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Úvodní referát i'editele Geodézie, n.p., České Budějovice
Ing. Vladimíra Kolái'e, na celokrajském aktivu
hospodářských pracovníkťr v prosinci 1975

Úkoly geodézie a kartografie
v Jihočeském kraji v roce 1976
a 6. pětiletce

všichni jsme v posledních měsících svědky toho,
s jakou pozorností, závažností a s jakým úsilím
připravují stranické orgány a vláda naší republiky vstup do 6. pětiletky a zároveň přivítání XV.
sjezdu KSČ. Jako dobří hospodáři se zamýšlíme
nad vykonaným dílem, bilancujeme úspěchy i nedostatky a uvažujeme nad tím, jaké reálné úkoly
a cíle si můžeme pro období nejbližších pěti let
stanovit. Život nás dostatečně poučil, jak je důležité uplatňovat metodu kritické analýzy a vysoké náročnosti, včas reagovat na potřeby dalšího rozvoje naší společnosti, řešit s tím spojené
problémy věcně, v souladu s možnostmi, a nic
neponechat náhodě. V Pardubicích se 5. listopadu sešel celoresortní aktiv kumunistů - funkcionářů resortu geodézie a kartografie, aby v duchu
předsjezdové
aktivity zaujal především politická
stanoviska
k zabezpečení
hlavních současných
i perspektivních
úkolů resortu. Zhodnotil dosažené výsledky v resortu po XIV. sjezdu, zabýval
se problematikou 6. pětiletky, ukázal na diHežitost nových zemědělských zákonů při zajišťování
zemědělské
výroby a ve spojitosti s posledním
říjnovým plénem ÚV KSČ, které řešilo problémy
našeho zemědělství, vytýčil směry jeho rozpracování v podmínkách resortu.
Naše dnešní jednání má za úkol, abychom se
v tomto aktivu vedoucích hospodářských pracovníků podrobněji zabývali úkoly, které před nás
v podmínkách Jihočeského kraje staví plán roku
1976 i celá 6. pětiletka, abychom ukázali, jak
jsme na tyto úkoly připravili naše kolektivy, jak
jsme orientovali iniciativu pracujících, jaká opatření chceme v řízení realizovat a s čím chceme
vykročit vstříc XV. sjezdu naší strany. Je samozřejmé, že vyjdeme z kritické bilance dosavadních výsledků v období po XIV. sjezdu a ve své
činnosti v dalším období v plném rozsahu uplatníme důsledky vyplývající z vydání nových zemědělských zákonů a rozpracované závěry z říjnového pléna ÚV KSČ při řešení rozvoje zemědělství a potravinářského průmyslu v našem kraji.
Nástup do nové organizace resortu v r.1972 v podobě národních podniků Geodézie v krajích přinesl v našich podmínkách po neblahém rozdvojení geodetické služby v období 1968-71 velmi
naléhavé úkoly. Bylo třeba urychleně konsolidovat novou organizaci, která v uplynulém období
utrpěla
škodlivými
tendencemi
dvoukolejového
vývoje vycházejícími z krizového období let 1968
a 69. v Došlo k oslabení celistvosti. a vzájemných
vztahů uvnitř celokrajského ~olektivu, k narušení kádrové práce, k oslabení vlivu strany na činnost geodetické služby i k rozdílnému mzdovému vývoji v bývalých dvou sférách. Hlavní pozornost byla od samého začátku upřena na kádrovou

základnu,
na pohotovou aktivizaci všech kladných sil k zabezpečení úkolů této pětiletky. Během let 1972 a 1973 se nám podařilo stmelit kolektiv podniku a dosáhnout jeho vysoké aktivity
v socialistické
soutěži, soustředit pozornost na
vědeckotechnický
rozvoj a najít v KSR trvalý
zdroj rezerv pro potřebná tempa rozšiřování výroby. Vyřešila se problematika mzdových nerovností a vytvořily se podmínky pro to, aby začátkem letošního roku byla úspěšně zavedena RPMS.
Prvním krokem v politické práci nového podniku
bylo rozmístění kádrů, výběr kádrových rezerv,
program politické a odborné přípravy všech pracovníků podniku a nástup k prvnímu komplexnímu hodnocení. Jasnou směrnicí pro naši práci byly závěry dvou krajských aktivů všech komunistů
podniku a KGKS, které svolal v dubnu 1972 a
v lednu 1973 JKV KSČ.
Výsledky našeho podniku dosahované v 5. pětiletce je IDIOžno charakterizovat
jako produkty
v praxi uplatněného vědeckotechnického
rozvoje.
Důsledná realizace náročných programů KSR nám
každoročně umožnila získat z více než 80 % potřebný nárůst výroby práVě touto cestou. V průběhu čtyř let existence podniku se podaří ZVýšit
produktivitu práce nejméně o 19,5 %, nárůst realizovaných výkonů o 19 % a zisk o 23 %. S jistotou můžeme říci, že rozhodující úkoly, které jsme
si na základě závěrů XIV. sjezdu vytýčili, budou
splněny a někde i výrazně překročeny. Zvlášť si
vážíme toho, že se nám podařilo na úseku středisek geodézie zabezpečit soulad EN se skutečným stavem a zVýšit počet vyřízených zakázek
za rok 1975 proti r. 1972 o plných 50 %. Úkoly
letošního plánu i celopodnikového závazku, rozšířeného na počest XV. sjezdu strany, splníme. Stanovený objem výmby 5. pětiletého plánu překročíme nejméně o 3,5 mil. Kčs a v zisku o 2,8 mil.
Kčs.

V celkové bilanci dosažených výsledkŮ výrazně
převyšují kladné prvky vývoje, i když je třeba
zároveň ukázat i na ta slabší místa, kde se nám
přes vynaložené úsilí nepodařilo vše splnit podle
našich
představ.
Zabezpečení
politickoodborně
kvalifikované kádrové základny technickohospodářských pracovníků v plném počtu zůstává naším prvořadým úkolem pro nejbližší léta 6. pětiletky. Jsme si vědomi toho, že k řešení složitějších problémů v nadcházejícím období musíme
hledat zdroje ve zvýšené náročnosti a odpovědnosti v nejrůznějších procesech řízení, ale i v úsilí o formování socialistiCkého uvědomění, iniciativy a osobního zájmu pracovníků o úkoly podniku. Konkrétní výraz zvýšené náročnosti, s níž
chceme přistoupit k zabezpečování nadcházejících
úkolů, musíme jasně a otevřeně vyjádřit v nejbližším lmmplexním hodnocení. Kritický přístup,
věcnost, neformálnost
a bez frází formulovaná
pravda musí vést ke správným závěrům, jež nám
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pomohou zvýšit dosavadní úroveň plánování, PrIpravy výroby, normativní základny shromažďování informací, rozhodování a organizace práce vůbec. Všichni musíte jasně cítit, že výrobní úkol nelze definovat jen na oddíl, ale každému jednotlivci nebo četě. Jen tak je možno mobilizovat
s náležitou náročností úsilí všech pracovníků a
vyloučit ty IDIOžnosti, aby se stále někteří při zabezpečování plánu jen vezli. Naši vedoucí středisek a provozů jsou sice praoovníci v tom nejlepším věku, kdy vedle své kvalifikace mohou uplatňovat v řízení i dlouholeté zkušenosti z praxe.
Ale ani tato skutečnost
nám nedovoluje
být
u středisek geodézie dalších pět let bez kádrových rezerv na funkci, která je v filomenklatuře
OV KSČ. Vynaložili jsme hodně úsilí v zájmu bezprostředního
posilování
vlivu strany na všech
pracovištích, přesto však jsme nemohli všechny
své vytčené předpoklady splnit. Věříme a máme
program, že se nám podaří vyřešit tuto situaci
v souvislosti se zmíněoou kádrovou problematikou
v období 6. pětiletky.
Práce všech našich pracovních
v uplynulém období významné

kolektivů
výsledky:

přinesla

evidence nemovitostí v našem kraji zkvalitnila svůj obsah i formu novými metodami práce
a soustřeďuje dnes na sebe zájem široké veřejnosti jako na nezbytný zdroj informací pro
řízení
uspokojování
požadavků vnějších
se zvýšilo od r. 1972 o 33 %

objednatelů

v mapovacích pracích došlo k zavedení komplexní automatizace konstrukčního
zpracování
a v polních pracích byl vyzl{iQušen způsob optimální kombinace fotogrammetrie
a geodetických metod s využitím elektroopticMho
dálkoměru
speciální
geodézie
získala
svoje postavení
v investiční
výstavbě a rozsah
požadavků
stoupl nad možnosti kapacit. Práce odpovědných geodetů byla účelně koordinována s potřebami souladu EN se skutečností i co do
metody číselného zaměřeni
-

kartografie
dosáhla
pozoruhodného
zvýšení
produktivity práce
především důsledným zavedením metody rytí ve všech úsecích své
tvorby.

Výsledky, jichž jsme na všech úsecích podniku
dosáhli, nám nespadly samy do klína. Stojí za
nimi obětavost a iniciativa BSP, řešitelských týmů KRB, zlepšovatelů a všech těch, kteří se ve
svých útvarech s uvědoměním dokázali vyrovnat
s neúplným stavem kvalifikovaných kádrů a našli v uplatnění oových metod práce správnou cestu k realizaci stanovených úkolů. Na řadě příkladů se ukázalo, že mladí pracovníci, jimž je dána
důvěra a věnována náležitá pozornost, jsou oporami kolektivů, a je proto třeba zdůraznit význam
další soustavné péče o mladou generaci, tak jak
byla ve smyslu pléna ÚV KSČ ze 4. 7. 1973 v našich podmínkách rozpracována.
Dosažené výsledky podniku za uplynulé období
mají jednu veh'hi cennou vlastnost ve své každoroční vyváženosti ekonomických ukazatelů s důsledným dodržením věcné náplně plánu, kvality
prací a úkoll1 na úseku péče o pracující. Hlediska
hospodárnosti se projevila v tom, že růst nákladl1
je o 2 % nižší než rl1st výkonů. Podnik se v této

pětiletce vyrovná i s uloženým úkolem výpomoci
Středočeskému a Severočeskému kraji a celkově
jej ještě překročí o 3,1 mil. Kčs, tj. téměř o 114.
Vážíme si růstu společenské angažovaoosti našich pracovníků, zvláště pak těch, kteří aktivně
působí ve veřejných
funkcích a podílejí se na
uskutečňování politiky strany a vlády i mimo náš
podnik. Věřím, že v příštím volebním období získáme z řad politicky a odborně nejschopnějších
pracovníků široké zastcupení v orgánech a komisích národních
výborů a tím zároveň pevné
napojení podniku na politickobJospodářské dění
v kraji i v okreseCh. Našim trvalým cílem je výchova člověka, formování jeho socialistické osobnosti, zvyšování jeho uvědomělosti, iniciativního
postoje k práci a prohlubování jeho zájmů k podniku, místu, v němž žije, a vůbec k celé naší socialistiCké společnosti.
Rozvoj morálních vlastností a ideologická výchova našich kolektivů sehraje i v dalším Období rozhodující úlohu při překonávání náročných úkoll1 další pětiletky.
Nyní stojíme před uzávěrem letošního plánu a
před rozpracováním
definitivního
plánu na rok
1976. Na přípraVě návrhu pracoval široký aktiv
pracovníků, jeho projednání na střediscích i provozech probíhalo na výrobních poradách za účasti
vedoucích pracovníků podniku. Totéž platí i o plánu 6. pětiletky, který v současné době dáváme
každému SG k rozpracování na jeho vlastní podmínky. Nárůst objemu výkonů o 30 % za celou
další pětiletku je asi o pětinu rychlejší než skutečnost, kterou jsme dosud dosahovali. Bylo by
nereálné počítat s tím, že vystačíme s dosavadními prvky komplexní socialistické racionalizace,
kterými jsme vyřešili stávající plány. Počítáme
s novými zdroji rezerv, v nichž je výrazně zastoupena organizace a řízení. Celkový objem plánu KSR pokrývá 83,9 % přírůstku výroby v období 6. pětiletky, tj. 11 mil. Kčs. Velmi uvážlivě jsme
rozhodovali
o nákupu nových investic, jejichž
efekt by nám měl přinést v 6. pětiletce 3060 tis.
Kčs. Fotogrammetrie
zůstává základní metodou
mapování zvláště v polních tratích, kde chceme
využít Topocartu, jež má být již v příštím roce
dodán k tomu, abychom v prl1běhu pětiletky mohli uspokojit především rostouci požadavky na mapové podklady pro meliorační výstavbu. Pro místní tratě předpokládáme
i nadále vhodně kombinovat fotogrammetrii
s geodetickými
metodami
s využitím dálkoměru
AGA 700 s registračním
zařízením.
Od zařazování
malých elektrooptických dálkoměrů typu AGA 12 na geodetické práce na mapových podkladech, geometrických plánech a jiných zakázkách speciální geodézie spolu s úplnou motorizací očekáváme největší přírůstek produktivity polních prací.
Nárůst objemu prací v průběhu 6. pětiletky vyžaduje dále řešit automatizaci jejich konstrukčního
zpracování především z hlediska omezování kooperačních nákladů. Jedině použitím vlastníCh investic, jako např. kalkulátoru pro výpočty souřadnic s možností přípravy vstupu na vlastní automatické zobrazovací zařízení - Digigraf - je
možno tyto náklady redukovat a vytvořit si vlastní automatizační linku. Geodetické a kartografické práce v 6. pětiletce se budou vyznačovat tím,
že na všech výrobních úsecích budou zapojeny do
výrobního cyklu zařízení velké pořizovací hodnoty a drahé při provozu, ať už se jedná o investice
Vlastní či využívané v kooperaci. Jde o počítače,
koordinátografy,
dálkoměry,
fotogrammetrické
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stroje, reprodukční
stroje, mikmfilm apod. Pro
organizaci práce vyplývají uvnitř podniku základní požadavky:

kategorie dočasně neobdělávané půdy a v okresních řídících komisích rozhodruout o dalším využití těchto pozemků. Zvlášť náročný je tento
úkol na okresech Č. Krumlov a Prachatice. Ve
všech okresech zbýVá rovněž dořešit dosavadní
nepovolené změny kultur a stanovit u těchto pozemků způsob hospodaření.
Střediska
geodézie
zabezpečila
nebo ještě podle potřeb zabezpečí
mapovou i číselnou podkladovost nezbytnou k provedení prověrek v terénu. Jejich odborná účast
bude nutná také při sestavení výsledné bilance,
která se stane do budoucna podkladem pro postupné zavádění dočasně neobdělávané půdy do
výrobního procesu nebo pro realizaci nově určeného způsobu využití. Ukončení těchto prověrek přinese zároveň celou řadu právních listin ve formě
rozhodnutí náI'lOdních výborů, která musí střediska
pohotově zavést do map a operátů. Ukončení těchto prací by mělo zjednat pořádek
především
v druzích pozemků, jejichž neoprávněné změny
budou podle nového zákona na ochranu půdního
fondu velmi přísně posuzovány. Sankce za nehospodárné využívání pozemků v rozporu s údaji EN
mohou dosáhnout až 0,5 mil. Kčs.
Velmi rozsáhlým, organizačně i kapacitně náročným je zabezpečení
podkladů pro spolehlivou
podnikoVlou evidenci půdy u zemědělských závodů, nezbytnou jako součást jejich vnitřního informačního systému ke zkvalitnění řídící a organizátorské činnosti. Již v letošním roce jsme si
jasně v krajských harmonogramech
vymezili časovou posloupnost tohoto úkolu v mapových podkladeCh i v písemných operátech a přistoupili
jsme intenzívně k naplňování těchto harmonogramů, které ukládají termín dokončení v r. 1976. Pozornost každého střediska musí být však zároveň
soustředěna na rozsáhlé změny v organizaci zemědělských závodů, které se uskutečňují a ještě budou uskutečňovat.
Tyto změny budou vyžadovat
doplňování podnikových evidencí, jejich kom pletizaci, případně i přepracování. Koordinace těchto
prací v rámci okresu by měla probíhat spolehlivě, zvláště když na zemědělských správách budou systematizovaní odborní pracovníci pro hospodaření s půdním fondem. Zvolení mapových podkladů, vhodných pro tento účel, závisí na odborném posouzení střediska. Může spolehlivě postačit dosud založená a důsledně doplňovaná mapa EN
v původním měřítku nebo u velkých závodů zmenšenina do měřítka 1:5000. Číselné údaje podnikové evidence budou vycházet z údajů EN převedených na počítač. Podnik výpočetní techniky začne
s pracemi na podnikových evidencích po ukončení údržby EN v příštím I'IOce. Budeme usilovat
o urychlení převodu údajů EN na počítač v celém
kraji, aby podnikové evidence byly již vyhotoveny jedině formou tabelovaného výstupu z počítače.
Velkovýrobní celky potřebují k nejrůznějším účelfIm řízení své činnosti přehledné mapy 1:5000 až
1:25000 se specifickým obsahem. Jeden z inovačních úkolů, které byly v letošním roce re90rtně
vyřešeny, ukázal na vzorech možnosti alternativního řešení. V příštím roce chceme v podmínkách
velkovýrobního seskupení vyzkoušet v komplexní
podloM podnikovou evidenci s variantním řešením. Předpokladem je, aby v celém rozsahu zemědělského podniku byl již převeden operát EN
na počítač. Počítáme s aktivní účastí KRB z úseku EN i kartlografie, abychom našli racionální
řešení pro sestavení obsahu, kartografické
zpracování i tisk. Přivítáme iniciativu, přijde-li některé středisko
s návrhem provést experimentální
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technoinvestic,

harmonogra-

mů.

Na základě průzkumu vývojových trendů, ovlivňujících v našem kraji požadavky na geodetické a
kartografické
práce v 6. pětiletce,
očekáváme
mírně rostoucí podíl prací pro různá odvětví národního hospodářství, pro národní výbory, podniky a obyvatelstvo ze 47,5 % celkového objemu
v roce 1976 na 51,5 % ke konci pětiletky. Výrazněji se tato strukturální změna projeví ve skladbě prací středisek geodézie, kde dojde k nárůstu
prací pro vnější objednatele, především na úseku
speciálních prací spojených s investiční výstavbou nejrůznějšího
charakteru, vycházející z hospodářského rozvoje okresu. Na tuto změnu bude
třeba reagovat především včasnou výchovou kádrů, a jak bylo již uvedeno, vhodným investičním
vybavením.
Dynamický rozvoj našeho zemědělství cestou prohlubování specializace a růstu koncentrace výroby staví v celém období 6. pětiletky do popředí
problematiku
organizace a řízení nových velkovýrobních zemědělských
podniků. Úspěšné vyřešení obilního problému v zemědělství
vyžaduje
optimální využití zemědělského půdního fondu na
základě jeho účelného a cílevědlomého uspořádání. Realizace těchto rozsáhlých změn musí vycházet ze spolehliVých grafických a číselných podkladů, které poskytovala
a poskytuje evidence
nemovitostí.
Druhá významná
funkce,
kterou
v tomto procesu evidence nemovitostí přejímá,
spočívá v tom, že se trvale stává zdrojem nezbytných informací, z nichž vychází organizace, plánování a rozhodování o zemědělské výrobě i rozsáhlé zúr:odňovací zásahy, které je třeba zvláště
v našem kraji realizovat. Význam těchto skutečností právě v současném období, kdy výroba obilí
ovlivňuje rozhodujícím
způsobem výsledky celého našeho národního hospodářství, dokazuje celá
řada významných
stranických i vládních dokumentů. Vládní usnesení 292 a 293 z r. 1974 se zabývá výhradně zaváděním pořádku do hospodaření s půdním fondem. Nové zemědělské zákony,
především již schválený zákon o užívání půdy,
novela zákona na ochranu půdního fondu, ale
i připravovaný lesní zákon a zákon o územním
plánování směřují k zabezpečení racionálního využívání veškeré zemědělské půdy. Evidence nemovitostí se musí stát jedním z nástrojů, který pro
tyto cíle dodá podklady a zároveň vytvoří podmínky pro jejich účinnou kontrolu. Politickou
závažnost této problematiky
zdůraznilo plenární
zasedání 'ÚV KSČ v říjnu letošního roku při řešení rozvoje zemědělství a potravinářského
průmyslu.
K realizaci závěrů říjnového pléna ÚV KSČ v podmínkách Jihočeského
kraje přijal JKV KSČ na
svém plenárním zasedání opatření k zabezpečení
úkolů plánu r. 1976. K naplnění těchto záměrů
přispěje svou prací i náš podnik.
V úzké spolupráci s orgány národníCh výborů,
zemědělských správ a zemědělských závodů bude třeba v prvé řadě dJokončit prověření rozsáhlé
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odzkoušení v podmínkách vybraného velkovýrobního zemědělského podniku ve svém okrese. Šíře
využití podnikových evidencí pro řízení zemědělského podniku není zatím celé řadě zemědělských podniků dostatečně známá a proto není zatím náležitě doceněna a použita. Z toho důvodu
jsme se dohodli s Vysokou školou zemědělskou
v čes. Budějovicích, že jeden z diplomantůzaměří na toto téma SVlOUdiplomovou práci, kterou
zpracuje na SG Český Krumlov. Budeme usilovat
o to, aby prostřednictvím
KZS byl výsledek této
práce uplatněn v praxi zemědělských
podniků.
V příštím roce dojde v našem kraji v souladu
s koncepcí dalšího rozvoje státních statků, schválenou PJKV KSČ, k postupnému odstraňování roztříštěnosti půdního fondu především u vnitrozemských státních statků. Jejich velkovýrobní uspořádání půdního fondu si vyžádá rozsáhlé změny
v dosavadních užívacích poměrech a ve značné
míře ovlivní stav evidenčních listů i sektorových
přehledů v řadě obcí okresů Tábor, Písek a Č. Budějovice. Beze změn nezilstane ani uspořádání
státních
statků
obooového
podniku
Šumava
v okresech Prachatice a Č. Krumlov. V souvislosti s vytvořením nových velkovýrobních ekonomických celků dochází také ke změnám ve správních hranicích
obcí. K 1. lednu a v průběhu
r. 1976 zanikne 92 IObcí v kraji a celkem ovlivní
stav operátů EN ve 150 obcích, tj. v plných 20 %
celkového počtu. Naším úkolem bude včas a pohotově na všechny uvedené změny reagovat v mapách i operátech, aby nově utvořené celky měly
základní podkladovost pro svoji činnost. Každé
středisko musí včas rozhodlllOut o racionálním
způsobu provedení těchto početných změn, které
se jistě v řadě případů neobejdou bez provedení
údržby na počítači s tiskem Operátů podle jednotlivých katastrů.
V příštím roce dojde v jednotlivých podnicích
resortu k praktickému odzkoušení některých záměrů na doplnění stávajícího souboru informací
EN o některé nové prvky. V našem podniku hodláme odzkoušet zavedení rodných čísel občanů
a jednotných čísel organizací do operátu EN a
ukázat na výhody, které tento systém číslování
evidenčních listů přinese pro stabilitu operátu,
zvláště při změnách v územním členění státu.
Experimentální
ověření jsme již projednali se
střediskem geodézie v Táboře.
V péči 10 zemědělský půdní fond ukládají opatření z říjnového pléna JKV KSČ urychlit tempo meliorační výstavby a vytvořit nezbytný předstih
projektových prací. Náš podnik zabezpečí postupně v průběhu 6. pětiletky převážnou většinu mapových podkladů pro projekční práce. V roce
1976 počítáme s objemem 1,5 mil. Kčs, který
vzroste v posledním roce pětiletky na dvojnásobek. Přestože se jedná většinou o rozptýlené lokality, učinili jsme potřebná organizační opatření k tomu, abychom tento úkol zajistili včas,
v žádaném rozsahu a ekonomicky efektivně. Všude tam, kde to bude hO:llpodárné, využijeme fotogrammetrii. Přece však téměř polovinu tohoto
úkolu budeme zaměřovat geodeticky, velkou část
na SG, a chceme tu účelně využít elektrooptických dálkoměrů.
Práce středisek
geodézie bude v příštím roce
i v celé 6. pětiletce úzce spjata s úkoly našeho
zemědělství a bude řešit především problematiku socialistických
organizací
a jejich vztahů

k půdě. Proto také bude hlavní důraz kladen na
to, aby všechny údaje EN, které jsou v procesu
řízení těchto organizací nezbytné, byly v souladu se skutečností.
Významnou úlohu v tomto
směru sehraje v dalším období praktické uplatnění informačního systému, který bude zaručovat sběr a využití informací o změnách v evidenci nemovitostí. Udělali jsme letos v této nové formě zabezpečování souladu EN se skutečností první kroky a je třeba, abychom již v příštím roce
z ní udělali hlavní metodu získávání informací.
Mimořádný význam bude pro nás mít v příštím
roce ucelený soubor čerstvých leteckých snímkil,
které budou k dispozici téměř na celé ploše kraje.
Bude třeba si na všech okresech promyslet jejich
pohotové využití a jistě milže dojít k jejich velmi užitečné aplikaci při rozhodování o dočasně
neobdělávané půdě.
Stále častěji a konkrétněji
přicházejí postupně
naše střediska geodézie do styku s pracemi souvisejícími s bonitací zemědělské půdy. Zatím se
nejedná o rozsáhlé výkony, s nimiž bude teprve
spojeno zavedení bonity přímo k parcele. K tomu
by měllo dojít v průběhu 6. pětiletky do r. 1978.
Závažným úkolem, který se může stát v průběhu
6. pětiletky pI"O střediska geodézie aktuálníma
bude i kapacitně náročným, je územní vymezení
sféry zájmu výstavby a zemědělství, které by mělo sehrát významnou úlohu při hospodaření s půdním fondem. Jedná se výhradně o kategorizované
obce, kde z hlediska zastavovacích plánů je potřebné stanovit rozhraničení mezi zastavěnou částí obce - intravilánem a polní tratí - extravilánem. V nejbližší době půjde zatím jen o grafické znázornění průběhu této hranice.
V obdo/bí, kdy si naše společnost klade za cíl dosáhlllout soběstačnosti ve výrobě obilí, musí uskutečnit na celé široké frontě rozhodná opatření na
podporu vytčeného cíle. Všichni dobře víme, že
jsme jednou ze zemí, které mají velmi nízký podíl výměry zemědělské půdy na obyvatele. Přesto
musíme konstatovat, že za dlouhé období uplynulých let došlo ve složitém procesu převratných
změn v našem zemědělství často k velkým ztrátám v půdním fondu, kterým bylo možno zabránit nebo je aspoň zmírnit. Proto přijímáme llIOvelu zákona na ochranu zemědělského půdního fondu jako účinný nástroj, kterým dosáhne naše společnost výrazného zlepšení ve využívání půdy.
Ukládá především všem socialistickým organizacím vést soustavně podnikovou evidenci umožňující racionální
způsob hospodaření na veškeré
zemědělské
půdě a zároveň provádět účinnou
kontrolu způsobu jejího využití.
Zásadní zákaz odnímání zemědělské půdy svému
účelu platí pro ornou půdu 1. a 2. bonity nebo
tam, kde není taková pilda, pro dvě nejlepší bonitní třídy. Totéž se vztahuje i na chmelnice, vinice, intenzívní sady, zelinářské plochy a pro zemědělskou půdu, na níž byla provedena k jejímu
zúrodnění nějaká investiční opatření.
Při řešení problémů spojených s odnímáním zemědělské pildy budou bonitní třídy dočasně posuzovány ještě p'Údle příručních katastrálních map,
než bude dokončena nová bonitace pozemků. Posouzení těchto případů budou provádět střediska
geodézie a nebude to záležitost vždy jednoznačná. Bude vyžadovat správný politický přístup a
náležitou míru ZIOdpovědnosti.
V podmínkách
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padem, zvláště V pohraničních
okresech, delimitace mezi zemědělskou a lesní půdou. Novela zákona určuje zásady, jak v těchto případech postupovat, aby nedocházelo k odnímání půdy zemědělsky ještě využitelné.
Zásadní stanovisko
zaujímá novela
chat, které se nadále na zemědělské
volují.
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půdě nepo-

