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Historie a vývoj výpočetnl technIky v geodetické službě na Kubě a vytvoření výpočetnlho
střediska
[CAC).
Spolupráce geodetických
služeb CSSR a Kuby v oblasti
výpočetnl techniky na úseku automatizace
katastrálních pracl a j€'jl další perspektivy.
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Ressort des Slow"klschen Amtes fiir Geodlisle und Kartographle
hat erfolgrelch
dle Schlussfolgerungen
des
XVI. Parteltages
der KSC und Aufgaben des 7. FUnfjahresplans
erfilllt.

VECEŘE, K.
Metoda kolokace pomoci aparátu
a její aplikace v astrodynamlce

lineárních

operátorů

Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 7, str.
181-185, 5 obr., lit. 7
Odvození metody kolokace s využitím teorie obecného
řešení lokální geo1etlcké sítě pomocí lineárních
operátorů. Nástin aplikace této metody v astrodynamlce
k určování polohy umělé družice Země.

Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 7,
Selte 173-177, 1 Tab.
Ergebnlsse
der Aufgabenerfiillung
des Ressorts des
Slowaklschen
Amtes hlr Geodasle und Kartographie
lm 7. Fiinfjahrplan.
Beitrag der wlssenschaftlichtechnischen Entwlcklung
und des sozlalistlschen
Wettbewerbes bel Vergrtisserung
der Ertrage und Mlnderung
der Ko,sten. t)rhehung
der Wlrkung der Leltung und
Effektlvltiit
der Tiitlgkelten.
ErfiiIlung der Aufgaben
der Internatlonalen
Zusammenarbelt.
Erhtihung
der
Quallflkatlon.
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Geodetický a karvagraf!cký
obzor, 32, 1986, Nr. 7,
Selte 177-181, 2 Abb., 2 Tab., Lit. 4
Geschlchte
und Entwlcklung
der Re,chentechnlk
lm
geodiitischen
Dienst auf Kuba und Schaffung elnes Rechenzentrums
(CAC). Mltarbeit de'r geodlitlschen Dlenste der ČSSR und Kuba am Geblet der Rechentechnlk
lm Berelch der Automatlon der Katastralarbelten
und
Ihre welteren Perspektlven.
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Methode der Kollokation mit Dilfe des Apparates der
linearen Operatoren und Ihre Appllkation ln der Astrod·ynamik
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 7,
Seite 181-185, 5 Abb., Lit. 7
Ableilung der Kollokationmethode
mil Nutzung der
Theorle der allgemeinen
Losung elnes lokalen ge'odiHischen Netzes mil Hilfe von IInearen Operatoren.
Entwurf der AppllkaUon dleser Methode in jer Astrodynamik Lagebestlmmung
des ErdsateHllen.

Le ressort du Bureau SIovllque de Géodésie et Cartogr.ltphie a réalisé avee sueees les eonelusions du XVle
Congres du Parti Communiste Tehéeoslovaque
alnsl
que lestaehes
émanant du 7e plan qulnquennal
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No 7,
pages 173-177, 1 planche
Résultats obtenus par le ressort du Bureau Slovaque de
Géodésle et Cartographle
dans l'accompllssement
des
tíiehes du 7e plan qulnquennal. Apport de l'évolution
sclentiflco-technlque
et émulation sociallste pour l'augmentation des rendements et ľabalssement
des dépenses. L'augmentation
de l'ef.ficacllé de la gestion et
efficacité des activllés. Accomplissement des tíiches de
la coopératlon lnternationale.
Relěvement de la quallflcatlon.
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The Branch of Slovak Office for Geodesy and Cartography Successflllly Fulfllled Conclusions of the XVlth
Congress of CCP in 7 th Five-Year Plan
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 7,
pp. 173-177, 1 tab.
Results of fulfilllng the tasks of the branch of Slovak
Office for Ge,odesy and Cartography ln the 7 th flve-year plan. Contributlon
of sclentific-technlcal
development and soclallst
competition
wlth lncreaslng
outputs and decreasing
costs. Ralslng the efflclency
of management and effecllveness
of activltles. Fulf!lIIng tasks .of lnternatlonal
collaboration.
Improvement
of qualiflcation.

Développement de la teehnlque
ee Géodéslqne de Cnba

de ealeul dans le Servl-

Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No 7,
pages 177-181, 2 illustratlons,
2 planches, 4 blbllographles
Historie et évolutlon de la technlque de cal cul dans le
Service Géo.désique de Cuba et formation d'un Centre
de Calcul (CAC). Goopérallon des servlce géodésiques
de Tchécoslovaqule
et de Cuba, dans le domalne de
la technlque de calcul dans le sectuer ďautomation
des travaux de cadastre et perspeclives sulvantes.
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Technlque

ln Cu-

Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, ND. 7,
PP. 177-181, 2 flg., 2 tab., 4 rel.
HIstory and develo.pment of the computational
technique in Cuban geodetlc service and creating the computlngcentre
.(CAC). Collaboratlon
of Czechoslovak
and Cuban geodetic services ln the sphere of computatlonal technlque in the sectlon of automatlDn of cadastral work and lts further perspectlves.
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Method of Collocation Uslng LiJlear Operators
Appliea1ion in Astrodynamics

and Us

Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, ND. 7,
pp. 181-185, 5 fig., 7 rel.
De,rlvlng the collocation method wlth use of the theory of general solution of the local geodetic network
by means of !inear operators. An .outline of the appl\cation of this method in astrodynamlcs
for deteI"lI1Inlng the positlon oH the Earth's artlflclal sateHite.

Méthode de eolloeatlon li l'aide ďapparell ďopérateurs
linéalres M son applieatlon dans 1a dynamlque astronomlque
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No 7,
pages 181-185, 5 illustrations, 7 blbllographles
Déductlon de la méthode de collocatlon avee utillsation de la théorie de solutlon générale du réseau géodéstque local A I'atde ďopérateurs
llnéalres. Esquisse
ďapplicatlon
de celte méthode
dans la dynamtque
astronomlque
pour la détermlnation
de la sltuation
d'un satelllte artlflclel de la Terre.
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Rezort Slovenského úradu geodézie
a kartografie úspešne splnil
závery XVI. zjazdu KSČ a úlohy
7. paťročnice
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Ing. Daniel Lenko,
námestník predsedu
Slovenského úradu geodézie
a kartografie

Vychéi.dzajúc zo zásady neoddelitefnej
jednoty politického a hospodárskeho
vedenia, osvedčenej praxou a v socialistickej
spoločnosti samozrejmou,
záv1ery XVI. zj,azdu KSČ konaného v roku 1981 boli
v tom istom roku na Slovenskom úrade geodézie a
kartogrlafie
(SÚGK) rozpracované
na podmienky
rezortu a formulované do "Hlavných úloh SÚGK po
XVI. zjazde KSČ". Tento dokument
bol základnou
politickou
a hospodiírskou
smernicou,
splnením
ktorej pracovníci rezortu SÚGK prispeli svojím dielom k plneniu hospodárskej
politiky strany. Na podporu zámerov tejto základnej
smernice boli spracované aj ďalšie dckumenty,
ako napr. Súbor opatreni na zdokonalenie
sústavy plánovitého riadenia
nártodného
hospodárstva
v podmienkach
rezortu
SÚGK, Spoločné úlohy SÚGK a Slovenského výboru
Odborového zvazu (SVOZ] pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva
a zahraničného
obchodu, Program hospodárnosti
v 7. paťročnici, Program racionalizacie práce a mzdových sústav a ďalšie, komplex ktorých sledoval spoločný cief - dosledne a
dostojne splnH závery XVI. zjazdu KSC a plán 7.
plHročnice v podmienkach
rezortu SÚGK. Výsledky
ukázali, že tento zámer sa v plnom rozsahu dosiahol.

Základnou úlohou v 7. paťročnici bolo splniť príkaz
uznesenia vlády SSR č. 134/1971, t. j. do roku 1985
dobudovať mapový fond vefkej mierky na ploche
13788 km2• Ú~oha bola prekročená
a naviac rozpracovanosťou na ploche 201)0 km2 5a vytvorili predpoklady pre nerušené pokračovanie
v práci aj v 8.
pil.ťrocnici. Polovica celého rozsahu se týkala Stredoslovenského
kraj a, kde bol nekvalitný
alebo nijaký rnapovélný fond vo v1efkej mierke. Zložitosť zlabezpecenia tejto úlohy, ktorá prebiehala počas piateL šiestej a siedrnej paťročnice a vynaložilo 5a na
ňu 567 mili6nov Kčs, spočívala v tom, ž,e bolo potrebné preškolit pracovníkov z iných odborností, zabezpečovať nadvaznosť mapovania na evidenciu nehnutefností
(EN), využívať leteckú
fotogrametriu
a prekonávať
časové oneskorenie
pri dodávaní leteckých snímok a organizačne
zvládnuť práce na
vefkých lokalitách
s nedostatočnou
motorizáciou.
Preto bola potrebná výpomoc v Stredoslovenskom
kraji z podnikov Geodézia Bratislava, Geodézia PreŠOV 1. na určitý
druh práce prechodne
aj pomoc
podnikov rezortu č<eského úřadu geodetického
a
kartografického.
Kladom bolo plné využívanie automatizácie tak na podnikoch Geodézia ako aj vo výpočtovom stredisku Geodetického ústavu, n. p., Bra-

tislava. V priebehu troch paťročníc sa obnovil mapový fond vo vefkej mierke na ploche 28,3 % územia SSR.
Na úseku EN sa zabezpečilo ďalšie skvalitňovanie
a priblížell1ie sa k súhlasnému
stavu v evidencii so
stavmn v prírode. Napomáhajú
tomu aj geometrické plány. Ich vyhotovovanie
je v záujme socialistických organizácií
aj v záujme občanov, pričom
préive objednávky občanov sú pož,adované na urýchlené vyhotoveni1e, najma keď sú potrebné pre by tovú výstavbu. Na základe osobitných opatrení zo strany SÚGK sa podarilo podstatne znížif počet nevybavených geometrických
plánov a skraoovat lehoty vybavenia. Kým v roku 1981 bolo vyhotovené 27315
geometrick§'ch
plánov, z toho 20200 pre obyvatefstvo, l1apr. v roku 1984 už bolo vyhotovených 42762
plánov, z toho 34041 pre obyvatefstvo. Kým koncom
roku 1981 zostalo nevybavených
21725 objednávok,
koncom roku 1985 bol zostatok 11 704. Za 7. pafročnicu bolo vyhotovených
170 659 geometrických
plánov, v tom 130389 pre občanovo
vývlO<j vybavených
a nevybavených
objednávok
v jednotlivých rokoch 7. paťročnice je v tabufke l.
Pri komplexnej
údržbe EN vykonávanej
v paťroénom cykle spolu v 3200 katastrálnych
územiach
(KÚ] 5a zisfuje neúmerne vysoký počet nepovolených zmien druhov pozemkov, napríklad len k 1. l.
1985 zastalo neriešených
viac ako 56000 prípadov,
ktoré sa nemožu premietnuť v operáte EN, kým nie
sú príslušné rozhodnutia
orgánov ochrany podneho
fondu, ktorým Sla zistené prípady oznamujú. V záujme pomoci pri ochrane podneho fondu sa evidujú
tiež pozemky dočasne odiiaté pofnohospodárskej
výrobe, pozemky dočasne neobrábané ale aj pozemky určené na náhradnú
rekuHiváciu
a sledujú sa
termíny ich návratu na pofnohospodárske
využívanie.
Nie celkom uspokojivé výsledky sa dosiahli pri
zapisovaní
v EN ešte nevyznačených
právnych
vzťahov, aj keď sa plánovaný počet obcí prekročil
(vyšetrovanie
sa vykonalo v 729 KÚ). Dovodom je
skutočnosť, že občania
nemažu
preukázat
vlastníctvo aj keď sú užívatefmi
nehnutefll1ostí,
ale
nie je to ich vinou. Napríklad
sú prípady majetkoprávne
neusporiadaných
parcelácH
na individuálnu
bytovú výstavbu
občanov, čo sa dotýka cca 3,1 tisíc parciel, ďillej neusporiadané
právne vztahy k nehnuternostiam,
kde v dosledku zmeny konfigurácie
povodných parciel sa nedá vyhotoviť identifikácia
- dotýka sa cca 17,2 tisíc parciel,
vlastníci nemožu z rOznych dovodov deklarovať svoje vlastníc.ke právo v prípadoch cca 22,1 tisíc parciel,
nezapísané
novostavby občanov u 5,1 tisíc parciel,
socialistické
organizácie
nemožu preukázať
vlastllíctvo k 4,9 tisíc parcelám. Z týchto a ďalších dovo-
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Počet ohjednávok
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-----

k

I

1. 1. 1982

i
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---,---.

Nevybavených

I

.

1. 1. 1983

30808
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I

1. 1. 1984

I

32968

I

20073

I
I
I

1. 1. 1985

I

42762
14576

1. 1. 1986

36806

I

11 704

dav sa podarilo založit listy vlastníctva po vyšetrotvorili 25 titulov turistických máp, z toho viaceré
'laní v obci len na 60-70 % počtu parciel, čo sa
inovované, 18 tltulov orientačných máp, 15 titulov
v určitých prípadoch kvalifikovalo ako neefektívna
,automáp a autoatla.sov, vrátane Autoatlaslt Európy,
činnost K 1. 1. 1986 je založené 1408,3 tisíc listov
13 titulov kultúrno-poznávacích
máp a 5 titulov revlastlllíctva z počtu 2559,1 tisíc parciel v zastavalIéfnych mcí.p. Rozpracovaný je Etnogr1afický atlas
ných územiach SSR. Na zlepšenie situácie sa už v roSSR, knižné vydanie orientačnej mapy Bratislavy a
ku 1986 hfadajú v spolupráci s Ministerstvom spraďalšie tituly.
vodllvosti SSR cesty a formy usporiadania vlastníckych vztahav tak, aby sa získali jednoznačné právne
3. Podiel vedecko-technického rozvoja a socialislistiny pre zápisy vlastníctva v rámci EN.
tického stíťažeoia na plnení úloh
V 7. ptHročnicl bol subsystém EN založený na poVýznamným zdrojom rastu produktivity práce a príčitači EC 1033 s údajllJi celej SSR. Vykonáva sa
nosom pri plnení úloh je vedecko-technický rozvoj,
priebežná aktualizácia a ročlllá sumarizácia údajov
socialistické SÚlaženle a závazkové hnutie. V 7. paťEN sa robí výlučne automatizovane. Úzka spolupráročnici sa podstatne skvalitnHo plánovanie výskumca je pri poskytovaní údajov EN pre budovanie inných úloh najma v tom smere, že výskumné úlohy sa
formačných sústav l1árodných výborov (NV], mestv podstate riešia na objednávku hospodárskych 01'ských informaéných sústav a pod. K urýchlenému
ganizácií, pričom sa organizácie zavazujú realizoposkytovaniu výpisov z operátov JEN pre občanov
'lať výsledky výskumu, ČO sa tiež plánuje v rámci
sa úspešne rozvíja využívanie mikrofilmovej techplánu
komplexnej
socialistickej
racionalizácie
niky. Pri vyhotovovaní kópií máp sa osvedčil vefko~
IKSR).
Kladom
je
tiež
postoj
riešitefov,
ktorí sa
formátový prístroj sovietskej výroby ER 620 K3.
zavá~ujú,
a
skutočne
aj
závazky
plnia,
pri
zavádziaPodla plánu sa plnili úlohy pri modernizácH a
ní výsledkov výskumu do vý:robnej praxe. Orientáúdl'Žbe geodetických základov polohových aj výškocia VýSkUlllU na problematiku
žiadanú
praxou,
vých, pričOlll sa uprednosňovali, tak ako aj pri maovplyvňuje
tak
objem
výkonov
ako
aj
relatívnu
povaní, lokality pre výstavbu energetických
diel
lisporu vlastných náklad ov. V 7. paťročnici nárast
[Mochovce, Kecerovce], 4. vetve tranzitného plynoobjemu upravených vlastných výkon;)v bol realizávodu, di.afníc, mostov cez vefké vodné toky apod.
cIou technIckého rozvoja pokrytý na 64,6 % a vyMeranie sa vykonalo na podkopanom území Nováky
soko
prekrůčil plánovaný podie!. Prínosy vyplývali
- Handlová - Cigef za účelom sledovania technogénnych pohybov a v oblastiach ochrany his1Jo- najma z vačšej aplikácie automatizácie, zo zefektívnenia technologických p,~'>tupov, z hospodárnejšierický·ch a kultúrnych pamiatok [Kremnica, Bardeho využívanIa materiálov, z efektívneho využívania
jov, Hrad v Br.atislave).
základných p:rostri8dkov a z úspory pracovníkovo
Modernizovala sa Československá gravimetrická
Prínosy sa j;llánov,ali a vyhodnocovali v rámci plánu
sieť, pričom sa meranie prednostne vykonávalo na
KSR.
lokalitách jadrových elektrární
(JE), ale realizoRealizačné výstupy rezortného plánu technického
vala sa aj spolupráca s MťR pri budovaní Jednotrozvoj a majú nehmotný charakter a sú zame:rané
nej gr.avimetrickej siete na území ČSSR a M-CR.
najmu na zavádzanie automatizácie a elektronizáV mapovaní sa uprednostňovali požiadavky z recic do hlavných činností rezortu a tomu odpovedazortu energetiky a pornohospodárstva.
Vyhotovovali sa technické mapy miest Bratislavy, Prešova, Ko- júcicl1 technológií. Preto aj najvačšie prínosy z výskumných úloh sa dosiahli v oblasti automatizova5íc, Žiliny, Banskej Bystrice, Michaloviec a vykonáného spracovania písom!lého operátu EN na re2Jotvali sa práce pre pamiatkovú dokumentáciu.
nom výpočtovom systéme EC 1033. Všetky výsledSplnili sa úlohy aj pri spraCiovaní a vydávaní karky riešenia sa bezprostredne po modelovom overení
tografiCikých diel pre sociaHstické organizácie aj
realizovali '10 výrobnej praxi, pričom napríklad zo
pre skoly a verejnosf. Badatefný bol nárast pri vyštyroch
racionalizačných
,akcií sledovaných
za
dá'llaní máp velkých mierok: kým v roku 1981 bolo
ostatné tri roky bola hodnota prínosll takmer 6 mivydané len 547 mapových listov, v roku 1985 dosialiónov Kčs a naviac sa skvalitnil a rozšfril obsah
hol ic~. počet trojnásobok
Napríklad pri Základnej
písomného ope,rátu EN. V automatizácH ekonomicmape CSSR 1:10000 bolo vydané 1312 listov z celkých agend sa rutinne vykonávajú na výpočtovom
kového počtu 2786 listov úZlemia SSR, zostávajúci
systéme EC 1033 agendy ako sú mzdy, predmety
počet mapových listov sa vydá v roku 1986. Od roku
postupnej spotreJby, základné prostriedky, materiál1982 začala obnova tejto mapy najma v oblasttach
no-technické
zabezpečenie, účtovníctvo, výsledné
mestských aglomel'ácií
kalkulácie
a
údaje
plánu a rozpočtu.
Z edičnej činnosti podniku Slovenská k,artografia
Pozoruhodný
je
celospoločenský
prínos z výskum(SK) to bolo vydtlllle 34 titul ov altasov pre školy,
nej úlohy pri sledovaní priestorovej polohy geode55 nástenných máp, 9 druhov iných učebných potických bodov v oblasti ach JE, pričom sa získavajú
Imicok - (;elkom 98 vydaní. Mapy pre verejnosť
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kvantitatívne
charakteristiky
recentnej horizontálllej a vertikálnej dynamiky lokalít JE. Podfa výpočtov
generalneho
projektanta
výstavby JE ČSSR, predstavuje e,konomický prínos ročne čiastku 12 miliónov Kčs na 100 MW elektrického výkonu.
Nezanedhatefný
bol tiež prínos zo zlepšovacích
návrhov (ZN). V priebehu paťročnice bolo v rezorte
pod,aných 847 ZN a spoločenský prospech z ich využívania dosiahol takmer 9,4 milióna Kčs, pričom
vysoko prekročil plánovanú sumu. Viaceré ZN boli
v oblasti automatizácie a tie aj priniesli najvyšší prínos, napr. w ZN "Predspracovanie
vstupných údajov do systému MAPA/OS pomocou SPU 800" bol
prínos 235 tisíc Kčs.
Z ďalších racionalizačných
akcií sa najvyššie príllIosy dosiahli v oblasti využívania elektronických
dialk'omerov pri meraní bodových polí a mapovaní.
V priebehu 7. pliťročnice bolo viac významných
výročí, na počesť ktorých pracovníci rezortu prijímali a plnili hodnotné individuálne aj kolektívne závazky. Boli to napríklad: XVI. zjazd KSČ, 40. výročie SNP, 30. výročie vzniku rezortu geodézie a kartografie, 40. výročie oslobodenia Československa,
príprav:a XVII. zjazdu KSČ a iné. Tradične l'ozvinuté
socialistické súťaženie o Červenú zástavu predsedu
SÚGK v Predsedníctva SVOZ pracovníkov štátnych
orgánov, peňažníctva
a zahraničného
obchodu :a
Čestné uznanie, boli každoročne zárukou, že organizácie splnia uložené plány. Veď prínlos z iniciatívy p!racujú~ich na plnenie objemu upravených vl'astných výkonov predstavoval 27,741 miliónov Kčs a
na znižovaní celkových nákladov 9,74 miliónov Kčs.
Pravda, socialistické závazky pracujúcich boli orientované aj na ďalšie oblasti, ako je napr. rozširovlanie a pre1l1bovanie činnosti brigád socialistickej
práce (BSP 1. Ku koncu p1iťročnice bolo v súťaži
o názov BSP 17 kolektivov s počtom 288 členov a
nositel'mi názvu BSP je 136 kolektívov s počtom
2183 pracovníkovo V p1i.ťročnici pracovalo 117 podnikových a nad podnikových komplexných racionalizačných brigád. Llalšie závazky smerovali na prehfbenie Saratovského hnuti a práca bez chýb a 1:vovského systému 'komplexného
riadell1ia akosti
všetkej práce, na plnenie volebných programov národného frontu, na skvalitňovanie služieb obyvatefstvu, na rozširovanie technickej pomoci NV, na využívanie a šetrenie základných
prostriedkov,
na
realizovanie úloh vedecko-technického
rozvoja, na
prehlbovanie spolupráce s organizáciami na úrovni
okresu a na iné činnosti.

