ projektování silnic, s. 28-33.
Ivanov, B.: Určení boduprotínáním
pomocí měření
úhlů, s. 33-36.

r*

Geodezija, kartografija

Stojanov,

B -

VeIev, K. -

Conkov,

N. -

Malinov,

L.:

Geodetická prověrka a kontrola přímosti geometrické
osy rotačních pecí 5 X 120 m v metalurgickém závodě
"Kreminikovci", s. 25-28.
Koen, B. - Adamova, A,: Mapování ve středních a malých měřítkách pro potřeby katastru v Bulharské lidové republice, s. 29-33.
Kirjakov,
N. D.: Stavba informačního systému o Zemi
v některých západoevropských zemích na základě existujícího katastru, s. 33-36.
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PROtU'IH!: i6:EOI,OG,ICKA

PŘí!RUČKA.

Obsahuje základní údaje o geologickoprůzkumné
činnosti, včetně moderních vyhledávacích metog, o širších geologických a ložiskových
oblastech CSSR, údaje o mineralogii, petrografii a měření ve vrtech,
uvádí základní pojmy inženýrské geologie, přehled a základní data
o technologiích a llástrojíchpro
nejužívanější způsoby hlubinného
vrtání a pojednává o speciálních pracích vyvinutých v posledních
letech.
Pracovníkům geologické služby, geologům, provozním pracovníkům,
inženýrům ve stavebnictví a v jiných průmyslových oborech užívajících metod hlubinného vrtání.
Váz. asi 41 Kčs (V tisku), '
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FYllKAlHí

CHEMIE

Probírá základní fyzikálně chemické pojmy, chemickou termodynamiku, kinetickou teorii látek, základy statistické termodynamiky, fázovépřeritěny, vlastnosti roztoků, chemické rovnováhy, reakčníkinetiku aiontové rovnováhy, zabývá se povrchovými jevy, elektrochemií,
kvantově chemickými teoriemi stavby atomů a molekul a spektroskopickými metodami jejich výzkumu a uvádí základní poznatky o symetrii molekul, teorie struktury tuhých látek, mezimolekulové sily
a vlastnosti kapalin a makromolekul.
Posluchačům vysokých škol s chemickým zaměřením,. posluchačům
postgraduálních
kursů, vědeckým aspirantfima
všem, kdo sl ve výzkumné, prilmyslové a pedagogické pra.xi poti'ebuji doplnit své vzdělání v oboru fyzikální chemie.
2. vydání. Váz. asi 66 Kčs (V tisku).

Ladislav Záěek
ď

CHEMICKÉ A IECIIMOl861 CKÉ
PROCESY

ÚPRa'IY8DY

(Knllnlee Ochrana Ilvotriího prostfedí]
I

KnIha je zam~i'ena na chemické a technologické problém,., tlpravy
vody. Zabývá se fyzikálně chemickými a technologickfml
procesy,
které rozhodují o jakosti vody zdrojil a jakosti finálního vfrobku, t1.
upravené vody dodávané do vodovodní sítě. Probírá zejména proble·
matiku čii'ení, deZinfekce, sorpce, oXidace, od!elezování a odman·
ganování, koroze a ochrany proti ní a problematiku vodárenských
kalil.
Pracovníkilm zabývajícím se otázkami úpravy vod ve výzkumu, projektových ústavech a v provozech vodního hospodářství 1 v liných
prl1myslových odvětvích a posluchačfitn .vysokých škol' oboru technologie vody a zdravotního inženýrství.
Váz. asi 41 Kčs (V tisku) .

Zde odsti'ihněte a pošlete na adresu SNTL ~ Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51,,11302 Praha 1
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......... vft. Jedli~ka-,-:K.oJIIÍlk:Provozn' geologickApi'frn~ka
vft. Moore: FyzikAlnilihemie
......... vft. Zá~ek: Chemické a technologiCké procesy tlpravy vody