Důležitou úlohu bude mít v posuzování způsobu
hospodaření na zemědělské půdě právě evidence
nemovitostí, jejíž údaje jsou v tomto směru pro
uživatele zemědělské půdy závazné. Nepovolené
změny v půdním fondu, např.
odnímání orné
půdy svému účelu, budou spojeny s uložením vysokých finančních postihů.
Také nový zákon o užívání zemědělské půdy, platný od 1. 1. 1976, dává dnes všem socialistickým
organizacím možnosti všestranného
využití půdy,
která je podle údajů EN v jejich užívání. Tato
forma užívání je právním institutem, který se povede v EN. Všechny právní formy, které se dnes
ve vztahu socialistické organizace k půdě mohou
vyskytnout - tj. správa národního majetku, trvalé užívání, družstevní užívání sdružených pozemků 'i nově uzákoněné užívání pozemků nesdružených a nucených nájmů - potvrzují svým obsahem zásadu: "Půda patří těm, kdo na ní pracujI. ••
Rovněž nový lesní zákon, který vstoupí v platnost, definuje nejen charakter lesní půdy, ale zá·
roveň také uživatelské vztahy v těch případech,
kdy se jednalo o lesní půdu pod odborruou hospodářskou správou. Také tento zákon, který určuje v duchu poťřeb dnešní rozvinuté socialistické společnosti zásady hospodaření zhruba na 1/3
plochy našeho státu, výrazně posiluje socialistické výrobní vztahy a racionální způsob hospodaření s půdním fondem a dává práva lesním závodům na úrovni vlastníků.
Skutečnost, že se tato soustava nových zákoni1
zabývá půdou
jako nezastupitelným
výrobním
prostředkem a že podporuje politické i hospodářské cíle, které si naše společnost v dalším období vytkla, musí být nanejvýš přesvědčivým poznatkem pro další orientaci práce středisek geodézie, u nichž se soustřeďují všechny rozhodující informace o půdním fondu, ovlivňující rozhodování, organizaci a řízení a tedy i dosahované
výsledky v hospodaření. Naším úkolem v nejbližší době bude nejen seznámit se zněním zákonů
všechny pracovníky, ale především vyvodit z nich
správné politické závěry pro jejich uplatňování
a prosazování v denní praxi. Nepfijde dále jen
o pr.osté odborné posuzování a technické řešení
případů, ale o angažovaný přístup z hlediska naplňování hospodářskopolitických
úkolů.
Širo1{ou oblastí činnosti středisek geodézie, která
zvláště v období této pětiletky zvýšila svůj rozsah o více než 50 %, jsou služby veřejnosti. Obtížnost tohoto úseku prací je v množstVí drobných
zakázek rozptýlených
po celém území kraje. Je
pochopitelné, že na takové práce, jako je zaměření pozemků pro výstavbu rodinných domků,
chat. garáží, pořízení podkladů pro převody nemovitostí koupí nebo dědictvím, občan zpravidla
nospíchá. Vždyť na ně navazuje celý řetěz dalších
iednání a prací než svůj cílový záměr uskuteční.
Vzrůstající životní úroveň našich občanfi, projevující se mimo jiné v neustále rostoucích úsporách, je přirozeným
vysvětlením
každoročního

nárůstu těchto zakázek, které jsou vlastně prvním
krokem při získávání nemovitostí. Dosavadní problémy kolem včasnosti vyřizování služeb chceme
postupně odstranit. Nástrojem k tomu bude zjednodušení
grafického
zpracování
geometrických
plánů a zkrácení kooperačního cyklu při použití
číselných metod využitím Dlgigraftl nejprve v PVT,
později přímo v našem podniku. Omezení grafických prací může přinést
ve značném rozsahu
u vhodných zakázek i využití reprodukční techniky typu Costar,kterou
máme nyní v podniku
a je pohotově dostupná zvláště SG České Budějojovice. Pohotovost při provádění běžně používaných výpočtů menšího rozsahu hodláme zabezpečit dodáním malých elektronických
kalkulátorů
s funkcemi. Ke zrychlení služeb nesporně přispěje i vyvážení cenových relací ve vztahu k ostatním pracím v souvislosti s novou cenovou politikou. Nová technika splní svoje poslání na úseku
služeb jen tehdy, pokud bude šetřit nejen čas našich výrobních pracovníků, ale přinese veřejnosti
zároveň kratší dodací lhůty než tomu je dosud.
Agenda geometrických
plánO, která
na jedné
straně poskytuje z'ávazné údaje pro sepsání právních listin a na drUhé straně také zajišťuje soulad
map a operátů EN se skutečností, musí využívat
všech dostupných, přípustných a efektivních forem ke splnění úC;elu. V podmínkách našeho kraje je třeba zvláště v některých okresech, jako
např. Prachatice, Č. Krumlov, J. Hradec, Č. Budějovice, využívat k vyhotovení
geometrických
plánů liniových staveb v extravilánu
leteckých
snímků, které musí přinést časový i ekonomický
efekt a jsou mnohdy ve velkém rozsahu k dispozici.
'
Z titulu gestors~ého
poslání
našeho
podniku
v rámci resortu Vi oblasti cenotvorné politiky na
úseku evidence nemovitostí a geometrických plánů přejímáme v příštím roce podobný úkol při
zabezpečení
novelizace
veškerých
technických
předpisů z těchže disciplín. Bude to velmi náročná a zodpovědná práce, vyžadující vedle plnění
úkolů plánu od vybraných pracovníkfi KRB mimořádnou iniciativu, svědomitost a píli.
Mohlo by se až dosud zdát, že pozornost při zabezpečování plánu příštího roku a 6. pětiletky se
výhradně
soustřeďuje
na úsek středisek geodézie. Byl by to však příliš povrchní úsudek. Je
skutečností, že vedoucí střediska goodézie osobně zodpovídá stranickému orgánu ve svém okrese za řádné uspokojování požadavkfi na geodetické a kartografické
práce v okrese. Organizace
našich prací není' však myslitelná bez specializace. Dnešní stav EN je výrazem koordinované
spolupráce SG a provozu mapování zvláště v obcích
s novými dekadickými mapami, ale i v zabezpečování převodu EN na počítač, v automatizovaném
zpracování
její údržby i v číselném zpracování
geometrických plánů.
Soulad EN se skutečností
v centrech investiční výstavby byl zabezpečován
ve spolupráci s odpovědnými geodety provozu speciálních prací. Mapy EN systému S-42 transformují do S-JTSK naši kartografové, v jejichž rukou vznikaly i mapy EN souvislého zobrazení. Počítáme také s jejich významným podílem na zmíněných mapách pro PEP a pro řízení zemědělské
výroby. Našel bych daleko více důkazfi, které by
jen potvrdily, že vše, co tu bylo řečeno na adresu středisek geodézie, se týká více či méně nás
všech. Ponese-li středisko geodézie tu výslednou
zodpovědnost, například za včasné předání podnikové evidence, musí cítit nemenší zodpovědnost
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třeba kartografie, která bude zpracovávat její mapovou část. Tím jsme si jen dokázali, že úspěch
projednávaných
úkolů bude záviset na dokonalé
organizační souhře, dobře koordinované a realizované samozřejmě s nezbytnou iniciatiViou.
V provozu mapování půjde v příštím roce o urychlené dokončení lokalit Počátky, Strakonice a Jindřichův Hradec a ve Středočeském kraji lokalit
Sedlčany, Dobříš a Dubeč. U nově zahajovaných
prací v lokalitách Volary, Slavonice, Borovany-Ledenice a Třeboň se jedná vesměs o obvody intravilánů, zatímco v případě polních tratí bude využita fotogrammetrická
údržba s přechodem na dekadické měřítko. Na základě posledního upřesnění
našich záměrů. žádáme ještě o zařazení lokality
Lišov. Vhodnou kombinací fotogrammetrie
s geodetickými metodami, zvláště pak s optimálním využitím dálkoměru AGA 700 a účelnou volbou podrobných bodů, chceme zabezpečit potřebný nárůst výroby.
Výpočetní
směrovány
grafem.

a zobrazovací práce budou postupně
na počítač EC 1030 s napojeným Digi-

Úkoly provozu speciálních prací se budou opět soustřeďovat především na práce odpovědných geodetů na rozhodujících
stavbách v kraji, na pokračování v pracích technické mapy města č. Budějovic, na účelové mapy a mapové podklady pro
meliorace. V plánu je zatím počítáno i s vytyčováním jižní větve plynovodu, procházejícího
naším krajem. Zvýšení výroby hodlá provoz řešit
efektivním využitím dálkoměrů Distomat, uplatněním výpočetní a zobrazovací techniky, zvláště na
mapových podkladech a při účelovém mapování
a nesporně i opatřeními v organizaci a řízení. Na
úseku výstavby bude významným
dokumentem
i pro geodetické práce nový stavební zákon, který vejde v platnost od 1. 7. 1976.
Úkoly provozu kartografie
a reprodukce
budou
především zaměřeny na dokončení převodu zbývajících tajných THM ze systému S-42 do S-JTSK
a ve zvýšeném rozsahu než dosud na obnovení
SMO-5 v našem kraji. Dále bude pokračovat kartografické zpracování ZM 1:10000, geologické mapy
Prahy i map pro hospodářskou Výstavbu pro potřebu národních výborů. Ve spojitosti se zakládáním
či obnovou PEP bude patrně nezbytné obnovit některé mapy EN, kde původní kresba doznala během uplynulých 10-15 let značných změn. Tuto
eventualitu
je třeba z hlediska kartografických

prací pro příští rok ještě urychleně zvážit. Od reprodukce se očekává dokončit v průběhu příštího
roku potřebné zmenšeniny map EN pro účely PEP.
Nárůst výroby bude třeba hledat v prohloubení organizace, ve zlepšeném řízení, plánování a využití normativů především u nově zavedených technologických
postupů, ve zdokonalení technologií
na ZM 1:10000 a v optimálním využiti nové reprodukční techniky.
Návrh plánu na rok 1976 zabezpečuje všechny rozhodující požadavky na geodetické a kartografické
práce v Jihiočeském kraji i výpomoc Středočeskému kraji ve výši 2,6 mil. Kčs. Při výběru zakázek
zařazených
do plánu byla posouzena závažnost
požadavků pro hospodářský rozvoj kraje a přiměřeným nárůstem objemu jsou zabezpečovány služby veřejnosti. Do prvého roku 6. pětiletky chceme vstoupit s cílem nárůstu tržeb o 5,3 %, zisku
o 4,7 % a mezd o 3,5 %. Obtížnost
úkolu
však je zvýšena neúplnou kádr ovou základnou
kvalifikovaných
technickohospodářských
pracovníků. V této souvislosti se při zabezpečování plánu
chceme, jako až dosud, v prvé řadě spoléhat na
důsledné uplatnění programu KSR, který ve svém
souhrnu představuje 1800 tis. Kčs, tj. 85,7 % celkového nárůstu objemu výkonů.
Plných pět měsfců se zabýváme hledáním zdrojů
rezerv, menších i větších, nových námětů na řešení problémů, ať už jsou charakteru technologického či organizačního.
Zvažujeme, konzultujeme
a diferencujeme
možnosti
jednotlivých
útvarů
a ověřujeme si stanoviska kolektivů na pracovištích
i na výrobních poradách. Od samého začátku jsme
se však organizovaně
soustředili na aktivizování
středisek a provozů, BSP, KRB a VTS k rozvoji
praoovní iniciativy, která nám již dnes krystalizuje do obrysů celopodnikového závazku na počest
XV. sjezdu strany. Všechny kolektivy odpověděly
na výzvu podniku a svými závazky dávají záruky,
že si vezmou za své realizaci nových racionálních
opatření, překonají přechodné kádrové problémy
a s úkoly r. 1976 se tak se cti vyrovnáme.
Máme jasný program a jsou nám známy cesty
a prostředky, kterých budeme používat k jeho naplnění. Je to především uvědomělá pracovní aktivita, tvůrčí iniciativa a obětavost našich pracovníků, která nám zatím vždy pomohla dospět úspěšně k cíli. Je proto třeba, abychom se závěry z dnešního jednání předstoupili před naše kolektivy se
zdravým optimismem, sebedůvěrou
a s pevným
odhodláním je uskutečňovat.
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Úkoly geodézie a kartografie v Jihomoravském kraji v roce 1976 a 6. pětiletce

Vážení hosté, soudružky a soudruzi!
Dovolte mi, abych vás v úvodu srdečně pozdravil, jménem svým i všech pracovníků KGKS a popřál vašemu jednání hodně zdaru.
O tom, v jakém významném politickohospodárském období se nyní nacházíme, a jak byly plněny
úkoly 5LP, nebudu již hovořit, protože již v předchozím vystoupení ředitele podniku, byly tyto důležité aspekty vzaty v úvahu.
Ve svém příspěvku se proto již věnuji úkolům,
které bude třeba v nejbližším období, tj. v průběhu
roku 1976 a v 6. pětiletce zajistit na úseku geodet.
a kartografických prací. Jde zde v podstatě o realilizaci prvé části koncepce rozvoje geodézie v Jihomoravském kraji, kterou jsme projednávali
ve
všech orgánech Jihomoravského kraje a s níž jste
byli nakonec seznámeni na slavnostní schůzi u příležitosti 20. výročí trvání geodetické služby v našem
státě. Hned v úvodu je třeba si znovu připomenout,
že geodetické a kartografické práce jsou úzce spjaty s činností řady odvětví národního hospodářství
a současně poskytují nezbytné podklady pro řídící
a rozhodovací činnost orgánů politických a orgánů
státní správy, tj. národních výborů. Jde tu zejména
o resort zemědělství, který přes evidenci nemovitostí je s naším resortem ve velmi úzkém vztahu,
a dále pak o výstavbu všeho druhu, v níž se náš
resort podílí vyhotovováním mapových podkladů,
plněním funkcí odpovědných geodetů a dalších speciálních geodet. prací.
Krajská
správa
jako
územní
orgán
státní
správy pro zabezpečování civilních potřeb g,eodézie má tedy na svých bedrech ulo7.enu novinnost
vytvářet podmínky pro úspěšné uspokojení všech
požadavků na geodet. a kartograf. práce, zeiména
ve vzahu k prioritním akcím, které mají být v kraji
realizovány.
Dovolte mi proto, abych upoutal vaši pozornost
na hlavní úkolv, které bude krajská snráva realizovat zadáním těchto prací vašemu podniku a organizacím jiným a dále na spolupráci s národními výbory, tj. stavebními Úřady ve smyslu vyhl.
10/74 Sb., o geodet. pracích ve výstavbě a přirozeně v návaznosti na zák. Č. 26/73 Sb., o orgánedl
geodézie a zák. č. 46/71 Sb., o geodézii a kartografU.
Tedy v prvé řadě věnujeme pozornost problematice středisek geodézie a plnění jejich nejrozsáhlejšího úkolu - evidenci nemovitostí.
V současné době mohu říci, že úkol uvedení evidence nemovitostí do souladu se skutečností, bude
splněn. Zabezpečení tohoto rozsáhlého úkolu je cílem nejen pracovníků
středisek
geodézie, ale
i 'Vstatních provozů podniku a stálo nás všechny
dohromady mnoho potu.
V evidenci nemovitostí bylo tak docíleno stavu,
který nemá s minulými léty obdoby. Bylo by proto
neodpustitelnou chybou, kdybychom připustili v budoucích letech narůstání ne souladů, neboli kdyby
současný stav byl považován za ukončení pouhé
akce.
Tím by byla ztížena postupná realizace nových
zemědělských zákonů, nového lesního zákona, včet-

ně novely zákona na ochranu zemědělského půdního fondu č. 53/66 Sb., nehledě již na neplnění
společenské funkce geodézie jako resortu, a to si
nemůžeme v žádném případě dovolit. Proto krajská
správa pro soustavné plnění tohoto úkolu bude
vytvářet následující podmínky.
Na zabezpečenl evidence nemovitostí bude vyčleněno dostatečné množství finančních prostředků
tak, aby měl podnik vytvořen dostatečný prostor
pro zabezpečení tohoto úkolu.
Neboli v prvních letech 6. 5LP předpokládáme,
že bude na úseku evidence nemovitosti proinvestováno v průměru 8,5 mil. Kčs, přičemž předpokládáme, že maximum změn bude vyšetřeno a zaměřeno pomocí geom. plánů. V těchto prostředcích
je pamatováno i na přesuny mezi sektory, kterých
bude díky značné roztříštěnosti
státních statků
v našem kraji hodně. V této souvislosti a na dokreslení složitosti situace uvádím, že již na počátku
6. pětiletky dojde k přesunu 34 tis. ha z JZD do
státních statků a 20 tis. ha ze státních statků do
JZD, tj. státní statky se zhruba jako nejvyšší forma
socialistického
zemědělství, rozšíří o 14 tis. ha.
Výhledově se předpokládá, že bude celkem 12
státních statků, z toho 2 oborové podniky - Státní
statek Moravskoslovenské pomezí a Státní statek
Jižní Morava a dále semenářské statky.
Školní statky mají být v budoucnu zrušeny, protože praktická výuka studentů bude probíhat v moderně řízených a vybavených zemědělských závodech.
Toto je jen nástin předpokládaného vývoje, s nímž
je nutné v naší praxi počítat a zejména očekávat
zásadní změny v organizaci a využití zemědělského
půdního fondu. Tím míním realizaci souhrnných
pozemkových úprav, které bude nutno promítnout
do státní evidence nemovitostí, která bude a musí
být podkladem pro podnikové evidence pozemků
v nové podobě, o níž se zmíním později.
Tyto otázky zdůrazňuji proto, protože naší povinností bude zabezpečit perfektně evidenci hranic
mezi sektory, tj. státního a družstevního sektoru
v rámci zemědělského
půdního fondu a rovněž
hranice mezi lesním půdním fondem a zeměděl.
půdním fondem, a to za součinnosti zainteresovaných organizací a NV.
Toto je současně i podmínka, kterou si vynucujI
nové zemědělské zákony, zejména zákon o užívání
půdy a jiného zemědělského majetku. I když není
úkolem tohoto aktivu podrobně se zabývat těmito
novými právními normami, přesto mně dovolte,
abych zvýraznil některé jejich kvalitativně nove
aspekty.
V novele zákona na ochranu
zemědělskéhO
půdního fondu (ZPF) je v prvé zásadě uložena
uživatelům
zemědělské
půdy povinnost,
soustavně chránit, zvelebovat a rozšiřovat a samozřejmě
i intenzívně
využívat
půdu, na níž
hospodaří. Současně s tím je stanovena povinnost
vést ve spolupráci s orgány geodéZl.t3 podnikovou
evidenci pozemků. Tato povinnost se již v současné době začíná odrážet i u středisek geodézie
a v plné síle se projeví v Ipříštím roce. O organi-
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začních opatřeních se zmíním v další části svého
příspěvku.
Druhá důležitá zásada se týká ochrany 1. a 2.
bonitní třídy orné půdy, speciálních kultur jako
vinic, chmelnic, intenzívních sadů a zelinářských
ploch. Podle této druhé zásady nesmí být zásadně
tato půda odňata zemědělské výrobě.
Tutéž ochranu bude požívat půda dvou nejlepších bonitních tříd, pokud v obcích se bonita 1.
a 2. třídy nevyskytuje. Výjimky bude povolovat jen
KNV, MZVž, případně vláda.
Pro nás je důležitá ta skutečnost, že do doby
ukončení nové bonitace, bude muset být využíváno
starých katastrálních
příručních map sre zákresem
hranic bonitních tříd a parcelních !protokolů. To
bude klást vysoké nároky na posuzování jednotlivých případů a na odpovědnou součinnost pracovníků SG, jak na pracovišti, tak i v poradních sborech rad ONV a pracovních aktivech.
Pokud se týká zákona o užívání půdy, je na
místě prvém skut,ečnost, že nové právo užívání
půdy je konstruováno jako právo věcné, váznoucí
na majetku bez ohledu na změny vlastníků a je
časově neomezené. Tím jsou vytvářeny pro socialistické zemědělské závody podmínky, aby při přípravě dlouhodobých opatření koncepční povahy v souvislosti s realizací procesu koncentrace a specializace zemědělské výroby byly oproštěny od zdlouhavých jednání s vlastníky zemědělské půdy, kteří
mnohdy již ztratili s touto půdou kontakt. To se
bude týkat i pozemků a staveb, případně celých
zemědělských
usedlostí, včetně jejich obytných
částí, které převzaly soc. zemědělské organizace do
užívání lPřed 1. dubnem 1964.
Pro nás je významné to, že právo užívání k pozemkům a stavbám bude zapisováno do EN na základě oznámení organizace, které toto právo bude
náležet.
Kromě práv, která socialistickým zemědělským
organizacím zákon svěřuje, pamatuje zákon i na
povinnosti, k nimž patří zejména řádné hospodaření s půdou, zvyšování její úrodnosti a její plné
využití.
Tyto nové zemědělské zákony rovněž napomohou k upevnění informačního systému o změnách
v přírodě a usnadní údržbu map EN v souladu
se skutečností.
Obdobně tomu bude při realizaci nového lesního
zákona.
RovněŽ se stále více ukazuje jako nutné nově a
přesněji definovat pojem hranic mezi intravllánem
a extravilánem a tuto definici zakotvit v příslušné
právnl normě.
Taktéž pokládám za nutné revidovat, případně
vůbec zrušit dosud platné společné pokyny ministerstva lesního a vodního hospodářství a ČÚGK
čj. 1311/71-5 o evidenci zemědělské půdy na lesních závodech, které jsou již politicky překonány
a v podstatě jsou záležitostí podnikové evidence
u lesních závodů a nikoliv evidence státní.
Totéž platí i o dalším společném výnosu o chatách na lesní půdě, kter~' ve své podstatě porušuje
~občanský zákoník a ztěžuje střediskům geodézie
a st. notářstvím jejich činnost v evidenci nemovitostí.
Chci tím zdůraznit tu skutečnost, že základní péče
musí být věnována především půdě, která je spravována socialistickým sektorem. a na tuto péči budou především věnovány státní prostředky.
Že není udržení souladu evid.ence nemovHostf
se skutečností věcí snadnou, o tom jsme se všichni
přesvědčili. Abychom co nejvíce šetřili státní pro-