Zvyšovanie účinnosti riadenia v 7. paťročnici sa zabezpečovalo najma splnením úloh, ktoré vyplývali
zo Súboru opalrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia náJrodného hospodárstva v podmienkach SÚGK. V organizáciách sa dobudovala vnútropodniková štrukttira, prijali sa základné pravidlá
usmerňujúce prehíbenie metód vnútropodnikového
i podnikového charakteru, spracov1ané boli dlhodobé komplexné programy rozvoja organizácií aj rozvoja rezortu, zdokonalilo sa vnútropodnikové
plánovanie, vypracovali sa normatívy hmotnej stimulá-

cie, aktualizovah sa normy spotreby času a viaceré
tec hnickohospodárske
IlJormy.
R,ealizácia uvedených a ďalších opatrení podstatnou mierou prispela k tomu, že sa úlohy plánu 7.
paťročnice rovnomerne plnili v jednotlivých 1'0koch a dosiahli sa celkove dobré výsledky v plnení
ekonomických ukazovatefov. NapríklHd plán objemu upravených výkonov bol prekročený o 2 % a
dosiahol viac ako miliardu 197 miliónov Kčs, pričom podi,el celkových nákladov na 1 Kčs upravených výkonov v roku 1985 bol 70,86 halierov, čo je
nižšie než priemer za celú pafročnicu.
Priemerná
mesačná mzda stúpla v piiťročnici
v hospodárskych organizáciách o 6,5 0/t). avŠ'ak produktivita práce počítaná z upravených vl,astných
vý~onov [DVVl vzrástla až o 39,8 %, ČO poukazuje
na pomerne vel'kú naoatosť. Nárast priemernej mzdy
umožiíovalo tiež prijímanie ústretového plánu, pretože priiatím ústretového plánu vo výške 13,96 miliónov Kčs DVV organiz:'ície získali mzdové prostriedkv vo výške 5.37 miliónov Kčs. Najvvšší objem,
a to 4,72 milióna Kčs UVV přijala Geodézia, n. p.,
Bratislava. PracuJúci v podnikoch rýchlo pochopili,
že prijímaním ústretového plánu ffilajú jedinú možnosť rozširovať si zdroje mzdových prostriedkov.
Preto z roka na rok stúpali hodnoty ústretových
plánov: napr. v roku 1981 výška ústretového plánu
za celý rezort bola len 739 tisíc Kčs, ale v roku 1985
už 4,7 milióna Kčs. Takto si hospodárske organizácie vytvorili priJaznivé podmienky pre prechod na
I. etapu zvyšovania ekonomick,ej účinnosti mzdových sústav. na ktoní postupne do roku 1985 prešli
všetky podniky.
K spravodlivému
odmeňovaniu podla výsledkov
práce prisuela tiež skutočnlosť. že ku koncu piiťročnice už 92 % vvrobnýC'h pracovník ov rezortu
pracuje podl'a výkonových noriem, uplatňuje sa zaintHresovanosť na prekračovaní noriem, ale aj zainte1resovanosť na dosahovanei kvalite. Počas piiťročnice bol a stúpajúca tendencia v kvalite: kým
v roku 1981 bol vriemerný stupeň kvality 1.7 a priemerné bodové hodnotenie 5.8. na konci pafročnice
sa dosiahol s~upei'i 1,3 a hodnotenie 6.9 posudzované podfa kritérií hodnotenia kvality vydaných SÚGK
roku 1981. V organi7.áciách sa rozširoval počet pracovníkav zapoiených do Saratovského hnutia. napríklad v n D. Geodézia Prešov je to tftkmer 5n O/n
pracovníkovo SÚ však ai prípady, kedv lepšou znalosfou predpisov, dodržtavaním technologickei disciplínv. zv'íšením samokontrolv. sú ešte miesta na
zl€pšenie kvalitv. Skvalitnenie ie žiadúce najma uri
záoise vlastníckvch
vzťahov k nehnutel'nostiam.
v identifikácii parcip.l. v miestnom vvšetrovaní a
111'l. ďalš'ch
úsekorh EN, ni nlRnripl<;:tomu. že prÁcp.
sú sťažené nevhodným mapovým fondom, prípadne
nedostatočnými východiskovými listinamI.
Prekročené
boli
ukazovatele
tvorby
zisku
o 8.22 % alm aj odvody do štátneho rozpočtu, a to
pri dodržaní vsetkých závazných limitov, napr. na
úseku autoprevádzky,
komplexných nákladov DIa
cestovné a ostatné služby nemateriálovej
povahy,
pri znížení počtu pracovníkav na úseku riadenia a
správy, pri znížení neproduktívnych
nákladov. Po-
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pri uvedenom zostáva nepriaznivou skutočnosťou,
že znižením motorového parku o 17 vozidiel sa vytvorili neprlaznivé podmienky pre 8. paťročnicu, pretože bez technologických
vozidiel sa pri prácach
v teréne produktIvita
práce zvyšovať nedá. Žiaf,
v 7. pafročnici sa nepodarilo vytvoriť podmienky ani
pre jednoduchú reprodukciu základných prost1riedkov. Rezort získal nové investície v celkov-ej hodnote 66,5 mili6na Kčs, čo však bolo až o 46,3 mili6na
korún menej ako v 6. paťročnici, takže hmotný majetok rezortu oproti roku 1976 stúpol v roku 1981
o 57,8 %, avšak ku koneu 7. piifročnice len 'O 12,2 %
oproti s1avu roku 1981. Len čiasůočne sa podarilo
obnoviť park tlačových strojov v SK, 'kým nedostatok
devízových
prostriedkov
neumožnil v žiadúcom
počte zakúpiť výkonné diafkomery pre práce v teréne. V oblasti stavebných investícií sa popri drobných akciách skončila len výstavba budovy v Llptovskom Mikuláši.

7 v Alžírsku, 2 v Iraku, 2 v ZSSR a viacerí sú v prípr,ave, pričom je vačší záujem o účasť v tímovej práci, kedy nie sú potrebné u všetkých účastníkov znalosti reči štátov, kde by práce prebiehali.
Aj v 7. patročnici sa zabezpečoval vývoz kartografických
diel prostredníctvom
podniku zahraničného obchodu Slovart. Na export išlo spolu 12
titulov z toho 8 nového vydania. Trvalý záujem je
o vývoz reliéfnych máp.

Pracovníci s vyššou kvalifikáciou odovzdávajú aj
prácu vyššej odbornosti a vyššej kvality. Preto je
prvoradým záujmom SÚGK a organizácií dbať o odborný a politický rast pracovníkovo Na ten účel sa
podporovali r6zne formy zvyšovania kvalifácte.
Darí sa plnit dlhodOlbý výhrad dosiahnut do roku
1990 zámer, aby v každej organizácii p.racovali 2-3
odborníci s vedeckou hodnosťou, pretože ku koncu
7. parročnice v rezorte je 1 DrSc. a 15 CSc. a va výchove na vedeckú činnost je ďalších 16 pracovníkov. Kvalifikačná štruktúra pracovníkov rezortu j-e
V priebehu 7. patročnice sa zintenzívňovala medziv súčasnosti vyhovujúca na zvládnutie úloh. Vysonárodná spolupráca a pomoc rozvojovým krajinám.
koškolské vzdelanie má 21,5 % z počtu pracovníPlnili sa predovšelkým úlohy, ktoré vyplynuli pre
kov, úplné stredné odborné vzdelanie má 42,4 %,
geodetickú službu (GS) ČSSR z konferencií geodeúplné všeobecné vzdelante 7,4 % a iné vzdeIanie
tických sluzieb socialistických štátov (GSSŠ J.
28,7 %. V rezorte pracuje 53 % žten. Na zvyšov.anie
Organizácie rezortu SÚGK majú na ich plnení
odbornej a politickej kvalifikácie pracovníkov 01'priffileraný podiel. Je to predovšetkým v oblasti autoganizácií sa vyuzívajú rozne formy: štúdium popri
matizácie ako aj koncepcie tvorby banky údajov
zamestnaní na vysokých a stredný-ch odborných
automatizovaného
informačného systému geodézie
školách v 7. patročnlci absolvovalo 120 pracovníkov,
a kartografie (AIS GaKJ a princípy programového
postgraduálne štúdtum na vysokých školách IéIbsolvý~obného a právneho zabezpečenia
jej činností,
vovalo 81 pracovníkova
VUML absolvovalo 109 prasystém riadenia bázy údajov Integrated Database
covníkov. K zvyšovaniu odbornosti prispelo aj OdManagement System (IDMS), tvor ba základného inborové stredisko vzdelávania pracujúcich LTiadené
formačného
systému
topogr,aficko-geodetických
va Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Braúdajov s priamym prístupom k údajom, tvorba terprednášky,
inštruktáže
a kurzy
minologického výkladového s'lovníka z oblasti AIS tislave,ktorého
ročne absolvuje p,riemerne okolo 350 pracovníkovo
GaK, tvorba zostavitefských originálov časti Atlasu
Rozširovaniu odbornosti prispeli aj semináre, konRVHP, Autoatlasu eur6pskych socialistických
štáferencie, inštruktáže a pod., organizovHné Geodetav, práce na obnove pre 2. vydanie Mapy sveta
ticko-kartografickou
spoločnosťou
ČSVTS ale aj
v mierke 1:2500 000, automatizácia
kartograficúčasť na rozličných formách vnútropodnikového
kých diel v malých mierkach. vyrovnanie v€fmi
presnej nivelačnej siete europských soci.alistických
vzdelávania.
Počas 7. pátrocnice nastúpilo do rezortných orgaštátov, súborné vyrovnanie absolútnych rýchlostí
nizácií celkom 746 absolventov škol, z toho 221
recentn:ých vertlkálnych
pohybov zemskej kory
z vysokých šk:3l. Ich adaptačnému procesu v pod(RVPZKJ na území eur6pskych socialistických štámienkach praxe sa venuje zvýšená pozornost: spratov, zostavenie národnej mápy RVPZK, ako podklad
covávajú a realizujú sa zácvikové plány, uplatňuje
pre zostavenie súbornej !mapy RVZPK na území evsa patronátna činnosť starších pracovníkov a pod.
ropských socialistických štátov, súborné vyrovnanie
Spoluúča;;ťou vedeni a organizácií a spoločenských
absolútnych rýchlostí RVPZK v Karpatskio-balkánskeJ oblasti [KBO) a zostavenie mapy RVPZKv KBO, organizácií sa vytvcÍrajú podmieruky pre stabilný
ale aj zostavitefsko-redakčné
práce a vydanie 13 pracovný pomm', a to najma lorganizovaním záujmových spoločenských
podujatí, medzi ktoré patria
jazyčného terminologického
slovníka inžinierskej
športClvé hry a sútaže, brannošportové
cvičenia a
geodézie pre potrebu zúčastnených GSSŠ.
súťaženia, umoznenie pobytu v rekreačných zariaÚspešne sa rozvíjala dvojstranná spoluprác:a na
denÍJach podnikov, poskytov1aním príspHvkov na
bázi reciprocity s GS BDR, MťR a peR, spolupráca
iných formách ťiekreácie vrátane rekreácie v zakartografov GS ZSSR a SK, spolupráca vietnamských
zariadení
kartografov a SK napr. pri spracovaní Atlasu VSR, hraničí. V prevádzke je 11 rekreačných
podnikov a takmer každá organizácia uplatňuje výAtlasu mesta Hano) a pod.
Významná pomoc sa poskytla 'odborníkom z Ku- mennú zahraničnú rekreáciu.
Už len v Nitre, Košiciach a Humennom sú nevyhoby, Vietnamu, Eliópie, PLR, ktorí v počte 24 absolvovali stážové pobyty v organizáciách rezortu SÚGK. vujúce pracovné priestory a aj tieto budú vyriešené
v 8.a 9. piitročnici. Ostatné pracoviská majú vhodAktívnu pomoc poskytovali ku koncu paťročnice
né prostredie a plánovite sa ešte vylepšujú. Orga4 odborníci na Kube, 1 v Nikaragui, 1 v Tunise,
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nizujú sa zdravotně prehHadky, znížil sa počet rizikových pracovísk a v súč,asnosti siÚlen 2 z dovodu
hlučnosti a rádioal,tívneho
žiariča. Zvýšil sa počet
stravujúcich v závodných zariadeniach a vo verejných stravovacích
zariadeniach,
ktmé navštevuje
až 63,4 % počtu pracovníkovo Niektoré org.anizácfe
dodávajú teplů stravu aj pracovníkom v teréne.
V priebehu p1l.fročnice sa poskytlo 91 družstevno-stabilizačných bytov, čo však nepokrylo celú potrebu.
Bohaté svojou nápHíou sú kolektívne zmluvy, ktoré
sa každoroene podpisujú a plnenie ktorých má svoj
vplyv na to. aby sa pracovníci v organizáciách
rezortu SÚGK mohli plne sebarealizovaf.

V prieberu 7. piifročnice organizácie rezortu SÚGK
upevnili svoju organizačnú štruktúru,
zdokonalili

obzor
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metódu vnútropodnikového
aj podnikového chozrasčotu, prehíbili vnútropodnikové plánovanie, dosiahli zvýšenie účasti pracujúcich na riadení, vo vefkom
počte zainteresovali pracovníkov na socialistickom
súťažení a závazkovorn hnutí, na zvyšoV'aní kvality
a dosahovaní vysokej efektívnosti nielen vo výrobnom pr:ocese, ale v celej činnosti. O tom presvedčivo 1I0voria údaj·e o plllení kvantitatívnych aj kvalitativnych ukazovatefov plánu. Správnosť výsledkov a úrovne riadenia pctvrdzujú tiež výsledky kontrolnej činnosti, účinnosť ktorej sa tiež Kvalitatívne
zlepšila vo všetkých oblastiach.
Znižovaním náročnosti a raciaonalizačných
administratívnych
prác, zvýšením
automatizovaného
spracovania agend a činností, sa prešlo na vyšší stupeň riadenia a vytvorili sa tak dobré predpoklady
pre plnenie úloh v 8. p1l.fročnici.
Do redakcie došlo: 29. -.1.HI86

Rozvoj výpočetní techniky
V geodetické službě na Kubě

Ing. Zdeněk Plachý,
Geodézie, n. p., Praha

Výpočetní technika, automatizace a samocmné počítače to jsou slova, která ~aždého z nás doprovází
každodenně a není potřeba zdflrazňovat jejich význam pro rozvoj jednotlivých
odvětví národního
hospodářství socialistického
státu. Tak jako se postupně začalo v posledním čtvrtstoletí používat samočinných ~ítačů
v resortu naší geodetické služby, dochází v poslední době k zavádění výpočetní
techniky také v resortu Kubánského institutu geodézie a kartografie (Instituto Cubano de Geodesia y
Cartografia, dále ICGC), jež vrcholí založením resortního výpočetního střediska (Centro de Automatización y Cálculos, dále CAC) vybaveného středním
samočinným počítHčem EC 1035 řady JSEP 2.
Tento článek navazuje na články našeho časopisu
stručnou historií, vývojem a využitím výpočetní techniky v ICGC během
posledního desetiletí počínaje kooperačními výpočty
až po vybudování CAC a jednak zaměřením na československo-kubánskou
spolupráci v oblasti automatizace katastrálních
výpočtů.
[1] a [2] a zabývá se jednak

zpracováv,at první úlohy pro geodetické podniky.
Úlohy se zpracovávají programy, které vytvořili dva
až tři pracovníci výpočetní skupiny geodetického
podniku v Havaně iEmpresa Occidental), kteří byli
proškoleni na programátory
v jazyce FORTRAN
popř. COBOL. Tvorba těchto programů byla ovlivněna programátorskou
nezkušeností
nových program<í.torů, a proto byly programy často upravovány
se zabudováním nových poznatků, které byly získány hlavně od našich nebo sovětských poradců, kteří sice nebyli odborníky v oboru výpočetní techniky, ale měli zkušenosti s prováděním podobných
výpočtů ve své vlasti. Další důležité poznatky a
zkušenosti čerpali noví programátoři
při řízení
zpracování výpočtů přímo u samočinného počítače,
kde mohli přímo posuzovat vhodnost některých
svých algoritmů a postupů. Nejvíce zkušeností získali tit'o začínající matematici - analytici a programútoři na dlouhodobých zahraničních
stážích ve
výpočetních střediscích geodetických služeb v ČSSR
a SSSR, kde měli možnost prostudovat zdrojové moduly programu vytypovaných úloh, které byly 'obdobné jejich domácímu zpracování.
V u.vedeném období vznikly hlavně tyto programy:

První kroky k využití výpočetní techniky v resortu
ICGC byly podniknuty na počátku druhé poloviny
sedmdesátých let, kdy se ve výpočetních střediscích
různých kooperujících podniků a institutů začínají

k výpočtu vyměr v mapovém listu z odsunutých
nebo di{;italizovélných souřadnic při tvorbě kifltastru,
k vyhotovení písemné dokumentace katastru,
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k výpočtu analytické aerotriangulace,
jíž se určovaly vlícovací body k vyhodnocení snímků pro
topografické mapy,
k vyrovnáni různých geodetických sítí pro potřeby vyšší geodézie.
Využívané počítače k zpracování těchto úloh byly
všech možných typú počínaje děrnoštítkovými linkami IBM, přes starší francouzské a americké střední počítače druhé generace až po nejmodernější samočinné počítače třetí generace řady JSEP 1 jako
např. EC 1020 sovětské výroby z Minsku a EC 1040
z produkce firmy ROBOTRON v NDR.
Na zá'kladě plánu na pětileté období 1981-1985
a v souladu s rostoucími požadavky na automatizov,ané zpracování úloh v oblastech katastru, geodézie, geofyziky, fotogrammetrie,
kartografie a ekonomiky bylo představiteli ICGC rozhodnuto, že resort bude vybaven samočinným počítačem EC 1035
sovětské výroby a tím bude dán základ k vzniku
CAC. Bylo vyřešeno i umístění CAC, a to v nové budově podniku v Havaně ve čtvrti Nuevo Vedado,
kde bylo třeba vybudovat sál počítače a potřebné
místnosti pro personál celého CAC. Vedení ICGC
rozhodlo, že základ personálního obsazení CAC budou tvořit pr,acovnfci výpočetní skupiny podniku
v Havaně, kteří budou postupně doplněni přeřazením pracovníků z rilzných útvarů resortu a náborem
nových pracovníkú z jiných podniků anebo přímo
ze škol.
Behem let 1981-1983 probíhalo přípravné období, kdy začal v rámci geodetického podniku v Havaně vznikat CAC, dokončovala se výstavba sálu a
některých kanceláří a postupně se začal tvořit nový kolektiv pr.:lcovníků. Zahájilo se rovněž s proškolovéním všech pracovníki'l na nové funkce a profese, které probíhalo buď formou zahraničních stáží
v ČSSR a SSSR, kde se zaškolovali hlavně vedoucí
pracovníci a projektanti
nových systémů, anebo
v různých domácích školících zařízení, kde se školili operátorky
počítače a elektronici
technické
údržby. V tomto období Již také docházelo k přípravě programového vybavení pro jednotlivé oblasti
zpracování a to hlavně převodem stávajících programů vytvořených v SSSR. Obslužný pe1rsonál počítače ioperátoři a elektroniciJ se po absolvovaných
školeních dlouhodobě zacvičovali v jiných institutech, kde již měli instalovaný samočinný počítač
EC 1035, aby načerpali C'o nejvíce zkušeností pro
Svoji budoucí práci v CAC.