středky, ale hlavně geodetické kapacity, kt,eré pak
bude možné použít jinde a možná ekonomicky výhodněji, je zapotřebí využívat všech možností, které nám poskytují vyhlášky a zákony, případně
i jiné specifické možnosti, abychom získali co největší počet informací o změnách a požadavcích na
geodetické práce, aby je mohlo středisko geodézie,
VHS - to je již lhostejné kdo, jednorázově a komplexně vyšetřit a zaměřit.
Jde tedy o racionalizaci organizace práce geodetů, jejímž výsledkem má být šetření kapacit na
straně jedné a zvýšení produktivity práce na straně
druhé.
K tomu chceme využít vydaných metodických
pokynů Jihomor. KNV odboru územního plánování
č. 2,74, které ve své sta ti .0 spolupráci se středisky geodézie prakticky informační systém o změnách v případě až po jejich zaevidování v evidenci nemovitostí řeší.
Je skutečností, a my o tom víme, že dodržování
těchto pokynů má na různých okresech různou
úroveň. V mnohých případech by stačil aktivnější
postoj vedoucího SG a jistě by se také úroveň plnění tohoto pokynu zlepšila.
Abychom celkově zlepšili a zabezpečili nejen chod
tohoto informačního systému, ale současně i úkoly vyplývající pro odvětví geodézie z vyhlášek a zákonů, uspořádáme
spolu se středisky geodézie
a případně i zástupci vedení n. p. Geodézie do
konce tohoto roku a v průběhu 1. čtvrtletí roku
příštího, koordinační
aktivy na všech okresech
za účasti orgánů národních výborů, zejména stavebních úřadů, orgánů řídících zemědělství a lPřirozeně též zástupců hlavních účastníků výstavby
na okrese.
Tyto aktivy v tomto obsazení svoláme proto, protože objem geodetických prací spolu s rozvojem
investiční výstavby neustále roste a je mu třeba
věnovat zvýšenou pozornost.
Tímto druhem prací je třeba se hlouběji zabývat
nejen pro nezbytnou nutnost zajištění geodet. prací
ve fázi zpracování projektové dokumentace a při
vlastní realizaci stavby, ale i po ukončení výstavby,
kdy mají vznikat výsledky, využitelné jak pro vedení EN, tak pro evidenci nově vybudovaných
inženýrských vedení, pro státní mapová díla a další
účely. Pro zajištění geodetických prací na významných a rozsáhlých stavbách Jm. kraje, které si vyžádají rozsáhlé a náročné geodetické IPráce, stanovila KGKS ve smyslu vyhl. č. 10/74 Sb. povinnost
účastníkům stavby jmenovat odpovědné geodety.
Seznam těchto staveb byl zaslán všem stavebním
úřadům, odborům výstavby a úz. plánování, dopravy vodního a lesního hospodářství a zemědělství
okresních národních výborů a asi 40 účastníkfim
výstavby.
Stavební úřady a odbory okresních národních
výborů byly požádány, aby na základě metodických
pokynů KNV ukládaly účastníkům výstavby jmenování odpovědných geodetů v příslušných rozhodnutích o přípustnosti stavby nebo v územních rozhodnutích.
V této souvislosti
lze očekávat,
že někteří
z účastníků výstavby se obrátí o pomoc na n. p.
Geodézie, pokud tak již neučinili, o zabezpečení
funkce DG, a že během 6. pětiletky požadavky na
tento druh prací norostou. Přitom ie nám současně
známo, že cenová hladina těchto byť společensky
a odborně významných nrací, není pro hospodářské organizace přitažlivá.
Je proto třeba tento problém řešit, nejen z hlediska cenového, ale i z hlediska organizace práce.
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Pokud bude podnik zabezpečovat geodetické práce spojené s dokumentací
skutečného provedení
stavby, doporučujeme geodet. práce provést komplexně, včetně s údržbou EN, a tak racionálně využívat geodetických kapacit a snižovat náklady, na jejichž růst upozornil soudruh předseda
ve svém referátě v Pardubiclch. Totéž doporučujeme uplatnit u projektu HTÚP při řešení organizace
půdního fondu.
Je přirozené, že při této činnosti je bezpodmínečně nutné udržovat úzké kontakty s okresními orgány, aby informovanost
střediska
geodézie byla pohotová a účelná. V tom vás bude KGKS
podporovat a bude vám plně nápomocna i u organizací jiných, které disponují geodetickými pracovišti a dokumentací skutečného provedení by mohly
přispět k zlepšení souladů státních mapových děl
se skutečností.
Jsme si vědomi toho, že zabezpečit realizaci
této otázky u jiných organizací je nesmírně obtížné
a složité, o tom se nakonec přesvědčil s. ing. Mach,
vedoucí SG Brno-město, ale přece jen jsme v tomto směru učinili určitý krok vpřed.
Dále bych chtěl věnovat několik slov plnění
služeb obyvatelstvu naším národním podnikem Geodézie.
Je nám všem známo, že XIV. sjezd strany posuzoval úroveň služeb poskytovaných obyvatelstvu,
jako jednoho z podmiňujících činitelů růstu životní
úrovně. Zejména zdůraznil nutnost fungujícího systému služeb, který s sebou přináší spokojenost pra
cujících, šetří jejich čas a obsahuje proto významný
aspekt politický.
Mimo to, úroveň plnění služeb obyvatelstvu i socialistickému sektoru, má zásadní vliv na vytváření veřejného mínění o úrovni nejen podniku, ale
resortu geodézie vůbec.
Proto se naše správa systematicky zabývá situací
ve vyřizování geom. plánů, zejména pro bytovou
výstavbu, sleduje dodržování předepsaných termínů
i počty vyřízených či nevyřízených
požadavků
a snaží se vytvářet příznivé podmínky pro dodržování socialistické zákonnosti pro evidenci nemovitostí u orgánů a organizací.
Je příznivé, že se podniku podařilo zachytit
a plnit stále rostoucí požadavky na služby za uplynulá léta 5. pětiletky. Pro hrubé srovnání o počtu
vyřízených požadavků v našem kraji s některými
kraji jinými mohu uvést, že v Jihomoravském kraji
je vyřízeno v průměru za jeden rok tolik požadavků,
jako jinde za 5 let.
Proto naše správa plně vítá a bude podporovat
připravovaná
organizační opatření na úseku SG,
tj. vytváření takových formací, které vyloučí poruchovost v plnění plánovaných úkolů a umožní
racionálního využití techniky.
Dalším příznivým jevem je, že na správu došlo
minimum stížností na poskytované služby, které
se nakonec týkaly výsledků měření, požadovaných
soudy u nár. výbory pro řešení majetkoprávních
sporů, a kdy měření nedopadlo podle představ žadatele. Významnou roli sehrál rovněž informační
systém, kterým se snaží podnik usnadnit stavebníkovi průběh povolovacího řízení, které je skutečně
velmi složité a náročné.
V souvislosti s evidencí nemovitostí bych chtěl
věnovat několik minut podnikové evidenci pozemků (PEP).
Koncem minulého
roku byly schváleny
dva
významné zemědělské zákony - zákon o zemědělském družstevnictví a užívacích vztazích k půdě

a jinému zemědělskému
majetku. V tomto roce
bude rovněž uvedena v platnost novela zákona na
ochranu zeměděl. půdního fondu č. 53/66 Sb. a novela lesního zákona.
Všechny tyto jmenované zákony budou vyžadovat řádně zavledenou PEP, aby vůbec mohly být
realizovány.
Nám všem je známo, že první část podnikových
evidencí má být splněna do konce roku 1976.
Naše správa
spolu s krajskou
zemědělskou
správou učinily příslušná organizační opatření, aby
tento významný úkol byl splněn i za pomoci jiných organizací. Je přirozené, že největší tíha tohoto úkolu bude ~počívat na bedrech středisek
geodézie, a proto doporučuji využít veškeré možné
techniky, ať se to již týká SAPO, či mikrofilmu
apod.
Dále bude třeba vyřešit určitou termínovou nesrovnalost, která se týká dodávek zeměděl hosp.
map. Na aktivu odpovědných pracovníků okresních
zemědělských správ za hospodaření s půdou a zástupců melioračních správ jsem byl po svém vystoupení o významu EN a PEP upozorněn zástupcem MZVž (ing. Hrbek), že zem. hosp. mapy mohou
být poskytovány zem. závodům až do konce r. 1977.
Tento termín bych doporučoval, protože umožní
lépe podchytit narůstající
změny v koncentraci
zem. závodů a plně využít realizace výzkumného
úkolu č. 7. 8.
Chceme docílit toho, aby podniková evidence
sloužila především k racionálnímu
využívání zemědělské půdy a současně vytvořila podmínky pro
účinnou kontrolu stavu využití ZPF. Nová PEP bude
sloužit nejen evidenci, ale i současně i přímé zemědělské výrobě, protože bude obsahovat údaje
o bonitě, svaživosti, orientaci vůči 3větovým stranám a další údaje. Předpokládá se, že v každém
kraji bude v příštím roce provedeno odzkoušení
této PEP v jednom okrese. V každém případě
situace v zemědělství vyžaduje, aby SG byla ve
stálém kontaktu s okresními zemědělskými správami, a byla řádně informována o mezisektorových změnách.
To by mělo být též úkolem všeobecných dokumentaci (VD) na SG, aby včetně vydání dokumentovaných údajů ostatním oprávněným zájemcům docílily užšího sepětí s ostatní činností SG. K tomu
bude zapotřebí, aby funkci dokumentátorů
vykonávali skutečně kvalifikovaní pracovníci. Měli by
být dokonale informováni o současných problémech a potřebách nejen SG a vedení EN, ale i o potřebách ostatních odvětví, z nichž bych zde vyzvedl
mimo zemědělství i výstavbu. Bude třeba zajistit,
aby VD byly schopny z hlediska potřeb SG usměrňovat provádění geodetických prací na území okresu ostatními, mimoresortními organizacemi, zejména při navrhování PBPP.
Na správě rovněž očekáváme, že podnik pro zabezpečení celkové racionalizace prací ve VD a hlavně pro využití mikrofilmových snímků, do nichž
správa investovala někOlik miliónů korun, vybaví
VD patřičnou mikrofilmovou čtecí a reprodukční
technikou, aby došlo k zhodnocení již vynaložených
finančních prostředků.
Pokud se týká obnovy map velkých měřítek novým mapováním, domnívám se, že m"ime koncepci,
co budeme nově mapovat, vyjasněnou. Postupně
ještě zabezpečíme a vyřešíme otázky spoluinvestorství, ale jinak se budeme plně řídit naším programem, který je v souladu se záměry našeho
centrálního
orgánu a orgánů v kraji. Postupně
budeme v našich dodavatelsko-odběratelských
vzta-
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zích UiPlatňovat inovace, řešené úkolem 7.8 tak,
abychom měli v kraji moderní, dobře vybavený
mapový fond, zejména v exponovaných oblastech,
aby mohl plně uspokojit požadavky pro řízení
a rozvoj národního hospodářství.
To si vyžádá přirozeně velmi úzkou spolupráci
jak SG a mapovacích oddíhl na straně jedné a
úspěšné součinnosti krajské správy s vaším podnikem, orgány a organizacemi v kraji na straně
druhé.
Vážené soudružky a soudruzi,
dovolil jsem si vám předestřít jen několik závažných problémů, které jednak souvisely s plněním závěru XIV. sjezdu strany a které nás zřejmě

budou očekávat po XV. sjezdu, i když je bude
třeba v rámci intencí XV. sjezdu doplnit, ,případně
upravit.
Domnívám se, že máme v našem kraji vytvořeny
příznivé podmínky k tomu, abychom úspěšně zabezpečili požadavky našeho rozvíjejícího se národního hospodářství na geodetické a kartografické
práce.
Využijme proto všech svých odborných znalostí a dovedností, iniciativy pracujících a moderní
techniky k tomu, abychom tyto náročné požadavky
splnili na úrovni a bez poruch.
K tomu vám závěrem přeji plnou pracovní pohodu a dobré hOSIPodářské výsledky.

Diskusní příspěvek na celokrajském
aktivu

Soudružky

a soudruzi!

Ve svém diskusním příspěvku bych chtěl poukázat na některé úlroly podniku, které souvisí s vydáním nových zemědělských zákonů. Zvláštní význam pro činnost na úseku evidence nemovitostí
má nový zákon o ochraně zemědělského půdního
fondu, který řeší důsledněji než jeho dosavadní
znění povinnosti uživatelů půdy. Nemalý vliv na
vedení EN budou mít i ostatní nově vydané zemědělské zákony, jejichž význam byl osvětlen v hlavním referátě.
Úkolem resortu geodézie je v současné době nalézt dostatečně účinný systém, který by odpovídal
novému pojetí
ochrany zemědělského
půdního
fondu a navazoval co nejtěsněji na informační systém resortu zemědělství, jehož základy se v současné době tvoří. Na základě této skutečnosti
bylo rozhodnuto, že podniky vyzkouší v roce 1976
experimentálně
některé inovace v EN, které přispějí k naznačenému záměru.
Předmětem experimentálních
zkoušek bude především zjednodušení zpracování údržby evidence
nemovitostí při současném obohacení obsahu o prvky nezbytné pro sledování a kontrolu vývoje zemědělského půdního fondu. Náš podnik bude, jak
již bylo uvedeno v hlavním referátu, pověřen vyzkoušením zavedení rodných čísel organizací do
operátu EN namísto dosavadních čísel evidenčních
listů. Tato změna umožní zjednodušené
vedení
pí'espolních pozemků a současně bude mít vliv na
možnost provedení sumarizace sektorových přehledů nebo sumarizace
zemědělských
podniků
v obecném termínu pro libovolně zvolený soubor
v rámci okresu. Experiment bude současně prostředkem pro vytvoření zkušebního souboru pro
převedení
evidence nemovitostí
na počítač EC
1030, jehož řízením a provedením byl pověřen
PVT České Budějovice.
Závažným úkolem, který spadá do udržování
souladu EN se skutečností je přechod na vedení

operátu po katastrálních
územích, tedy takovým
způsobem, aby operát byl co nejméně vázán na
správní rozčlenění státu. Slučování obcí do větších celků vyžaduje jinou stavbu operátu, která
dovoluje provádět změny racionálnějším způsobem,
než je tomu dosud.
Současně s řešením evidence nemovitostí bude
vyřešen i její vztah k podnikovým evidencím půdy
(PEP) a zdokonalena údržba operátů PEP u zemědělských podniků. Dosavadní roztříštěné předávání
písemných součástí operátu PEP bude nahrazeno
souborným zpracováním v termínu, kdy všechny
operáty budou v souladu s posledním stavem EN.
Do procesu obnovy a údržby PEP se zapojí i OZS,
které budou prostředníkem
při objednávání tisku
nových operátů a budou současně i zajišťovat kontrolu stavu PEP u zemědělských podniků. V následujíCích letech budou sestavy PEP dodávány
v dosavadní podobě, po převodu EN na počítač
EC 1030 budou vytvořeny nové sestavy s bohatším obsahem, které budou lépe vystihovat potřeby zemědělských podniků.
V souvislosti s přestavbou zemědělství budou
urychleně řešeny i otázky vybavení zemědělských
podniků vhodnými mapovými podklady pro řízení
zemědělské výroby. Ihned po schválení konečné
podoby map pro řízení zemědělské výroby CÚGK
bude přikročeno k zahájení jejich Výroby. Ještě
předtím musí podnik v široké součinnosti téměř
všech SG a provozu kartografie vyřešit technologii
vyhotovení map v měřítku 1:10000 z náhradních
podkladů, protože v Jihočeském
kraji
existuje
základní mapa 1:10000 zatím jen na velmi omezeném prostoru.
Dalším rozhodujícím prvkem činnosti SG je vedení a další prohlubování činností na úseku vzorových
VD, zejména založení systému jednotného sběru inflOrmací, který předpokládá příliv informací o změnách z celého území okresu a napomáhá tak k udržování EN v souladu se skutečností. Po vydání zemědělských zákonů očekáváme zvýšení zájmu ze-
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mědělských podniků o stav podnikových evidenci
pozemků i o stav jejich vlastního užívání a podstatné zlepšení plnění zákonem stanovené ohlašovací povinnosti.
Budování jednotného
systému
směru informací je prostředkem k tomu, aby SG
byla na tyoo změny připravena a byla schopna
udržet soulad EN se skutečností průběžně na území celého kraje.
Cinnost všeobecných
dokumentací
(VD) bude
v roce 1976 i dalších letech významným způsobem
ovlivňovat racionalizaci prací SG. Přínos založení
vzorových VD, které máme od začátku roku 1975 již
ve všech okresech v kraji, je nesporný, v dalším
je třeba se soustředit na zvyšování úrovně jejich
činnosti, zejména v oblasti přípravy výroby, spolupráce s provozy a postupně z nich vytvořit skutečné
informační
základny
SG. Současně
je
nutné
vytvářet
předpoklady
pro
přestavbu
funkce vedoucích vzorových všeobecných dokumentací v zástupce vedoucího střediska.

Důležitým momentem pro udržení souladu EN
se skutečnlOstí je i spolupráce SG s provozy mapování a speciálních prací v tom směru, že všechny výsledky jejich prací, které lze promítnout do
EN, budou důsledně přejímány a využívány. Tomu
je nutno uzpůsobit i výsledky činnosti těchto provozů a dopracovat některé vztahy mezi provozy,
TD a vzorovými VD.
Hlavním cílem, ke kterému bude směřovat úsilí
našeho podniku v roce 1976 i v dalších letech 6.
pětiletky, je zkvalitnění funkce evidence nemovitostí ve vztahu k zemědělství a spolupráce s národními výbory na úseku ochrany zemědělského půdníhlO fondu. Závažnost nových právních norem má
přímou SIOuvislostse zvýšením váhy údajů EN, a tím
i zvýšení odpovědnosti našeho podniku za správnost EN a zvýšení odpovědnosti každého pracovníka za výsledky vlastní práce. Jsme přesvědčeni,
že za pomoci připravlOvaných opatření dosáhneme
v krátké době v této oblasti kladných Výsledků
a tím i zvýšení politického dosahu naší činnosti.

Diskusní příspěvek na celokrajském
aktivu

Plenární zasedání OV KSC projednalo 6. listopadu v souladu se závěry říjnlOvého zasedání ÚV
KSC a závěry pléna JKV KSC rozvoj zemědělství
a potravinářského
průmyslu v okrese Jindřichův
Hradec.
Na základě
zhodnocení dosažených
Výsledků
vytýčilo zabezpečení úkolů pI1Ováděcího plánu roku
1976. Mezi cíli, které je nutno zabezpečit, jSlOujmenovány úkoly, kterými se musíme vážně zabývat.
Jedním z nich je cíl - "na všech zemědělských
podnicích zavést řádnou evidenci zemědělské půdy
a aktivně využívat každý hektar této půdy".
Uvědomujeme si, jaká kvalitativní změna nastává pro naši práci. V období poslední pětiletky probíhaly v zemědělském půdním fondu našeho okresu rozsáhlé změny, rekultivace, meliorace za současných změn, které vyvolávala koncentrace a slučování zemědělských závodů. Plnili jsme úkol promítat tyto změny v maximální míře do námi vedené evidence mapové a písemné a při téoo příležitosti můžeme prohlásit, že jsme zajistili v okrese
provedení všech známých změn, odstranili zjevný
nesoulad ve všech obcích okresu. Za dobu 5 LP
to znamenalo
vyšetření,
zaměření
a provedení
změn v operátech u plného počtu asi 70 000 parcel, nepočítaje změny uživatelské, vyvolávané slučováním závodů a obcí.
Na dosažených výsledcích se podílí dobrá spolupráce se zemědělskými závody, s okresní zemědělskou správou i ONV v řešení problematiky projednávání a schvalování změn. Jestliže naše evidence tvoří solidní základ, nemůžeme být spokojeni se stavem podnikových evidencí. Tento stav
je ovl1vněn prudkým rozvojem koncentrace, sluč 0-

vamm apod. Zabývali jsme se tímto stavem v průběhu r. 1975. Využili jsme proto období 4. čtvrtletí tohoto roku, abychom spolu se zemědělskou
výrobní správou a ONV - odborem VHLZ provedli prošetření stavu evidence na závodech. Ujednotili jsme zkušenosti získané v práce ONV - VHLZ
- pochůzek prováděných za účelem upřesnění PIOzemkfi zařazených v dočasně neobdělávané půdě,
jednání se zemědělskými závody na jejich výrobních poradách i na půdě SG a v současné době
dokončujeme přehled o stavu evidence na základě
dopisu všem zemědělským závodfim zaslaným ve
spolupráci všech tří jmenovaných orgánů a organizací. Sumarizujeme nyní požadavky jednotlivých
závodů na založení řádných PE, jednotných v celém okrese - písemné i mapové části.
OV KSC uložilo komunistům a vedoucím pracovníkům v orgánech řízení, zemědělství a NV projednat opatření z pléna OV a rozpracovat je. Této
činnosti je věnována pozornost i v naší organizaci
spolu s vedením SG. Chceme zásadně:
maximálně využít evidence SG k založení podniklOvých evidencí - písemné části do 30. 6.
u 55 % zeměd. závodů, do klOnce r. 1976 u 75 %
zeměd. závodů (za stávajícího plán. počtu položek pro rok 1976) - tomuto cíli podřídit harmlOnogram převodů
zabezpečit mapoVlou část za pomoci n. p. Geoindustrie do 30. 6. 1976 u všech závodů mapou
1:5000 se stavem evidence ke konci roku 1975
věnovat maximální pozornost výchově a pomoci
pracovníkům v zeměd. závodech, Z1odpovídajících za evidenci, kteří byli OZS jmenováni tuto činnost převzít z počátku ze strany SG
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jako socialistický závazek a pro každé zeměd.
kooper. seskupení určit jednoho pracovníka SG
popříp. řešit dále možnost jeho zařazení do pracovních skupin těchto kooperací. Spolupráce
pak využít k zlepšování informačního systému
. SG (vyzkoušet jeden otisk mapy 1:5000 jalro
reg. mapy změn)
projednat s OV KSČ a OZS přednostní založení
a vedení podnikových evidencí v podnicích, kde
je usnesením OV KSČ uložena politickoorganizační příprava na přechod k nové soustavě odměňování - z toho hlediska regulovat převod
operátfi na SAPO
úkoly našeho plánu pro r. 1976 na úseku evidence nemovitostí - zjišťování a zaměřování
změn orientovat po dohodě s OZS, Okresní meliorační
správou,
melioračním
družstvem
a ONV - VHLZ do lokalit, kde bude prováděna
další lroncentrace zem. výroby u stát. statků
i JZD
pracovníky SG seznámit dokonale s problematikou nových zeměd. zákonů, aby všichni byli
schopni napomáhat plnění úkolu stanoveného
plénem OV KSČ - zabezpečovat důsledné projednávání a vysvětlování nových zákonů a vytvářet politickoorganizační
předpoklady pro jejich uplatnění.
Jsme si vědomi, že evidence půdy byla doposud
využívána jako jediný podklad k plánování, pře-

devším směrem k zeměd. závodům. Jsme si stejně
vědomi, že 6. pětiletka, IlJové zálrony i usnesení
stranických orgánů nás staví před úkol tuto evidenci při zvýšení zodpovědnosti zeměd. závodů
ještě zkvalitnit a plně ji využívat na všech stupních řízení zemědělské
výroby, především pak
v závodech.
V podstatě jsme s touto lroncepcí přistoupili
k projednávání plánu roku 1976 mezi naše pracovníky s koncepcí zabezpečit u SG pochopení nových
úkolů a našeho podílu, s koncepcí zvýšení nároku
na zvyšování kvalifikace
a odpovědnosti každého pracovníka s cílem rozvoje okresu v 6. PLP zabezpečit u SG Výchovu kádrů schopných plně zajistit jednak pl'loblematiku EN, jednak rostoucí požadavky na geodetické práce v investiční výstavbě
průmyslové, bytové i zemědělské, práci odpovědných geodetů, zejména na přeložkách z komunikací Třeboň, J. Hradec, výstavbě sídlišť J. Hradec,
Slavonice, N. Včelnice, zeměd. podniků, sila a
agrochem. centra Janošov n/N, i přípravu podkladů
pro meliorační projekty a ostatní výstavbu a udržet na dobré úrovni vyřizování
geometrických
plánů a požadavků obyvatelstva.
Stranická organizace a vedení SG zná cíle a jsme
si vědomi, že projednávání neskončilo při projednávání plánu a získávání pracovníků, jejich iniciativy a odpovědnosti je naším denním úkolem
jak to usnesení stran. orgánů ukládá.