Sestava počítače EC 1035 pro CAC ICGC obsaho.vala tato zařízení:
procesor (EC 2li35J, k němuž patří centrální
p~ocesor, oper,ační paměf o kapacitě 512 K.bytů,
zdroje napájeci, magnetická pásková paměť a
pult operátora,
řídící jednotka magnetických
páskových
pamětí [EC 5517J
1 ks
magnetická páskovtí. paměť (EC 5017J
8 ks
řídící jednotka diskových pamětí (EC 5561J 1 ks
magnetická di'Skovú paměť (EC 5061J
8 ks
snímač děrných štítků (EC 6012J
2 ks
snímač děrné pásky i EC 6022 J
1 ks
děrovač děrných štHků (EC 7010J
1 ks
děrovač děrné pásky (EC 7022J
1 ks
- abecedně číslicová tiskárna (EC 7032J
3 ks
- abecední! číslicový terminál (EC 7927)
8 ks
Programovací
novaly:

prosti'edky

počítače EC 1035 zahr-

operační systém DOS/EC,
operační systém OS/EC,
kompatibilní program MINSK 32,
k'omplex progr1amů technické obsluhy.
Výše uvedená sestava výpočetního systému byla
ICGC dodána v roce 1982. Celá instalace na sále
v CAC probíhaIa poměrně rychle a koncem září byl
kompletní výpočetní systém EC 1035 úspěšně předán do užívání kubám,kým soudruhům do zkušebního prov1ozu.
Zkušební provoz probíhal v posledním čtvrtleti
roku 1983 na převedených úlohách a na programech zakoupených v ČSSR a SSSR. Ověřované úlohy připravovali jak domácí programátoři tak i zahraniční poradci, a to pro uzavřený provoz, který
řídili pouze vedoucí provozní pracovníci a vedoucí
směnrJví operátorL Všechny nově přeložené programy byly zpracovávány pod operačním systémem
OS-6/EC, na který se rozhodlo vedení CAC orientovat i do budoucna podle dřívějších tradic. Během
zkušebního prov'Ozu byly prověřeny všechny úlohy
hlavně v oblasti katastru, fotogrammetrie a některá vyrovnání sítí. Po počátečních potížích probíha-

3. Výpočetní systém EC 1035 a jeho instalace v CAC
Výpočetní systém EC 1035 je počítač 3,5 generace,
řady JSEP 2 vyráběný v sovětském Minsku. Počítač
je určen pro zpracování širokého okruhu úloh všech
oblastí. Může pracovat autonomně nebo v systémech zpracování informací včetně systémů pracujících v reálném čase, ve sdílení času nebo dialogovém režimu. Výpočetní systém je programově kompatibilní s počítači řady JSEP 1 a rovněž s počítačem
MINSK 32. Modulární konoepce systému umožňuje
vytvářet ri'lzné k'onfigurace podle potřeb uživatele.
Pomocí operačního systému OS/EC je možné zpracovávat současně až 15 užiVlatelských programů.
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Rok
konání

Iv měsících
Délka I

I

1978

12

2

1982

1985

Pořadí
stáže

I

I

Počet
stážístů

Domácípracovní zařazenI

Místopobytu
stážistů

I

VS-OÚ Praha
PVT Č. Buděj.

Katastrální soubory
a výstupy pís. operátu

3

3

Ma,tematici-analytici
skupiny katastrálních
výpočtů

VS-OÚ
VS-OÚ

Brat.
Praha

Analytický výp. výměr
a aktual. pís. operátu

2

2

Matematici.analytici
ze skupin kartografických a katastrálních
výpočtů

VS-OÚ

Brat.

Využití kreslícího stolu
v kartografii a katastru

4. Zahájení provozu CAe
Na základě dlouhodobých
organizačních
a odborných příprava
úspěšné instalace výpočetního systému EC 1035 došlo v únoru 1984 v budově podniku
v Havaně k slavnostnímu
otevření výpočetního střediska (CAC J. Všichni hosté byli provedeni moderně
vybavenými
klimatizovanými
místnostmi
CAC a
v sále počítače jim bylo demonstrováno
provozní
zpracování úloh a všemi opevacemi s tím souvisejícími od zadání až po výsledek. Ve vestibulu budovy podniku byla uspořádána
výstava o využití
automatizace
v resortu ICGC, kterou velmi pečlivě
připravili pracovníci
nově vzniklého CAC.
CÚGK a ICGC v oblasti výpočetní

Československo-kubánská
spolupráce
mezi ČÚGK a
ICGC je hlavn& orientována
na problematiku
prací
pi'i budování národního katastru Kuby a její počátky spadají do roku 1974, kdy v rámci ICGC začali
působit první českoslovenští
poradci. Po prvních
zkušenostech
těchto odborníkil. se ukázalo, že některé katastrální
činnosti
(např. výpočet výměr,
tvorba písemného operátuj jsou vhodné k automatizaci s využitím počítače a tak se v druhé polovině sedmdesátých
let začala rozvíjet československo-kubánské
spolupráce
v oblasti výpočetní techniky se zaměřením
na automatizaci
katastrálních
prací pomocí počítače. Realizace této spolupráce
byla součástí protokolil., které byly podepsány na
závěr pravidelných
jednání mezi představiteli
geodetických
sluzeb Československa
a Kuby. Během
spolupráce
na úseku automatizace
katastrálních
prací v období 1978-1985 poskytla československá
geodetická služba kubánské straně:
stáže kubánských
techniků v ČSSR,
zpracování výpočtu výměr několika lokalit,
por,adenskou činnost v Havaně,

-

doporučené

softwarové
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Pracovní náplň

Vedoucí matematik - analytik katastrál. výpočtů

la zpracování
jednotlivých
ověřovaných
úloh bez
větších závad. Rovněž po technické stránce pracoval celý výpočetní systém EC 1035Slpolehlivě. Úspěšný průběh zkušebního
provozu počítače EC 1035
dával dobré předpoklady
k jeho následnému využití
pl'i plnění náročných úkolů resortu ICGC souvisejících s budováním národního katastru a tvorbou topografických
map.

5. Spolupráce
techniky

I

1

---3

I

obzor

vybavení.

V dalším textu této kapitoly budou stručně popsány jednotlivé body poskytnuté
spolupráce.
Stáže kubánských
technikil. v ČSSR jsou zprostředkovány
pomocí PZO Polytechna, která zajišťuje hlavní organizační
záležitosti,
a OSVP VÚGTK,
Zdiby, které na základě požadavkil. kubánské strany
vypracuje plán stáže a zabezpečí jeho plnění. V uvedaném období byly takto zorganizovány
tři stážové
pobyty, kt'8rých se zúčastnilo
šest kubánských
technikil.. Některá důležitá data o průběhu stáží
jsou uvedena v tab. 1.
Během pětiletého období 1981-1985 poskytlo výpočetní středisko GKP v Praze výpomoc kubánské
straně při kompletním
zpracování
výpočtu výměr
sedmi nově mapovaných lokalit (municipií). Formy
spolupráce
a z ní vyplývající
organizační
záležitosti, jeho termíny, využití výpočetních
postupů,
druhy dodávaných
podkladů a požadované výsledky, byly dohodnuty
při návštěvě kubánského
vedoucího projektanta
katastrálních
výpočtil. ve výpočetním středisku
GKP. Základní ZpLlsob zpracování pro výpočet výměr na kubánských
katastrálních mapách byl modifikovaný
automatizovaný
postup s využitím některých programil. systému MAPA,
počítače EC 1030, digitalizačního
zařízení CODIMAT
a aut0matického
kreslícího s1:'olu CORAGRAPH. Část
první lokality
(15 mapových listů) byla použita
k ověi'avacímu zpracování, jež bylo připraveno skupinou pracovníků
výp::Jčetního sU:ediska a kubánského programátora
pod odborným dohledem autora modifikace programového
systému MAPA. Všechny nesrovnalosti
v přípl'avě podkladfi a ve výpočetním postupu byly během zpracování
v pracovním
kolektivu objasněny a opel1ativně 'Odstraněny. Tato
ověřovací zakázka byla kompletně zpracována
během osmi týdnft a přinesla cenné zkušenosti oběma
stranám do další spolupráce. Zbýv'ající část lokal1ty a dalších šest Iokalit byly podle ověřeného postupu samostatně zpracovávány
pracovnicemi
oddělení přípravy výpočtů výpočetního
střediska
GKP,
vždy s dodržením
stanovených
termínil. dohodnutých oběma stranami, jež jsou s dalšími statistickými daty uvedeny v tab. 2.
V souladu s pl'Otokolem o spolupráci Ilia pětiletku
1981-1985 mezi oběma geodetickými
službami pil.sobil v období 1982-1984 autor článku jako první
českoslov·enský poradce na úseku automatizace
katastrálních
pracÍ. Poradce pflsobil v rámci Česko-
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Název lokality
(munícípía)

Poř.
číslo

1
2

Pedro Betancourt
Cárdenas

.
kat.
ůzemí

I

1--:-·
-----

3

Isla de 130Juventud

17

4

Ca.lixto Garcia

11

5

Minas

6

Cacocúm

map.
listů

I

29

I

Počet
!

I

dígítal.
bodů

43
77
42

parcel

I

dodání
podkladů

I

odevzdání
v}-sledků

2588

12. 2. 81

27.8.81

3778

7. 10. 81

15. 12. 81

86702

10441

1. 10. 81

30. 9. 82

46 126

10 357

1. 9. 82

30. 6. 83

23. 4. 83

15. 12. 83

1. 9. 83

10. 5. 84

1. 5. 84

15. 12. 84

17958

-----

---

I

Termín

--_._-

14805
-----

-_.-

-----

19

64

42068

9

44

53595

-~

188

I

---------15009

---_o.

7

Urbano Noris

7

slovenské geodetické skupiny při ICGC, ale po odborné stránce pracoval ve skupině katastrálních
výpočtů, která je součástí oddělení pDojekce CAC.
Poradenská činnost byla hl,avně zaměřena na vytvoření základních předpokladU. tak, aby mohly být
vybrané katastrální sféry efektivně automatizovány
s využíváním počítače a v budoucnu pomocí kreslícího stolu a digitalizátoru.
V dalších úlohách se poradce zaměřil na:
návrh org,alliZdCe katastrálních výpočtiI v rámci
resortu ICGC,
návrh projektu výpočtu výměr,
- návrh projektu aktualizace základních katastrálních souborů,
zavedení programového systému SKOMA převzatého z ČSSR a jeho využití při zpracování katastnHní problematiky,
možnosti využití úč,elových katastrálních výstupf! pro mimoresortllí organizace,
- VYUŽitíautOll1Jatického kreslícího stolu a digitalizátoru při tvorbě národního katastru.
Výsledky všech studií a návrhů projektů, doporučené organizační opatření plynoucí z ročních
zpráv pro schůze poradců s vedením ICGCa přípravy využití zakoupeného českos~ovenského softwarového vybavení vycházely ze stávající struktury
zpracování katastrálních
výpočtů a ze zkušeností
při zpmcování této problematiky v našich výpočetních střediscích s maximálním využitím již dříve
vyhotovených programú ev. programových systémů
jak na Kubě tak v ČSSR. Poradce se také podílel na
vědecko-výzkumné činnosti problematiky aut'Omatizace a zpracování dat počítačem v rezortu ICGC a
v červnu 1984 se aktivně zúč,astnil 2. vědecké konference v geodézii a kartografii. Na této konferenci
přednesl referát "Aktualizace katastrálních
souborů na počítači EC 1035" a vystoupil v panelové diskusi o výpoče1tní technice s hlavním příspěvkem
"Katastrální výpočty ve výpočetním středisku GKP
v Praze".
Na základě doporučení Československé geodetické skupiny podaných kubánské str1aně, byly vedením ICGC vyžádány od ČÚGK programové systémy
SKOMA a MAPA (výběr) oba zpracov1ané výpočetním střediskem GKP. Systém SKQMA obsahuje pět
obecných programtl, které umožňují tisk, modifika-
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oe, sumarizace, zpracování tabulek a aktualizaci
souborů na základe parametrického
programování,
které je založeno na jednoduchosti, operativI1losti a
povšechné efektivnosti. Tento systém byl kubánské straně dodán začátkem roku 1984 a následně
autorem článku ověřen a zaveden v podmínkách
CAC. Bylo rovněž provedeno uživatelské školení pro
všechny matematiky-analytiky
a programátory oddělení prOjekce, kde na závěr byly poradcem demonstrovány všechny výhody tohoto velmi efektivního systému. V současné době je již systém SKOMA
v CAC aplikován většinou skupin projekčního oddělení. Druhý systém MAPA byl vyžádán jako podpůrný pro nový výpočet výměr s využitím automatického kmslícího stolu a digitalizátoru při tvorbě
katastrálních map na základě návrhu projektu připraveného poradcem, který zahrnoval také výběr
jed1notlivých programů s ohledem na digitální metodu určování souřadnic podrobných bodů. V současné době je systém ve střediSku GKP připraven
k předání.

Po ulmnčení poradenské činnosti autora článku na
Kubě prošlo CAC v roce 1985 důležitým vývojovým
stupněm, který ovlivnily dvě významné skutečnosti,
a to:

Obr. 2 Panelová diskuse o 1Jýpočetnz technice v príiběhu 2. vědecké konference
v geodéziž a kartografiž
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~. příprava organizační změny v začleněni CAC,
~ vybavení CAC počítačovou grafikou.
Soucástí dalšího zdokonalování v řízení a organizaci resortu ICGC se pro další pětileté období počítá !> koncentrací výzkumu, výpočetní techniky, dálkového prl'izkumu a informační činnosti ve formě
rozpočtové organizace.
Instalací počítačové grafiky od švýcarské firmy
WILO vedle počítače EC 1035 bylo v CAe dokompletováno technické vybavení, které umožňuje za podpory vhodného programového systému převést požadované výsledky do grafické formy.
Na závěr článku je třeba uvést další perspektivy
československo-kubánské
spolupráce na úseku automatizace katastrálních
prací, která je v souladu
s hlavními směry rozvoje využití výpočetní teehniky
v novém pětiletém období 1986~ 1990 orientované
k zabezpečení automatizovaného
systému zpracování katastrálních informací a automatizované tvorby katastrálnich map na základě banky dat při využití počítače EC 1035 a počítačové grafiky. V novém pětiletém období by měla československá geodetická služba kubánské straně poskytnlout:
stáže kubálllSkýrn matematikům-analytikům v našich resortních výpočetních střediscích se zaměřením na databázové zprll.cování, interaktivní grafiku, minipočítače a dálkový přenos dat,
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poradenskou činnost v návaznosti na první pobyt autora článku s orientací na hlavní úkoly
technického rozvoje na úseku automatizace katastrálních prací,
softwarové vybavení (bude-li požadováno).
Cílem článku bylo podat našim čtenářům stručné
informace o využití a perspektivách výpočetní techniky v geodetické službě na Kubě se zaměřením na
dominující sfém naší poradenské činnosti, kterou
je pomoc při budování národního katastru Kuby.

[lJ CHUDOBA, P.: Rozvoj spolupráce
geodetli'okých slu·
žeb Ceskoslovenska
a Kuby. GeodeJtlC'ký a kartografický ob~or, 28, 1982, č. 1, s. 19-23.
[2J FARKAS, M. - PORVAZNÍK, A.: Ceskoslovenská
pomoc pri výchove kubánský·ch
technických
kádrov
pre geodézlu a kal'tograf1iu. Geode.tůcký a kalJtogmf1C1kýoJb~or, 29, 1983, č. 9, s. 233-235.
[3J Kancelál'ské
8t['oje Pr,aha:
VýlpOOetnf systém EC
1035. [B. r.J. 12. s.
[4J ABELENDA, R.: LLneamlentos
de desarrol1o del C,ltastl'O Nacilonal haJsta el ano 2000. 2. vědecká konference v geodézH a kartJogmfi1, Havana, 1984. 8. s.
Do redakce došlo: 12. 3. 1986.
Lektoroval:
Ing. Petr Chudoba,
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Metoda kolokace pomocí aparátu
lineárních operátorů a její
aplikace vastrodynamice

Karel Večel'e,
student 5. ročníku oboru geodézie
a kartografie FSv ~VUT v Praze

e~ = e/

Předložený č~ánek se zabývá řešením polodyna.mické
úlohy družicové geodézie s využitím metody kolokace
s více signály. Zejména je věnována pozornost odvození metody kolokace pomocí aparátu líneárních opcrátorů s využitím teorie obecného řešení lokální geodetické sítě, uvedeného v lit. [I] a [2]. Podrobný popis
s aplikací v astrodynamice je uvcden v [7], myšlenka
aplikace v astrodynamice je převzata z [6].

Pří uvážení rušené dráhy UDZ (umělé družice Země)
dostáváme velmi složitou funkcí drahových elementů
a času. Pro praxi je třeba tuto dráhu nahradit dráhou
střední, která je výsledkem vyrovnání měření za určitý
interval času podle metody nejmenších čtverců (MNČ).
Mějme vektor drahových elementů rušené přibližné
dráhy:

+ ě/(t -

ť)

+ ě'(t -

t/)2.

Vektor drahových elementů rušené dráhy potom mů·
žeme vyjádřit takto:

e,

= e; + l1e

+ l1e(t -

ť)

+ l1ě(t _

ť)2.

Pro průvodičc potom platí:
rk

=

rc

+ I1r,

kde rk je průvodíč nerušené dráhy v čase t, rc je průvodič vypočtený z přibližných elementů v čase t, e a ě
vyjadřují změnu drahových elementů v závislosti na
čase, I1r = DA l1e', je změna v průvodiči. D je maticí
závislosti změn souřadrlic na změnách drahových
elementů,
rlt = rc
DAl1e',
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náhodných oprav v = (Vl! ••• , vn), vektor signálu na.
opěrných bodech, tj. na bodech kde bylo měřeno, s =
= (S1I ••• Sn) a. ma.tici koeficientů u neznámých A

_I ~ xt . .. 1
x~

A-

.
1 x~ ...

x~

Plati výchozí rovnice:
Aa+

s

= I-v.

Metoda kolokace umožňuje určeni funkčni hodnoty
na bodech, kde nebylo měřeno, tzv. predikci.

y

Yv= Ava+

sl>.

Plati tedy základní rovnice v tomto tvaru:

Aa

+ (E,

E, O) (s, v,

Sl»

-I

= O.

Úlohu podrobíme podmínce MNČ:
V*TPv* = min.

Q

rk + s

= p + ro +

v,

+

kde p je geocentrický průvodič topocentra, p = Po
o je radiusvektor observace, který je dán funkcemi naměřených veličin.

+ Ap. r

Rovnice oprav má potom tvar:

+

XT+

rc-s-po-ro=v.

Q, je matice reciprokých vah měřených veličin, Q., je
kovarianční matice pro signál na. opěrných bodech,
Q.P,P je kovarianční matice pro signál na urč. bodech,
Q,P. je kovarianční matice smíšených váhových koeficientů pro signál na opěrných a určovaných bodech.
Studium problémů okolo kovariančnich matic je
komplikované a zde pro něj není prostor.
Obvyklým postupem dojdeme k řešení:

Matice A = [O, (t - ť) O, (t - ť)2 OJ, Xe jsou změny
drahových elementů, XT je změna polohy topocentra.

Ax.

+ EXT

-

I

=

v

+ s,

+

kde I = po ro- rc. Vektor signálu s z vlivu poruch
se vypočte numerickou integraci Gaussových planetárních rovnic. Použitelný by byl též způsob popsaný
v [5], dvojí numerická integrace složek poruchového
zrychlení.
Vektor s má charakter polosystematického signálu,
který lze určit za jistých podmínek metodou kolokace.
Nejdůležitější je zna!ost kovarianční matice, příp.
kovarianční funkce pro výpočet prvků kovarianční
matice. Tuto funkci lze přibližně určit pro jednotlivé
poruchy buď numericky, nebo analyticky za zjednodušujících předpokladů.

3.1 Metoda

(~I~..~..p)
O Q.P, Q.P,

Podle obr. 1 platí:

Axe

=

kolokace

s jedním

signálem

Metodakolokace uvažuje kromě působení nahodilých
chyb také chyby tzv. polosystematické. Jednoduchým
příkladem použití je např. aproximace empirické
funkce jedné proměnné, viz [3]. Na bodech Xl' •.. , Xn
byla provedena měření ll' '" l". Neznámé parametry
hledané funkce označíme a = (Ul! ••• , Uk), vektor

1986/182

a

=

k

= (Q, + Q••)-l (1- Aa),

v

= Q,(Q,

s

= Q ••(Q, + Q••t1 (I - Aa) ,

(AT) Q, + Q••)-l AT(Q, + Q••)-l I,

+ Q ••)-l (I -

sl> = Q.P.(Q,

+ Q••)-l

(I -

Aa),

Aa).
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3.2 Metoda

kolokace

s více signály

A

x

Podle [6] můžeme uvažovat signál, tvořený směsí
signálů různého původu. Pokud máme k dispozici
dostatečně přesná měření, vystihující tento tvar
signálu, potom lze hovořit o metodě kolokace s více
signály.