Diskusní příspěvek na celokrajském
aktivu

Ve svém diskusním příspěvku se chci zmínit jak
se nám v našem pohraničním okrese podařilo plnit
závěry XIV. sjezdu Komunistické strany Československa a navazujících usnesení Ústředního výboru
a ukázat na hlavní problémy, které nás čekají
v 6. pětiletce.
Veškerá iniciativa a porornost všech našich praoovníků byla v 5. pětiletce zaměřena na plnění
hlavního úkolu, a to zajištění souladu evidence
nemovitostí
se skutečností, přičemž bylo nutné
zabezpečit plnění stále rostoucích požadavků na
geodetické práce při nárůstu investiční výstavby
i zabezpečení zvýšených nároků na pohotOVé vyřizování služeb veřejnosti.
Plnění těchto úkolů bylo v našem středisku zaměřeno na zajištění spolehlivé evidence zamědělské pfidy pro oborový podnik "Šumava", a tím
vytvoření základu pro uplatnění velkovýrobních
forem v zemědělské výrobě v šumavských podmínkách. Ve vnitrozemské
části okresu, kde došlo
k výraznému sloučení JZD - (z 28 JZD na 16
JZD) - bylo nutné zajistit odpovídající evidenci
pro tyto nové komplexy. Mimo tyto úkoly došlo
k podstatnému
nárfistu na práce pro investiční
činnost i práce pro veřejnost. Objem prací pro vněj-

ší objednatele během 5. pětiletky vzrostl zhruba
na 280 %, počet zakázek vzrostl na 325 %. Mimo
Výrobních úkolů bylo naším stěžejním úkolem vyřešit kádrovou situaci na středisku, při čemž šlo
hlavně o stabilizaci kádrů a kvalifikační zkvalitnění. Toto se v průběhu 5. pětiletky vcelku podařilo.
Přispěla k tomu nejen výstavba nové budovy střediska v r. 1971 a s tím spojená výstavba 2 bytů
a ,2 ubytoven, ale i získání další podnikové výstavby 2 bytů a 1 gal.'soniéry. Tímto se podařilo postupně zvýšit počet vysokoškolákfi z původního
stavu 1 na 5. Výstavba nové budovy střediska přispěla i k dalším kvalitativním změnám, které se
odrazily nejen ve styku s veřejností, ale především
ve zlepšení pracovních podmínek všech pracovníků, zlepšení organizace i kvalitě pracÍ. Nové pracovní prostředí přineslo i vytvoření nových vztahů
mezi pracovníky, což naplomohlo i stmelení kolektivu, který svojí iniciativní a angažovanou praci získal v r. 1974 titul kolektiv socialistické práce. Zvlášť účinnou pomocí v práci kolektivu byla
vysoce angažovaná práce hlavně členů strany ve
veřejném životě i ve stranických funkcích. Účast
členů strany v okresníCh a městských orgánech
národních výborů pomáhá středisku řešit pohotově
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a včas závažné problémy pro hospodářský rozvoj
okresu.
Při zabezpeoování úkolů střediska si vážíme podpory vedoucích představitelů a vrcholných orgánů
okresu, jak stranických, tak i národních výborů,
jejichž podpora se projevuje hlavně při řešení konsolidace zemědělského
půdního fondu v okrese.
Také tato pomoc vyplývá z politické angažovanosti
našich pracovníků. V řešení problémů půdního
fondu v okrese se odráží i soustavná aktivní účast
zástupce střediska geodézie na jednání vedoucích
pracovníků zemědělských závodů. Účinnou pomocí
v řešení úkolů Evidence nemovitostí a problémů
půdního fondu jsou již po 3 roky konané okresní
koordinační
aktivy svolávané krajskou geodetickou správou ve spolupráci s okresním národním
výborem a střediskem geodézie.
Celkově lze říci, že se středisko s hlavními úkoly, které vyplývají ze závěrů XIV. sjezdu Komunistické strany Ceskoslovenska
vypořádá jak po
stránce ekonomické, tak po stránce věcné a splní
nejen svůj letošní roční plán, ale i svůj rozšířený
cellOstřediskový závazek.
Do 6. pětiletky
je nutné, abychom vykročili
s jasným programem, který bude zakotven v podnikovém plánu na 6. pětiletku a který rozpracujeme na podmínky našeho okresu. Z úkolů, které
v 6. pětiletce před námi stojí, vystupuje výrazně
úloha střediska při řešení celostátního klíčového
problému - zabezpečení soběstačnosti obilí. Nás
se dotýká tento problém především v zajištění puřádku v evidenci pildního fondu a v jeho 00 nejefektivnějším využití. Zejména bude nutné podílet
se na řešení dočasně neobdělávané půdy, což se
týká ponejvíce našeho střediska, poněvadž v podmínkách Šumavy je této půdy nejvíce. V rámci
našeho okresu se jedná cca o 5500 ha.
Úkolem střediska
bude účinně se podílet na
včasném posouzení jednotlivých případů a dovést
celý úkol k závěru, který má přinést rozlišení
dosavadní kategorie na půdní rezervy, rozhodnout
o jejich postupné realizaci a na pozemky, které
budou odňaty zemědělské Výrobě, u nichž bude
rozhodnuto o jejich dalším využití.
Současně s řešením dočasně neobdělávané pildy
bude třeba vyřešit problematiku
nepovolených
změn kultur v souladu s ustanoveními noveliwvaného zákona na ochranu zemědělského půdního
fondu a nadále usilovat o to, aby tato kategorie
nepovolených změn kultur se prakticky nevyskytovala. V dalším období půjde hlavně o to, zvýšit
za účasti střediska geodézie, okresní zemědělské
správy a národních
výboril pozornost
zeměděiských závodů věnovanou stavu a využití pOdního
fondu. Jedná se prakticky o zabezpečení vnitřního informačního systému zemědělských podnikfi,
který je nezbytný pro zkvalitnění jejich řídicí činnosti. K tomu chceme urychleně v prvních létech
6. pětiletky zabezpečit mapové i písemné podklady pro vedení spolehlivých podnikových evidencí pozemkiL V rámci našeho okresu jsme nastoupili cestu zabezpečení racionálního a pohotového sběru informací o změnách v evidenci nemovitostí, který chceme v průběhu pětiletkY prohloubit a zdokonalit tak. aby byl zároveň podkladem PDO snolehl1vé udrŽiování aktuálního stavu
podnikových evidencí pozemkil.
K udržování
souladu evidence nemovitostí se
skutečným stavem, bude plně využito leteckých
snímků, které budou k dispozici téměř pro celé

území okresu. Protože použití leteckých snímků
nevylučuje v plné míře provádění pochůzek v terénu, předpokládá se snížení polních prací téměř
na polovinu.
Návrat půdních rezerv do zemědělské výroby je
zvláště v našem okrese spojen s provedením rozsáhlých melioračních a rekultivačních
prací. K zabezpečení tohoto úkolu, hlavně po stránce projekční připravenosti, přispěje i naše středisko rozšířením kapacity prací na mapových podkladech
pro meliorace.
V souladu s koncepcí dalšího rozvoje státních
statků dojde i v našem okrese k postupnému odstranění
roztříštěnosti
půdního fondu, zejména
u státních statků zasahujících ve vnitrozemí mezi
půdní fond JZD a k vytvoření jejich velkovýrobního uspořádání pOdního fondu. Tento Okol bude
představovat rozsáhlé změny v dosavadním stavu
evidence nemovitostí a bude vyžadovat pohotové
řešení, které bude poskytovat nezbytné informace
o novém uspořádání půdního fondu v nových výrobních jednotkách.
Tyto úkoly chceme řešit ve smyslu inovací, které byly v letošním roce na Oseku evidence nemovitostí řešeny, a to s maximálním pochopením pro
hospodárnost nastoupeného postupu i s efektivním
využitím automatizace pracÍ.
Větší změny v uspořádání stát. statků a JZD se
předpokládá, že nastanou až v r. 1977. K operativnímu řešení změn v EN, které tímto nastanou,
přispěje i experimentální
řešení zavádění dalších
údajů do evidence nemovitostí, a to čísel podniků
a rodných čísel občanů, které by mělo umožnit pohotové provádění sumarizace údajů EN podle podniků.
Vysoce politickým úkolem, který bude mít nesporně vliv na vývoj a vedení evidence nemovitostí, bude uplatňování a prosa:llOvání nových zemědělských zákonů v praxi, především zákona o užívání zemědělské půdy, zákona na ochranu zemědělského půdního fondu a zároveň i připravovaného
lesního zákona. Je nám jasné, že zna~ost problematiky těchto zákonil u každého pracovníka střediska je nezbytná, aby ve své práci mohl co nejvíce
přispět k jejich účinnému
zavedení
do praxe.
Chceme plně podpořit jejich rozšíření v řadách
uživatelů zemědělské i lesní půdy, poněvadž jsme
přesvědčeni, že jsou nástrojem k zavedení a udržování soustavného 'poi'ádku v evidenci nemovitostí a tím i řešení efektivního využívání zemědělského půdního fondu a s tím souvisejícího obilního problému.
Úkol, který čeká naše středisko na úseku zemědělství je s ohledem na charakter našeho okresu úkolem panujícím. Jsme připraveni v plném
rozsahu jej zabezpečit, tak jak jej vytýčilo plenární zasedání Jihočeského krajského výboru Komunistické strany Ceskoslovenska dne 17. října
1975.
K zajištění
odzkoušení
nových forem řízení
v podmínkách velkých zeměd. závodů pomocí map
pro řízení zeměd. podniků, vytvoříme podmínky
k tomu, abychom v jedoom vybraném JZD ve
spolupráci
s vedením
družstva a kartografickým střediskem tyto mapy vyhotov1U.
Plně si uvědomujeme, že úkoly našeho střediska
vzrostou i na úseku zabezpečování speciálních
prací v investiční výstavbě a služeb veřejnosti.
V roce 1976 vzroste objem těchto prací zhruba
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30 %. Připravujeme se na tento úkol dalším doplněním a zkvalitněním kádrové základny a dalším
zaváděním vědeckotechnického
rozvoje do praxe.
K plnění úkolů roku 1976 a celé 6. pětiletky musíme plně využít zkušeností z využívání elektrooptických dálkoměrů při zaměřování geom. plánů
většího rozsahu a liniových staveb a maximálně
využít leteckých
snímků pro fotogrammetrické
vyhodnocení melioračních odpadů. K racionálnímu

10

provádění
konstrukčních
prací budeme usilovat
o plné využití Digigrafu po dořešení problémfi
s jeho maximálním uplatněním.
Závěrem bych chtěl říci, že o úspěšném splnění
úkolů, které před námi v 6. pětiletce jsou vytýčeny, rozhodne aktivní a iniciativní přístup našich
pracovníků, a proto na středisku děláme vše, abychom i tyto úkoly čestně splnili tak, jako splníme
úkoly této 5. pětiletky.

Ing.' Martin Baumann,
Středisko seodézie, Jablonec n. N.

Diskusní příspěvek na celokrajském
aktivu

Vážené soudružky a soudruzi,
hodlám se ve svém diskusním příspěvku zmínit
o postavení SG v Jablonci n. N. ve vztahu k plnění
úkolů a cílfi vytyčených XIV. sjezdem KSČ.
K tomu musím předeslat, že poslání SG nelze
chápat jako izolované samostatné počínání a řešení
jen vlastních úkolů, kt,eré spadají do oboru činnosti
geodézie.
Při své činnosti musíme umět rychle a pohotově
posoudit, která činnost je pro daný časový úsek
hlavním článkem při zajišťování rozvoje okresu.
Nová organizaoe podniku Geodézie Liberec sledovala právě tento cíl, když rozhodla členit dfisledně
orgány podniku podle zásady územního rozdělen!.
Jsou tedy v Severočeském kraji vytvořena Střediska
geodézie, která jsou schopna vykonávat všechny
druhy prací a zajistit všechny i specializované
geodetické práce, které eU'íve ~aiišťQvaly je(l.nQtH·
vé provozy.
Hlavním úkolem současného období je dokončení
likvidace nesouladů
EN se skutečným
stavem.
Splnění tohoto úkolu je vůbec první podmínkou pro
to, aby výsledky naší geodetické činnosti v okrese
mohly mít nějakou vážnost.
Hned na počátku každého roku odevzdáváme orgánům v okrese tj. ONV, OV KSC, okresnímu oddělení Ceského úřadu statistického, OZS sumarizační výsledky, které vyjadřují sektorové přehledy
o jednotlivých druzích kultur veškeré půdy v okrese. K tomu přikládáme podrobný rozbor půdního
fondu, který obsahuje kritické zhodnocení hospodaření s půdním fondem, ale také návrhy na opatření k lepší ochraně a využití půdního fondu. Letošního roku nabylo toto opatření zvláštního významu v tom, že tento rozbor i výsledky sumarizace sektorových
přehledů se staly předmětem
zvláštního projednávání v radě ONV, kde vedoucí
SG informoval členy rady o současném stavu a navrhl opatření,' která byla radou ONV schválena
a. dále. zajišťována. Tomuto jednání předcházelo
projednání na OV KSC, kde byla řeš'ena likvidace

nepovol'ených změn kultur za účasti vedoucího SG,
zástup oe KGKS, OZS a zástupce zemědělského odboru ONV.
Účast
geodézie
na
opatřeních
směřujících
k ochraně zemědělského půdního fondu je již řadu
let praktikována členstvím vedoucího SG v okresním sboru pro otázky ochrany a využití zemědělského půdního fondu.
Zemědělské oddělení OV KSČ se intenzivně zabývá otázkou rozvoje zemědělství v okrese. Jako jeden
z prvních orgánů ve státě přistoupil k řešení koncepce rozvoje tím, že dal vypracovat odbornou
studii pro dfisledné využití veškeré zemědělské pfidy v okrese. Na základě informací o současném
stavu využití půdního fondu čerpaných z údajů EN
Ibyl vypracQván projekt, který řeší rozvoj země·
clělství v okrese a je využitelný již na 6. pětiletku.
PrQtože se jedná o zajímavě a neobvyklé řešení
koncepce rozvoje zemědělství v okrese Jablonec
n. N., alespoň stručně se () něm zmíním.
Z někdejších 17 JZD a 9 hospodářství Státního
statku bude od 1. 1. 1976 utvořeno 6 sloučených
JZD rozšířených o jednotlivá přilehlá hospodářství
Státního statku, který bude v okrese zrušen. Je
třeba vysvětlit, že sle nejedná o likvidaci Státního
statku z důvodu dosavadního neplnění jeho funkce,
ale že převládlo hledisko lepších ekonomických
možností sloučených JZD.
Pro SG tímto opatřením vyvstaly velmi náročné
úkoly hned na počátku 6. pětiletky. Bylo rozhodnuto uvést do pořádku veškeré vlastnické vztahy
vyvolané tímto velkým přesunem a dokončit je zápisem na listy vlastnictví.
Pro sloučená JZD bude potřeba urychleně vyhotovit také evidenční listy a založit podnikovou evidenci pfidy.
Na úseku spolupráce s orgány zajišťujícími rozvoj zemědělství v okrese je tedy bohatě postaráno
o námět pro iniciativu všech pracovníků SG jakožto
kolektivu stále soutěžícího o vyšší formu KSP.
Druhá rozsáhlá oblast pro spolupráci se Středis-
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kem geodézie se otevřela na úseku výstavby. Jablonec n. N. je pohraniční okres s rozsáhlou rekreační
oblastí Jizerských hor. Husté osídlení s množstvím
rekreačních objektů klade vysoké nároky na evidodování vlastnických převodů, vytyčování hranic objektů a rozdělování pozemků formou geometrických
plánů, které není srovnatelné ani s počtem případů
v daleko větších okr,esech.
Přestože počet přicházejících objednávek na geometrické plány je stále vysoký, vyřizují se v krátkých termínech objednávky pro rodinné domky.
Na pomoc stavebníkům rodinných domků vznikl
v okrese sdružený závazek 9 organizací, kt,erý je
ze strany Geodézie důsledně plněn.

Na úseku zlepšovat,elství a nové techniky se podílejí
převážnou měrou členové ČVTS.
V poslední době byla Střediska geodézie vybavena malými počítači s integrovanými obvody a byla dále rozšířena možnost použít na vybrané lokality elektrooptické dálkoměry. Nová technika a racionalizaoe pomáhá tak nahradit stále se nedostávající kapacitu pro nové náročné úkoly.

Dobrým pomocníkem
se stala racionalizační
opatření, která se uskutečňují podle projektu a zasahují do hlavních činností na SG. V evidenci nemovitostí to je fotogrammetrická
údržba, převod
operátů evidence nemovitostí na samočinný počítač. Pro geometrické plány byl zpracován racionalizační postup s využtím výpočetní techniky i Corragrafu.

V 6. pětiletce budou na SG kladeny ještě vyšší
požadavky než dosud. Kromě úkolů spojených s přesuny užívání zemědělské půdy v okr,ese, o kterých
jsem se zmínil, tu bude i přísnější hledisko na
evidenci s ohledem na ochranu půdního fondu,
protože novelizace zák. č. 53/66 Sb. bude posuzovat
podstatně přísněji odnětí pozemků zemědělské výrobě.
Mezi připomínkami k novelizaci jmenovaného zákona se objevují taková opatření, která budou vyžadovat spolupráci se Střediskem geodézie.
Uplatňování novelizace zákona bude vyžadovat
znalost mnoha informací o půdním fondu. Převážnou část informací bude muset zajistit Středisko
geodézie. Aby tento úkol se v nové pětiletce dařil, bude nárok na práci Střediska geodézie vyžadovat ještě více iniciativy od všech pracovníků i více
odpovědnosti za dobré jméno Střediska geodézie.

Na SG utvořená komplexní racionalizační brigáda zpracovává podnikem přidělené dílčí úkoly, které jsou pak využívány pro potřebu celého podniku.

Základním vkladem pro vstup do nové pětiletky
je závazek pracovníkti Geodézie uzavřený na počest XV. sjezdu KSČ.

Bytová výstavba v okrese vyrostla nebývalou měrou a činí nároky na práci geodetů. Dnes už je
nutno s kapacitou SG hospodařit co nejpřísněji
s ohledem na společenský význam objednané práce.

Ing. Ján Pravda,
Vyskumny ústav geodézie a kart0ll:rafie v Bratislave

Regionálne atlasy sú vo všeobecnosti vynikajúcou
pomockou na int'erpretáciu a skúmanie rozvoja regiónov a ak je ich súbor kompletný, tak i krajiny
ako celku. Vzniká nová veda, nové odvetvie - regionálne plánovanie a riadenie, ktoré znamená významnú inováciu v živote každej krajiny. Problematike regionálnych atlasov venujú výraznú pozornosť v OSN (Ekonomický a sociálny výbor),
v Medzinárodnej
geografickej
únii - IGU (Ko,
misia národných a regionálnych atlasov) a v Me·
dzinárodnej kartografickej
asociácU - ICA, zo spolupráC'e ktorých vznikol
návod na zostavenie
základného minima obsahu regionálnych
atlasov
jednotlivých krajín. Sleduje sa tým cief, aby na zá-

klade r,egionálnych atlasov bole možné nielen študovať, ale i spracúvať unifikované tematické mapy
alebo komplexné tematické
atlasy jednotlivých
kontinentov, prípadne sveta ako celku.
K vydávaniu regionálnych atlasov sa spravidla
pristupuje až po vydaní národných atlasov, alebo
výnimočne vznikajú aj v súvislosti so zámerom
prípravy národného atlasu (v niektorých rozvojových krajinách).
Vydávaniu regionálnych atlasov venujú zvýšenú
pozornost v Kanade, v USA, v Austrálii a v západnej Európe najma v NSR, Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku. Avšak obsah týchto atlasov je
vefmi variabilný, štruktúra a tematická úplnosť je
nejednotná a ich kvalita ako celok je obvykle značne poznamenaná
roznymi finančnými a účelovými podmienkami.
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Náležitá pozornosť vydávaniu
sov sa venuje aj v socialistických

komplexných
krajinách.

atla-

po ich kartografické
publikovanie
je relatívne
velmi krátke a v kartografickej
praxi ojedinelé.
Zásluhu na tomto čine má nesporne kolektív významných maďarských odborníkov z roznych rezortov. Spomedzi nich treba osobitne vyzdvihnúť
najma
osobu geografa-kartografa
dr. Sándora
Rad ó a, DrSc.
Vysoká kartografická mobilnosť bola celkom zákonlte dobrým predpokladom
úspešného vydania
série atlasov ekonomicko-plánovacích
regiónov
Maďarska, ktorú si treba všimnúť trochu podrobnejšie z kartografického hladiska.

Národné atlasy boli už vydané v ČSSR, Maďarsku,
na Kube, v Bulharsku a Rumunsku, pripravujú sa
v NDR, Polsku a Juhoslávii. V ZSSR sa vydalo velké
množstvo komplexných tematických atlasov tak podIa jednotlivých tém pre celé územie krajiny, ako
i podla jednotlivých
rHpublík, kraj ov a oblastí.
Jednotlivé regionálne atlasy boli vydané v NDR
(Schwerin), v Maďarsku (A dél AlfOld), v Bul·
harsku (jednotlivé "okragy"), ale prvá kompletná
a unifikovaná séria atlas ov ekonomicko-plánovacích regiónov bola vydaná v r. 1974 v Maďarsku.
Maďarsko sa tak stalo priekopníkom, ktorému sa
Kartografické charakteristiky regionálnych atlasov
podarilo zjednotiť a zapojiť do spracovania
reMaďarska
gionálnych atlasov roznych vedcov a odborníkov
Séria atlasov ekonomicko-plánovacích
regiónov
ekonomického
(raj6nového)
plánovania
vedno
pozostáva zo 6 samostatných
dielov rovnakého
s geografmi a kartografmi v tak podrobnej mierke
formátu (39,3 cm X 56 cm), z ktoých každý diel
(mierka základných máp je 1: 5000001 a v reje venovaný osobitne každému regiónu:
kordne krátkej dobe (od r. 1970 do r. 1974, pričom
niektoré témy atlasu. využívajú údaje aj z r. 19731).
I. diel: KLlZPONTIKORZET (Centrálny región)
II. diel: ÉSZAK-MAGYARORSZÁG (Severné MaSériu šiestich regionálnych
atlasov, ktorá beze
ďarsko)
zbytku pokrýva celé územie Maďarska, vydal Státny úrad geodézie a kartografie Ministerstva po 1III. diel: ÉSZAK-ALFLlLD (Severná časť Velkej
nohospodárstva a výživy (MÉM OFTH) v Budapešti
Uhorskej nížiny)
v r. 1974 v spolupráci s roznymi štátnymi orgánmi
IV. diel: DÉL-ALFLlLD (Južná časť Velkej Uhora vedeckými inštitúciaml. Na vydanie atlasov bol a skej nížiny)
zriadená 19-členná medzimini:sterská redakčná rada
V. diel: ÉSZAK-DUNÁNTÚL (Severné Zadunajpredsedom ktorej bol Dr. Sandor Rad 6, DrSc., lau·
skol
reát Košútovej a štátnej ceny. Mapové podklady odVI. diel: DÉL-DUNÁNTÚL (Južné Zadunajsko)
borného obsahu poskytlo 19 roznych inštitúcií, originály atlasových máp vyhotovilo alebo recenzoVnútornú štruktúru jednotlivých atlasov i série
valo spolu 24 autorov-spolupracovníkov
a na konako celku štatisticky ilustruje
tabulka
1 (podla
krétnom kartografickom
spracování máp atlasov
počtu máp) a tabulka 2 (podla počtu strán, veno·
sa zúčastnilo niekolko desiatok pracovníkov karvaným jednotlivým tematikám).
tografického podniku. Spracovanie
atlasov usmerňovala
viacčlenná
Taburka 1
redakčná komisia. Predslov k atlasom napísal Dr. DlMÉNY I. I.
III.
máp
VI.
IV.
V.
II.
Kapitoly:
diel
diel
diel
diel
diel
diel
minister polnohospodárstva
a vý·
I spolu
živy a úvod Dr. RADÚ S., DrSc.,
278
44
Prírodné podmienky
47
42
45
55
45
predseda redakčnej rady.
126
17
Vodné hospodárstvo
23
22
18
23
23
Obyvatelstvo
Príprava a spracovanie série re7
6
37
6
6
a sídla
6
6
gionálnych atlasov Maďarska je
135
21
21
30
21
21
Byty a bytové hosp.
21
teda dielom početného kolektívu
80
13
13
13
Zdra votníctvo
15
13
13
odborníkov, ktorí po čas približne
56
7
8
Kultúra a osveta
16
9
8
8
trojročného obdobia dokázali rea336
44
104
44
44
56
Priemysel
44
lizovať tento
cielavedomý,
vý·
380
61
60
70
60
Pofnohospodárstvo
67
62
55
9
znamný a užitočný zámer.
10
9
9
9
Doprava a spoje
9
13
79
13
vnútorný obchod
14
13
13
13
Tento výrazný úspech maďarskej kartografie si s obzvlášť vel·
spolu
340
244 245 248 247 238
I
I 1562
I
I
I
kou pozornosťou všímajú kartografi a geografi v našej krajine,
ktorí pripravujú komplexný atlas
Taburka 2
Slovenskej socialistickej
republiVI.
III.
II.
IV.
v.
strán
ky, charakter ktorého bude národI .
Kapitoly:
diel
diel
diel
diel
I diel I diel spolu
nf a sú.časne regionálny. Skúsenosti zo spracovania vydania sé10
12
11
62,5
Prírodné podmienky
7,5
11
11
rie regionálnych
at1asov susednej
10
9
9
53,5
5,5
10
10
Vodné hospodárstvo
bratskej krajiny sú preto nesmierObyvatefstvo
3
4
3
17,5
1,5
3
3
a sídla
ne cenné. Treba vysoko vyzdvih6
6
6
37,5
7,5
6
6
Byty a bytové hosp.
nút také stránky týchto at1asov,
2
11
2
2
2
1
2
Zdravotníctvo
ako najmH: unifikácia obsahu, zo°
6
34
4
6
6
Kultúra
a
osveta
6
6
súladenie základných údaj ov k jed14
17
14
89
16
14
14
Priemysel
notnému obdobiu (1970), jednot10
21
19
19
107
19
19
Pofnohospodárstvo
né met6dy kartografickej
inter16,5
3
3
1,5
3
3
3
Doprava a spoje
pretácia , organizácia prípravy a
4
4
22,5
2,5
4
4
4
Vnútorný obchod
I
aktuálnost vydania atlasov. Obdobie, ktoré uplynulo od získania a
spolu
57
78
82
77
451
79
I
I
spracovania základných údajov až

I

I

I

I

I

I

I

I

I~I
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Rozdelenie tém na kapitoly je priliehavé, rozsah,
ktorý je venovaný jednotlivým kapitolám je optimálny. Pozoruhodným prínosom je vyčlenenie osobitnej kapitoly (tematiky) vodného hospodárstva
v dosledku závažnosti, ktorú toto odvetvie znamená v maďarskom národnom hospodárstve. Správnost orientácie na materiálnu základňu potvrdzuje
fakt, že kapitoly pofnohospodárstva,
priemyslu
a prírodných podmienok sú najobsiahlejšie.
V atlasoch sú uvedené v zásade všetky základné
témy, ktoré odporúčajú medzinárodné geografické
a kartografické
organizácie. Tým je zabezpečená
ich základná funkcia. Je známe, že regionálne
atlasy slúžia nielen na vedecké, ale i na praktické
(plánovacie, riadiace, projektové a technické) účely, preto ich kvalita (obsah) sa posudzuje i podfa
toho, nakofko všeobecne a súčasne podrobne ilustrujú mnohé závažné stránky života rozvinutej socialistickej spoločnosti, nachádzajúce sa v mnohostrannej kauzálnej a dialektickej súvislosti. Tvorcovia maďarských regionálnych atlasov zaradili do ich
obsahu niektoré pozoruhodné témy, Javy a ich charakteristiky: už spomenutú kapitolu o vodnom hospodárstve,
ďalej kapitolu
o bytoch a bytovom
hospodárstve,
ktorá je ovefa podrobnejšia
než
kapitola o obyvatefstve a sídlach. Značná pozornosť sa venuje niektorým zriedkavým charakteristikám bývania ako: počtu obytných miestností na
100 obyvaterov, na 100 bytov, počtu bývajúcich na
100 obývaných bytov i na 100 obytných miestností,
zmenám počtu bytov od r. 1960 do r. 1970, počtu
individuálnych
vlastníkov
bytov a ich podielu
z celku, ďalej perspektíve výstavby. Zaujímavými
sú mapy stavu úrazovosti a starostlivosti o čistotu
v Budapešti - a pod. Vefmi podrobne je charakterizované stredné a najm~ vysoké školstvo, kultúrne zariadenia (najm~ kiná) atď.
Atlasy sú spracované
k jednotnému
obdobiu
(na základe sčítania v r. 1970), ale pre niektoré
Javy boli použité i novšie údaje: preprava osob, šírenie televízneho a rádiového signálu z r. 1971, počet úrazov na 1 km cesty z r. 1972, dokonca údaje
o možnostiach
príjmu rádiového
vysielania
sú
z r. 1973! Takáto prax pri vydávaní komplexných
atlasov je vefmi vítaná a zvyšuje ich aktuálnosť
a praktickú hodnotu na dlhší čas po ich vydaní.
Všeobecne možno konštatovať, že v atlasoch sú
zaradené len témy, ktoré majú najvačší význam
vzhfadom na ich účel. Preto v nich c h Ý baj ú
viaceré fytogeografické mapy (okrem máp lesov),
zoogeografické, a čo p~ekvapuje - i fenologické
mapy. Taktiež v nich nie sú interpretované viaceré
obvyklé charakteristiky
obyvat,efstva ako: hustota,
migrácia,
dochádzka
do zamestnania,
príčiny
úmrtnosti ap.
Kapitola priemyslu v každom atlase je spracovaná jednotne, podrobne podfa jednotlivých odvetví,
ale interpretuje
len tri hlavné charakteristiky
každého odvetvia: počet zamestnancov, hrubý objem
výroby a spotrebu elektrickej energie. Hodnotu tejto kapitoly by značne zvýšilo zaradenie ďalších
charakteristických
ukazovatelov
priemyslu,
ako
napr.: zmeny rozmiestnenia, proces a stupeň koncentrácie, teritoriálne
špecia1izácie, priemyselné
areály a viaceré iné dynamické témy.
Velmi podrobne a účelne je spracovaná najma
kapitola pofnohospodárstva.
akrem charakteristík
o vnútornej štruktúre ďalšími významnými kartografickými
kritériami sú:
mapový koeficient, kartografická
využitosť, frekcencia mierok máp, použité metódy a prostriedky

kartografickej interpretácie,
najma technické kritériá.

úprava a niektoré iné,

Mapový koeficient sa udáva podielom, t. j. pri,emerným počtom máp na jednej strane atlasu, čím
sa nepriamo indikuje podrobnosť atlasu. Mapové
koeficienty jednotlivých dielov, ako i sumárne hodnoty za celú sériu atlas Ov sú uvedené v tabufke 3.

I
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

diel
diel
diel
diel
diel
diel

poče: máp

I

340
244
245
248
247
238
1562

spolu

počet strán

A:B

B

(mapový
koeficient)

I

57
78
78
79
82
77

5,96
3.13
3,14
3,14
3,01
3,09

451

3,58

Hodnota mapových koeficientov nie je vysoká,
čo naznačuje, že regionálne atlasy sú dostatočne
podrobné. Temer dvojnásobná hodnota mapového
koeficienta I. dielu je určená okolnosťou, že cen·
trálny región je rozlohou menší ako ostatné regióny,
preto sa umiestňujú na 1 strane atlasu dve mapy
základnej mierky. akrem toho je v tomto dieli značný počet samostatných máp Budapešti. astatné diely majú koeficient v priemere 3,1, čo znamená,
že na jednej strane atlasu sú umiestnené v priemere
cca 3 mapy - a to znamená značnú podrobnosť
máp pri konštantnom formáte atlasov.
Podobne ako mapový koefieicnt, ďalším výrazným štatistlckým ukazovatelom komplexných atlasov je tzv. kartografická
využitosť, ktorá sa vyjadruje v percentách ako podiel cel kovej plochy kartografickej
kresby (A) k celkovej ploche atlasu
(B ), určenej na kartografickú interpretáciu. Kartografickú využitosf maďarských regionálnych atlasov ilustruje tabulka 4.

I
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

diel
diel
diel
diel
diel
diel

spolu

A (dm')

I

9800
13475
13475
13650
14175
13300

I

77 875

B (dmi)

A:B

I

12544
17 166
17 166
17 386
18046
16946

I

99254

(kart.
využitosť)

78,1%
78,5%
78,5%
78,5%
78,5%
78,5%

I

78,5%

Kartografická využitosť plochy, ktorá je v maďarských regionálnych atlasoch k dispozícii na interpretáciu v priemere na 78,5 % je dostatočne vysoká.
Hlavné mapy atlasov (najpodrobnejšie
zobrazenia území jednotlivých regi6nov) sú uveden~ v základnej mlerke 1: 50UOOU • .túto míel'ku doplňajú
mierky 1 : 1 000 000, 1: 1 500000 a niektoré ďalšie
mierky, ktoré sú buď vačšie (mesto Budapešť a
vrezky), alebo menšie (celkové prehfady).
Zastúpenie týchto mierok v atlasoch ilustruje tabul-

ka 5.
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1:500000

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

obzor
2/1976

1:1 mil.

1:1,5 mil.

spolu

ostat.

diel
diel
diel
diel
diel
diel

33
33
34
33
36
155

165
155
155
162
162
155

45
36
39
36
36
14

97
20
17
17
13
14

340
244
245
248
247
238

spolu
frekvencia I.
frekvencia II.

202
12,9 %
41,2 %

954
61,1 %
48,3 %

228
14,6 %
4,1 %

178
11,4 %
6,4 %

1562
100 %
100 %

Tabufka 5 potvrdzuje, že ťažisko atlasov je v mapách v mierke 1: 500 000 a 1: 1 000 000. Podiel
týchto dvoch mierok z celkového počtu máp je
rozhodujúci: 74 % (frekvencia I.), ale ešte výraznejšie ho potvrdzuje frekvencia IL, vypočítaná ako
percentuálny podiel máp týchto mierok z celkového
objemu atlasov: 89,5 %. Je to výrazne kladné kritérium maďarských regionálnych atlasov.
Pravda, tleto štatistické ukazovatele ešt!e plne neilustrujú kartografickú
podrobnosť atlasov. V atlasoch sa nachádzajú tak mapy značne zaplnené
obsahom, ako i mapy relatívne málo zaplnené, čo
závist od ich účelu, ale aj od prostriedkov a metód
kartografickej interpretácie.
Všeobecne treba konštatovať, že maďarské regionálne atlasy sú vytlačené pomocou minimálneho
počtu základných farieb. Tlačové hárky (TH v podstate mapové strany) sú v prevážnej miere
4-farebné, len dva TH sú 6-farebné a jeden TH
7-farebný. Tomuto ekonomicky dOležitému hladisku
boli podriadené i vyjadrovacie prostriedky. Mapa
reliéfu a vodstva má síce 12 výškových stupňov,
ale na jej spracovanie sa použili (okrem čiarových) len 3 plošné farby (modrá, žitá a hnedá),
z ktorých sa vytvorilo 8 farebných odtieňov hypsometrickej
stupnice.
Na geomorfologlckej
mape
sa rozlišuje 15 javov kombináciou rastrov základných plošných farieb, 57 javov značkami, 23 javov
štruktúrnymi rastrami a 35 javov písmenami a číslicami (spolu 130 javov). Na geologickej mape sa
rozlišuje 62 druhov javov odtieňmi plošných farieb
a 5 javov čiarovými značkami. Na mape energetických zdroj ov je areálmi a značkami interpretovaných 23 druhov javov, na mape surovinovej základne sú 4 javy interpretované
plošnými areálmi
a 33 javov značkami. Na podnogenetickej mape je
29 farebných odtieňov a 19 druhov štrukúrnych
rastrov, na mape kvality (bonity) pod je 10 kategórií areálov rozlíšených tromi základnými farbami a 16-timi druhmi štruktúrnych rastrov, na mape
pDdnej erózie je 6 odtieňov plošných farieb a 9 druhov jednofarebných štruktúrnych rastrov.
Na mape sídiel zaujme graficky dobre vyriešená
kategorizácia
sídiel (11 druhov signatúr podfa
počtu obyvatefov a 12 kategórií pod fa administratívneho a iného významu). Je to dobrý príklad využitia tvarových a vefkostných vlastností kartografických značiek. Velmi vhodne a jednoznačne je
vyriešená príslušnosť enkláv na kartogramových
podkladoch (šipkou) a ilustrácia intravilánov obcí
na podkladových mapách. Z interpr'etačného
hladiska možno vytknúť nevyčlenenie lesov a slabé vizuálne rozlíšenie štátnych pofnohospodárskych
závodov na polnohospodárskych
kartogramoch. Na vyjadrenie troch základných ukazovatefov priemysel-

I

ných odvetví bola zvolená velmi
vhodná diagramová značka (v osovom kríži).
Frekvencia
použitia
jednotlivých základných metód kartografickej interpretácie je následovná:
značková metóda - 11:% z objemu atlasov,
izočiarová
metóda
13 %
z objemu atlasov,
kvalitatívne
areály
18,8%
z objemu atlasov,
kartogramy - 26,6 % z objemu atlasov,

kartodiagramy
51,4 % z dbjemu atlasov,
(z toho plošne lokalizované karto diagramy 4,9 %, čiarové diagramy - 1,6 % -ostatně
5Ú
boclovolokalizované kartodiagramy).
Metoda i z o č i a r sa v atlasoch používa ako
hlavná interpretačná
metóda na hypsometrickej
mape, na klimatických mapách a na niektorých
vodohospodárskych
mapách. Met6da z nač 1e k
sa využíva na mapách nerastných
surovinových
zdroj ov, na mapách sídiel, kultúrnych zariadení,
komunikácií
a turistiky.
Metóda kvalitatívnych
areálov sa využíva hlavne na mapách prírodných
podmienok (geomorfológia, geológia, nerastné suroviny, pody, hydrológia), dalej na mapách lesov
a spojov. Plošne lokalizované kartodiagramy
sú
hlavnou interpretačnou metódou na vodohoSipodárskych mapách a na mapách spojov, bodovolokalizované k a r t o d i a g r a m y na mapách bytov a
bytového hospodárstva, zdravotníctva, školstva ale hlavne na mapách priemyslu, čiarové kartodiagramy na mapách komunikácií.
Ka r t o g r a m y
sa (tradične) využívajú hlavne na mapách obyvatelstva, bytového hospodárstva
a najma polnohospodárstva.
Prevládajú
6-stupňové
kartogramy, konštruované pomocou čiarových štruktúrnych
rastrov v dvoch základných
farbách. Použité sú
tzv. d voj k a r t o g r a m y, t. j. dva súčasne na
seba "naložené" kartogramy (na interpretáciu
súčasne dvoch ukazovatel ov u obilnín, zeleniny a
ovocia), ako i bodkové kartogramy - na interpretáciu kvantitatívnych charakteristík
niektorých reprezentantov rastlinnej a živočišnej výroby.
V atlase každého regiónu j,e okrem úvodnej časti
(titul, redakčné údaje, predslov, úvod a obsah)
krátky text pred kapitolou o sídlach (0,5 strany
stručných informácií o kategorizácii sídiel) a jedna
strana tabufkového prehfadu údajov o polnohospodárskych
závodoch
(farmách).
Inak sú atlasy
v podstate bez súvislejších textov a bez registrov
(abecedných zoznamov sídiel či iných javov). Za
mapovou časťou sa v atlase každého regiónu nachádzajú na 3-5
stranách pomocné (pracovné)
obrysové mapy na dodatočné záznamy užívatefov a dve priesvitky tých istých obrysových máp
(na ulahčenie štúdia a práce s mapami atlasov).
Vysvetlivky ako i v6bec všetky nadpisy máp sú
iba v maďarskom jazyku, preto treba uvítať iniciatívu tvorcov atlasov, ktorí dodatočne pre zahraničných záuj'emcov o maďarské regionálne atlasy
zostavili a vydali brožúry s názvami máp a ich vysvetlivkami v anglickom a ruskom jazyku.
Z grafického hladiska sú atlasy vyriešené
mi vkusne a účelne. Technická a polygrafická
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lita atlasov je na náležitej úrovni. VHzba atlas ov
je poloplátená, mapový blok je preš1tý drOtovýml
skobkami na karton a spevnený lepením bloku
v chrbáte súčasne s gázou, čo zabezpečuje jeho vysokú pevnost Na vnútornej strane zadnej obálky
(tretia strana obalu)
je papierové
vrecko na
priesvitky - prílohy. Po t1echnickej stránke je to
velmi účelné a ,efektívne riešenie. Sútlač základných farieb na mapách atlasu bola náročná. Menšie nepr1esnosti sa vyskytujú na mape prírastku
obyvatefstva (roznofarebné dvojkruhy) a pri ručnom vykreslovaní rastrov na polnohospodárskych
kartogramoch.

Možnosti analytickosyntetického
způsobu zpracování transformací

Záver
Možno konštatovať, že série atlas ov ekonomicko-plánovacích regiónov Madarskej ludovej republiky
je spracovaná
na vysokej koncepčnej, kartografickej i polygrafickej úrovni. Preto kolektívu ich
tvorcov treba úprimne blahoželat k úspešnému zavfšeniu intenzívnej práce nad týmto fundamentálnym kartografickým
dielom, ktoré dostojne reprezentuje vyspelosť bratskej socialistickej krajiny.
Lektoroval: Ing. Zdenko Matula,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Doc. Ing. Dr. Oldřich Válka. CSc••
Vysoké učení technické v Brně, fak. stavební. kat •. geodézie

V GaKO čís. 10/1974 [1] seznamuje Ing. Nový čtenáře
GaKO s některými poznatky z praxe při volbě pevných
bodů bodového pole na Úeskobudějovicku, ve spojení
s číselným zaměřováním a zpracováním změn. V některých dřívějších článcích v GaKO [2] až [6] byla
publikována řada možností analytickosyntetického
systému v zaměřování změn, který byl zpočátku
označován jako "zaměřování změn podle nových
zásad", později jako "číselný způsob zaměřování
a zpracování změn". Význam pevných bodů podrob.
ného bodového pole (PBPP), na který upozorňuje
v cit. článku Ing. Nový, vysvitne zejména, uvedeme-li
do souvislosti PBPP s možnostmi transformací při
aplikaci analytickosyntetického systému v zaměřování
a zpracování změn.
A to je problém, který je obsahem tohoto pojed.
náni. Bude uveden ve spojitosti se základním progra.
mem pro údržbu map, ačkoli jej lze analogicky řešit
i při použití stolních počítacích strojů nebo elektronických ka1kulátorů (např. Compucorp, Tektronix,
Hewlett Packard apod.)
2. Elementární transformaění úlohy
V základním programu pro údržbu map velkých měří.
tek bylo zařazeno deset úloh analytickosyntetického
systému, z nichž téměř všechny jsou úlohami transformačními nebo v transformacích použitelnými. Úlohy
ortogonální, označované typy 51, 52, 53 a 66 [7] jsou
přímými transformačními úlohami. Avšak také úloha
typu 74 (protínání z délek) je pro transformaci ortogonálních systémů aplikovatelná, jak to bude dále
předvedeno. Ostatní úlohy transformují jiné (polární)
systémy na ortogonální.

Ve všech případech jde o transformaci podobnost.
ní a při více než dvou daných identických bodech
o transformaci podobnostní v úpravě Helmertově
s minimálními odchylkami souřadnic na identických
bodech.

Transformace provádíme vždy z jedné (pomocné - PS,
či dané - DS) soustavy do jiné (hlavni - HS)
soustavy.

ních

3,1 Aplikace
úloh

elementárních

transformač-

K transformaci při dvou daných identických bodech,
jejichž souřadnice jsou známy v okamžiku transfor.
mace v obou soustavách, se použije typu úlohy 52
(výjimečně i typu 51 nebo 53). Při více daných identických bodech vždy úlohy typu 66.
Aplikace těchto elementárních typů spočívá:
a) v předepsání čísel a souřadnic hlavní soustavy
všech identických bodů v oddíle seznamu souřadnic
v "Záznamu podrobného měření změn" tiskopis Geo.
dézie č. 6, 51 až 6,55. Se zřetelem na stavbu programu
je nutné, aby pořadí souřadnic každého bodu bylo
Y, X nikoli naopak.
b) v zápisu čísla typu úlohy a dále čísel bodů a souřadnic pomocné soustavy (které mají být přetransformovány), přičemž tyto souřadnice se - s ohledem na
stavbu programu - zapisují v pořadí x, y nikoli jako
v seznamu souřadnic v pořadí Y, X. Je to proto, že
souřadnice jsou tu ve významu staničení a kolmic
k měřické přímce, jíž je osa x pomocné soustavy.
Z úsporných důvodů budeme používat k popisu
řešení úloh jednoduchého sdělovacího (publikačního)
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zápisu formou, navrženou v [6]. Při tomto způsobu
je zapsán vždy typ úlohy, zakončený dvojtečkou, dále
nejdříve čísla daných bodů příslušné úlohy (s pod.
tržením) a pak čísla určovaných bodů. Zápis se pro·
vádí v řádku (při větším množství v několika řádcích),
s oddělením čísel bodů čárkami. Pořadí zápisu bodů
ve sdělovací formě odpovídá skutečnému zápisu čísel
bodů v "Záznamu podrobného měření změn" pod sebou. Měřické hodnoty (v našem případě) hodnoty souřadnic ve sdělovací formě zápisu neuvádíme. Nejvýše
uvedeme v poznámkách k jednotlivým řádkům vysvětlení, o jaké prvky či souřadnice se jedná.
Jako příklad uveďme sdělovací formu zápisu transformace bodů s čísly I až n (n menší než 500) do hlavní
soustavy, známe-li identické body čís. 501, 502, 503
v obou soustavách.

O.: Mo:tnostž analytžckosyntetžckého
zpusobu
zpracování transformací

Podmínky aplikace úlohy typu 67 jsou obsaženy
např. v technologických postupech pro zaměřování
změn v příloze 5, 23a. Jsou to tyto 4 podmínky:
a) Body zadané v hlavní soustavě v seznamu
souřadnic musí mít čísla větší než 500.
,'b) Body zadané v pomocné soustavě v seznamu
souřadnic musí mít čísla do 500.
c) Body hlavní soustavy ze seznamu souřadnic se
nesmějí nikde v úlohách označených typovými čísly
(před úlohou typu 67) vyskytovat jako body dané.
d) Naopak se body hlavní soustavy musí v úlohách
vyskytnout (před zápisem typu 67) alespoň jednou
jako body určované.

66: 501, 502, 503, I, 2, ... n Číslo bodů a souř. v PS
v pořadí x, y

Kromě toho si znovu připomeňme, že v seznamu
souřadnic je zápis souřadnic proveden v pořadí Y, X,
kdežto v úlohách, uvedených čísly typů se musí
vyskytovat v pořadí x, y.
Při dodržení těchto podmínek se použití typu 67
nemůže setkat s nezdarem (ledaže by neodpovídaly
souřadnice identických bodů).

Tento sdělovací zápis tedy odpovídá skutečnému
zápisu v "Záznamu podrobného měření změn" - tiskopis Geodézie č. 6, 51 v této formě:

3,21 Zápis transformace, jsou.li dané souřadnice na
děrné pásce v pořadí x, y

Čís. bodů a souř. HS
v pořadí Y, X

HS: 501, 502, 503

HS
66

501
502
503
501
502
503
I
2
atd.

Y

X

z HS

Y
Y

z PS

x

X
X
y
y
y

x
x

Y
y

x
x

Sdělovací forma transformace může být zapsána
takto: (viz předcházející příklad)
HS: 501, 502, 503
Čísla a souřadnice v HS
v pořadí Y, X

Po zápise do "Záznamu podrobného měření změn"
se údaje naděrují na děrnou pásku a příslušným základním programem pro údržbu map na počítači
spočítají.

transformační

Souř. v PS v pořadí y, x

52: I, 2, 501, 502, 503, 3,
4 ... n

Souř. v PS v pořadí x, y
Bez souřadnic

Z hlediska stavby základního programu pro údržbu map je nutné, aby transformované body měly čísla
od I maximálně do 500. V tom případě se transformované souřadnice vytisknou v uspořádaném seznamu
souřadnic, i když zadání bodů nebylo aritmeticky uspořádané. Pokud budou čísla větší jak 500, vytiskne se
jejich seznam v protokole o výpočtu a to v pořadí,
v jakém jsou zadány. Těchto bodů smí být nejvýše 150.
Tato omezení však nejsou nutná, použije-li se
jiného programu nebo výpočtu podle vzorců uvedených např. v tiskopisu Geodézie č. 6, 74 nebo v [7]
stolními počítacími stroji nebo kalkulátory či mini.
počítači.

3.2 Aplikace

PS: 1,2

úlohy

typu

67

Úloha typu 67 poskytuje velké transformační možnosti.
V programu pro údržbu map byla tato úloha
stanovenými podmínkami poněkud zúžena. Nedokonalá znalost těchto podmínek je právě při aplikacích
v praxi dosti často zdrojem chyb. Proto zde znovu tyto
podmínky uvedeme a ukážeme, jak je lze splnit
"trikovými" zápisy.