8
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v

A

X
x

B

A

Základní rovnice potom přejde na tvar:

+ Ev + Esl + ... + ES'" + Os~ + .,. +
+ Qs;:'-I = O,
Aa + BTv* - I = O,

Aa

kde s

= (sl, ... , S"'),
= (s~, ... , s;:'),

S2'

= (v, s, SIl)T.

v*

Matice Q má obdobnou strukturu jako v 3.1. Také další
postup by byl obdobný.
3.3 Metoda

kolokace

jako

volná

síť

Ax-I

Každou metodu vyrovnání můžeme za určitých podmínek převést na tzv. volné vyrovnání, kdy podrobujeme podmínce MNČ též n,ktor oprav konfigurace.
Dostáváme potom novou podmínku:
F

= V*TQ-lV*

+ XTQ;.,lX + 2kT(Aa + BTv*
-I)

Zobrazení A je lineární operátor XY, jeho maticí
vzhledem ke kanonickým bázím je Jacobiho matice A
zobrazení A v bodě X. Obdobně i B. Po dosazení za
A(X), B( V), dostáváme rovnici:

= min.

~ešením obvyklým Lagrangeovým postupem obdržíme vztahy uvedené např. v [6].

= Bv,

kde v je vektor nahodilých oprav.
Nyní můžeme ve vektorových prostorech pracovat
pouze s vektory přírůstků. Podmínky řešení:
1) Splnění zprostředkující rovnice: Ax - 1= Bv.
2) Podmínka MNČ IIvll _ min.
3) Další podmínka pro opravy vektoru konfigurace,
formulovaná jako x E U, kde U je podprostorem
vektorového prostoru X.
V klasickém řešení lokální geodetické sítě, jak je
prezentováno např. v [1], hledáme vektory x, v, které
splňují uvedené podmínky.

4.1 Formulace

problému

4.2 Obecné

Mějme tyto vektorové prostory konečné dimenze:
X - prostor přibližných neznámých,
Y - prostor
zprostředkujících prvků, V - prostor měřených veličin.

A(X

Y, funkcemi Yl

= Yl(Xl, ... ,

x,,),

metody

+ x) == B(V + v + s),

kde s je vektor polosystematického signálu. Po linearizaci a přechodu na vektory přírůstků:

Ax - I = B(v
B:V

-+

Y, funkcemi

Ym

= Ym(xl,

Yl

=

Yl(V1,

••• ,
••••

kolokace

Mějme obdobný problém jako v případě 4.1. V měřených veličinách je však prokazatelný polosystematický
vliv, jehož kovarianční matice je známá. Základní
rovnice potom přejde na tvar:

Je dáno zobrazení
A: X -

pojetí

x,,).

+ s) .

Podmínky
řešení:
1. Splnění zprostředkující rovnice Ax - I = B(v
s).
2. Podmínka metody kolokace IIs\1 -+ min. a podmínka
MNČ livII- min. Tyto podmínky jsou ekvivalentní
s podmínkou IIv+ sil - min.
3. Podmínka pro opravy vektorů konfigurace x E U,
kde UCCX.

+

vr),

Hledáme opravy VI a hodnoty signálu 81 k měřeným
prvkům a odpovídající přírůstky
Xi
ke složkám
vektoru X. Musí přitom být splněna základní podmínka:

Podmínky pro linearizaci jsou splněny, známe-li
dostatečně přesně přibližné hodnoty neznámých a měření bylo dostatečně přesné. Potom:

Hledáme vektory x, v, s, které splňují uvedené podmínky.
Pro všechny geodetické aplikace múžeme předpokládat: lm = B = Y.Z věty o dimenzi potom plyne:
Ker BT

= {O},

kde BT je transponovaný lineární operátor k operátoru
B. Z důvodů zavedení vah měření zavedeme ve V nový
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X

A

Ker A

!t

Y ..,..

B

~)

Br
Ax

ImA

RB(v

V

8; + 8;

B:

~

B?

-

t,

+ s) =

+ B:Wl B(v + s),
R = [B(B: + B:Wl,
R = [B(P:;lBT + P;lBT)]-l,
R = [B(Qv + Q.) BT]-l.
[B(B:

Uvedené vztahy platí za těchto předpokladů:
1. Mějme lineární operátory B:, B: : Y -+ V. Potom
(B:
B:) je lineární operátor.
2. Mějme B E L(V -+ Y), B;, B: E L( Y -+ V). Zobrazení B(B:
B:) E L( Y -+ Y) je izomorfismus.
3. lm [B(B:
B:)] = lm (B) = Y.

+

+

+

Důkaz uvedených vět je uveden v [7].
skalární součin. Váhy merem JSou reprezentovány
lineárním operátorem Pv : V -+ V. Tento je vždy symetrický a pozitivně definitní a upravuje také rozměr.
Ve V zavedeme nový skalární součin <v, v') =
= [Pvv, v'). Po této změně skalárního součinu obdržíme nový transponovaný lineární operátor
k operátoru B:
B: = P:;lBT.

MějmeB:, B: E L(Y -+ V), R
E L(V -+ Y). Potom platí:
(B:

B:

Charakteristickým problémem metody kolokace je
určení kovarianční matice, jejímiž prvky jsou na
diagonále variance, mimo diagonálu potom kovariance.

_ [v~r

(Sl> Sl)

Q,-

COV (Sl>

S.) ...

COV (Sl>

+ B:)

+

RB(v
s) = v
v E lm (B:),

L(Y

-+

Y), B

E

+ s, přitom

lm (B:) ..1 Ker (B) /\ lm (B;) ..1 Ker (B) =>

+

=> lm (B:) = lm (B;) => lm (B:
B:) =
= lm (B;) => lm (B: B;) ..1 Ker (B).

+

= lm (B:)

Nyní můžeme podmínku:

sn)]

.
cov (Sn, al) cov (Sn, S.) ... var (Sn' Sn)

je maticí lineárního operátoru Q. vzhledem ke kanonickým bázím. Označme p. = Q;l.p. je lineární
operátor reprezentující váhy signálu, je symetrický
a pozitivně definitní. Důkaz viz [7]. Ve vektorovém
prostoru V můžeme zavést nový skalární součin také
pomocí operátoru p., o kterém lze snadno dokázat, že
je symetrický a pozitivně definitní.
<v, v') = [P,v, v'].
Po této změně obdržíme nový transponovaný
operátor k operátoru B:

lineární

Dále se úloha nijak podstatně neliší od řešení lokální
geodetické sítě. Hledá se řešení úlohy [[Ax - III -+
-+ min., při určitých okrajových podmínkách, jak je
uvedeno v (2). Dospějeme k výsledné soustavě operátorových rovnic:
( AT(B( Qv+0 Q.)B7')-1 A -:T)

Lineární operátor
xE U.

Zřejmě bude platit:
B:(Bv)

=ft

v,

B:(Bs)

=ft

s,

G zde slouží k realizaci podmínky

v

=

B:R(Ax -I)

= QvBT(B (Qv
(Ax-/),

+ Q.)BT)-l

s

=

B:R(Ax

= QvBT(B (Qv
(Ax-I).

+ Q.)BT)-l

(B:
však
(B:
B(B:

+

+ B:)
zřejmě

+ Bs)
B(v + s)

=ft
=ft

zobrazení

+ s,
v + s.
v

R: Y

-+

4.3 Metoda

Y, takže

+ B:) RB(v + s) = v + s,
+ B;) RB(v + s) = B(v + s),

kde B(B:
B:) je izomorfismus, existuje tedy inverzní izomorfismus [B(B:
.B;')]-l.

+

-I)

kde x se získá řešením uvedené soustavy operátorových rovnic.

tedy také:

(B; + B:) (Bv

(:)

= ( AT(B( Qv~ Q.)BT)-ll)

B: = P~lBT.

Existuje
platí:

E

kolokace

s více

signály

Dříve odvozené vztahy pro metodu kolokace s jedním
signálem lze rozšířit i na konečný počet signálů. Ve V
můžeme postupně provést změny skalár. součinů pomocí lin. operátorů p.l, p••, ... , P,k' Přitom na tyto
operátory platí stejné požadavky jako v 4.2 na lineární
operátor p•.Postupně odvodíme tvar lin. operátoru BT
po změně skalárního součinu ve vektorovém prostoru
V:
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signály na bodech, kde provádíme predikci, a na opěrných bodech. Využijeme tedy opěrných bodů k určení
signálu na predikovaných bodech.
Mějme VI) vektorový podprostor prostoru
V.
Obdobně jako např. v 4.2 zavedeme nyní změnu ska·
lárního součinu ve Vp pomocí operátoru p.P. a stej.
ným postupem obdržíme B:p" transponovaný lineární
operátor k B při skalárním součinu ve Vp[P.P.v, Vi].
Tato změna je provedena již po vlastním řešení
a slouží pouze k určení vektoru sP s pomocí již vypočtených vektori'l, jde tedy o úlohu interpolační.
sP

= B:p.R(Ax -I).

Tímto vztahem je určen vektor signálu na predikovaných bodech.
Obdobně lze odvodit také vztah pro predikci u metody kolokace s více signály, neboť odlišný je pouze
lineární operátor R.

B:k

= P;i/BT .

Odvození tvaru lineárního operátoru R lze matematickou indukcí rozšířit na konečný počet lin. operátorů
B. Potom:
(B:

+ B: + B: + '" + B;k)'
1

2

je lineární operátor. Též další věty lze rozšířit obdobným způsobem. Dostaneme:

Uvedené řešení problému metodou kolokace s použitím
aparátu lineárních operátorů nabízí jasnou a přehlednou formulaci problému a jeho řešení, objasňuje také
problematiku volného vyrovnání v metodě kolokace
a to způsobem uvedeným např. v [2]. Uvedený nástin
aplikace v geodetické astronomii a kosmické geodézii
ukazuje na možnost použití metody ke zpracování
naměřených veličin ovlivněných periodickými vlivy
alespoň přibližně známého tvaru.
LITERATURA:
[11 JOKL, L.: A oow approa'ch

(AT(B (Q.

+ Q.l +; .. + Q.k)BT)-1 A

= ( AT(B

v

=

B:R(Ax

s

=

(Qv+

-OGT)(:)

=

"0 + Q.k)BT)-'/).
+ Q,l + '" +

-I) = QvBT(B) Q.
+ Q.k(BT)-1 (Ax -I),

B;R(Ax

-I)

=

+

Q,BT(B) Qv Q.l +
(Ax -I).

+ '" + Q.,,(BT)-l

4.4 Určení hodnot signálu na bodech,
kterých
ne bylo měřeno

to geoidetic networks. In.:
Studia ge1opih. et geod. 28/1984.
[21 JOKL, L.: Lineární
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str. 276.
[41 ĎOUBAL, J.: AplHmce metody
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v astrodynamice.
Djjplomnf práce, kniho'ViIla kaltedry vyšší
geo'dézte, Pooha 1984.
[5] KABELAČ, J., BEKR, J.: POl1uchy v drá'ze UDZ. Geodetdoký a ~éIJr1!ogl'afiCiký obzor, 31/73, 1985, Č. 2,
str. 43.
[6] KA:BELAČ, J.: Přednášky
z Geodeticiké astronomie
a kosmiCiké geodézie pro obor Geodézie a kartogrune specializa1ci Dálkový prŮ'2Jkum Země. Praha 1985.
[7] VEČERE, K.: Vyro~nálllf dl'už1 corvých sítí. Celo'státní
konference
SVUOČ, Brno 1985, kn1!ho1.'na ka'tedry
vyšší geodézie ČVUT Praha.
Do redakce došlo: 5. 3. 1986
l

na

Známe-li kovarianční funkci, která popisuje vztah
mezi signály, můžeme tento vztah použít i pro body,
na kterých nebylo měřeno. Sestavíme tedy matici
kovariančního operátoru Q,P., vyjadřující vztah mezi
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ROZ,VOJ PRACOVNí INICIATIVY A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí
Iniciativa pracujících v resortu
ČÚGK v 7. pětiletce a vyhodnocení
socialistické soutěie o Rudý prapor
předsedy ČÚGK a předsednictva ČVOS
za rok 1985

Iniciativa
pracujících
byla v letech 1981-1985
orientována podle společných zásad ČÚGK a ČVOS
k zaměření, k rozvoji a hodnocení iniciativy pracujících za výsledky v 7. pětiletce. Zaměření iniciativy pracujících bylo navíc pro každý rok upřesňováno. Každá hospodářská organizace na podkladě
těchto materiálů rozpracovala zaměření inici,ativy
pracujících podle specifických podmínek svého kraje a podle úkoli'J, které měla rozepsané. Do těchto
resortních
a podnikových materiálů se promítly
i závěry zasedání ÚV KSČ a plenárních schůzí ÚRO.
Vedení podniků pak v úzké spolupráci se složkami
ROH seznámila pracující s rozepsanými úkoly plánu na každý rok pětiletky.
K zabezpečení plnění hospodářských úkOlů v 7.
pětiletce a k výměně zkušeností byl usp'ořádán ve
spolupráci s ČVOS pl'acovníků státních orgánů, peněžlllctví a zahraničního obchodu v roce 1982 resortní aktiv BSP v Hradci Králové. ~a tento aktiv
navázal seminář k rozvoji a efektivnosti iniciativy
pracujících. který se konal v roce 1985 v Mělníku a
další akce například pracovní porady pracovníků
hospodářských organizací a VÚGTK pověřených řízením socialistické iniciativy. Také při konzultacích
podnikových kolektivních smluv na ČÚGK byl též
v průběhu 7. pětiletky velký důraz kladen na rozvoj a oceňování iniciativy pracujících a na zabezpečení zlepšení sociálních podmínek pracujících.

Ing. Petr Skála,

ČÚGK

zemědělských organizací, k zapojování odhalených
pf\dních rezerv do výroby a k vyvozování závěrů
z neoprávněného a protizákonného využívání zemědělské půdy k jiným účelům, včetně nezákonných
staveb na zemědělské půdě.
Celopodnikové závazky vycházející ze závazků
provozů, středisek geodézie, kolektivů BSP, KRB,
ze sdružených závazků i ze závazků jednotliVých
pracovníků byly v rooe 1985 zaměřeny na splnění
resortního závlazku Je XVI. sjezdu KSČ. Pozornost
byla věnována geodetickému zabezpečení prioritních úkolu výstavby a na technickou pomoc národ\lím výborům. U prací a služeb pro obyvatelstvo
byly závazky zaměřeny na zvyšování kvality a zkracování dodacíCh lhúl.
Z cel~ového počtu pracovníků bylo zapojeno do
socialistické soutěže 82,3 %. V organizacích resortu
bylo uzavřeno a ke konci roku splněno 4545 osobních závazků, dál,e 3G8 kolektivních, 44 závodových
a 11 celopodnikových. Celkem 57 uzavřených sdružených sOCialistických závazků zpravidla mezi finančními nebo stavebními odbory ONV, Státním notái'stvim, Českou státní spořitelnou. Českou státní

Iniciativa pracujících v roce 1985 významně přispěla k zajištění
hospodářského
plánu resortu
ČÚGK. Všechny hospodářské
organizace resortu
ČÚGK Zla součinnosti odborových orgánu zaměřily
iniciativu pracujících zejména na zajištěni rOvnoměrného plnění věcných úkolů a ukazatelů prováděcího hospodářskfiho plánu na rok 1985 a na vytvoření prostoru pro rychlejší dokončování a zkracováni termínů důležitých úkoHl prováděcího plánu.
Významný byl resol'tní socialistický závazek pracovníků ČlTGKna počest XVI. sjezdu KSČ zaměřený
na prověrky vyuzívání půdního fondu socialistických zemědělských organizací, který byl zabezpečován pracovníky resortu v období let 1981-1986.
a rozsahu pr.ací a významu závazku hovoří tato
čísla a fakta. VyužíVání zemědělského půdního fondu bylo přezkoumáno na 4187622 ha. Při prověrkách půdního fondu bylo zjištěno v 1432 zemědělských organizacích
267 254 nesoulaMI o výměře
145600 ha, což představuje 3,5 % z prověřované
plochv.
Tím orgány ochrany půdního fondu dostaly do
rukou jednoznačnou dokumentaci k zavádění pol'ádku do využívání půdního fondu u socialistických

Obr. 1 V resortní
soutěži
byl předsedou
ČaGK a
předsednictvem
ČVOS již potřetí
v souvislém
sledu udělen Rudý prapor pracovníkům
Geodézie, n. p.,
Brno.
Rudý prapor předal v Brně dne 8. května 1986
předseda ČaGK s. Ing. Jaroslav Ondrůšek společně
s předsedou ČVOS pracovníků
státních
orgánů, peněžnictví a zahraničního
obchodu s. Lubomírem Křivinkou představitelům
podniku
řediteli
s. Ing.
Mojmíru KouřílOlVi, předsRdovi
KSČ s. Vladimíru
Lorencovi a předsedovi PV ROH s. Lubomíru KračoTJskému
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pOjištovnou a středisky geodézie, případně dalšími
organizacemi, pomohlo k zabezpečení včasného a
kvalitního zpracování požadavků obČantl především
z řad stavebníků rodinných domků a bytové výstavby. Řada závazků byla během roku rozšířena. Například podnikový závazek Geodézie, n. p., Pardubice byl rozšířen o další body, které byly zaměře·
ny na pomoc jiným organizacím.
V resortu ČÚGK je rozvinuto hnutí BSP. Ve 236
kolektivech je 3756 nositelů čestných uznání člen
BSP, což je z celkového počtu pracovniků 60,1 %.
Dále () název BSP ve 14 kolektivech soutěží 206 p,racovníků. V resortu pracuje 2936 nositelů bronzového odznaku, 1236 stříbrného odznaku a 80 nositelú
zlatého odznaku. Titul průkopník socialistické práce
má v našem resortu 7 pracovníků.
K podpoře a prosazování rozvoje vědy a techniky byl pro rok 1ge5 vypracován program KSR, jehož nedílnou součástí je program VZN a zapojení
KRB při plněni hlavních úkolů RVT. K plnění programu komplexní socialistické
racionalizace
přispělo 439 pracovníků, kteří pracovali v roce 1985
v 78 komplexních racionalizačních brigádách. V oblasti vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí je ~apojeno 13 % pracovníků. Nejpočetnější
aktiv zlepšovatelů je v Geodézii, n. p., České Budějovice, kde
je zlepšov,atelem každý pátý pracovník tohoto p.odniku. Celkem pracovníci resortu ČÚGK v roce 1985
pod.ali 498 zlepšovacích návrhů. Společenský prospěch ze všech zlepšovacích návrhů za rok 1985
představuje
částku 5887000
Kčs. Největší plOčet
zlepšovacích ndvrhťl podali pracovníci. Geodézie,
n. p., České Budějovice (92) a největší společenský
prospěch v hodnotě 924 000 Kčs dosáhli. pracovníci
Geodetického a kartografického
podniku v Praze,
n. p. lGKP Praha).
Na úrovni. organizací byly v roce 1985 vyhlašovány další soutěže a akce k podpoře programu VZN.
Například v Geodézii, n. p., České Budějovice vyhlašují "Měsíc zlep50vateltl" a v GKP Praha "Soutěž
dobrých nápadů". Ve většině organizaci vyhlašují
nejlepšího zlepšovatele, který v uplynulém roce podal jeden nebo více zlepšovacích návrhů s největším
společenským prospěchem. V resortních organizacích vyhodn:ocují i další soutěže zlepšovatelů, například soutěž o nejlepšího mladéhO zlepšov'atele,
které bývají omezeny věkem 35 let zlepšovatelů.
V Geodézii, n. p., Praha v roce 1985 v provozu pro
investiční výstavbu a metro pracovali členové internacionální brigády socialistické práce. Tento kolektiv se společně s dodavatelem techDlologií, se sovětskými speCialisty a kolektivy dalších organizací
podílel na montážI sovětských eskalátorů na trase
I B. Sdružený sOcialistický závazek k zajištění všech
předmontážních
a montážních prací, k seřízení eskalátorů a jejich včasné uvedení do provozu byl
splněn v termínu.
K naplnění úkolú K8R a k překročení přínosů racionalizačních akcí byly zaměřeny tvůrčí plány 99
pracovníků a 36 kolektivů Tuto inici.ativu vykazují
zatím pouze v Geodézii, n. p., Liberec, ve VÚGTK a
na ČCGK.
Socialistické závazky byly též základem vstřícných plánů podniki'!. Tyto závazky byly v roce 1985

obzor

187

splněny a v žádoucím směru překročeny. Metoda
vstřícného plánování byla použita při vypracování
provéiděcích
hospodářských
plánů na rok 1985
11 všech hospodái'ských
organizací resortu ČÚGK.
Přínosy vstřícného plánování se souhrne projevily
ve zvýšení u)ravených vlastních výkonú ve srovnání
s rozepsan~'mi úkoly státního plánu. Zvýšení upravených vlastnich výkonú bylo dosahováno jednak
snížením materiálových nákladů a jednak zvýšením
objemu výkonů, a to na úseku prací a služeb pro
obyvatelstvo a u prioritních a společensky důležit~'ch akcí investiční vystavby celostátního významu.
Celkem byly upravené vlastní výkony za resort proti
úkolu státního plánu zvýšeny o 3 mil. Kčs, tj.
o 0,8 0/O. Na tomto zvýšení se podílí nejvíce n. p.
Geodézie Pardubice (600000 Kčs, tj. 1,6 % z celkového plánu podniku).
Neméně důležité byly závazky pracujících resortu
CÚGK na odpracovaní 118 014 bri.gádnických hodin,
které byly v roce 1985 překročeny o 37 %. To znamená, že jeden pracovník našeho resortu v prúměru za uplynulý rok odpracoval 26 brigádnických
hodm. Brigádnické hodiny byly vyčísleny v akcích
Z, při pomoci zemědělství nebo při zlepšování pr'acovního a životního prostředí. Pracovníci. Geodézie,
n. p., Plzefí např. převálně ve volném čase splnili
svúj závazek a vytyčili spartakiádní značky městské i krajské spartaki.ády, pomáhali v období kalamity při odstraříování sněhu z ulic Plzně a při úklidových pracech před dokončením a znovuotevřením div:adla J. K. Tyla v Plzni.
V Geodézii, n. p., Liberec se pracovníci z pěti
středisek a podnikového ředitelství zapojili do krajské soutěže zaměřené na zakládání a udržování zeleně. V Geodézii, n. p., Pardubice pracovníci brigádnickými hodinami pomohli při opravě podnikové budovy pro nový pocítač. Velký počet brigádnických
hodin organizace vykazují z úprav vlastních rekreačních zařízení. Např. pracovníci ČÚGK odpracovali v posledním roce 7. pětiletky 758 brigádnických hodin při opravách rekreačního zařízení v Krkonoších. Nutno dodat, že zde navíc pomáhali i pracovníci z ostatních resortních organizací, kteří rekreační chatu využívají.
Velká pOlOrnost byia věnována také kvalitě pr,acL
Do rllzných soutěží za zvýšení kvality se zapojilo
v šesti podni.cích 996 pracovníků ve 40 kolektivech.
Až na dva podniky GKP Praha a Geodézli Plzeň, je
věnována pozornost soutěži zaměřené na mladé pracovníky o Rudý karafiát, ve které soutěží oelkem
274 pracovníci.
Společná iniciativa pracujících našeho resortu a
dalších resortů se největší měrou projevuje při plnění sdružených závazků. Navíc k výměně zkušeností a názorů ke zjednodušení a urychlení stavebního řízení pro individuální bytovou výstavbu uspořádal v srpnu 1985 v Praze ÚVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu
aktiv k problematice výstavby rodinných domků,
na kterém vystoupili i zástupci organizací ČÚGK.
K výměně zkušeností kromě resoirtniho časopisu
Geodetický a kartografický obzor pomáhá odborářský měsíčník Služba lidu, který má ve svém dopisovatelském aktivu též několik pracovníkú resortu
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a 1984 Geodézii, n. p., Opava. Společenské ocenění
celostátního výZl1JaIIlUk 40, výročí svobození Československa bylo uděleno v roce 1985 Geodézii, n. p.,
Pardubice.
V resortu ČÚGK je celkem 21 provozů (středisek)
socialistické práce a to v roce 1981 Jich bylo pouze
10. Za pracovní llliciativu v 7. pětiletce bylo uděleno
společenské ocenění celostátního významu 82 jednotlivcům a 65 kolektivům resortu ČÚGK. Za dlouhodobé dosahovanó pracovní výsI€dky bylo v 7. pětiletce uděleno 3D pracovníkflm r>esortní ocenění zasloužIlý pracovník él 103 pracovníkť:tm vzorný pracovník.
Iniciativa pfiacujících ve srovnání prvního roku
7. pětiletky s rokem 1985 zaznamenala
určitý rozvoj, o cem svědčí i tyto údaje: Počet nositelfl titulu
BSP se v resortu COGK v průběhu minulé pětiletky
zvýšil o 37il pracov níkfI. Počet držitelů bronzového
odznaku BSP se zvýšilo 334, stříbrného o 463 a zlatého o 63, Zvýšil ~e též počet kolektivLl BSP o 26.
Nárůst zaznamenala též obLast VZN, kde se aktiv
zlepšovatelů rozrostl o 465 pracovníkLl. S tím také
souvisí vzrůstající společenský prospěch VZN, přínos KRB i splněných socialistických závazků a dalších forem iniCIativy pracujících.

Obr. 2 Představitelé
podniku
Geodézie Brno prz
převzetí Rudého praporu:
ředitel podniku s. Ing.
Mo;mír Kouřil, předseda ZO KSČ s, Vladimír
Lorenc a předseda PV' ROH s. Lubomír Kračovský
Foto: Archív Geodézie, n. p., Brno

ČÚGK, kteří prosti',ednictvim tohoto časopisu seznamují ostatní se svými zkušenostmi se socialistickým
soutěžením a s dalšími formami iniciativy pracujících. K výměně zkušenosti byly uspořádány v roce
1984 ve třech organizacích
a v roce 1985 ve dvou
organizacích aktivy BSP, kterých se zúca~tnili nejlepší clenové BSP, KRB, vedoucí výrobních útvarů
a zlepšovatelé, V dubnu 1985 proběhl aktiv BSP n. p.
Geodézie Pardublce a v září 1985 n. p, Geodézie
Opava. Z těchto jednání vzešly podnětné návrhy
vnitropodnikových
racionali7Jačních opatření a socialistických závazktl, návrhů na tvůrčí spolupráci
BSP a KRB a núměty k využití při řídící a organizátorské práci.
Ústřední orgán geodéziea
kartografie, vedení
hospodářských
organizací společně s orgány ROH
věnovaly v obdobi 1981 až 1985 velkou pozornost
oceliování iniciativy pracujících. V průběhu 7. pětiletky udelJ! předseda ČÚGK a předsednictvo ČVOS
Rudé prapory Geodézii n. p., Liberec za výsledky
v roce 1981, Geodézii, n. p., Opava za výsledky v roce 1982 a Geodézii, n. p., Brno za výsledky v letech
1983 a 1984.
éestné uznání za druhé místo v socialistické soutěži bylo uděleno v roce 1981 Geodézii, n. p., Opav.a,
v roce 198'2 Geodetickému ústavu Praha, v roce 1983

Obr. 3 Ředitel Geodézie, n. p., Opava, s. Ing. Milouš
Kukeně přebírá z rukou náměstka předsedy ČUGK
s. Ing. Hynka Kohla Čestné uznání předsedy ČUGK
a předsednictva
ČVOS
Foto: Emil Bena,
Geodézie, n. p., Opaua
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Iniciativa pracujících v resortu ČÚGK byla v průběhu 7. pětiletky každoročně hodnocena na operativní poradě I1J8bokolegiu s. předsedy čOG!( a poté
též na předsednictvu
ČVOS. S výsledky byly pracovníci naš8ho resortu seznamováni v Geodetickém
a kartografickém
ohzoru a ve Zpravodaji ČÚGK.
Určitá opaUení ke zkvalitňování
socialistické
soutěže pro rok 1986 a další roky 8. pětiletky obsahují nové Zdsady ČÚGK a ČVOS k rozv1oji a oceňování iniciat;vy pracujících v 8. pětiletce.
Vyhodnocení socialistické soutěže o resortní Rudý
prapor předsedy ČÚGK a předsednictva ČVOS
VýChodiskem pro hodnocení resortní soutěže o Rudý prapor předsedy ČÚGK a předsednictva
ČVOS
byly výsledky hospodářské činnosti 'a iniciativa pracujících v resortních
organizacích
za rok 1985.
Soutěžící organizace byly hodnoceny podle plněni
závazných ukazatelfl podle daných pokynů. Největší
váha byla kladena na splnění celospolečensky nejzávaži1ějšícl1 ukazatelů, především služeb pro obyvatelstvo, kVialitu prací, podílu celkových nákl,adů
na výkonech a produktivitu
práce z upravených
vlastních v~·konfl.
Po komplexním posouzení všech ukazatelů rozhodujících pro hodnocení organizací pro získání Rudého piraporu a čestného uznání a po zhodnocení
úrovně piijatých hospodářských
plánů dospěla komise k závěru, doporučit předsedovi C:ÚGKke schválení niivrh na udělení
Rudého praporu
G

e o d é z i i, n.

p., Brn

o

a čestué uznání za druhé místo v soutěži podle platných zásad
G e od é z i i, n. p., O P a v a.
Předložený' návrh 9. dubna 1986 schválilo předsednictvo ČVOS pracovníků
státních orgánu, peněžnictví a zahnaničního obchodu.
K ocenění významných pracovních zásluh především vynálezců, zlepšovatelů a příslušníků BSP a
KRB a za příkladnou činnost ve společenských 01'gani~acích za rok 1985 byLa udělena společenská
ocenční vlády ČSSR a ÚRO těmto jednotlivcům:
Ing. Karel Čípa, vedoucí oddělení technického odboru ČÚGK,
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Eva Bitnerová, pracovnice KGKS Pardubice,
Ing. Mil.'oslava Krausová, vedoucí oddílu SG Kladno,
Růžena Zajácová, zástupkyně vedoucího SG pro hl.
město Prahu,
Ing. Miroslav Engler, vedoucí oddílu SG Jindřichův
Hradec,
Ing. Lubomír Šoustar, vedoucí provozu mapO'vání
Geodézie České Rudějovice,
Ing. Miroslav Tlustý, vedoucí oddílu provozu mapování Geodézie Plzeň,
Ing. Stanislav Mazanec, ředitel kádrového a personálního odboru Č()GK za pracovní zásluhy v Geodézii Plzeň,
Ing. František Novotný, pracovník podnikového ředitelství Geodézie Liberec,
Antonín Stryhal, pracovník SG Ostí nad Labem,
Ing. Alexandra Malzová, pracovnice SG Jičín,
VlastisLav Šimek, pracovník podnikového ředitelství
Geodézie Pardubice,
Ing. Josef Pukl, vedoucí provozu mapování Geodézie
Brno,
Ing. Bohuslav Volný, samostatný výrobní dispečer
útvaru řízení Výroby Geodézie Brno,
Ing. Zikmund Ježowicz, vedoucí SG Karviná,
Ing. Petr Christmann, odpovědný geodet, vedoucí
pracoviště Jeseník,
Ing. František Pánek, pracovník oddělení řízení výroby GKP Praha,
Ing. Ladislav Vopalecký, vedoucí TEP GKP Praha,
a těm t o k o I e k t i v Ů m:
BSP provozu 115 při výstavbě trasy I B metra Geodézie Praha,
BSP provozu 112 pozemní fotogrammetrie Geodézie
PJ.1aha,
SG Tábor (vedoucí Dalibor Zásměta),
provoz mapování Geodézie České BudějoviCe (vedoucí ing. Josef Prol{eš),
SG Sokolov (vedoucí ing. Mario LandlJ,
oddíl provozu speciálních prací 312 40 Geodézie
Plzeň (vedoucí ing. Gabriela Růtová),
oddíl inženýrské g,eodézie SG Děčín veden-ý ing.
Zděnkem Škáchou,
se Náchod.
SG Pflrdubice,
měřický oddH 223 provoz speciálních prací Geodézie Brno l vedoucí ing. František Bartoš),
SG Gottwaldov (vedoucí ing. Miroslav' Holub),
BSP útvaru počítače SM-4/2D Geodézie Opava,
SG Nový Jičín.

Pro příští GaKO připravujeme:
ČERMÁK, 1.: K tematickému plánu časopisu na o'bdobí 8. pětiletky
BROŽ, J.: Slapová stanice na Geodetické o,bservatoři
Pecný

HORŇANSKÝ, 1.: Presnosť technickej mapy mesta
KRAUS V.: Rotační vyvolávací zařízení
ŠÍMA, 1.: Soudobé 'aplikace pozemní a blízké fotogrammetrie v úlohách inženýrské geodézie
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Vyhodnotenie rozvoja pracovnej
iniciatívy a socialistického súťaženia
v rezorte SÚGK za rok 1985

Ing. Milan Baluch,

SÚGK

V I.'l)ku 1985 soc'ia1istická pooc'o~ná iniciativa v org,an:izá'ciách rezoI1tu SlovenSkého úradu geodéZlie a kartografie [SÚGK) nad'vazoVlala na už dOSliahnuté výsledky
v predchádoojúoiah
rokoch. Hlavným ciefom, na kotorý
bola zameraná sociahiS'ticlká súťaž, bolo plnenie úloh
vyplývajúciC'h pre rezort ZlOštáltlIleho plánu a štá'bneho
I.'07Jpiočtu,dalej to bola reaHzácia úloh p11i.jatých v spo·
ločnom doi~ume.rute SÚGK a Slovenského výbo.ru DdboI.'ového mazu (SVOZ) poocovníkov štábnYCih orgánov,
peňamí'ct~a a zahrlllničného obchodu, a'ko aj zaibeZlpečenie úloh v}"lJlývajúCli'chpre rezol'1: z rD'21praco\7ania zável'ON'XVI. zjazdu KSČ a Súbo'ru opatl'ení.
Obdobne ako v preddhádZlajrúc'ich I1Okocih usm€lrnil
SÚGtKaj na rok 19&5 Zlamemnie sociaUstlckej pooCiovnej
Lni'c'i'atívy. V súlade s usmel1nením oriento\7a,m organizácie I.'ezortu soaiIélJI'istic:kúsúta'ž a soc,ialistiClké zá'vazky
na počesť 40. výl'o'čia o'sll)hodeni·a CeSikosl'OvenS~a slávnou SoN"ietskou armádou a na počest XVII. zjlazdu KSC
najmll na:
- splnenie plánlO'v'aného obj,emu upra,vených vlastl11ých
\7Ýkonov,
- zníreme podielu celkových nák,ladov na 1,Kčs
wpmvených výkonov,
- maJCimálne vy>uží\7anie základiný·ch pmS'tried'kov,
- .realizovanie vedecko-technického
rozvoja pri plnení
h'lavných úloh reoor'tu,
- prehlbenie
spolu'práoe s príslušnými
orga.nlzáciami
Inajmll na úrovni okresu,
- IPlnenie volebnýClh pl1ogoomov Národného fl'ontu vrá1IaIIlezlepŠ/Ovania praClo\llného a žÍ'VOItnéhoprostredia,
~ na skva'Utnenie slu~ieb obyv1l'tefstiVu, vča'sné vy,hlOtovovanie geomeitriokýah plálIIJOV,výp'isov a k6pií z eV'i,dencie nehnutefností
[EN],
- S1plnenie a pl'ekročenie rO:i'Jplo'čtupMjmov z či,nnosti
'~oZlpočtových orglanizáClií,
- diosiahnutie úspor na prevád7Jku,
- 'diostahnuti'e ná\7ootnosti výd.alVlkov na riešenie
výskumný,ch úloh,
- tedhniakú pomoc pri realizácii úl'oh technického roz\IIo}a,

-

zmírenie výda'VlkOlvna správu.
Na dosiahnutlie vytý'čených c'iefov mali vplyv najma
rMetofa'kitory:
- l'ozšivovanie združenýoh socialístu'ckých závazkov na
rehe7Jpečenie re-alizá,cie ú]oih technického
rDlzvo'ja,
- 'pvehlborvanie hnu:tia kOmlpleX!ných racionaHza·čných
brigád [KRB],
- pl'ehilbov.a,nie SaratloVlského hnutLa - prá,ca bez chýb
a DV'ovs:kéhosyS'tému - komplexného r'Íladenia a'kos'bi všetkej práce,
prehlbo\ll8!l1ia hnutia
brigád
socialistickej
práce
(BSP) a jeho orlientovanie na zlepšenie medzHudských \liZtahorv v poo1oovných kole1ktívoch,
- real1zácia výsIedlkO'v vedecko--tec-hnic'kého rozvojia a
zlepi'íolv.acídh návrhov (ZN),
- účinnejšie využí,vanie zá,kladných fondiov,
- úspora palív a energie.
Súhrnné vyhodnotenie sooialístickej súťaže v rezo-rte
SÚGK 7J8ro'k 1985 je takéto:
- prijaté social1'S't,ickézá:vll2Jky v rezol'1:e, ktoré holi
v priehehu l1O,kasprelsnené na počest XVII. zjia'Zdu
KSČ, predstavova.Ii hodnotu 8519 tisíc Kčs,
skutočné plnenie SOCialistických záv1lizklO'Vza r:Jk
1985 predstavuje hodnotu 10203,4 tisíc Kčs,
dio social1st1<dkej súťaž,e bo1'o zapojených 2722 pradovní1kov, čo je 81,2 % z celko<vého priemevné:ho prepo-čítaného eV1idenčnéh>o poč!lU pra'co\'ní'kov rezol'1:u,
celoročný socialiS't,ioký ZáVllZOikbol podLožený 176
I{lQJektíV1I1Jymi,
42 združenýmf a 1867 indi·viduálnymi
záva'zka:mi,

-

v súťa~i o ná7Jov BSP súfiažilo 17 nO\7ýciha 136 stáIych koleiťtí'vov s celkovým pOĎtom 2471 pracovní'kov, z ktorých 1717 je nosif\1elom bron2'Jových od,znakov BSP, 885 stlriehomých a 91 zl'atých od2'Jnalkov
BSP,
na riešení naI'iehavý·oh technický'Oh a O'rganirzačných
problémov pracovalo v l'oku 1985 v rezorte 19 KRB
s p·o,čtom 109 poo'C'OIVn~kOov,
v pl'iebehu I1Q:ku1985 bolo podaných 200 ZN, z ktorých bolo 93 využívaných s ceIko'\'ým ekOIlJomlic'kým
prínosom 2433 tisi'c IMs.
Po vyhodnotení soci~lisbickej súťaže v rámci oelého
rezortu za rok 1985 a po preroko·valllí na po,rade vedeIIJia SÚGK a v Ko~égiu pl.'edsedu S'ÚGK, aiko aj v Predsedníctve [P)-SVOZ, boli najlepším organizáciám, kolektívom a jednotliv'com prepožLčané tie'to vyznamenania:
1. Putovná Cervená zástava predsedu SÚGK aP-SVOZ
Geodézii, n. p., Zilina, za najIe,pšlie výsledky v ceLoreZD'rtnej súťl8ži pre hospodáJrske orgi8nizácie. Tento podni,k sociaILStidký zá'vllwk na S1pInenie a prekI10čenie objemu upr.avených vLastných výlkonOlvvo výške 1090 tisíc
kO'l'Ún spLnil a prekl10čil v hodno'te 1495 tisíc Kčs. Sooi,aild:stiC'kýzávllwk 7J8mel.'1I'nýna roíženie celk0\7ých nákladiov na 1,- Kčs upra:V1en~ah výI~ono\7 spLIIJÍ'!v hodnote 363 tlIsfc Kčs. CeHm·ve bol celopodn'i'kový .socialistický závazo:k v hodnotte 1372 tisíc Kčs splnený v sume
2166,2 tisíc Kčs.
Do rozvoja praicO'vnej inici,a:Uvy a soci,alist1iokéiho súť,ažema boao v .pod[]Ji'ku 2Japojenýc\h 584 p.I1acovlllfkov,
t. j. 72,6 % z priemel'lllého prepo,číltaného evidenčného
poč't1U pra!oovní.kolv. Prijalté so·c'la.li'stioké Zá'vazJky boli
spLnené a plre'kročené na podklade 528 ind'i'viduálnych
a 27 kolelktí<\'n}"aihzáv1izkov. Na d'obrom plnení social1stilcký·ch závll2Jk!olV
má ,podieI 26 kole~HvO'v BSP s cel~Ovýlffipo'čtom 496pooOOVin~k()v.akrem toho v podl11iku
bolo zalo,žElIlJý,ch6 KRB s poč'tom 20 člEll11ov.Dobré výsled1ky z Lnioi,atívy pra'C'UjúOich v Geodézi'i, n. p., Zilina sú tiež odnazOlm aktí1vnej masovopohtiokej
p'ráce,
činnosti BSP a KRB.
2. Cestné uznanie predsedu SÚGK aP-SVOZ
Krajskej
správe geodézie a kartografie
[KSGK) v Banskej Bystrici za najlepšie výsledky v celorezortnej
socialistickej
súť~ži r021p'očto'vý'ch a prílspevko1vej orgarui'zác'ie. KSGK
v Bansklej B~Str~lctiSOICia!'istidkýzá'v1l2J()lkna splnEll11iea
prekl.'OIČElIIJie
l'OiZIpočtu príjmov z Člinrnosti rOrzJpo,(jtlo\7ej
orgalllizácie v hodnolte 45 Usíc Kčs splnila vo .výške
65,9 tisica K,čs a soc>ilaliiStiClký
zá1vllZdk na zníženie materiálový'ch výdll!vlkov na sprá'vu v hodinolte 10 tisíc Kčs
splnila na 100,0 %. Cel!kove bol soci1aHsNcký závllz·ok
KSGK v Banskej ByStdci v hodnote 182,4 tisfca Kčs splnený v sume 238,5 tisíca Kčs.
Do l.'o:i'Jvojaprac0\7nej iniciativy a sociaUsticlkého súťaženi-a v orgl~álcii
boli zapojení všetlcQ praco1nníCL
Prljalté soc'iialistické ZálVilJZlky
boli sp'mené a prekročené
na podikilade 60 indIV1ictuálnY'ch,15 koleMíVinych a 16
2Jdmženýdl záv1l2Jkorv.Na do,brom pLnení socia1'istickej
sú1iaže a úloh organizácie má pod1ie;J9 kole,ktí<vov BSP
s celkovým poČitOlm31 členovo Dobré výsledky iniciatívy
praoujúcich sú odoozom agilnej ma'Solvo'P'oli'tickej práce
a čilnnostl BSP v tejrto orgallli'Záoii.
3. 'Predseda SÚGK aP-SVOZ pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu prepožičiavajú každoročne čestný titul "Vzorný pracovník rezortu".
Toto vyznamenanie za rok 1985 prevzali:
-JuStli'na
B /j h m e r o v á, samostatná
referentka
pre
Ipersoll1álnu pirá'cu, GeodézLa, n. p., BraNslaNa
Ján G a j d 10Š o cli, S1l.'ffios'tl!ťtný
geodet oddielu EN
v SobraJnc:Í,a,ch, Geodézia, n. p., Prešov
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-