Z ekonomického hlediska je tento způsob nevýhodný ve srovnání se způsobem uvedeným v čI. 3,1.
Počítač v tomto způsobu předpisu úlohy počítá
navíc pseudotransformaci typu 52 (při níž jsou transformační koeficienty 0,0 a 1,0), neboť souřadnice bodů
I a 2 v seznamu souřadnic i v úloze typu 52 jsou stejné.
Splní se však podmínky předepsané pro aplikace
typu 67. Zápis je zde ukázán jako technická možnost.
Uvidíme však dále, že jeho aplikace je někdy prakticky
výhodná.
3,22 Zápis transformace, jsou-li dané souřadnice na
děrné pásce v pořadí y, x.
Po výpočtu základním programem pro údržbu
map je možné souřadnice výsledných bodů na výstupu
z počítače dát vyděrovat na děrnou pásku. Tato děrná
páska však nese souřadnice v pořadí y, x nikoli x, y,
jak bychom potřebovali pro aplikaci typu 66 podle
čI. 3,1.
Uveďme zde proto zápis transformace, při níž
použijeme na vstupu děrné pásky souřadnic z dřívějšího určení bodů v místní soustavě. Zápis sdělovací formou bude:

HS: 501, 502, 503

Souř. HS v pořadí Y, X

PS: I, 2, 3, ... n

Souř. PS v pořadí y, x

52: I, 2, 501, 502, 503

Souř. PS v pořadí x,

67: 501, 502, 503

Bez souřadnic

1976/50

y

Vdlka, O.: Možnosti analytžcko ·syntettckdho
zpracování transformací

Podmínkou je opět, že n je menší než 500. Jsou·li
k transformaci také body s čísly většími než 500 maximálně do počtu 150 včetně bodů zadaných v hlavní
soustavě, lze tyto body zapsat do typu 52 za bodem
503 avšak se souřadnicemi v pořadí :c, y (PS).
Děrná páska souřadnic, kterou jsme pllvzali
z dřívějšího výpočtu, obsahuje naděrované souřadnice,
předepsané v seznamu souřadnic v PS. Je třeba tedy
před tuto děrnou pásku zařadit děrnou pásku s čísly
a souřadnicemi bodů v HS a za převzatou děrnou pásku pak pásku s ukončovacím znakem seznamu souřadnic ,,-1" a posledními dvěma řádky sdělovacího
zápisu.
V tomto případě je použita rovněž pseudotransformace typem úlohy 52, avšak jen pro 3 body (501,502,
503). Stojí za to zatížit počítač výpočtem této pseudotransformace za cenu využití děrné pásky, zejména
je-li n velké.
Pokud bychom do úlohy typu 52 předepsali i ně·
které body s čísly nad 500, bude pochopitelně efektivnost úměrně nižší.
4. Nepřímé transformace
Při převodu místních soustav do S·JTSK nelze zpravidla použít přímé transformace do S-JTSK, ale
často bude třeba nejdříve spojit několik místních
soustav do jedné, a teprve pak přistoupit k transfor.
maci do S-JTSK. Každá místní soustava tvoří samostatný "polyedrický" článek (viz [4], [7]).
Spojení dvou místních soustav je možné, jsou.li
určeny alespoň dva identické body v obou soustavách.
Zpravidla to budou dva z ,,nosných" bodů soustav,
jimiž jsou PBPP. Jejich důležitost tím nabývá na
významu. Pro spojení musí ovšem tyto identické body
tvořit dostatečně velkou základnu.
Jde-li o spojení více soustav v prostoru zaměře·
ných změn, lze vhodným záznamem docílit někdy
spojení soustav, i když nemají soustavy po dvou společných bodech. O takových případech pojednáme
dále.
4,1 Normální případ spojení
ních místních sousta v
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zp~sobu

dříve, založena nyní další místní soustava s nosnÝmi
PBPP 503,504,516 a 517 podle obr. 1., lze obě soustavy spojit do jedné, lhostejno do které.
Protože obecně lze každou souřadnicovou soustavu chápat vzhledemk sousednísoustavě jako měřickou
přímku této druhé soustavy, která je dána společnými
identickými body a jejich souřadnicemi, je jasné, že lze
aplikovat pro spojení principy podle čI. 3,1.
Můžeme tedy zapsat sdělovací formou spojení
soustavy (15)do soustavy (I) podle obr. I takto:
HS: 503, 504

Souř. v poř. Y, X soustavy

(I)
Souř. v poř. :c, y soustavy
(15)

nebo opačně spojení soustavy (I) do soustavy (15):
HS: 503, 504

Souř. v poř. Y, X soustavy (15)

52: 503, 504, 501, 502 Souř. v poř. :c, y soustavy (I)
Kdybychom znali např. tři body 502, 516, 517
v S-JTSK, tj. geodetické soustavě GS, mohli bychom
současně spojenou místní soustavu MS převést typem
úlohy 67 do S-JTSK podle tohoto sdělovacího zápisu:
GS: 502, 516, 517
MS: 3,4

Souř. v pořadí Y, X
v S-JTSK
Souř. místní soustavy (I)
v pořadí :c,y bodů 503 jako 3 a 504 jako 4

52: 3, 4, 503, 504, 501, 502 Pseudotransformace sou·
stavy (I) k splnění pod.
mínek typu 67
Souř. v poř. :c, y soustavy (I), při čemžsouřadnice
bodů 3 a 503 a 4 a 504
jsou totožné
52: 503, 504, 516, 517

Souř. v pořadí:c, y soustavy (15)

dvou soused·

Zde vidíme, !e "trikový" zápis pseudotransfor.
mace
typem 52 je je~tě navíc doplněn dvojím Číslová·
Jestliže byla. vedle místní soustavy, např. s nosnÝmi
PBPP 501, 502, 503 a 504, která byla vytvořena ním bodů 503 a 504 čísly bodů 3 a 4, které se ov~em
nesmí vyskytovat jako body detailní, pokud by se
současně transformoval detail.
Sledujeme.li zápis z hlediska splnění stanovených
podmínek transformace úlohou typu 67, z čI. 3, 2,
vidíme, že jsou v~echny splněny.
.Analogickysi čtenář může provést zápis v pří.
padě, že spojíme soustavu (1) do (15).
Z tohoto příkladu vidíme, jak je důležité dbát
na to, aby sousední body měly společnénosné (styčné)
body. Z ~estinosných bodů potřebujeme v daném příkladě určit v S-JTSK pouze tři, takže můžeme tolero·
vat ztrátu až tří dalších PBPP. Je jen nutné, aby
zbývající PBPP, kterých použijeme pro transformaci
do S·JTSK, byly vhodně rozložené po obvodu prostoru, převáděného do S·JT8K. To znovu podtrhuje
význam i jen projektovaných PBPP a měření v místníoh soustaváoh pro využitelnost měřiokých výsledků.
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4,2 Spojení tří
místních
protínání
z délek

soustav

analytickosyntetického
zptlsobu
zpracovdní transformací

s aplikací

Na obr. 2 je naznačen příklad řešení úlohy spojení
soustav do jedné, jestliže soustavy nemají po dvou, ale
jen po jednom společném identickém bodu.

Soustavy (2), (17) a (34) byly vytvořeny v časově
různých obdobích, při čemž výsledná konfigurace
soustav dává obrazec, znázorněný na obr. 2. Prázdný
prostor mezi soustavami tvoří trojúhelník s nepříliš
ostrými úhly (úhly v rozmezí 60 až 120°).
Za hlavní soustavu, do které spojíme obě zbývající, volme kupříkladu soustavu (2). To znamená, že
souřadníce bodů této soustavy zapíšeme jako dané
v seznamu souřadnic v prvém oddíle "Záznamu podrobného měření změn". Nežli zapíšeme další úlohy,
transformující
souřadnice zbývajících soustav do
soustavy, volené jako hlavní, musíme si opatřit druhý
identický bod těchto soustav společný se soustavou
hlavní, a to pomocí úlohy typu 74.

Tento jednoduchý zápis umožní provést spojení
zadaných tří místních soustav do soustavy (2). Analogicky by bylo možno provést zápis převodu do kterékoli jiné z daných tří soustav. Důležitou podmínkou je,
aby protínání z délek úlohou typu 74 neznehodnocovalo řešení. Kdyby např. šlo o spojení soustav podle
konfigurace na obr. 3, kdy jedna ze soustav je, jako
např. soustava (3), ve srovnání s oběma dalšími příliš
malá, nelze provést spojení do soustavy (3), protože
určení spojovacího PBPP, ležícího proti soustavě (3),
by bylo nepřesné - vzhledem k malému úhlu protnutí
délek. V takovém případě provedeme spojení do soustavy (5) nebo (7).
I v případech takového spojení soustav, jaká jsou
naznačena na obr. 2 a 3, je možné současně převést
spojenou soustavu do S-JTSK, jsou-li známy alespoň
3 PBPP vhodně po obvodu zájmového prostoru rozložené. Předpokládejme např. podle obr. 2, že jsou dány
v S-JTSK body 501, 521 a 531. Záznam sdělovací for·
mou a s přihlédnutím ke splnění podmínek, stanove·
ných pro aplikaci úlohy typu 67, bude:
GS: 501, 521, 531

Souř. v S-JTSK v pořadí
Y,X

(2lMS: 1,2

Souř. v soustavě (2) v poř.
y, x bodů 501 a 502 jako 1

a2
Zápis sdělovací formou bude tedy:

52: 1, 2, 501, 502, 503, 504 Souř. soustavy (2) v poř.
x,y

(2) MS: 503, 504, 501, 502 Souř. soustavy (2) v pořadí
Y,X

74: 503, 504, +522
52:504,522,520,521

Rozdíly :x: a y soustavy
(34), bodů 503-522, a
soustavy (17), bodů 504
a 522
Souř. soustavy (17) v poř.

:X:,y
Souř. soustavy (34) v poř.

:X:,y
*) Znaménko vyjadřuje
vzhledem k základně

polohu

určovaného

bodu

jako dříve
jako dříve

52: 503, 522,530,531

jako dříve

67: 501, 521, 531

Bez souřadnic

Zde opět vidíme, ze z devíti projektovaných PBPP
vystačíme pro převod do S-JT8K se třemi PBPP,
vhodně po obvodu prostoru rozloženými a do S-JT8K
určenými. To znamená, že lze v tomto případě připustit ztrátu až 60 % z projektovaných PBPP.
V tomto zápise je opět použito pseudotransformace a očíslování bodů 501 a 502 malými čísly 1 a 2
duplicitně, z důvodu splnění podmínek aplikace typové
úlohy 67.
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4,3 Jiná
spojení
trojice
místních
soustav

plošně

zpllsobu

né soustavy do S-JTSK. Jeho sdělovací forma bude
tato:

rozložených

Sledujme řešení spojení tří soustav, vytvořených
v časově různých obdobích, v konfiguraci podle obr. 4.

@

520
O

@

521

GS: 501, 520, 537

Souřadnice v S·JTSK
vpoř. Y, X

(12)MS: 2, 21

Souř. bodu 502 jako 2 a.
521 jako 21 v soustavě (12)

52:2,21,502,521
--

537

(5)
(12)
o
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503

537,538*)Souř. v sousta.vě (12)
vpoř.x,y

74: 502,521,-504

jako dříve

74: 502,504, +503

jako dříve

74: 504, 521, +503

jako dříve

----

(1)
@ 501

66: 504, 502, 503, 501

jako dříve

66: 504, 521, 503, 520

jako dříve

67: 501, 520, 537

Bez souřadnic

*) Nejsou-li k transformaci detailní body 8 čísly 3 a~
20, je lépe volit místo 21 číslo 3, aby se zbytečně
po výpočtu netiskl prázdný seznam bodů 1 až 21.

Místní soustavy (1) a (5) mají dva společné nosné
PBPP, 503, 504, jejichž vzdálenost však je příliš malá,
než aby mohly tvořit spojovací základnu. Místní soustava (12) má s každou soustavou pouze po jednom
společném nosném PBPP (521 se soustavou (5) a 502
se soustavou (1».
Kdyby základna 504-503 pro spojení soustav (1)
a (5) byla dostatečně velká, bylo by možno spojit obě
soustavy jako na obr. 1, a tak by potom společná soustava měla se soustavou (12) společné oba nosné body
(502 a 521).
Protože tomu tak není, bude výhodnější určit do
soustavy (12), kterou pro spojení použijeme za soustavu hlavní, bod 504 a případně také bod 503, a to úlohou
typu 74. Zapišme řešení např. takto:
(12)MS: 502, 521, 537, 538 Souřadnice soustavy
v poř. Y, X

(12)

74: 502, 521, -504

Souř. rozdíly x a y bodů
502,504 ze soust. (1) a 521;
504 ze soust. (5)

74: 504, 521, +503

Rozdíly x, y bodů 504, 503
0.521, 503 oba ze soustavy
(5)

74: 502, 504, +503

66: 504, 502, 503, 501

Rozdíly x, y bodů 502, 503
a bodů 504, 503, oba ze
soustavy (1)
Souř. soustavy

4,4 Vytvoření
měřické
sítě
rovno běžných
měřických

téměř

V [5] bylo poukázáno na to, že lze analytickosyn.
tetickým způsobem také vytvořit síť ze tří (i více) téměř
rovnoběžně procházejících měřických přímek, spoje.
ných navzájem několika (nejméně třemi) spojovacími
body, které jsou zaměřeny vždy ke dvěma sousedním
přímkám. Jsou-li spojovací body zaměřeny k přímkám
pentagonem a pásmem, lze hned v poli pro kontrolu
porovnávat rozdíly staničení na spojovací body, které
budou pro tytéž body přibližně stejné.
Určení spojovacích bodů pentagonem a pásmem
omezuje však rozsah vytvářených polyedrických článků, neboť přípustné délky kolmic určených pentagonem jsou 25 až 30 m. Při třech měřických přímkách
bychom tak mohli docílit šířky polyedrického článku
maximálně 180 metrů.
Spojovací body měřických přímek lze však určovat
také jinými elementárními úlohami, např. protínáním
vpřed nebo také protínáním z délek. Tím lze šířku
polyedrických článků zvětšit až na 400 m i více.
Obr. 5 znázorňuje takovou síť. Vzhledem ke stavbě základního programu pro údržbu map nelze tímto
programem řešit úlohu v jedné etapě, ale bude třeba
ji řešit ve dvou etapách.

(1) v poř.

x,y
Souř. soustavy

z několika
přímek

(5) v poř.

x,y
Dvojí výpočet souřadnic bodu 503 je zároveň
ověřovací kontrolou úloh typu 74.
Stejně jako v předcházejících případech lze postu.
povat v případě, že známe alespoň 3 z nosných PBPP,
vhodně rozložené po obvodu zájmového prostoru,
v S.JTSK. Např. jsou.li známé v S-JTSK body 501,
520 a 537, prOvedeme zápis pro současný převod spoje.
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V prvé etapě se vypočítají souřadnice pomocných
bodů na jednotlivých měřických přímkách, které jsou
stanovisky protínání vpřed (nebo body určujících
vzdáleností při protínání z délek) a také spojovací
body, jednotlivých dvojic souřadnicových soustav tj. měřických přímek.
Všechny tři soustavy lze spočítat v jedné etapě,
jestliže jen učiníme opatření, aby se soustavy nesmíchaly. Především nesmí body různých soustav mít
stejná čísla bodů. Proto spojovací body v soustavě
prostřední měřické přímky a přímek sousedních označíme dvojicemi čísel, která se budou lišit číslicí 1 na
čtvrtém řádu. Např. bod číslo 4030 bude mít druhé
číslo 14030. Dále, protože při protínání vpřed základním programem pro údržbu map používáme protínání
rajonů o libovolně volených vzdálenostech (např.
1000,0 m), přidělíme pomocným bodům čísla s číslicemi 6. 7, 8 a 9 na čtvrtém řádu.

42: 4024, 4021, 94031,
64032

dtto

42: 4021, 4020, 94032, 502 Na bod 502 měřená i vzdálenost
28: 4003,74030,4004,
84030, 4030

Bez souřadnic

28: 4004, 74031, 4006,
84031,4031

dtto

28: 4006,74032,4008,
84032,4032

dtto

28: 4006, 74035,4008,
84035,4035

dtto

28: 4004, 74034,4006,
84034,4034

dtto

28: 4003, 74033, 4004,
84033, 4033

dtto

28: 4020, 64030, 4022,
94030, 14030

dtto

28: 4022, 64031, 4022,
94031, 14031

dtto

28: 4024, 64032, 4021,
94032, 14032

dtto

51: 4001, 4002,4003,4004, Staničení a kolmice
4005, 4006, 4007, 4008

28:4013,64033,4014,
94033, 14033

dtto

51: 4011, 4012, 4013 až
4018

28: 4014, 64034, 4016,
94034, 14034

dtto

28: 4018, 94035, 4016,
64035, 14035

dtto

Postup zpracování prvé etapy
zapsat sdělovacím způsobem takto:
(1) MS: 4001, 4002

můžeme

tedy

Souřadnice volíme 1000,0
a 5000,0 pro bod 4001 a
1000,0 a 5000,0 + S12' tj.
délka ze 4001 na 4002
Souřadnice volíme obdobně
Souřadnice volíme obdob-

ně

Staničení a kolmice

51: 4020, 4021, 4022 až
4024
42:4003,4002,74033,
74030

Polární měřické
vzdál. volená

prvky,

42:4004,4002,84030,
84033, 74031, 74034

Polární prvky, vzdál.
volená

42: 4006, 4001, 84031,
84034, 74032, 74035
42:4008,4001,84032,
84035
42:4013,4012,64033,503
42:4014,4012,94033,
64034

Na bod 503 měřená i vzdálenost
Polární prvky, vzdál. volená

42:4016,4012,94034,
64035
42: 4018, 4011,94035,504

Na bod 504 měřená i vzdálenost

42: 4020, 4021, 64030, 501 Na bod 501 měřená i vzdálenost
42:4022,4021,94030,
64031

Polární prvky, vzdál. volená.

V druhé etapě se předepíše spojení všech tří
soustav do jedné (nejlépe do prostřední) a současně
případně transformace do S-JTSK, jsou-li PBPP 501
až 504 známé v S-JTSK. Sdělovací forma zápisu bude:
Y, X

GS: 501, 502, 503, 504

Souř.

(l)MS: 1,2

Souř. bodů 4001
4002 = 2 v MS (1)

v S-JTSK

=1

a

51: 1,2,4003 až 4008,
4030 až 4035
66: 4030, 4032, 4031,
4020 až 4024,501,502

Souř. x, y soustavy (3),
při čemž za souř. 4030 až
4032 se zapíší souřadnice
bodů 14030 až 14032

Souř. x, y soustavy (2),
66: 4033,4035,4034,
4011 až 4018, 503, 504 při čemž za souř. 4033 až
4035 se zapíší souř. bodů
14033 až 14035
67: 501, 502, 503, 504
Analogicky bychom mohli provést zápis sdělovací
formou, kdyby spojovací body byly určenY typovými
úlohami 74.

1976/54

Válka, O.: Možnosti analyticko syntetického
zpracování transformací
",",,',"
\]P•..
·~flf". I

způsobu

Geodetický a kartografický obzor
ročník 22/64, číslo 2/1978
55

4,5 Měřická
síť tří téměř
rovno běžných
pořadů, spojených
body, určenými
protínáním ze směrů, nebo délek,
nebo
rayony.

připojit - lépe řečeno PBPP do těchto měřických sítí
též zaměřit. Dále je nutné dbát na to, aby stykové
PBPP sousedních území (sousedních místních soustav)
byly společné. Místní soustavy je pak třeba dokumentovat pod správnými identifikačními čísly, který.
mi jsou čísla záznamů (polních náčrtů), v nichž byly
vytvořeny.
Za uvedených předpokladů není o mnoho větším
problémem práce na několika místních soustavách ve
srovnání s prací v S-JTSK. Předpokládá to ovšem také
znalost analytickosyntetického
systému, který byl
v tomto článku právě proto podrobněji a na příkladech
objasněn.
Je samozřejmé, že konečným cílem a naší snahou
je umožnit převod všech provedených měř'ení do
S-JTSK. Tento cíl však není třeba chápat jako samoúčelné budování PBPP v S-JTSK hned a všude.
Vždyť právě uvedené příklady ukázaly, jak se může
později snížit počet bodů potřebných pro převod do
S-JTSK, a tedy snížit množství měření sítě, potřebné
pro začlenění PBPP do S-JTSK, využitím místních
soustav.
Koncepce tzv. nových zásad zaměřování změn,
kterou koncem šedesátých let navrhl VúGTK, sledovala právě tuto skutečnost a doporučovala proto
připustit měření v místních soustavách, jejichž začlenění do S-JTSK se provede až si to vyžádá potřeba
(např. THM, obnova mapy s převodem do S-JTSK
a dekadického měřítka apod.). To také akceptovaly
Směrnice pro zaměřování změn v mapách evidence
nemovitostí č.j. 5467/72-4 ČÚGK.

V článku 4,4 se předpokládá, že měřické body, které jsou stanovisky pro protínání vpřed nebo koncovými
body délek při protínání z délek, leží na měřických
přímkách. Zcela analogicky mohou místo přímek být
položeny volné pořady se stanovisky protínání jako
polygonovými body, jak to znázorňuje obr. 6. Při
délkách stran pořadů cca 200 m lze šířku polyedrického
článku při třech pořadech zvětšit až na 1 km.
V této zvláštní trojúhelníkové síti je nutné spojovací body 4013 až 4018 volit tak, aby úhly protnutí
byly dostatečně velké.
Sdělovací formu zápisu si dovede čtenář podle
předchozího zápisu již snadno napsat sám.
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Uvedené možnosti transformací, které poskytuje aplikace analytickosyntetického
způsobu zaměření a
zpracování měřických sítí, a to nejen při zaměřování
změn, ale i při jiných polohopisných měřeních, znovu
potvrzují význam pevných bodů podrobného pole
(PBPP).
Bylo by omylem se domnívat, že tento analytickosyntetický systém měření (označovaný též jako číselné
zaměřování a zpracování změn) je možný jen v S-JTSK.
Nutné je jen podrobná měření, tj. pro tato měření
zvolené měřické sítě, na projektované PBPP skutečně

Pobočka ČVTS 'při ČSD GeodeUcké ~anceláři v 010mQlUcis odJbornou skupinou fotogrammetrie 'krajského
výboru ČVTS Společnosti
geodéziea
kartografie
uspořádala pod 'patronací náče1llI1ÍkaStřední dráhy soudruha ~ng. V. B~lažka dne 18. listopadu 1975 fotogrammetrický semilllář o aplilmckh
m6t'od pozemní to togl'ammetr~e v inžený'rské geodézi1.

[1] NOVÝ, V.: Význam podrobného bodového pole
v mapách evidence nemovitostí. GaKO č. 10/74
[2] SOUČEK, Z.: výpočty pro údržbu map velkých
měřítek. GaKO 1969, str. 265
[3] SOUČEK, Z.: Aplikace základního programu pro
údržbu map EN. GaKO č. 4/73
[4] V.i~.LKA,O.: Polyedrická měřickásíť. GaKO č. 6/68
[5] VALKA, O.: K problémům místních souř. soustav.
Gll;KO č. 2/69
[6] VALKA, O.: Analytickosyntetický
způsob řešení
ge<;>d.
úloh. GaKO č. 10/70
[7] VALKA, O.: Příručk~ praktické geodézie pro zaměřovánízměn.EdiceVUGTK,Praha
1970, dotisk 1972
Lektoroval:

Ing. Milouš Kotal, VÚGTK

Semináře se zúčastnilo celkem 72 pracovníkfi z rozných
g,eodetickýcha
fotogrammetrickýe'h
pracovišf,
z vysokých apromyslových
škol s výukou foto81I"ammetrie a z řad zá}emcfi přiíbu2Jných stavebních oborů.
V~astní seminář zahájil náměstek náče~ní~a dráhy s.
ing. Ant. VeseH~a úvodním projevem, ve kterém zhodnotil dosavadní přínos fotogrammetrlckých
metod v provozních úkolech drah a 15:letou čiiJ]nost fotogrammetrického oddHu ČSD v Olomouci.
Přihlášeným účastnfkfim byl předem rozeslán "Sborník přednášek" obsahující základní přednášky seminá,
ře. Přednášku ing. J. Šímy, CSc., z VÚGTK "Systém
a[)JaJytického 2lpI'lB.covánídat z pozemních měřických
snímkii STEREO-VÚGTK a jeho aplikace v pll"iimysllu
a stavebnictví" uv,edI v zasůoupení ing. J. Pražák, CSc.,
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s iJustrativnim doplněním vhodnými diapoZitivy. Takto
publtkoVianý systém STEREO-VOGTK rozšířil poznatky
účastníktl. o rmiwrzální řešení dbecné stereo-fotogrammetrické úlohy. Konkrétní aplikace na úlohy z obo,ru
inženýrské a prtl.mys:llovégeodézie (měření vulganizačního lisu n.p.
Škoda PIlZeň, Rudý říjen Otrokovice,
měř,en~ nádraží v Hradci rorálové, v Olomouci Hodolanech, v Boleslavi aj.] prokázaly značný a1kční rádius
působnosti fotogrammetrických
prací, kde je vyžadována poměrně vysoká přesnost výsledné dokumentace.
Ing. L. Bitt1erer, CSc., z VŠD Žil'ilna uvedlI "Možnosti
aplikací metod :pozemní fotogrammetrte v žeIezniční
praxi" s doplňujícími diapozitivy z prací Vysoké školy
dopravní. Metody piozemní fotogrammetrie pov,ažuje ve
své přednášce za vhodný dopl'něk geodetických metod,
zvláště v případech, kdy upl'atJnění metod pozemní fot:Jgrammetrie poskytuje vyššl bezpečno:st práce v terénu.
Uváděné rpř'lkl,ady z pracl VŠD v Ži!i:ně dokumentuji poměrně značnou př:esnost metod při zachorvání daných
technologiI. Výsledky z měřeni svislých
deformací
mostních konstrukci nepřesáhly ve vzdálenosti Y max. =
= 50 m hodnoty ± 1 mm.
Ing. V. Vyhnánek z ČSD-GK Olomouc rozšířil tematiku
semináře o vývoj1orvé tenidenoe
fotogrammetrických
metod li ČSD. Blare\"né diapozitivy v přednášce přiblížily účastntkům semi'náře přlstvojOVOli techniku fotogrammetrického o:ddf'lu GK. Vývojové tendence se opír.ají o lmncepční úlohy železničnil geodézie. V mapovacích 'Pracích s,e počítá již v 6. pětiletce s číselným
zpracováním JŽP, zhotovováním ortofotomap v měřítku
1:1000 z me'zisrt:aničních úseků a s využitím aerotriangulace. Dosavadní proměřování tunelových 'P'roHlfi 'l>ude rozšířeno o zaměi\Qlvání a sledorvání defo['ffiac'Í tunelových staveb. Metod pozemní fotogrammetrie bude
více v 'Pvovozu dvah využíváno po zajištění vhodné přístrojové teohniky (měřicí komory UMK10/1318]. Další
konklfétní náměty uvedené v přednášce by'ly dosud jen
v ojedinělých případech realizovány, ale získané poznatky i'sou východiskem pro jejich další rozvoj v praxi, železniční geodézie.
Aktuální přednáškou byJa publikiOvianá práce ing. J.
Šímy, CSc., ve "Sho:rniku" s tématikou "FotogTammetric'ké měření v pražském metru". Metro patří mezi
největší stavby sociali:smu v naší zemi a geodetické
práoe pili výstavbě tohoto dHa vyžadují velmi úzkou
spalUlpráci všech odb:Jrníkfi a promyšlené uplatňování
nejvhodnějších měřických metod. S maximálním využitím prostřed!kfi autom.atizace záznamu, přenosu a zpracování informaci z měřickýoh snímkfi rozvedl autor
v metodě numeri'ckého vyhodnocováni snfmkových dvojic, vyhotcivených p.ro měření tvaru ostění vybudovaných tuneltl., kontrolu prťijezdnosrt:i a zjišťování místních deformací. PIr.a zjišťování absolutních deformací
byla autorem rozpl'laoována metoda analytického vyhodnocení obecných snímkových
dvojic. Ve spolupráci
s ing. V. VOllId,Tákemje publikován rozbor středních
chyb fotogrammetrického
2!aměřování. Z předběžných
výsledkfi je patrné, že maximální hodnota chybového
v,ektoru nepřesáhne 5 mm.
Autor další přednášky, ing. Čerňarns.ký ze SVŠT Bratislava o "Poznatcích z měření mostu SNP v Bratislavě" nebyl ve Sborní'ku publikován a doplnil s'Vým přednesem odborné poznatky ze semináře. Použitou metodu
při měilení mostu lze obecně aplikovat na měření mostních objektfi. Metod,a byila autorem označena jlako analytické separátní měření. Vyžaduje geodetické připojení základny, geodetické měření vodorovných směrfi a
výškových úhlfi na kontrolní body. Fotogrammetrická
část technologie spočívá n'a pořízení dvojice širokoúhlých měřických snfmktl. komorami UMK 10/1318 s vodorovnými osami záběru. V daném případě byly snímky synchronně exponovány s využitím krá1'kovlnných
vysílač'ek. Metody bylo použito i při statickýoh zkouškách mostu, jeho,ž rozpětí je 333m. Fotolgrammetrické
měření Iwnvergentních snímků poskytovalo údaje z 18
bodfi, souběžné geodetické měření určovailo 8 bodů.
V rozboru chyb se pNrozeně proj'evily maximální odchylky v souřladnici y, k!de středlliÍ chyby měly hodnotu
±7mm až ±10mm.

Metoda analytického separátního řešení byla v poslední době využita při sledování sesuvu kamenolomu
na přehradě v Ružfně a TIJatéže lokalitě při Sledování
syp,ané hráze př:ehrady.
mSkUSiIlípříspěvek ing. J. Culka z VOT Brno po>skytl
úČ1astníkfim možnost seznámit se s výsl:edkem studentké práce 111. ročníku VUT, katedry geodézie, která
byla součástí srodentské vědecké činnosti. Ingstav, jako prováděcí firma Da:lešické př:ehrady, pmadovala
zjištění p'růhy!bu nOSlIlých lan o prfiměru 7 cm speCiálního kolového jeřábu, použív,a,ného na 'přepravu materiálu při stavbě přehrady.
Tento požadav,ek se stal
vhodným tématem pro měření metodou pm:emní fotogmmmetrie. Vlastní postup byl dán zaměřením ze dvou
základen, aby se umožnilo použití normálnfuo případu
fotogramme'trického vyhodnooování. Základny byly od
nosných lan ve vzdálenosti 580-700 m. Snímky nosných lan bez zátěže a s prfihybem zátěží 15 t skýtaly
podklad pro měi'ické určení r02!dHných snímkových
souřadnic na 13 sl:edov,aných bodech nOSiIlého lana. výsledné údaj,e byly zpracovány formou podélného profilu
v měř. 1:2000 a 'Výškovém měř. 1:300. Vlastní průhyb
činil 360-400 cm.
V závěre,ČI11iémhodnocení poukázal 1ng. S. Kádne,r,
CSc., hlavní geodet FMD a člen Ov ČVTS na vzornou
spolUpráci
vedení správy Stilední dráhy s orgány
ČSVTS. Za hliavlllí rys semináře poVla'ŽOvalrozmanitost
přednášek, která ukazuje širokou škálu v uplatňování
metod pozemní fotogrammetrie v inženýrské geodézii.
Očast př:edná~ejících i všech ostatních ukázala, že semináře VTS u Střed'ní dráhy mají v,elmi dobrou tradici
a svou náplní přTeisahují rámec kraje i dráhy a svým
zastoupením se řadí mezi akce fede'rální, celostátní.
Seminář splnil očeká'Vání, v jeho organizaci lze vyzvednout předem vydaný Sbovník, který umožnil výraznějŠí a názornější přednes témat jednotliVými auvO'rY.
Na semInář naV1azova:lae~kurze k fotogrammetrickému oddílu ČSD s podrobnější prohlídkou nového vyhodnocovacíhfJ stroje autografu Wild A-I0 s relgistračním
zařízením EK-22 děrovačem FACIT a spacím strojem
IBM.
Očastníci semináře opouštěl'! Olomouc, jako středisko železniční fotogrammetrie, jako místo, kde zájmová
činnost č'lenfi VTS nalézá plné pochopení a podporu
podnikového vedení i resortu FMD.
ČSD

-

Ing. V. Vyhnánek,
Geodetická
kancelář

Den otevřených dveří na oboru geodézie
a kartografie stavební fakulty ČVUT
v Praze
V přijímacím řízení na obor geodézie a k,artografie
stavební fakulty ČVUT v Praze nebylo možno ještě před
několik,a lety vycházet z uspokojivého zájmu středoškolákfi jak počtem uchazečťi, tak i jejich kvality. Proto vedení oboru v souladu s péčí strany a státu o mladou generaci rozhodlo od r. 1973 pořád>at každoročně
Den otevřených dveří, aby se studenti ,posledních ročníkfi gymnáziI, případně i stř:edních průmyslových škol,
mohli přijít podívat na zařízení oboru a zís'kali potřebné inf'oa.-maceo studiu, o jeho zajištění, o podmínkách přijetí a v neposlední řadě, ,aby byli informováni
o možnostech uplatnění v praxi.
Pro zlepšení spolupráce mezi organizacemi resortu
Českého (Jřadu geodetického a kartografického
a ze·
měměřiclkými školami lJyla již v roce 1972 vytvořena
společná
komise, jež přispívá svou prací k náboru
studenttl. na zeměměřické školy.
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Na rozdíl od některý,ch jiných fakult, kde se návštěva organizuje v podstatě povinně pro studenty 'posledních tříd pražských gymnázií, 1'O'zesílá obor geodézie akartografie
pozvánky vš,em gymnáziím v Cechách
a Den otevřených dveří pořádá ve volnou sobotu. Lze
proto 'konstatovat, že 'přicházejí ti studenti středních
škol, kteří mají především zájem o vysokoškolské studium.
V letech 1973-1974 se návštěva středoškO'lských studentfi pohyhovala v prfiměru kolem 50. V letošním l'Oce diky iniciativě směrového výboru SSM byl1a pozvánka publikována též v Mladé frontě, což spolu s pomocí praxe 'IlJa středních školách přivodilo, Žie počet zájemcfi o Den otevřených dveří se zvýšil na 126 studentfi a 25 ostatních hostfi (většinou rodičfi) a předčí!
očekávání.
V průběhu Dne otevřených dveří nejprve ,proděkan
oboru informov,al o podmínkách přijetí, o požadavcích
na studenty, 'poaal stručný přehled náplně studia a odpověděl na dotazy, týkající se D'apř. stipendií, ubytování v kolejích apod. Poté zálstupce SV SSM ínfO'rmoval o činnosti s'Vlazác'ké organizace na fakultě a oboru
a na závěr zástupce CÚGK spolu se zástupcem kádrového a personálního
útvaru pražské Geodézie, n. ,p.,
informovali
zájemce
o vyhlídkách
uplatnění v praxi a o možnostech záTab. 1.
vodních a krajských stipendií.
Po těchto základních informacích
prováděli nynější studenti 3. roč. členové SSM - zájemce ze středních
škol po posluchárnách a laboratořích
oboru. Tam mohli návštěvníci vyslechnout výklad učitelfi a zhlédnout moderní přístrojové vybavení: theodolity,
automatické nivelační přístroje, rádiové a elektronické dálkoměry, lasery,
výpočetní techniku, provoz kartografické reprodukce, zařízení fotogram·
metrických laboratoří a měli možnost
prohlédnout si vybrané úkoly ze cvičení, ukázky diplomových prací, skripta a fotografické záběry z výuk v te·
rénu. Studenti vysoké školy při po·
chfizce doplnili svým mladším kole·
gfim všechny informace, které je zajímaly.

Na Dnech otevřených dvei'í sleduje vedení oboru
i rO'ZIožení zájemcfi podle jednotlivých kl'ajfi, protože
má zájem uspokojit potřeby podnikfi Geodézie a Středisek geodézie ve všech krajích. Proto se v posledních
dvou letech obrátilo vedení oboru i na podniky Geodézie se žádostí, aby se, zejména pokud potřebují získat
nové kvalifikované
kádry po absolvování vysokoškolského studia, spojily s vedením středních škol v oblasti
své pfisobnosti.
Pracovníci Geodézií, n. ,p., a Středisek geodézie se
proto podi'leli na propagaci Dne otevřených dveří na
středních školách a informovali je o povaze oboru a
o vyhlídkách v tom kterém okrese. Je to dfikazem, že
jen ve vzájemné spolupráCi se 'podaří splnit cHe, které
má vysoká škola: poskytnout zdatné kádry, odborně
i politicky vzdělané pro jednotlivá pracoviště v resortu
geodézie a kartografie.
Snad nebude na šlmdu podat přehled o složení zájemcfi z jednotlivých krajfi, kteří se Dnfi otevřených
dveří zúčastnili a 'kteří byli přijati na vysokou školu.
Z přehledu je patrné, že je třeba dále zlepšovat rozvl'Stvení studujIcíoh z jednotlivých krajfi.
Celk,ový přehled

o výsledcích

náborové

činnosti

obo-

Přehled o složení zájemců o studium oboru geodézie a kartografie
stavební fakulty ŮVUT a přijatých studentů
školní rok
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Je třeba konstatoVlat, že Dny ote
Poznámka: Dne
vřených dveří se velmi osvědčily. Studenti středních škol mají opravdový
zájem o načerpání co největšího množství informací
o oboru. Výsledky
Dnfi jsou prokazatelné. Zvýšil se zá'
jem o obor geodézie a kartograf1e,
přihlášek k vysokoškolskému
studiu
přichází asi o 50 % víc než lze do
1. roční'ku přijmout. Je prot,o dnes výběr ke studiu našeho oboru již uspokojivý.
Zlepšilo se též celkové složení studentů na oboru.
Na vysokou školu přiohází prfiměrně 60 % absolventů
gymnázií, ze střední prumys'lové školy zeměměřické asi
20 % a ostatní z jiných typfi středních škol. Zkvalitnilo se i sociální složení přijatých studeIlJtfi, zejména
podíl posluchačfi z dělnických a l'olnických rodin.
Také celkový středoško1lský prospěch přijatých studentfi se podstatně zvýšil. Do 1. roč. je přijímáno zhruba 10 % studentfi, kteří měli na středních školách prospěch do 1,5 a 90 % všech přijatých studovalo na středních &kolách s prospěchem lepším než 2,5.
Tyto příznivé ukazatele se projeVUjí i na aktivitě studentfi a na jejich angažovanosti na vysoké škole. Bezmála 70 % všech studentfi na oboru je zapojeno v organizaCi SSM, jež má základní organizace ve všech
l'očnících, z nichž letošní první tři ročníky jsou výrazně
aktivnější než ročníky vyšší. 8 % z celkového počtu
studentfi bylo dosud přijato za kandidáty, anebo již za
čl,eny KSC, a to opět zejména v nižších ročnících, což
také svědčí o tom, že na vysokou školu přicházejí aktivnější studenti. Několik kandidátfi KSC přišlo na směr
geodězie a kartografie v posledních letech již ze střední prfimyslové ško'1y zeměměřické v Praze.

otevřených
rok

1973
1974
1975

9

O

O

O

dveří se účastnilo:

I

studentů

58
40
126

I

ostatníoh

16
18
25

ru geodézie a kartografie
stavební fakulty CVUT lze
uzavřít takto:
- Dny otevřených dveří jsou prokazatelně užitečné a
je třeba v nich proto pokračovat,
vhodným termínem je sobota přibližně v polovině
listopadu,
I~e si přát, aby i zástupci útvarfi resortu geodézie
a kartografie
stále rozvíjeli spolupráci s vysokou
školou přede'Vším popuLarizační prací na středních
školách v rámci své oblasti a tam, kde se ukazuje
potřeba kádrfi, aby :mýšili svou iniciativu a zájem
o získání mladých odborníkfi,
s takto získanými zájemci je třeba udržov,at kontakt
po celou dobu jejich studia zejména formou praxí,
je třeba dále využívat možností resortních a krajských stipeDJdií ve vybraných okresech a závodech.
Dobrým příkl'adem systematické práce s vysokoškolskými studenty - resortními stipendisty - mfiže
být VÚGTK v Praze, který si formou smluv zajišťuje
kádrové rezervy a dbá, aby jeho stipendisté již na
škole intenzívněji, nad rámec s!vých povinností, pracovali v oblasti, do které mají po skončení studia
nastoupit.
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zauj'ali s'posoby uplatneni,a geodézle, ktoré u nás vóbec
nemožeme použiť, ako mapovanle I:adových krýh, mapovanle dna oceánov a mor!, fotogrametrické
pozorovani'a a vyhodnotenie vzniku kiráterov a činnosti 50Výmenná odborná prax študentov
plek.
odboru geodézia a kartografia
Na katedre
rádlotechniky
a fotogrametrie
sme sa
zoznámlli s mnohými prístrojml
'5Ovietskej výroby,
Svf v Bratislave a NIIGAiK-u
s 'ktorými u nás nepricM'dzame do styku. Materlálne
v Novosibirsku
vybavenie, ktorým disponuje kiatedra fotogrammetrie,
može novos,lbírske:mu NIIGAiKu závidiet každá vysoká
škol·a. Vyplýva to už z Who, že obrovské lízemle ZSSR
možno rychle a ekonomicky ma,povať len metódaml
Na základe
d·ohody vedenia
SVST v Bratislave
leteckej fotogrametrle.
a NIlGAiKu (Naučnyj lnsrttut inženerov geodeziiaeroNa exkurziácn v noslbírskych geodetických a kartofotosjomky ikartografii]
v Novosibtrsku sa od roku
gJ.1afickýoh podnlkoch a Výskumnom ústave geodetic:kom
1972 pravidel ne uskutočňuje
vzájomná výmenná bezsme mali znovu možnost vidieť obrovský rO/lsah 7Jeme·
devízová odborná prax. Tohoto roku pri'pravili obidve
meračských prác vykonávaných v Sovietskom zvaze.
partnerské
organizácie po všetkých stránkach
mimoV dňoch 6. až 10. júl'8 1975 sme boli na geomorfoloriadne atr.aktívny program.
gickiej a tematickej
praxi v Irkutsku a na Bajkale,
Skupina sovietských študentova
učitelov k nám prispojenou s 'prehliadkoukultúrnych
a hIstorIckých paoestovala začiatkom júna r. 1975. Po kránkom pobyte
mi'atok. Po zoznámení sa s najstarším mestom východv Bratislave odcestovala do terénu pri Banskej Stiavnej Sibírl - Irkutskom, srne odišl! na BajkaI. PazreU
nici, kde si už dlhoročne prehl!bujú naši študenti teosme si 'prírodovedecké múzeum v dedinke LlstvjanIre,
retické znalosti na p'l''aktických meraniach
v teréne.
ležiacej na hrehu Bajkala a z prírodnej vyhUadkovej
Spolu s poslucháčmi II. ročníka odboru vodohospodárterasy sme sa po.kochal! nenapodobitelnou
scenérlou
ske stavby pr,axovali z predmetu nižšia geodézia. ZoznájUllozápadnej
časti bajkalského
jaz·era. Do Irkutska
mili sa s prístrojmi a meračskými metódami u nás.
sme sa ·vrátil! lodou po rieke Angare.
Vo vofnom čase podnikali s našimi študentami tematicPo návrate do Novoslblrska srne sa zúčastnili polne)
ké a turisticJ{é výlety. Nezabudnutefným pre nich ustal
meračskej praX!e.
výstup rra Sitno.
PosluchačI 1. až III. ročníkov NIIGAiKu vykonávajlí
Po ukončení
meračského
sústredenia
pri Banskej
povinnú odbornú prax na cvlčnom teréne nazvanom
Stiavnici odcestovala celá skupina do Prahy. Historic"polyg6n", prl obci Izdell'evaja, 40 km od Novoslblrska.
ké ,a kultúrne pamiatky nášho hlavného mesta na soNa roz di·eI od nás pracovná náplň praxe je ovela širvietských študentov zaposobili hlbokým dojmom. Vačšiší a náročná.
na z nich pochádza totiž priamo z NovosibiTska, ktoTu sme konali cvičenia z predmeto'V vyššle geodérý je velmi mladým mestom a tak množstvo histozia, inžinierska geodézi'a, astronómia a gravimetria.
rických pamiatok p1rahy v nich budilo obdiv.
Prekvapila nás samostatnost
sovietských
študentov
Po skončení pobytu v Pirlthe p·ricestova:la celáskupri plnení zadaných úloh a páčilo sa nám lch prlspópina do Bratislavy, kde sa zoznámila s náplňou štúsobanle sa podmienkam v teréne Napríklad skupiny,
dia, prístrojovým a materiálnym vybavením St1avebnej
'ktoré mal! prax plánovanú pre tri,anguláciu 'asi týžfakulty SVST. Teoreticky aj prakticky sa oboznámili
deň, zaviezli aj 50 zásobami potravín do lokalít vzdI a50 systémom výučby na jednotlivých 'katedrách, mohli
lených od "polygónu" desiatky kilometrov. Tam ubysi overiť svoje vedomosti z predmetov nižšia a vyšši'a
tovaní v stanoch, bez dozoru pedagógov, plnili zadané
geodézia, fotogrametria,
a:stronómia, geofyzi'ka, kartoúlohy.
.
grafia, inžinierska
geodézia
a mapovanie. lúč·astnUi
Pre nás bol! najprítažlivejšle
merarr~a a pozorovama
sa nie~o'lkých exkurzií v bratisl,avských podnikoch geoz astronóml,e, ktoll'é u nás máme až vn IV. ročníku. Po
dézie a kéIJrtografie.
osvojeni sl praktických základ'ov astronómie sme v nočSkupina sovie'tskych študentov a učItelov zakončila
ných pozoro'lnaniach sledov<ali pohyb planét slnečnej
svoj pobyt v n:ašej republi'ke vo Vysokých Tatrách, odsústavy a obiehanie umelých družíc okolo Zeme.
kial sa vydala na spiatočnú cestu do Novosibirska.
akrem praktických úloh z inžiniersl{ej geodézle srne
Z našej st:rany sa výmennej praxe zúčastnilo osem
sa zoznámili s prácou ,zememerača prl budovanl velštudentov IlI.l'Očníka
stavebnej fakulty odboru geodékých el,ektrárenských ImmplexO'V na sibírs.kych rlekach,
zla a kartografia pod pedagogickým vedením p['Qf. ing.
postupne zachytenú na množstve fotografií a metodicAntona S uch á nk a, CSc., a prof. ing. Ondreja Mikých materlálol\'.
c h a I č á ka, CSc. Odborná výmenná prax sa uskutočSovietskl p·edagogóvia kladú velký d6'I'az rra to, aby
nila v dňoch 26. júna až 24. júla 1975. Precestovali srne
studenti
pochoplli a zvládli
grav~metrické meranla.
trasu
Bratisla va - Moskva - Novosibirsk - Irkutsk -NovoGravImetrickými metódami možno najúčelnejšie
odhasibirsk-Moskva-Praha-B'I)atislava
s hlavným
pracolit doposiaf neobjavené
ložlská nerastných
surovín
vlskom na NIlGAiKu v Novos~biJl"sku.
skryté v rozslahlych pri'estoroch SibiTi.
Prvé štyri dni nášho pobytu v ZSSR sme strávili
Pobytu n1ašej skupIny v Sovietskom zvaze hola venov Moslwe. Zo záujmom sme sl prezreI! hlstoTické pavaná velk,á pozornost ·a starostlivost. SkupIna sa zúčastmlatky a múzeá v K'remelskom paláci. Na Cervenom
nlla na viacerých stretnutiach
ft besedách
so študennámestí sme navštívili mauzóleum V. 1. Lenina. Nataml, komitétom VLKSM, učitelmi NIIGAiKu, kt.oré treVštívil! sme Tretjakovskú galériu, výstavu VDNCH (výba hodnotit velmi kladne. Boli srne všade srdečne priastalVavýdobytkov národného hospodárstva], kde nás hlavne
telsky prijírn:aní a tešili sme sa vefkej pozornosti niezaujali pavilóny kozmonautlck'ej a výpočtovej technilen na samotnej škole, ale aj v podnlkoch, ktoré sme
ky. Velkým dojmom na ka~dého za'pos obil a najvyššia
navštívili a v Novosobirsku opat pri mnohých stretstav'ba sveta - Ostanklnský tel,evízny vysiel1ač. V Krenutiach s občanml Sovietskéhozvazu.
melskom zjazdovom paláci sme sa zúčastnili predstaPočas svojho pobytu v ZSSR srne navštívl!! v Mnskvenla opery Panna OrleánSka .od P. 1. Caj·k.olVského.
ve Novoslblrsku a Irkutsku viaceré historické mlesta
Styrl dni nášho pobytu v Moskve lIbehli velmi rýchlo
pO:značené ud'alostaml II. svetovej vojny a hrdinskými
a na podrobnejšlu
prehUadku
jedného
z najvačších
činmi sovietskych ludí.
miest na svete je to málo.
Velmi priazni'Vo ovplyvnilo celý náš pobyt v SovietŤažko opísat úprimné a srdečné priv'Hanie, ktoré nám
skom zvaze to, ž·e sa konal v čase 30. výročia víťazpripravili študenti a učitelia NIlGAiKu na novoslblrskom
letisku pri rrašom prUete.
\
stva nad faš'izmom a 30. výroči,a oslobodenta CSSR
V exkurzlách po lVšetkých katedrách srne sa mal!
hrdinskou Sovietskou armádou.
Možno jednozllJačne povooat, že beZldevizová výmenná
možnost konkrétne oboznámit s metodikou výučby na
odborná prax splnlla svoje poslanle, a to po stránke
tamojšej škole. Trochu nezvyklým bol pre nás sposob
odbornej, polltickej i spoločenskej.
skúšanla
študento'V na skúšobných tabul!ach, takmer
Karol Ďungel,
na všetkých katedrách. U nás sa tento spo5Ob použ!va
IV. roč. g. a k. SvF SVST, Bratislava
velmI málo, dá sa povedat výnlmočne. Mlmoriadne nás
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ročník

s matkou, která záhy ovdověla, přé$těho-fal d.o prahy a
na radu jednoho ze svých profesorů se zapsat na- podzim
roku 1935 na ČVUT v Praze na studium zeměměřického
inženýrství.