Ján H o I é c i, vedúci geodet
oddielu
mapovani3
y Banslkej By,SltriCi,Geodézi,a, n. p., Žillm8
Ing. Ferdinand K e lem e n, vedúci oddlie.J'IlEN Lučencli, Gelddé'zia, n. p., Žilina
Ing. Pavol K o ln ~ a r, vedúci oddielu V"0počtuvého
SIt,rediS~a, GeodertúC'ký ústav, n. p., Bra1isla1.'a
Ing. V~era K 6 ň 10 'v á, vedúCla geodetk,a oddielu EN
v PTievidzi, Geodézia, n. p., Žilioo
Ing. Ladislarv K tOV á Č, vedúci oddielu EN v Dunaj'Skej Strede, GeodézLa, n. p., BratJi:slaJva
Eva K u š n í r o 'v á, samostatná
odborná referentka
St'rediSlka geodézie (SG) v Ga,lante, Správa geodézie
a kartografie
v Braltisl,ave
Šltefan L í m, vodIč, Geodézia, n. p., Brat'islava
Doc. Ing. Peter M a r č á k, CSc., samostatný vedecký
p,raoovník, Geodéz'ia, n. p., Preš-ov
Forzef R e'P a, ofsetorvý tla,či,a,r, Slovenská k,artograftia, n. p., BralUslava.

v

-

-

4. Predseda SÚGK spolu s P-SVOZ pracovnikov štátnych
orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu sa rozhodli
udeliť pri príIežitJoSlti ŽJi'votných jubileí čestný titul "Zaslúlilý pracovník rezortu" týmto pracol1."níktOm:
Martinovi Cer n á k ov 'i, vedúcemu geode1wvi oddie1'1l EN na Myja:ve, Ge-odé:lJia, n. p., Br,a,fislava
Ing. Rudolfovi
H I a 'v 'a ,t é m u, techa1Jickému námestnílkorvi riadi!ter!a, Geodézia, n. p., Bra'Uslava
llIlg. F~antiš'ko'!i M r 'v o v i, vedúcemu
finanané'ho
odde.Jema, SÚGK

-

!Ing. Jozefovi O k r uhl 'i c o v i, ekonomickému
ná·
meSltní!ktO'vi])ia1dHela, Geodéma, n. p., Bratislava.
5. podra uznelsellií-a vlády SSR Č. 240/1981 k návrhu
na rmzdelenie Čel'Vený'ch zástav po mk'll 1980 sa za príkladné plnenie iniciativy pracujúcic'h prepo~ičiava tl'Om
kolektív'Om a štyrom jednoHi'vClom re-2Jortu spol:očenské
ocenenie celoštátneho
vÝ2Jnamu za výsledky dosiahlI1uté
v predchád2J8júcom rotku. Spoločenské ocenenie vlády
ČSSR a ÚRO bol,o ptrep-oži1čané:
- K o I e ,k t í v u praaovníkov
odd i e I u i n ZIn i e rs k e j g e'O d é z i e v K o š i c i ach,
Geodézia, n. p.,
P,rešov, 'led e n é m u Bla'žejom V r á br o m
K o I e Ikt í v u pracovní'kov
odd i e I u ma p -ov Bn i a v Ž i I in e, Geodézia, n. p., Ži,lina, v e den ém u Ing. Milošom K o 10 v r á t k 'o m
- K o I e Iktí 'v u pracovnikorv S G v D o I n o m K u b in e, KSGK v Banskej Bystrici,
v e den é m u Inl:(.
Evou O [J,d ruš o vou
Ing. MichalO'Iii F o Ir! n t o v I, vedúcemu prevádzky
EN, Geodézia, n. p., Prešov
Ing. Vladimí])o'vi H u plk o v i, vedúcemu SG v Po,važskej Bystricli, KSGK v HaJnSkej Bystrici
!Ing. Stanislavo'!! J u r Č o v i, vedúcemu oddielu mapova:nia v Liptovsk-om Mi'kuláŠ'i, Gedézia, n. p., Žilina
- Ing. AntQ[),QViVa j d o v i, vedúcemu
oddielu
EN
v Prievidz;i" Geodéz:ia, n. p., Žilina.

Podrobné měření výšek
v městské zástavbě

Soutěž GEOFOTO '85
Autor: Jaroslav Doubrava,
Geodézže, n. p., Praha
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TERMINOL6GIA
A SYMBOLIKA
V GEODÉZII A KARTOGRAFII

Symptómy rozvoj a kartografickej
terminológie

RiOZSIélih
tel1IIlinologicl.kej č1Jn!nosti v karwognafii je v poslednom obdlobl nemalý; plllltí t,o rovnako o akltiViitách
na medzinárodnollTI poH, a1ko aj v domáeej sfére. Je to
sp6'sohené samotným rozvojom kaJJtogoofie, zvyš orvaním
j,ej spo!<očeuskéhlo významu a nadviizne tiež tým, že jej
rOlZvoj (napok'On tak, ako ktore'jikorvek vednej disciplíny) nie je možný be'z rozvíjlania sa zá:k1adného teoretického pOltenciálu. TermilIlol6gia tento pOltenciál nielen odráža, ale tiež núti k jeho exa1ktmému definnvaniu, kodifikácii a vecnej i jazykovej
štanlardizácii1).
Snaha
o presné vymedzenie novýah pojm'OiV sp1iltne vyvOIláva
nutnost verifikác'Íe a upI'esňov'ania obsahu pojmov tradičného vyjadrovac'ieho
aparátu,
prílpadne norvé vymp,dzovlanie ieh obsahu, polOhy a vztahov v systéme tar'minol6gie. Ide teda o proeesy dLalekrUcké, úzko súvisiiace
a vzá]omne sa ovplyvňuj,úce.

6. doIeži:té vedeaké pojmy nemajú kodiJ)i'kova,ný, vha
ný termín; taikáto a:bsencia si v}'nucuje použÍlnan
zloži1ých fmzeolog,j{)kých spojení,
ča'sto nej>ednl
ných (napr.: au1JOmatizOvaná kartografia;
vyhladen
kartlQgraf~akého čí'sliCO'vého zá'lJnamu; met6da znázc
neni,a hustotou sieťo'Vých polí),
7. nedOlStaitok systemaJtick'OS'ti v tvorbe iSltého subsyst
mu int>Bl~arktí'lnnY<CIh
termínov (napr.: koncepcia - pr
jelktovande - redakcia - tvorba - spracovanie),
8. pOrll'šenie jaz}'koVých nori,em a praJvidfiel pI1i pom
núvaní pojmorv a vymedtlorvan:í telrmínov (napr.: 1'3
n!llkouh:Ié 7iOhOOIZOVanie;
izoplét:orvá mapa; vl1covan:
a'lebo aj Hoovalll1e),
9. ned,ostatok V'hodných domácich e'kv1va1'entov k inl
jazYIOným teI'mínom (nlllpr.: k!aJJtogmfirovanije; K1
tenverweis;
caI1tograJPhiic converrti'on).
Ďa1šími - aj ked nlie menej vý7inamnými - okolno!
tami, ovpIyvňujúcimi
kvalLiltu kartograHC'kej teTminoU
gli,e, sú procesy jej kodiJ)iJkácie, št,andard<izácie a publ
kovania. O nie<kf.O'rýClhz llIich sme uvažovali v (3, 4].
Do'sledky uvedených nedosta'tlkorv sposobui'ú síce kv~
ltta'tiívne rozne é1Jnomáli.ie,aJvšak v koneOnom d6sledk
vždy vy:tvá,rajú barié,ry ex:aktnej odbomej komunikácil
Možu sposoborvať ni,elen vedec'ké i pra,ktické nedol'Ozu
me'nlia, ale tiež nejedno2JI1Ia1čnosť legis1Jaltí'vnych alkto\
technických
i orgaJIlŮzaČDých noriem a z nich vy-plýva
jÚ!cich funk01í.

Obohacorvranie termjno,logidkej zásoby má svoje konkrétne zdroje a príčiny. SÚ to najm1i:
-zvyšorvanie
fundovaJnooti a presnosti vedeC:kých zistení a odpo!'Ú1ooní,
- tematidké ror.o:šřrovanie i pTehl<bovanie vedec'kýah vý's~umov,
- 'kon'kreltizá,cia Vý,skumov pre prax,
- procesy int:egrá'c~e vied,
- rozši'rovan1e medzinárodných
vedeckých stykov.

V sÚ'oo'SDosti sa pripmVlUje vydaIlŮe pos'l,edněiho zv1iz
ku zo sl'ovniíkov EdÍ'cie Výskumného ústavu geo1dézie (
kantografie v Bratislave (V>ÚGK)"Krarttogllafia". Bude tI
dotea,z najrozsiah1'ej'ší slovenský
v~kladorvý terminolo
gic'ký Slomtk z pred1metnej obIa.sti. Aj ked sa pI1i jehc
tvorbe n~oďiaI1ilo ()bíst všetky úskalia term1tno1loglioke
štaniď'ardizá,ciie, a nebol'o ani možné
zahrnúť
doňh.:
vše'tky súoa;ne už :z;náme i v2Jntkajúce pojmy, bude ne·
spome da'1šlllTIprírnoS'om pre rozvoj disciplíny i zvý1šeniE
úrovne odbornej jazykovej
komunikácie2).
Veríme, ŽE
Dbjavy vo vede i teahnilke dosahujú jednotliivé os,oby
ku sk\'alit:neniu pojmového apa:rátu kartografie,
k pTe·
alebo kl()lektrvy; týmto spl1avi dla p1a't:ríaj autorstvo noh\rbeniu jeho význéIJmu, pochopeniu
obtažno'stli štandarvých temnínorv, súv1siacidh s nov'ým vedeckým (aleba
di'zácie, alko aj jeho populanizácii
v prax[ prispej'e aj
aj praiklti'C:k~m) obja'V'OlTI
, poznaním
aJlebo prí'stupom.
pripravovaný seminár "Kartografická
terminol6gia vo ve.
Orglllnizačná
odl<účenOlSt týohl(1o zdroj;Qiv, pot,enciálne
de, riadení, výui!be i v praxi", ktort organizuje V"OGK
schopný,ch pwdullrovať nové poznamky, sposobuje,
že
proces tvoirby termínorv pI'ebieha v istej etaipe izoll<o~a.- v oktéberi 1986 v Bratislave. Okrem odborných prednášok
by mal poskytnút dostatok priestoru na diskusiu k obsane a má často i l'Jivelný ohar,ak'ter. Vo vedec:kom jatlyku
hu uvedeného slovníka, novej CSN 730406 Názvoslovie
tIlI!kto vzn~ka'jtú odchylnosti a hromadia sa chyby. T'ento
kartografie, ako aj k ostatným terminologickým
otázkam.
proces pI1i'rodzenéh1o vmď>ku a Výrvoja term1nOllógie ju
Pred1po:kl1adása, že účastníkom podujalt1a budú materiápoznaimenáva prí'zna:čnými nedostatk'ami.
Medzi ne patly s predná1ikamfi poskytnuté vopred.
ria:
1

1. V!iacvý2JllamOVolst (polysémia J; jeden termín sa použí'Vla na oZl1Jaoenie ro2Jm'Oných,alebo sčasti odlišných,
pojmlov (napT.: zá1kl<adná ma!pa; stará mapa; praaovná
maJPa),
2. sYlllOlllymia; jednému

pojmu sa pI'1raduje niel{1orko
termlno~,
M·aré vša~ nemusta
vyjadrlJlVlat žialdne
TI'llalllSYpojmu (napT.: maJj)ová príl'olha - prflolhová
mapill - pif1ložná ma1pa; vysve,ui'Vky - legenda; slepá - nemá matpa J,
3. nedostalt:ok U!stálených vý2JnéIJffi'ov,presnýCJh defiJnícií'
tellmlnov; toto sp6S1obuje, ~e sa term1lny použí~ajú
v odlišných iJnterpretá'ciáoh
"vedeaké
dl!alelkty"
(IIJJapr.: topograf,ioká ma:pa; zobmzo'Vlani'e; karitograHcká řnformáo1aJ,
4. nepresnosť tel1IIl'f,nov, ked ich vý2Jnam známy zo všeoIbecnéh>o jazylka odporoje pojmu, kltorý termfn mnačuje - ne'sprá~na oI1ien:tácia termínu (napr.: rám mapy; s1tuáci,a).
5. t'ažkopádnost
a nepOhod~ná
výslovnost
termínlov
(nalpr.: stutpni'ca farieh podla sýtosti; e'lirpsoidiCká
šírka),

1) Doc. Ing. Dr. J. Vlček, CSc., vyslovuje názor, že
temninol16~a je jednou zo základných
štyroch (Oproti
vš>eobec:ne uvádzaným tI'OIffi) postulát ov, nevyhnutných
na zdo'vO'ďinenie exisl>encie k!aždei vednej disciplíny [11.
~kademik Reforrnatskij v [2] píše: "V,o vede jazyk nie
ie náhOdným i'llgredientlom, ale štrukt'úrnym prvkom ...
Jazyk ,vstupuje' štruk1!úrne do vedy predovšetkým
ako
term~noI6gj,a, "

Úroveň odborného jazy,kIa je paralelou úrovne j'azyka
národného. Je dOikazom nielen rmvoja príslušnej d'isciplíny, ale aj O'dbornej vy'spelo'st1 a Mež kultúrnosti jeho
použÍva'telov.

2) Aj práce
klasikov marxizmu-leninizmu
- hoci sa
problémami terminológie zv1ičša osobitne nezaoberali obSl!llhujú množstvo ich pO:mIámolk k t~mto otá2Jkam, ČD
svedčí o tom, že logi,c:k·osti a čtstote vedec'kéJho aj literárneho ja:z}'ka pripisovali zna,čný význam.
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Z MEDZINÁRODNÝCH
ČSVTS

STYKOV

Účast mladých geodetov
v medzinárodnej súťaži pri
príležitosti XVIII. kongresu FIG
v Toronte

súdenie presnosti pl'iJp~janej siete. Toto pOSlÚdenie Sil.týka nielen vzájomnej presnosti bodov pripájanej siete,
ale aj vzájomnej presnostt bodov zákla!d:nej siete vo
v:zťalhu k bOldlom pripájanej siete. V práCi ,navrhnutým
postupOlm zíSlkané chal'rulllterilsN'ky presnosti
umožňujú
pOlsúdiiť,či pripojenie siJetesplňa p'redpisané požíadavky
ako na globálne chaTét'kterist~ky presnoSlti, ta'k aj relativiZlované chara'k.teri'sttky. Práca prináša nový p'iJhlad
na spracov,anie nameraný,ch údajov pri tvol1be geodetických sletí.
Ing. Katarína Leitmannová, Výs:kumný ústav geodézie
a k,art'ografie, Bootislava: "Využitie laserinterferometrickej komparácie v automatizovanom
spracovani výsledkov nivelácie."
V predloženej práci Sil. rozoberá pro:blemalttka využiUa interferelllcie sve.tl<av geodézii v súVis~osti so súčasným 11007Jvoj'om
me.troll1og'ic'kýchlaserov. AutO'rka pri spracovaní prQlblém'll sa o[Jlierala o experimerutálne výsledky
v1a'stných meDaní, !moré vylkonala pOlč'as štúdiJa na lalserinterferometrickom
kQlffiP,aráifore (LIK) Katedry geodetických zá'kladov St,avebnej fakulty Slovenskej vysQ'kej
školy technickej
(SVŠT) (SrvF). Práca má praktický
význam na spresnenie dl1Jkových meraní pri oveJ\ovani
geodet'i'ckých meradiel, a je spracovaná
kom,plexne: popilsuje LlK, predlkladá rozpracorvanú metodiku overovanila metroilogickej 'správno,sti funkcie LIK spolu s navvrunutou a experim€lIlJtál'ne O'verenOlUmetodi'kou komp,arácie dÍžko,vých geodeNdkých meDadiel. Podstatu práce I,nšalk tvorí autoIDialtizolvané SlPracovanie výsled'kov
kiomparácie invarorvýoh nivela'ČIllýcih lát a meooných
p'revýšElIlí velmi pl'esnou niveláaiolU (VPN). Práca dalaj
obsahuj'e program na spracovarrie výsledkov VPN v jazyku FORTRAN i návod 'na jeho využitie v technickej
praxi.