Dne 24. února 1976 se dožívá významného životního
jubilea ~. padesáti let soudruh Ing. Jaroslav K o u b a,
náměstek předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického:
.
.
Po absolvování Českého vysoké učení technického
v Praze pracoval jako technik a geodet na různých úsecích výroby, kde získal bohaté odborné zkušenosti a znalosti. Pro své nadprůměrné .. předpoklady a mimořádné
schopnosti a vlohy k hlubokému. studiu všech otázek
a pro své rozsáhlé jazykové znalosti a koncepční schopnosti byl povolán v roce 1956 na bývalpu !Ústřední správu geodézie a ,kartografie .. Zde pracoval v různých vedoucích funkcích na úse~l.l řízení nové .techp.Í'ky, geode
tických záklacJ,ů a. kartografie a řídil organizaci mezinárodníchgeodetických
akaJ:togr~fickýchprací,
vyp.lývajících z mezinárodních
p.ohod a spolupráce v odvětví
geodézie a kartografie. V roce 1966 s úspěchem absolvoval své druhé vysokoškolské studium na vysoké škole ekonomické a byl promovan na inženýra ekonoma.
Od roku 1970 vykonává funkci náměstka předsedy
Českého úřadu geodetického a kartografického.
Pro výkon své funkce má vynikající kvalifikační předpoklady,
hluboké teoretické znalosti ábohl;i'fé,,pra'ktické zkušend$ti
z různých úseků našeho odvětví.
Ve své činnosti využívá i mezinárodních
zkušeností
v odvětví geodézie a kartografie
a úzce spolupracuje
s vědeckými i odbornými pracovníky geodetických al;íartografických služeb socialistických státu. Prot0 mu bylo
také uděleno v dubnu 1972 ve varšavě státní významenání Zlatý odznak Polské 'lidové republiky' "Za zásluhy
o rozvoj geodézie a kartografie".'
Za úspěšnou, obětavou a· mnohaletoli práci v resortu
Českého ·úřadu geodetického' a kartografického
obdržel
v roce 1966 resortní významenání "Nejlepší pracovník"
a v roce 1974 "Zasloužilý,pI'lacovník r'esortl.l". V t~mže
roce převzal Čestné uznání za zásluhy o rO'zv9'jgeodézie
a kartog:rafie na Slo~nsku.
Je aktivním členem KSČ, pracoval na různých úsecích
s_~J:a:nické.i ol;!,borné práce.
'Je' dlouholetým funkci~nái'em Ceské vědeckotechllic,ké
sI?0Iečn\l~tipr9 geodézii akartografii,
kde pracoval skoro 10 let ve" funkcipředse,dy
a nyní jako člen pléna
ústředníhovýboruspolečnostL
Včele vědeckotechniké
společnosti se významnou měrou zasloužil o její aktiviz~,ci.přf''Plnění rozhodujících úkolů rozvoje odvětví geodézie a kártografie, o rozvoj spolupráce vědeckotechnických organizací pro geodézii akartografiii
socialistických zemí a O posílení, a rozšíření jejich vlivu v mezinárodních nevládních. org:ahizacích.
K jeho životnímu., jubileu mu upřímně blahopřejeme
adocbaIšíCQ letA;il!ota mu přejeme pevné zdraví a,daIší
úspěchy v práci i v osobním životě.

K šedesátinám
Ing.Dr.~ra~~iška

Brože, CSc.

V těchtodnecl1
se dožívá ,šedesáU .let Ing. Dr. František Brož, CSc., pracovník Geodetického 'ústavu, n.p.,
v Praze. Narodil se dne 5. února 1916 v Čkyni u Volyně
v rodině státního zaměstnance .. Své mládí prOžil v jiho·
českém Bavorově, odkud' dojížděl dopraehatickéhogymnázia. Po maJturitě, kterou složH li 'vyznamenáfiím,\ se

Studoval velmi úspěšně pod vederiím znamenitých pro
fesorů Fialy, Potužáka, Ryšavého a dalších .. Souběžnll
si prohluboval své znalosti matematiky a astrdnomie ja'
ko mimořádný posluchač na tehdejší přírodovědecké fakultě Univerzity' Karlovy. Studium zeměměřického in·
ženýrství zakončil druhou státní zkouškou dne 11. března 1939 s vyznamenáníim, a to krátce po nastoupení prezenční vojenské služby.
Po neblahých
okupačních událostech a po návratu
z vojenské služby v březnu 1939, byl bez zaměstnáni.
V létě I'O'ku 1939 byl přij.at jako pomocný dělník na mě·
řické práce, které prováděla na Moravě tendejší Triangulační kancelář ministerstva financLPo
skončení polních prací byl přijat do uvedené instituCe jako počtáJ!
a podílel se v dalších létech na triangulačních
polních
i výpočetních pracích pod vedením vynikajíCích odborníků i praktiků, jichž vděčně vZlpomíná. Osvojil si potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenos.ti z výstavby jednotné i základní trigonometrické
sítě.
Po válce pokmčoval v triangulačníth pracích v tehdejšim Zeměměřickém úřadě a později ve Státním zeměměřickém a kartografickém
ústavě, . kde byl pověřen výstavbou základní trigonometrické' sítě na Slovensku, kterou vyprojektoval a s řadou spOlupracoVníků realizoval
V roce 1949 zfskal nodnost doktora technických v!!d.
V roce 1954,kdy .vZnikl pryní&.liůde~ickýorgán Ústřed~
ní správa geodézie.lI. kartografie, byi'jmenován
ředitelem. nově založeného Výzkumného. ústllvu geodetického,
topdgrafickél).O a kartografického,
který J;>dzákladlivy·
budpvala,po
.dvanáct .Iet úspěšně řídil. ~vÝmi znalostll).,i,~, zkušenostmi přispíval účinně k f()zvOji, vý;z;kumu
v Oborech geodézie a kartogl'afié.
.
'
Aktivně se podílel rovněž na mezinárodní spolupráci
geodetických
služeb socialistického
tábora. 'Působil i
v, :iomácích vědeckých organizacích a získal také hod·
nost kandidáta
fyzikálně matematických
věd, V roce
1966 byl povolán na Ústřední správu gllOdézie·.,akartografie (nyní Český úřad geodetický a kartografic~ý).
kde byl pověřen řešením problematiky perspektivnHm
rozvoje geod?tickýrh. a kartografických
prací.
. ,
Od rok~;1971 půsoOí v GeodeÚckém ústavu, n.p., Pra·
ha, jak? vedoucí racionali~ačního střediska, jehož hlavním úkťílem je výstavbaautoiI'tatiZoVlmésoustavy'
'řlzení
v resortu ČÚGK.
'.
'Ošobní prOfil jůb'f/'anta s~Vytvářel pod vlivembbhatých apesfryph životních událostí. Skromné rodinné po;
měry a. situace. te!Jdejšího společenského řádu jej. přIvedly !úlkladni'ímu postoji k polItické levici, s níŽ jako
vysOkoškolák sympatizoval. Triangulační" práce v něm
vypěstovalYSl1lysl
pro kolektivní spolupráci. Ochotně'
předával své,bi)haté teoretické Znalosti i'nallY'té prakttcké zkušenosti, všude, .. kde toho. bylo, Zapotřebi k 1-0z·,
vojt československé geodězIe.·ů tom- svědčí také.odbf!rnéa
vědecké prlHle, které· publIkoval.,Discipli'Dťn1aáě·
plnH nejrůznějŠÍ-a
často složitéí:tkblytak;'.ja:k
toho'
vyžadovala výstavba socialismu v '(našem státě: :';C', ;.( ,.
Pro svůj kladný postoj k politickému dění '8 ptllcovnf
úspěchy byl přijat do Komunistické stranyCeskosIovenska. kde více než čtvrt století aktivně .pracuje, zvláš,tě
jako lektor· stranickéhoškolenLByl
také jedním Z prv.
ních geodetů, kteří po válce Se seznamqvali se sovlftskou
geodetickou vědou a kteří k nám přenášeli její poznat.
ky f0:r:!l1())lpf,ednášek j publikací. Navštívil,'1íc.ekrMeSovětský svaz a bezprostředně poznal vysokou ..úroveň sovětské geodézie a kartografie.
,.
Jubilant je znám svou skromn~stí a. aktivnlm vztahem
k pracovním problémům i ke svým spolupracovníklim.
Za jeho pracovní úsilí a úspěchy a politickouangažov:anost bylo mu propůjčeno státní vyznamenání Za vynikající práci a, uděleny medaile a titul zasloužilého pracov~
níka a odznak nejlepšího pracovníka resortu CÚGK. Do
dalších let mu přejeme ještě mnoho pracovních úspěchfi
i pevnéhozdt'avf.
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Pe e v s k i, V. C.: Vyšša geodezija. Čas! I: Oporni geodezični mreži. Državno izdatelstvo "Technika", Sofija
1975. Stran 769, cena 2,85 Iv.

Tato rozsáhlá monografie je určena jako učebnice
studentům geodézie, fotogrammetrie
a kartografie bulhal'ských
geodetických
fakult. V kra,tším úvodu (17
stran) autor vymezuje problematiku vyšší geodézie a
podává informativní přehled historického vývoje zna10stí o tvaru Země. Lze však postrádat alespoň stručnou zmínku doplňující Ipřehled vývojem v posledních
desetiletích,
který přinesl poznatky a metody nové
kvality a zdůmznil aplikační charakter geodézie mezi.
ostatními matematicko-fyzikálními
vědami.
Kromě vlastního textu obsahuje kniha 406 instrukti'vních schémat a vyobrazení, řadu přehledných tabulek
vážících se k četným praktickýmpří'kladům.
V souhlase s úvodním vymezením problematiky je učebnice dělena na dva díly.
První díl (kap. I-VIII,
celkem 633 stran) se věnuje
triangulaci -a polygonometrii.
V kapitole I. je studováno šíření chyb v triangulaci.
Kapitola II. se ve svých třeoh částech dosti podrobnií
zabývá otázkami
triangulace
prvního řádu. V ,prvé
části (části A) jsou uvedeny obecné informace o triangulaci, diskutováno její projektování, rekognoskace,
signali:lJace a stabilizace. Část B j-e věnována měření
vodorovných úhlů - instrUimentáriu, jeho možným chybám; metodám měření s připojenými schématy vyrovnání oIbservovaných veličin 'a centrace získaných úhlti.
Část C pojednává o délkových měřeních v triangulačních sítích a zřejmě z histmických a metodických důvodů je značná pozornost (43 stran) věnována technice invarových drátů, ke které se úzce.t váže i stať
o základnových
sítích. Moderní elektronické
metody
jsou probrány· n-a 18 stranách.
III. kapitola obsahuje pl'oblematiku zhušťování tríangulace prvního řádu, charakterizuj-e sítě 2.-7. řádu.
IV. kapitola popiSujťl trřangulací v Bulharské lidově
demokratické republice.
Kapitola V., nevelká rozsa;hem (8 ~tran), pojednává
o samostatných trianguÍ'ilcích.
Obsahem VI. kapitoly jsou trilaterační
sítě, stručná
poznámka (12 řádek) o triangulačně-lateračních
sítích
a kratší stať věnovaná prostorovým triangulacím, obsahující úvodní infmmace o třírozměrm~ geodézii.
Otázky vyrovnání trigonometrických
sítí jsou obsahem čtyř částí VII. kapitoly. }oJlavní náplní části A je
Gauss-Kriigerovo zobrazení, vztahy a. ll:orekce prezentované souborem formulí. Závěr této části, v němž jsou
uvedeny redukce vodo-rovných úhlů z·'vlivu tížnicové
odchylky, nadmořské výškY a přechodu od normálního
řezu ke geodetické čáře,. by přece jen v. učebnici měl
být obsáhlejší, zejména u poslední redukce je pouhý
vzoreče'k málo ke správnému použití.
Obsahem části B je podmínkovévyrovnání
t.rigonometrických
sítí; soubory podmínek
pro elementámí
a jednoduché
konfigurace; _ vyrovnání
samostatných
a vložených sítí; Kriiger-Urmajevova, Boltzovaa
Pranis-Praněvičova metodia vyrovnání.
Část C pojednává a vyrovnání trigonometrických
sítí
cestou' .;zprostředkujících
pozorování.
Odvozeny jsou
obecné vztahy a probrány speciálnJpříp.ady
protínání
vpřed, zpět, kombinOval1éhdprdtínání
a \vyrovnání při
vložení skupiny bodti' do sítě vyššího řádu.
P,oslední, část D, kapitoly je věnována vyrovnání triI,ateračních sítí, a to cestou poC\mínkavýc:h i 'zpr,ostředkujících pozorování' vyro~nání triangulačně-lateračních
sítí a prostorových' WángUlací.
"
VIII., závěrečná kapitola prvního dílukQ.ihy
pojednává na svých 46 stranách o přesné polygonometrli,
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náplní j'sou otázky šíření chyb,· projektOVání, měření
a vyrovnání._
Druhý díl knihy (92 stran), věnovaný nivelaci, obsahuje dvě kapitoly. V IX. kapitole, o geometrické ni"velaci,
jsďu probrány
otázkytřfdění
nivelačních sítí
podle přesnosti; způsoby stabilizace
bodů; přístroje,
l'atě a způsoby měření při přesné a velmi přesné nivelaci; výškové systémy; zdroje a šíření chyb. V závěrečném paragrafu je vyloženo vyrovnání nivelační sítě
ilustrované podrobným př1kladem.
X. kapitola knihy, věnovaná trigonometrické
nivelaci, popisuje princi'p, krátce diskutul,e měření vertikálních úhlů a problematiku refrakčního koeficientu.
Kniha l'ozhodně není 'Výsledkem krátkodobé práce.
Spíše naopa'k, je pravděpodobně výPazem několikaleté
autorovy přípravy, uved,eným pramenem je též učebnice Ryšavého, a snahy
podat ucelený
výklad jedné
z klasických oblastí geodézie. Z dnešního hlediska je
však kniha spíše krokem na místě. S jistou výjimkou
svým obsahem nepřesahuje
tradiční meze dvojdimensionálního
pojetí vyšší geodézie. Čtenáři, studentovi,
může byt dokumentem o tom, jakým způsobem, prostředky a 'V jalkém duchu byly budovány dnešní již existující geodetické základy. Lze v ní nalézti řadu řešených
příkladů a může být též příručkou inženýrské praxe.
Ing. Petr Holota,
Výzkumný
ústav geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

PŘEHLED ZEM~M~ŘICKÝCH
ČASOPISŮ
.
Geodezija.i

kartografija.

ě. 8/75

Časopisu "Geodezija i kartografija", s. 1-2.
Časopisu je 50 let, s. 2-12.
Časopisu "Geodezija i kartografija",
s. 13-14.,
I z o t o v, A. A.: Kronika rozvoje sovětské geodézie a
kartografie, s. 14-16.
K o 11 Š i n, M, D.: 50 let časopisu "Geodezija i kartografij'a, s. 16-17.
'
Dr o b y šev, F. V.: Časopis "Geodezija i kartografija",
s. 17.
L o b a n o v, A. N.: Úloha ča'soptsu "Geodezija i kartografija" v rozvoji fotogrammetrie,
s. 18.
Ty m o v s k i j, S. Ia.: Sovětská geodézie a kartografie- na stránkách
polského geodetického
časopisu
v 'letech 1925-1975, s. 19-20.
.
D e u m I i c ;h, F.: O využívání časopisu "Geodezija i kartog~afija" geodetickou a kartografickou službou NDR,
s. 22-23.
L a r i n, D. A.: Časopis o kartografii, s. 23-27.
Důstojně vstříc 25. sjezdu KSSS, s. 28-30.
G a jda jev, P. A.: O hoonocení přesnosti měření vylučováním měření nevyhovujících
dopustným odchylkám, stanovení t,olerancí, s. 30-35.
Papjan,
V. A. - Movs'esjan,
R. A.: Výzkum difrakčního modulátoru světla o velmi 'IIysokých kmítočtech elektrooptického
dálkoměru, s. 35-38.
L o s ev, K. A.: Z praoovních zkušeností se zajišťová·
ním stabilizace trigonometrických
bodti ve městech,
s. 38-39.
Vod e n i k o v, Iu. N. -L
i t v i n j u k, B. I. - P op o v, I. A.: Důll1lěměřický tachymetr TEM, s. 40-41.
Sokolov,
V. I. - Rožkov,
A. Ie. - Semenov,
V. I. Hledač podzemních spojů IPK-2M, s. 41-44.
Buro'v,
M. 1. - Trunin,
Iu. M. - Alešnikov,
E. F.: Vyhod~ocení stereoskopického
páru projektivně 'překreslenýc:h snímkti o známých středech promítání, s. 44-47.
.
Maslennikov,
A.. S, _Serdjuk,
I'j'.A.: K otázce
přesnosti
určování· výšky fotografování
laserovým
výškqměrelll,s.47
-57.
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K niž i n k o v, Iu. F. K r a v c o v a, V. 1.: Užití
snímku z kosmu ke studiu přírodního prostředí, s.
52-59.
B r y k o v s k a j a, I. S.: Užité geomorfologické
mapy
v 'komplexních vědeckoinformačních
atlasech, s. 59
až 63.
B u t k e v i č, A. V.: Hodnotná kniha o družicové geodézii, s. 63-65.
K 1 i m e n k o, A. V.: Základní periody rozvoje geodézie v našem státě, s. 65-68.
I e g o r o v, N. 1.: O plledrevolučních publikacích v oboru geodézie, s. 68-7I.
Na kalégiu Hlavní správy geodézie a kartogl1afie při
radě ministrů SSSR a v prezidiu ÚV Odborového svazu pracovníků geologicko-průzkumných
prací, s. 72
až 73.
Tjuflin,
Iu. S. - Aleksašin,
Ie. P. - Ostrovs k i j, M. V.: Otázky seleno'dézie na 20. astronomické
konferenci SSSR, s. 73-75.
Ar ž a n o v, Ie. P. S i nic y n, S. G. - S uch i n,
V. 1.: Sympozium o dálkovém fotografování a dešifrování snímků, s. 75-78.

Geodezija i kartografija,

č. 9/75

K o r e š k o v, N. A.: Dynamika výroby ,a pmduktiv'ity
práce v podniku, s. 10-12.
Sem e n o v, V. 1.: Použití SaPo pro 'rozpočet plánu
materiálně technického zásobování, s. 12-17.
Boj k o v, V. V. - M ,a 1e c, K. V.: Přesnost určení souřadnic pozorovacích stanic z radiální rychlosti družice, s. 17-24.
N e j m a n, Iu. M.: Popis gravitačního pole Země řadami kulových funkcí, s. 25-29.
Žel e z n j a k, V. A.: Použití VilisiiUiho metody v inženýrské geodézii, s. 29--32.
Bronštejn,
G. S.-Gorodeckij,
E. B.Ivan o v, B. A.: K otázce hodnocení přesnosti měření
světelným dálkoměrem, s. 32-37.
K o t o v, V. V.: K otázce využití vertikálních základen
na polygonových bodech umístěných na stěnách objektů, s. 37-39.
Po ,d g o r nyj,
V. I. - L o š k are v, N. A.: Autollliltizace geodetických pr'ací při zkoumání inženýrských
staveb, s. 39-42.
Po 1 j a k o va, V. A.: Využití zbytkových chyb pro hodnocení kvality sítí prostorové analytické fototriangulaca, s. 42-49.
G i I 1', I. L. - B e' lov,
A. L. - Pot e n ber g, M. 1.:
Letadlový rádiový dálkoměr RDS-2, s. 50-54.
L j u b ,a n s k i j, S. V.: Vyšetřování stárnutí topografických map měřítka 1 : 10 000 v zavlažovaných oblastech,
s.55-63.
Se r d j u k o v, V. M. - P ra V lov, V. P.: Fotogrammetrické práce pN zaměřování tunelu, s. 63-66.
B o g i n s k i j, V. M. - G o l' d m a n, L. M. - K e l' n e r,
Iu. G.: Otáz,ky kartografického
zajištění ochrany přírody a prostředí na VI. vše svazové konferenci o vyhotovování tematických
map, s. 66-73.
A I e k s a š i n, E. P.: Všersvazová porada o astronomických efemeridách, s. 74-76.
D' j a k o v, G. S.: Určování úhlu i, s. 76-77.
() pa 1e v, I. 1.: Centrace teodolitu vybaveného optickým centrovačem, s. 77.

Geodezija, kartografija,

zemeustrojstvo,

č. 3/75

Sovětšotí geodeti a topografové v době Velké vlastenecké
války, s. 5-7.
Pe j č ev, S. - S t oj n o v, V.: Určení hustoty astronomických bodů pro řešení problému redukce na úze-mí Bulha~rské lidové republiky, s. 8-1I.
Di m i t r o v, D.: Vybudování triangulace 5., 6. a 7. řádu, s. 11-14.
B a i t o šev,
R.: Inženýrsko-geod8ltická kontrola volně
stojících výškových železobe-tonových staveb, s. 15-18.
Cen k o v, C.: Některé výsledky geodetické kontroly
střešních konstrukcí vlnitého tvaru, s. 19-25.

Mor u n o v, T.: Zvýšení přesnosti prostorových souřadnic -určených metodou pozemní fotogr,ammetrie,
s.22-25.
I van o v, I. - Pen e v, P.: Fotogrammetr'ické číselné
mapování průče-lí budov, s. 26-29.
S o ker o v, L.: Právní re-žim nemov'ltostí a budoucí
jednotný katJastr Bulharské lidové republiky, s. 30-33.
K a t ran u š k o v á, Ch.: Název a zobrazení některých
terénních tvarů mapovými značkami, s. 33-35.
Ke n o v, K.: Brody - kanály jako pmtierozní objekty na pastvištních komplexech v BurgasSkém okrese,
s.36-38.
Češ a n k o v, L.: Národní konference o konstrukci geodetických příst'rojů, s. 38-39.
Ma r i k o v, M.: 10 let organizace mezinárodních styku a spolup,ráce, s. 40.
Przeghtd geodezyjny

č. 8/75

D u I s k i, T.: Zasedání geodetické a kartografické
rady
v Siedlcích, s. 305-306.
S z y m c z a k, A.: Geodetický zkušební 'polygon v Siedlcích, s. 307-309.
tu rka s i e w i c z, E.: Nové technické instrukce Hlavního úřadu geodézic a kartogratie. 2. část, s' 309-311 ..
W i I ary, B.: Zpracování a zavedení systému služeb pro
projekční kanceláře, verze E3, pro potřeby automatizace řízení varšavského geodetického podniku, s. 311
až 315.
Ho p f e r, A: Struktura
zemědělské
půdy ve Velké
Británii
a potřeba hospodářskotechnicl<ých
úprav.
Čá~;t I, s. 316-318.
G o r c z y c a, I.: Rozsah měřických prací a požadavků
př8SIlOStl v suuvislosti s výstavbou velkých pecí, s.
319 - 321.
G i I, I.-M a z u ľ, A.: Několik poznámek k přesnosti
sítě s měřenými úhly a délkami, s. 321--323.
li e r d n, E, - Lan g, A.: Analýza přesnosti vytybvání kruhového
oblouku pomocí metody úhlového
pl'otínání, s. 323-325.
G r a b o w s k i, P.: Výstava výsledků a úspěchů polské
geodézie, s. 326-328.
P i a n k o, E.: Cp znamená informatika?,
s. 328.
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Ak.uálnl informace ze 'šech ollorů najdete, časopisech SNIL
V lelošnlm roce pro vás vycházejl v SNIl'"o časopisy:
Jednotlivá
čisla

Ročni
předp,latllé

Kčs

Kčs

4,4,50
4,-

48,51,48,-

výtisky s přílohou
7,-

bez přílohy

Arbltrážni praxe
Automatizace
Automobil

Ceskoslovenská

5,-

Informatika

Elektrotechnický
Elektrotechnik
Energetika
Finance a úvěr

obzor

Geodetický a kartografický obzor
Geologický průzkum
Hospodářské právo
Hutnické listy
Hutník
Chemický průmysl
Investiční výstavba
Jaderná energie
Jemná mechanika a optika
Kožařství
Kvasný průmysl
Listy cukrovarnické
Manipulace, skladování, balení
Mechanizace a automa tizace
administrativy
Meteorologické zprávy
Mlýnsko-pekárenský průmysl
a technika skladování obili
Papir a celulóza
Plasty a kaučuk
Plyn
Podniková organizace
pozemni stavby
Rudy
Sdělovaci technika
Sklář a keramik
Slaboproudý obzor
Slévárenstvi
Stavivo
Strojírenská výroba
Strojírenstvi
Technická knihovna
T 76 - Technický magazín
Textil
Typografia
Účetnictvi
Uhli
Věda a technika v SSSR
Vynálezy a zlepšovaci návrhy

6 X ročně

10,6,3,-

DOMOV

60,-

s přílohou
60,-

5,-

60,12,36,60,-

4,-

4 X ročně příloha
4,-

Časopisy SNTL rozšiřuje POŠTOVNí

72,-

6,6,5,5,-

48,48,100,78,42,12,72,60,60,-

3,50

42,-

5,5,9,-

60,60,-

4,10,5,50
3,50

10X ročnp.

WB,7B,-

6,50

3,--

6 X ročně

18,-

6,50
4,4,4,-

78,4B,48,48,-

6,50

7B,-

6,4,4,3,50

12,48,-

6,5,6,3,50

72,-

48,42,60,12,42,84,36,-

7,3,4,50
3,50

54,-

6,3,4,50

10,-

6 X ročně

6,-

NOVINOVÁ

42,12,36,54,60,-

12,-

SLUŽBA.

Objednávku časopisů můžete poslat na adresu:
SNTL- Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
113 02 Praha 1, Spálená 51