Pri príležitosti 'k'olllgre'sov Medzilllávodnej federácie geodetov (Fédératiolll Internaticmale des Géometres - FIG 1
býva pravi'delne org,anLzoivalllá súťaž mladý'ch geodetov
do 35 rokolV o naj,lE!IPšiepráce. Podobne aj pri pnležitosti XVIII. lrongr,esu v Toronte (KaJnadla) - jún 198,5vyhlásila
FIG súťažnú tému pre mladých
geodetov
"Zem a kozmický priestor, neobmedzené možnosti geodeta". O podmien:kaoh súť,aže SIIlle na'šu odbornú verejnosť informoVJali na stráIllkach GaKO, 1985, Č. 8, s. 215.
ČSVTS - Českos~olVenský národný komitét (ČSNK) pre
FIG vy,vÍ'nul veliké úsilie pri prOlpagácii súťaže i vyhfadávaní mOŽlllých účastn~korv. Tým sa p'Odarilo ZÍiskať dotera:z nebývalý počet 6 súťažmýchprác
ml~dý'ch geodet'Ov.
Mladí československí geodeti zíSk,ali v súťaži FIG už
dve víťa2istvá, takže záujem 'O súťaž aj ,prí príleži,tosti
XVIII. kongresu FIG nadv8zuje na dobrú tradíciu. Aut,O'ri
prác vyvinuli mimori'a'dnu illliciativu pri ich ,prípDave.
ČSNK pre FlGpvostrednictvom
svojtch čle'Il!O'vvykonal
všeťko p()ltrebné, a'byprihlásené
práce Zlodpovedalli odbovným, ja:zy'korvým i fnmnáJmym požia'darvkám sMaže.
Oceniť treba starosl1::1liVosť
ČSVTS pri p'rek~alde prác do
jediného z kongreso'Vých j,azy,kov a ich včasné dodanie
I:ng. Štefan Lukáč, Katedoo geodézie SvF SVŠT Brase~retariátu kongresu.
tislava: "Podiel geodeta na výstavbe a prevádzke jadroČSNK pre FIG považuje za úspech už to, že súťaž bola
vých elektrárni."
oboslaná prácami mladých českO'slolvenských geodetov,
Práca rOlzobel'á úlolhy geodeta pri projektovaní,
výz ktorých nie'ktorí len vstupujúdo
spolO'čenskej praxe,
stavbe a prevád2'Jke j:adDových elektráJJnf (JE J. Ch<vrakprič'om sa už pmzeiIlltujú oobome erudovanými prácami.
tertzuje hlavné úlohy geodeta pti vyh la,dá'v,aní vlhodPovažujeme preto za správne infonTIovať odbornú vených lokalit na výstavbu JE na zá'klade meraní recentrejnosť aspoň v krMkosl1:i o prácach, ktoré ČSNK pre
ných pohybo'V zemského povrchu, pri spracovaní projekFIG poslal XVIII. kongresu do srdfaže mladých geodetorvej do~uffilentácie, pri výst,avbe a prevádizke JE z hlatov. Krátke anotácie z prác uvedieme podf.a abeceddÍJska zabeZlp8lčen11ageometrický,ch paI1ametrolV a funkčného pOl1adia autor DIV.
nej spnl,ahlU\'osti hla'vných výrol:mých b'lokorv. Au.tor anolIng. Millan Bajer, Klatedra speciální geodézie Českélyzu'je situácÍ'u mchov:ania, respektive pOl1Ušen<iapriesho vysokého učení technického,
Praha: "Určení nestatorovýc'h vzťaJho,v nad krajné medze, kedy mo'že dojsť
bilnich bodů zajišťovací sítě".
k vážnym prevádikovým
ťažkostiam. Vy,chádza pritom
Práca hovorí o jednom z mužných sposobov určenia
z dnkumentorv Med:zinárodnej agentúry
pre at6morvú
nestabi1nýah bo!dnv 2iais~ovacej siete. POIpísaná met6da
energiu a st.anovruje h1.alnné 'prob'lémy a úlohy geodézie
je reložená IlJa vyrnvnanívolných
sietí, ktorá je ap,ti'koz hladli'ska podmienolk v ČSSR. Práca akcentuje pri výv,amá na vyrovnanie rorzdielov meooIlJých veHčín č'a'sovo
Sltalnbe nároČlllých inve'SltiĎných cel'kov komplexnejší prív dvoch eta'pách. Ide o modifilkovanú úlohu súradnioovéstup riešenia. Ta'ký,to prístUlp k probllematike výstavby
ho vyrovnanlta Slprostredkujúcich
meraní met6dou naja prevád"llky JE predpokla'dá
integráciu
porZJnatko,v aj
menších štl,norcOlv.Navrhovaný positup vyrov.na.nia sie' e
z hl.adiJska geodé!ZJie (inžinierska geodé'!ZJia,vyššia geodéumožňuje .zaN'iesť al1eJJn,aJtívnu ,podmienkoNú maticu G, zia, geofyzika,
geodynamika,
fotogrametria,
matemauroujúcu umieSltnen'ie siete v súmdnicolVom syStéme
tická štati'sI1:ilka, prognostlilk'8 a i.). Autor zúži,tlkoval
s požíadav'kou na pripútanie,
p,lynúau z rozboru padv práci niekol1koro'Ďné SlkúsenDSti z geoidetickÝ'ch prác
mienok pred vyrovnanfm. Uvčenie nestabHných bodov
na oibjektoch JE.
siete vychádz,a z mel1:6dy,použí'ITanej v ČSSR, 'ITktorej <;a
I:ng. Tibor Preťo, Geodézia, n. p., Zmna: "Určenie odpredipOlkladá, že z.arsť1ovaci,ebody pololllO'vej siete, ,ktoré
lahlosti medzi normálnym sféroidom a hladinovým elipsú najdalej old sledov<vného objektu, sú stabilné, ČO.však
soidom."
nemusí byť vždy splnené. Tesl1:mn nulovej hypoltézy poV súčasnej geod8ltickej IIÍJtera'túre pri r1ešení tiažorvého
sudzuje relatívne zmeny všetkýah bodolV siete navzájom
a umožňuje orbjektívne vylúčiť nesta'billný bod. POIpí'Saný polil. Zeme sa vy,skY1tujúpojmy normálny sfél'oid, respektí'Ve hladinový sfé'roÍ'd. Tleto Sil. v minulosťi, zrejme aj
postup možno aplik'o'vať i na iné pQldo'bné úlohy 'a maz dovodnv ni.žšej presnosti meI1acej tecihniky, často stotematický aJparM umožňuje spracorvanie na POOí'MČt
tožňolv'ali. Súoasnosť meracej techniky, najma v do.sledIng. Ján Dobeš, S~orvenský Ú'rad geodé,zie a k,artografie,
Bratisl,av,a: "Statistická
analýza meraných hodnot pri
ku umelých ďruží,c Zeme, poskY1tuje orvela bohatšie infomnáci,e laj o tIa'žorvom polí Zeme. Práoo vyohádza z lozhusťovaní polohovej geodetickej siete."
gického predpo'kladu, že dokla'dnejšia znalosť t'iažového
Predložená práca Sil. 'za'oberá dvorma okl'uhmi pvoblépolil. Zeme pomože rtešiť mnolhé prohlémy geometncklJmov. Prvý ri'eši orverelllie zhody spollo'ČIllýchpar,ametrov
-fy2'Jilkámeho charakteru,
najma s ohl'adom na skUJtočgeodet~ckej siete zákiladnej a 5i,e'te p'rípájanej. Autor vynosť, že všet1ky geode'tiC'ké merani'a Sil.vY1konávajiÚv tLichádza pri ríešenf z teorémy o ro'zdelení pmvdepodobnosti kvadl'atickýcih f'Ol1iem, ,ktoré vytvámjú telSŤorvaciu žovom poli Zeme. V práci sa autor Zlaoberá matematickiou analýzou definície normá~neho sféroidu, hl.adinovéš1Jatisti'ku na O'verenie Uneárnej hypotézy o parametroch
ho elipsoildu a numericky i graficky ukazuje na hodnoty
lmearizovaného
regre1sného modelu. Prínosorm práce pti
TOzdiel'ov medzi týmito plochami. Pr,ichádza k záveru,
riešElIlí toihto pl'oblému je ÚJpl'ava testovace1j štalti&tiky
že p1riorítu v geodézii pre pm1ktické potreby má hladido tvaru vhodného pre sl,noju jednoduahosť pri pralkticnový elipSlotd, ktorý je tvarovo jedruoduchý, jeho pO'vrch
kej a'pli'káci1. Druhý pl'oblém je urČ'8nie pOStupOIVJ.1!apo-
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je ekvipotenciálLnou plochou, mofu1o ho vYlUžiťalko geometm'Dkú i fyzikátnu norIDIU. Práoa je teoretlcká a má
pra1kltické d6sledky pri jej ajpliMc'ii.
Ing. Ján Putna, Geodézie, n. p., Bl1Ilo: ••Zívat a dno
prof. RNDr. Emila Buchara, DrSc.".
Práca je venov,lIJná os()bnosti prof. Buclhara, jeho vedeckej a pedagogick'ej č~nnoStL VyzdV'ilhuje podi'el prof.
Buchara na rozvoj'i geodeUckej astr0iIl6mie a teoretickej
I1181beskejmechlllnilke. Po zásluhe je venova<ná P'olZOl1Ilosť
objaJVlIlýmprá'cam ,prof. Buahlana pri konšitru'kcH nových
asti'onomidkýclh pTístrojov a vyz'dvihll'je Slil jeho prínos
p'redovšetkým na vý'voji nových met6d urč'Ovania polohy cirkumzeniltál'Om. PrLmel1l1JnémieSlto sa venuje aj
prácam pl1of. Bucha:ra, kltoré ovplyvnili po'zití'vne budovanie našilch geodetických sietí, či už id,e o Československú trigonometri'ckú
sieť, Č,eslmslovelIlskú astronomlcko-geodetickú
sieť, alebo Československú gl1aV,im9tri,ak1Úsieť. Autor vyzdvilhuje prof. Buc'hara aj aiko vzácneho človaka a vyn~k,~júceho pedag6ga, k,torý vyc.hoval
oelý rad popredných pokraoov,atelov. Prác.a je dop.Jnená
fot'ogl1afilami a joe d6stojlnou 'prilpomienkou záslulh prof.
Buchara, DrSc., o českoslovenkú vedu, a najmli o geodéziu a astron6miu v roku nedožitého 85. výročia jeho
narodenia.
ČSVTS - ČSNK pre FIG želá autorom úspečné účinkovanie v súťaži a spolu s prácami odoslanými na
XVIII. kongres FIG v Toronte ús>pešnú reprezellltáciu čs.
geodézie a jej výsledklov.
Doc.

Ing. Jaroslav
Abelovič,
CSc.,
za CSVTS - CSNK pre FIG

bank, mezi jinými francouzská informačnl soustava NOREX, která rozvíjí činnosti i směrem na socialistické státy. např. exi3tuje již dohoda francouzské společnosti pro
normalizaci AFNOR s GOSSTANDARTem SSSR.
ČSITNA uskutečňuje toho času překlad hesel tezauru
ROOT do českého jazyli:a a zabezpečuje tvorbu fondu
údajfl vložených do pamětí počitače SMEP 4-20 podle
schváIené metodiky a programového řešeni. Jde o fond
hesel - desli:riptorů ti'ídl~ných:
- systematicky (podle odvětví průmyslu a jednotlivých
činností).
- hierarchicky
[ke každému deskriptoru
je přiřazený
nadřizený a v ntíkterých připadech i podřízený deskriptor).
Jednou z nejbližších úloh by mělo být dosaženi kompatibility s ISONETem a zabezpečeni rychlé, pohotové
a úplné výrobnč-technické informovanosti.
Navozené myšlenky jak dále postupovat v rozvoji této
oblasti v ČSSR byly v referátech konfrontovány s informacemi o směrech vývoje v zahraniči.
V diskusi byla pi'ednesená koncepce čs. informačni
soustavy o normách podrobena kritice. Z výměny názorů
při diskusi a uvedených přlkladťl. zavedených zpo.sobů
v konkretních organizacích, které ukázaly na současnou
nesnadnost obstarává.ní nezastaralých
informaci nutných
pro obchod se zahraničím a obtížnost s61opodnikáni jednotlivých organizaci v tomto :jměru, vyplynul tento převládajicl doporučujicí názor:
Pozi[ivni je, ŽP. čs. systém exístuje. Je však nutné, aby
postupoval rychleji a byl využlván oborově, odvětvově
i podnikově, neboť Jen tehdy se věda a výzkum stane výrobnl silou, zavádl-li se bez průtahů. Dále je třeba se
zapojit do mezinárodní odborné spolupráce. Předpoklady k tomu jIž jsou, prmože hez vkladu vIastnich informací nám nikdo nic nedá - a u nás již vyvinuté informačni systémy nejsou pro svět nezajimavé.
Ing. Josef Zampach,

COGK

Seminář "Zavádění výpočetní techniky
do informačních soustav o technických
normách"
Seminář "Nová letecká technika a kvalita
snímkování"
Dne 13. března 1986 se z iniciativy pobočky ČSVTS Československého institutu technické normalizace
a jakosti
(ČSITNA) uskutečnil v Bratislavě seminář Informatizácia v technickej normalizáciL Název tohoto článku je
pokusem o ceský překlad názvu semináře, a to volně
podlé kontextu, neboť slovo "informatizacc"
se zaUm
v češtině neujalo.
Referáty byly podle obsahu seřazeny ve třech skupinách:
1. Informačlli systémy o technických normách ve světě.
2. Uživatelé a jejich požadavky.
3. Československý
automatizovaný
informačni
systém
o technických
normách (Československý
systém informatizácle technickej normaUzácie).
Všechny referáty byly otištěny ve vydaném sbornlku.
Po ukončeni sen'!inál'e umožnil pořadatel účastnfkťl.m
exkurzi do výpočetního střediska a zodpovězeni otázek
z fondu AIS-Normy počítačem.
Již první přednáška po úvodních proslovech se dotkla
hlavniho dle semináře - podpury návrhu na propojeni
čs_ automatizovaného
informačnlho systému o normách,
vyvinutého v ČSITNA. s mezinárodni
informačnl
stu
ISONET. Tato účastnická síť byla vytvořena Mezinárodnl
organizaci pro normalizaci ISO v roce 1976 prostřednictvím Výboru pro informace INFCO, který koordinuje činnost informačnich
stI'edisek národních normalizačnlch
organizaci. Na ni je dnes zapojena řada velkých data-

Stá'vá se již tnadiicí, že msedání, jejichž tématem je oblast leteckého měřického snhnkováll1i, se konaji v Parduhiciclh. PrO't'O odbornáSkupiI1Ja
(OS) 1703 fdťogrammetrie a dálkovéh'O průzkumu Země !při Českém výboru
společnosti geodézle a kartO'grafie (GK) ČSVTS lil Kuordilna1ínl výbor - GK ČSVTS pro Výohodočeský kraj
za organizačnf spolupráce Ipobo1íky ČSVTS při n. 'p'. Geodézie Pardubice, uspořádaly 19. únma 1986 v přijemném .prostředí Kino,kavárny
v PardulbíiCf:ch republikový seminái' "Nová leteoká techni'ka a kvaliita snímkování".
Na odborné náplni semináře se kromě pracovniků resortu CÚGK podílelí také pracovníci FMNO a resortu
MLVH.

Téťo republfkové akce se zúča'stni1o ceLkem 90 odborní.ků včetně hostil. ze SSR.
Seminář zahájil odborný garant semináře ing. Petr
ST~pAN (Geodézle, n . .p., P'llI1'dubice], který ve svém
úvodním projevu ,př]v~t8!1 všechny účastnlky
a připomenul stoupajÍ'cí požadaVky společnosti
na mlllpovací
práce v přišUch letec-h, a 'Umi zvýšené nároky resortli
na letecké měřiclké snímlllování.
Za hostiteolskou organlmcl n. p. Geodézie Pardublce
a jejipobočku
ČSVTSvšechny přivaal a popřál úspěšný pr.o.běh seominářepodnikový
ředitel ing. Jan BUiMBA.
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Dopolední část jednáni, ,kterou řídil tajemník OS 1703
ing. Josef PRAZAK (VÚGTK ve Zdibech), mčala referátem ing. Zdeňka SIMONIKA (CÚGK PrahaJ "Požadavky resortu CÚGK na letecké měřiaké snímkování v 8.
5LP" ve kterém zhodnotil výsledky snímlrování v 7.5LP
a pO:ukáz,al ,na zvýšené požada'vky na le'tecké měřické
snímJkování, 'především v souvislosti s tvorbou základních map ve~kých ,měřítek.
Dalším referujícím byl ing. Josef FRYML (Lespr_ojekt
Birandýs n. LabemJ. Téma jeho příspěvku bylo "Ukoly
resoI'tu MLVH v oblasti f\otogl1ammetrického mapování
v 8. 5LP". P,ro mnohéúčastnEky
to byly zajímavé pozI1Jat:ky o využití leteckých snímků a fotogrammetrie
vůbec ve spojení s moderní vý1početní a zobrazovací
tecnn[kou v lesrncÍlví.
Nosným referátem semináře bylo pojednání pplk. ing.
Jiřího SEHNALA (VÚ 9681 Hradec KrálovéJ "Nová letecká technika (,předběžnéch:arakteristi'ky,
pel1spektiva nasazen!]". V referátu byly popsány hLavní technické parametry fotoverze nového letounu L-410 (viz též GaKO
č. 11/85J, dále údaje o leteckýc,h kOlIIlorách řady LMK,
k1eré maj[ nahll'adit komory MRB, a o multispektráhlí
komoře MSK-4.
Posledním referátem před polední přeS1l:ávkou byl příspěvek ppllt.ing. Zdeňk'a JILKA (VTOPÚ DobrušktaJ s názvem "Směrnice pro vyžadování a dodávání leteckých
měř'ic,kých snímků". Ke směrnici, jejíŽ ,platnost je od
1. 1. 1985, by'ly podány bhžší informace a vysvětlivky.
Odpolední část senmnáře byla zahá'jena referátem Ing.
Josef,a '~RAZAKA (VÚGTK 've Z(Ubech) "Komora LMK mo~nosti a výsledky uskuteaněných
zkoušek". Přednášející seznámil přítomné s provedenými zkoušklami komor MRB a LMK o f = 152 la 3.05 mm a provedením
snlmkování v někoHka měřítkách na bodovém poli Pecný. Dále byla zhodnocena kVlaIita obou komOll'po stránce fotografické
a přesnosti. Kromě výše uvedené problematLky byla v referáltu také zmínlka o výZ'kumném
úkolu, týkají,cí se optimali'Zace měřítek let'eckých měi\ických sn[m.lků v závj)slosti na třídě přesnosti mapování a na typu sn:hnlkOVlaného,Ú'zem[ (IN, EX).
Ing. Dana FENCLOvA (GeOdé'Zle, n. p., Liberec), Ing.
Libuše SOUKUPOVA (Geodézie, n. p., Praha) a ing. Marta WEI'SSovA (Geodé:z:ie, n. p., Plzeň) byly autorkami
přediposledlTl[ho referátu "Zkušenosti s leteckými snímky
pořízenými
za zhoršený'oh p'O'větrnostníc'h podm[nek",
ve kterém byly analyzovány
vlivy, které
negativně
oVlUvňwjť\kvalitu snímkoválTlf. V závěru bylo na základě
pI'laktidkých 'zkušeností doporučeno použfva't např. pro
ZMVM a OI'ÍlJIfOtOjen kva'~itní snímky, pro EN a ZM-IO
mohou být nižš[ kvaU'ty.
Poslední 'referát ing. Zdeňlklll SIMONIKA (ČÚGK Praha) ,,,Fotoletecká služba v NDR" informoval posluchače
o orgarnizaci, techniickém vybaveni (viz též GaKO č. 11/
/85), cenových rela'c[ch a meteorologiCikýoh 'podm[nkár.h
pro snímkování v této zemi.
ZálvěI'lečné zhodno,cen[ semlnáŤe provedl předseda ČS.
f'otogNllmmetrickéhokomi'tétu
,a předseda OS 1703 'prof.
ůng. Zbyněk MARSIK, DrSc. (VUT Bmo), a ta,késeznámil pi'~t,omné odborníky s obs'a'hem "Závěll'ů a doporučení ze seminá'i'e CSVTS No'Vá .Ie~eoká technika a kva·
lita sn[mkování, kOlTlaného v Pardubicích
dne 19. 2.
1986". Plněn[m těchto závěrů chtěj[ členové CSVTS přispět k za'beZJ'Pe,čeníúkolů urychleného
dokončení záklaKIn[.ho m8l'P'0vání ve veFkém měřVtku souvisle na celém územ[ Č'SR.

ŠMIDRKAL, J.: ];'otogrammetrie I - Teoretické základy
(278 s.); FotogramDletrie II - Přístroje a metody (266 s.),
eVUT, Praha 1985. Cena každého svazku 22 Kčs.

Dvoudilné učební texty vznikly přepracováním,
aktualizací a doplněním o novou látku učebních textů Fotogrammetrie I, II, III z let 1975-1976 (poslední reedice
v roce 1982). Autor rozčlenil probíranou látku do 31 kapitol a ilustL'Oval značným počtem fotografií i kreslených
obrázků přístrojů a případů aplikace fotogrammetrie.
Vzhledem k tomu, že v současné výuce fotogrammetrie
je věnována pozornost též základům dálkového průzkumu Země (zejména styčným oblastem obou vědních oborů], objevily se v učebnicích textech nové informace o multispektrálním
fotografování,
o pořizování, analogovém
a dlgilálním zpracování snímků z kosmických nosičfi a
teoretické základy kosmické fotogrammetrie.
Dalš[ pronikání
elektroniky
do fotogrammetrie
je
ilustrováno popisem zařízení ke kompenzaci smazu leteckých a kosmických snímků v důsledku rychlého pohybu nosiče komory, automatického
řízení expozice,
analogových
vyhodnocovacích
přístrojů
pracujících
s podporou počítače a nových typů analytických vyhodnocovacích přístrojů.
Značná pozornost je věnována soudobým aplikacím pozemní a blizké fotogrammetri'd v inženýrských oborech.
Uv:idějí se matematické
základy vyhodnocení
stereodvojic se skloněn)'mi i obecně orientovanými osami záběru, nebo snímků pořízených dvojicí měřických komor
o nest(:;jné konstantě.
Z část! převzatých z předchozích učebních textů je nejen pro studenty, ale i pro pracovníky z praxe důležitý
výběr postupů justáže a testování vyhodnocovacích přístrojů, registračn[ch
zařízení a kreslicích stolů, které
lze jinak jen Obt!Žllě získat ze zahraniční literatury v cizím Jazyce.
Je třeba ocenit publikaci obsáhlého matematického
aparátu, týkajícího se číselných metod relativní a absolutní orientace snímků. Přispěje k lepšímu pochopení důležit~'ch operací, jejichž realizace se stále více přesunuje
ze sféry analogových metod do sféry digitálnf. Výzkumným a vývojovým pracovník(lm i zlllpšovatelům, kteří se
hodlají zabývat zVy'šením podílu automatizace na dosavadních postupech fotogrammetrického
vyhodnocování,
se takto přimo poskytují algoritmy, jejichž odvození není
jednoduché.
Užitečným "můslkem do praxe" pro studenty je seznámfHlí s technickýmI předpisy oboru 984 (geodézie a kartograťie). Instrukce, metodické návody a technologické
postUlJY, zahrnující použití fotogrammetrie při mapování
ve velkých a sti'edních měřítkách, jsou nejen citovány,
ale v závěru II. dílu učební.::h textů uveden jejich přehled.
.
Rozvoj techniky a technologií ve fotogrammetrii v posledních dvaceti letech překonal obsah dosavadní celostátní učebnice (Gál, P.: Fotogrametria,
1965]. Z tohoto
pohledu predstavují recenzované učební texty doc. ing.
J. Smldrkala, CSc., nejaktuálnější
a nejúplnější učební
pomůcku fotogrammetrie
v českém jazyce, kterou uv!taji nejen posluchači vysoké šk:>ly, ale I Inženýrskotechničtí pracovníci z praxe.

Ing. Petr Stěpán,
odborný garant semináře,
Geoddzie, n. p., Pardubice
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Hermann Haack, Gotha 1985. 128 str. formátu 35 X
X 25
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Atlas vznikl ve spolupráci znamého geograficko-kartografického nakladatelství
Hermann Haack a Vysoké
školy dopravní "Friedrich List" v Drážďanech. Koncepci atlasu zpracovali prof. Giinter Jacob a doc. Stefan
Noack ve spolupráci s dalšími odborníky.
Na začátku atlas obsahuje úvod, v němž je kromě
textu řada tabulek podávajících srovnání dopravních
výkonů v různých státech. Dále je uveden slovníček
důležitých termínů užívaných
v dopravní geografii
a kartografii. Na 10 stranách je uveden seznam použitých kartografických značek pro vyjadřování různých
dopravních i jiných jevů. Tento značkový klíč je pětijazyčný (německy, anglicky, francouzsky, španělsky,
rusky).
Vlastní mapová část je rozdělena podle geografických
celků (světadílů a jejich částí); postupně je věnována
světu jako celku, socialistickým státům Evropy a SSSR,
kapitalistickým státům Evropy, Asii, Africe, Austrálii
a Novému Zélandu, Severní a Střední Americe a Jižní
Americe. Mapami se vždy vyjadřují postupně komplexní
dopravní poměry, doprava železniční, silniční, letecká,
lodní, potrubní a nakonec spoje a telekomunikace.
Dopravní mapy těchto geografických celků mají následující skladbu. Komplexní mapy dopravních systémů
vyjadřují zejména hlavní dopravní uzly, mobilitu osobní dopravy, hustotu dopravní sítě a skladbu osobní
a nákladní dopravy podle druhů doprav, tj. podíly letecké, silniční (individuální a komerční zvlášť) a železniční. Mapy železniční dopravy vyjadřují železniční
síť podle rozchodu kolejí (široký, normální a úzký rozchod), hustotu železniční sítě a objemy přeprav osob
a nákladů. Mapy silniční dopravy znázorňují silniční síť,
hustotu silniční sítě a opět objemy osobní a nákladní
přepravy. Mapy letecké dopravy vyjadřují letecké linky
mezinárodní a národní, letiště (podle ročního obratu
cestujících), mobilitu obyvatelstva
a počty přepravených osob a tun nákladu.
Lodní dopravu námořní a vnitrozemskou znázorňují
přístavy, hodnota zahraničního obchodu, dále splavné
úseky řek a hustota říční dopravní sítě. Potrubní doprava je dána druhem dopravy (ropovody, plynovody aj.),
dále kapacitou rafinérií. Zvláštním druhem map jsou
mapy poštovních spojů a telekomunikací,
uvádějící
počet obyvatelů na poštovní úřad, počty podaných
dopisů a balíků, dále stupeň telefonizace (počet telefonních stanic na 100 obyvatel) a počty telefonních
hovorů a podaných telegramů za rok. Data na mapách
jsou znázorněna diagramy pro jednotlivé státy.
Atlas byl zpracován kolektivem zkušených autorů
a stěží lze v něm najít nedostatky závažnějšího rázu.
Barevné řešení je snad někde až příliš výrazné. Určitým
problémem je užití met,ody kartogramů při vyjadřování
velkých územních celků (jako je SSSR, Kanada, USA
apod.), kartografický výraz je pak poněkud monotónní.
Z důvodu jednotnosti však patrně jiné řešení by bylo
neschůdné.
Nový atlas z Gothy je třeba přivítat jako původní
obsažnou kartografickou novinku. Připomeňme, že tematických atlasů je obecně poměrně málo a atlasů dodopravy (ne autoatlasů) relativně ještě méně. Proto dílo
jistě přijde vhod širokému okruhu uživatelů.

RNDr. Zdeněk Murdych, CSC.,
katedra kartografie a fyz. geografie,
přírodovědeclcá
fakulta UK

Sborník prací stavební fakulty
se vydává jako publikace informující
zahraniční
vysoké školy, v~deckovýzkumná pracovišt~
a odborné instituce
o v~deckovýzkumné
práci
a odborné
činnosti
pracovníků
fakulty
stavební
ČVUT v Praze.
Připravované
číslo .4 Sborníku prací
ČVUT řady GK obsahuje následujících

stavební fakulty
dev~t příspěvků.

Doc. RNDr. Bruno Budinský, CSc. - Ing. František Hylmar: R o z P tyl n - r o z m ě r n é n á hod n é vel i č i·

ny
Článek pojednává o rozptylu n-rozměrné náhodné veličiny, ústředním pojmu rozborů přesnosti náročných geodetických měření.
JSou odvozeny základní vlastnosti kovarianční matice
n-rozměrné náhodné veličiny, je definován pojem roz·
ptylu v daném směru a určeny směry extrémních hodnot rozptylu. Dále jsou definovány tři geometrické cha·
rakteristiky rozptylu, odvozeny jejich rovnice a některé zajímavé vlastnosti a vzájemné vztahy.
Zvláštní pozornost je věnována singulární kovarianční matici, která se v praxi vyskytuje při vyrovnání lineárního modelu s neúplnou hodností (např. při vyrovnání volných sítí).
Ing. Pavel Hánek, CSc.: S e ř i z o v á n í pro s t o r 0vých
vztahů
strojů
pro kontinuální
lití
elektroocelí
geodetickými
postupy
Příspěvek uvádí a diskutuje hlediska výběru metod pro
seřizování polohy funkčních částí tzv. velké linie vertikálních ocelárenských zařízení pro kontilití elektroocelí. Blíže se zabývá navrženými metodami základního
seřízení, tj. způsobem mechanického provažování, optickým a laserovým provažováním a metodou záměrných přímek pro provozní kontroly a seřízení. Text je
doplněn stručným popisem speciálních pomůcek a údaji
o přesnostech a srovnáním jednotlivých technologií.
Metody, dělené do uvedených dvou skupin, vyhovují
meznímu rozdílu polohy dvou prvků linie U = 1 mm,
resp. 3-4 mm, a jsou odstupňovaně určeny pro použití
pracovníky ocelárny.
Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.: U r č e n í po 1o h o v Ý c h z měn bod ů g e ode t i c k Ý c h sít í z o p akovaných
měření
Úloha určení polohových změn bodů geodetických sítí
z opakovaných (etapových) měření uvnitř sítě je řešena za předpokladu možného pohybu všech bodů. Řešení je založeno na kombinaci dvou typů podmínko'
vých matic při obecném vyrovnání volné sítě a testování rozdilů měřených a vyrovnaných měření. Navržený postup řešení je nezávislý na případné změně počtu
bodů v síti.
Interpretace rozdílů vyrovnaných souřadnic řešených
z opakovaných měření ve smyslu určení vektoru polohové změny bodu je závislá především na:
a) dobré homogenizaci souborů měřených veličin prostřednictvím vah,
b) výběru vhodných informací o výsledné přesnosti
vyrovnané sítě z příslušných kovariačních matic,
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c) volbě vhodných časových intervalů opakovaných měření v souladu se způsobem stabilizace bodů.
Závěrem se uvádí určení vektorů polohových změn
na konkrétní přesné lokální síti.
Ing. Milan Kašpar, CSc. - Ing. Jiří Míka: V y u žit í
1 a s e r o v é tec hni k y při
ř í z e n f š tít u p r 0tlačovacích
souprav
Rozpracovaná technologie řízení různých typů a průřezů
protlačovacích
souprav s využitím laserové
techniky
patří k nejprogresívnějším
technologiím
při výstavbě
podzemních
vedení. Po úvodním popis]' technických
parametrů používaných tlačených stanic jsou podrobně
uvedeny nutné úpravy stávající laserové soupravy Tesla
TKG 205 a vývoj dalšího příslušenství.
Zvláštní pozornost je věnována návrhu technologického
postupu pro
i'ízení a rozboru přesnosti. Jsou uvedeny výsledky dosaženÁ při řízení protlačovacích
souprav na stavbě kanalizačního
sběrače DN 1650 v Praze-Modřanech,
při
stavbě parovodu DN 1700 v Praze-Holešovic!ch
a na
expf!rimentální
stavbě nekruhového
profilu 2400 X2400
'průmyslového vodovodu pro teplárnu Trmice [Ostí n. L.J.
Na závěr je provedeno zhodnocení dosažené přesnosti
řízení s ohledem na Československou státní normu. výsledky z řad staveb potvrdily, že při dodržení technologického postupu lze dosáhnout přesnosti požadované
touto státní normou. Současně prokázaly vysokou ekonomickou účinnost při minimálním narušen! životního
prostředí v úseku, ve kterém podzemní vedení prochází. Rychlejší zavedení výsledků výzkumu do stavební
praxe umožnila uzavřená dlouhodobá spolupráce mezi
oborovým podnikem Vodní stavby Praha a katedrou spp·
ciálnf geodézie stavební fakulty ČVUT, která dosáhla
již 10letého trvání.
Ing. Ivan Pešek,
volné
librace

CSc.: Nel i n e á r n í
Měsíce

řeš

ení

pro

Eulerovy pohybové rovnice jsou transformovány
do pěti
diferenciálních
rovnic druhého řádu pro přírůstky pěti
neznámých. Transformovaná
soustava umožňuje řešeni
problému postupnými aproximacemi. Tři neznámé určují orientaci Měsíce v prostoru, dvě polohu rotační osy
v měsíčním tělese. Levé strany všech rovnic mají tvarlineárního
tlumeného
oscilátoru.
K podchycení
vlivu
nelinearit jsou volné části vyjádřeny jako sumy členů,
závislých
na lichých
mocninách
útlumového
členu
exp [-dkt),
zatímco vlastní frekvence
jsou funkcemi
sudých mocnin. Iterační proces konverguje, pokud v měsíčním tělese dochází alespoň k minimální dissipúci
energie. Nelineární členy volného řešení jsou sice Z<1'
nedbatelně
malé, odvozený algoritmus
však prokázal
přípustnosr volných 1ibrací v nelineárním případě.
Ing. Jiří Pospíšil:
ké osy svazku

S tab i 1 i t a p o 1oh y e n e r g e t 1claserového
záření

V práci jsou odvozeny vztahy, které umožňují z geometrických rozměrů rezonátoru
v místě výstupu svazku
laserového záření z laseru určit změnu směru a posun
svazku pro základní příčný mod TEMoo. Teoretický rozbor je aplikován na konkrétní případ čs. He-Ne laseru
TKG 205.
Bylo ukázáno, že daleko větší vliv na změnu polohy
energetické
osy svazku laserového záření má tepelnlí
deformace krytu laseru, je-li na něm připevněna optická soustava pro úpravu svazku laserového záření, než
rozlaďování zrcadel rezonátoru.
Z toho je Zřejmé, že
při přesných měřeních v inženýrské geodézii je nutné
tepelný režim laseru v maximální mfře stabilizovat. Jako vhodné řešení lze považovat zavedení svazku laserového záření do dalekohledu
geodetických
přístrojů
pomocí světlovodu.

Uvedené skutečnosti
jsou dokumentovány
ukázkou
výsledků experimentálního
měření stability polohy energetické osy svazku laserového záření.
Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.: V 1 i v zrn ě n y i n d e x u
lom u s 1 o žen é h o s vět 1 a na nás o b n o u k o nstantu
dvojobrazových
dálkoměrů
Dálkoměrný úhel dvojobrazových dálkoměrů se vytvá·
ří průchodem paprsku optickým klínem o malém de·
viačním úhlu. Velikost odklonu paprsku závisí na indexu lomu skla a obklopujícího
prostředí
[vzduch),
které jsou zejména funkcí teploty, atmosférického
tlaku a vlnové délky světla. Působením slunečního záření
se mění skladba složeného světla a vlivem absorbce
i střední vlnová délka vzduchu, což má za následek
změnu indexu lomu vzduchu, a tím i násobné konstanty dálkoměru.
Proto volba srovnávací
[komparační)
základny a z ní plynoucí korekce délek musí odpovídat
charakteru
prostředí, ve kterém se měření koná. Vliv
teploty na délkovou roztažnost latě je téměř kompenzován změnou dálkoměrného úhlu, ale jen při dodržení
stejné teploty latě a klínů.
Ing.
při

Vladimír
měření

Vorel,
délek

CSc.: R o z bor
pásmy

y

pře

snosti

Příspěvek se zabývá měřením délek čs. invarovými pásmy s přestavnými
měřítky.
Při dlouhodobém zkoušení těchto pásem v mikrosítích různého tvaru se ukázalo, že i když je používána
ověřená technologie, je nezbytné měření podložit rozbory přesnosti.
Je rozpracována metodika provádění rozborů v úpravě pro měření pásmy,
V rozborech přesnosti před měřením se z požadované
mezní odchylky stanovuje nejhospodárnější
počet měření. Zvláštní pozornost je věnována rozborům přesnosti
při měření, kdy v praxi vznikají nejasnosti
při testu
odlehlých hodnot. Rozbory přesnosti po měření pak ověřují, zda byla splněna požadovaná přesnost.
V závěru je zdůrazněna nutnost skloubit aplikaci matematickostatistických
metod s praktickými
zkušenostmi a citlivým hodnocením stavu měřicí soupravy, podmínek měření i schopnosti operátorů.
Ing. Vladimír Vorel,
trigonometrickou

CSc.: Vy tyč
metodou

o v á ní

výš e k

Příspěvek se zabývá vytyčováním výšek na stavbách
trigonometrickým
způsobem. Základem je skloubení trigonometrického
určení převýšení s optickou nivelací.
Vybavení tvoří elektrooptický
dálkoměr EOT 2000, upravený terč s odraznými hranoly, optický mikrometr a lať
pro přesnou nivelaci.
Byly vypracovány dvě varianty postupu - s jednostranným
a oboustranným
měřením zenitových
úhlů.
Ověření proběhlo na zkušební základně vybudované na
objektu fakulty. Pro převýšení kolem 30 m a na vzdálenost v rozmezí 30 až 150 m bylo dosaženo empirické
střední chyby v převýšení 2 mm.
Navrhovaný způsob poskytuje Výsledky odpovídající
technické nivelaci a je určen k vytyčování konstrukčních výšek stavebních objektů s prostorovou skladbou.
Proti metodě optické nivelace např. po schodišti objektu přináší úsporu času a představuje další využití elektrooptického tachymetru Zeiss EOT 2000, kt~rým je vybavena řada pracovišť u nás.
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Představujeme nového ředitele
Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického
ve Zdibech

Národní technické muzeum v Praze a Geodetický a kartogra!ický plodnik, n. p., Praha, ve spolupráci s pobočkou CSVTS GKP Praha, Domem techniky ČSVTS Praha a
Slovenskou kartografií, n. p., Bratislava
pořádají kartografickou výstavu
"Československo

v mapách včera a dnes"

vf,' dnech 15. 9.-5. 10. 1986 v prostorách Národního techV 'souvislosti s dosaženÍJIIl důcíJ'lodového vě!ku ředi'tele
nického muzea v Praze.
s. ing. Jaroslava Kouby, CSc., byl do funkce ředitele výVýstava je pořádána při příležitosti zasedání Výkonného
zkumného ústavu geodetického, topografického
a kartovýboru Mezinárodní kartografické
asociace [ICA) a tří
grafického ViJ Zdibech jmenován soudruh Ing. Miroslav
stálých komisí ICA, které se uskuteční ve dnech 21.-24. 9.
Mi~kšoiVSký,CSc., a to dne 3. bře:lJil1a1986.
1986 v Praze a při příleŽitosti konání Kartografického
Soudruh Mi:kšov,ský se narodil dne 3. června 1932
symposia ČSVTS, ve dnech 24.-25. 9. 1986. Jejím posláv Pra,ze. Po abSOllvování reálného gymnázia vystudoval
ním je seznámit zahraniční i naše odborníky a všechny
zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze a v nce 1954 naostatní zájemce z řad široké veřejnosti ve zkratce s výstoUlpil ja'ko technolog v Kartografickém
reprodukčním
běrem nejvýznamnějších
starých i nových českosloven~sooro v Praze. V letech 1956 až 1970 pracov'al na
ských kartografických
děl.
Ustřední správě geodé:me a kartografie
[nyní ČDGK).
V roce 1967 ulmnčll pětileté studium externí aspirantury na sta'vební faku'Ltě ČVUT v P,raze a obiháji'l hodnost
~eský ústřední výbor společnosti geodézie a kartografie
k'andiidáta techIll1C'ký,chvěd. Od 1. ledna 1971 by[ jmeCSVTS, Odborná skupina 1702 -- kartografie ČSVTS, PonO"lán technic~()'~ro'bním
náměstkem
v Karto~rafU,
n. p., Praha. Ve stejném roce aJ)solvolval na VŠP ÚV KSČ bočka ČSVTS GKP Praha a Diím techniky CSVTS Praha
pořádají ve dnech 24.--25. 9. 1986
kms národ'Ohosp,odá'řiSké pohltlilky KSČ. V ro'ce 1972 byl
jmeno"lán členem komise pm obhajoby kandidátSkých
diserrt:aČlllích prací v oboru lrert'Otg'Nlfi.ena stavební fakultě ČVUT P11éťhaa na přil'OIdovědecké fakultě UK Praha. Od téhož roku je čienem zkuše:bní komise p,ro obor
geodée:ie a kéllI'tografie pro stávIIIí závěrečné zkoušky na
Symposium se uskuteční v návaznosti na zasedání výstavební fakuLtě CVUT. Po novém ol'goani'začním uspořákonného
výboru Mezinárodní
kartografické
asociace
dání resortníah podni,ků - GeodeUckého ústaVlu, n. p.,
(ICA) a tří jejích stálých komisí.
a KJartograf1e, n. p., Pmha, v Geodetic'ký a kal'tograficÚčelem symposia je seoznámit čs. odbornou veřejnost s výký podnik Praha, n. p., mstával funkci výrolbn~ho následky teoretické i praktické činnosti zahraničních odměSlt~a řed,i'tele, a to od 1. 1. 1983 do ro'ku 1985.
borníků, kteří budou v Československu přítomni na zaza jeho schopnost sam05vaJtně řešit vědec.ké úkoly,
mu byl v roce 1985 ČSAV přiznán vědecký kvahf'~kačil1í sedání ICA a umožnit porovnání s výsledky dosaženými
v ČSSR.
stupeň Ha. V tomto roce abisolvoval Í'řÍJIIlěsílČlllí
Sitáž na
Symposium bude uspořádáno v prostorách Klubu tech2JeměděLském oddělení St,ředoče'Skéh!o KV KSČ.
niků ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.
Jako člen KSČ od roku 1968 aJbso1lrvolvalv letech. 1972
až 1975 studium VUML a ÚSpěŠIlě si vedl v Ňldě straIliÍ!ck~ch frmk'cí. Od roku 1982 pracuje v komisi předsedn,i'ctva OV KSČ Pmha 7 pro řešení d,isOipl~nálrních
a členských Q/táze'k. Soudruh Mi.kšovský pracuje aiktivně i v orgáne,ch ČSVTS, kde je mimo j,iné předse.dou
zah1raIlličruí komise ÚR ČSVTS, míistopředsedou NámdnFbo kaI1togl1afického kO!Il'íitétu ÚR ČSVTS a statutámím
zá:stupcem ČSSR v me:zJináI'Odnínevládní organřmci ICA
(Mezinárodní MDtogmfická asooi,ace). AktIvně pm'cuje
i ve SVAZARtMu,ROH a SČSP.
Mimo to je členem ně19terýdh resortních
pora'dJních
orgánů a od rOku 1977 je členem vědeckého kolegia
geologie, geografie a hornictví ČSAV a členem ediční
geolglrafické ~olIIllise ČSAV.
SO'Udruh MilkšovSký je nosi'Íelam státtlllí,ho vY2Jil1é11lIlená~ meda'Í~e "Z;a sluŽlbu vlasU" (1985). za svou ús!pěšn.ou T6th, A.: vývoj sovětské geodetické služby, s. 5-8.
CIUI1l0Stv resortu goodézie a kartogm'Í'Íe obdrželI v I'Oce Hopfer, A.: Úlohy komise FIG pro katastr a územní plá19?9 resortní vy.2Jfi<l:menání"Nej'lepší praoorvní1k relsortu
nování, jejich plnění, s. 8-12.
ČUGK". Je nosJ.te,lem i i'ady dalších vY2Jruamenání.
Henssen, ,. L. G.: Katastrální
informační systém v HoVe všeah zastá!V1aných funkcích
se plně osvědčil.
V práci vždy upl,atňuje své boha:té znalosti z oboru a
landsku, s. 12-17.
všechny náDOčné úkoly plní s politickým přístUfPem.
Bullard, R. K.: Pozorování zemědělských
půd dálkovým
Akti~ně se vždy podílí na :lJa:bezpečování hos;podá'řské
průzkumem, s. 18-21.
polťttky strany. Vždy byIo i jeh'o osobní zásluhou p'lnění
náročných úkolů podnvku.
Ebner, H.: Teoretické základy systému programů HIFI,
Na základě
prů1běžného hodnocení dosa'žených výj'aho využívání a zdokonalování, s. 21-26.
sIedlků a l1ozvojový'Oh předpolkladů byl soudruh MlikšovDalia, O. - Remetey, F. G.: Geometrická vazba získaných
ský p'o komplexním posouzení sahlválen do vysolce odskanerovaných mnohozonálních snímků se syntetickou
povědné funkce řed,ilte~e Výxku'illIného ústa,vu geodeticradarovou anténou SESAT s využitím počítače, s. 26
kého, topogmHckého a kartografického.
až 31.
Do této náročné funk,ce přejeme s. Ing. MirDislavu
Mikšovskému, CSc., mnoho zdralví, sil a pe'vnou vůli,
R6nai, B. - Winkler,
Gy.: Pravděpodobné
dělení rJvina to h~avně v plnění nál10čných Úlkolů, které před nás
ných obrazců, s. 31-39.
postavil XVII. sjezd KSČ.
Annau, E.: Podnikavost a hospodaření
v geodézii, s. 40
až 46.
Ing. Miloslava Cerná,

CGGK

Raum, F.: Organizace
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maďarského

katastru,

s. 46-51.
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