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528-05( 437:47+ 437+ 47):625.42( 437.lOJ
ŠILAR, F.
Spolupráce
československých
a sovětských
goodetů na stavbě přátelství
- na pražském
metru
Geodetický
a k'artogr,afický
obzor, 26, 1980, Č. 5,
s, 109-112, 3 obr.
Sovětská p,omoc při VýsMVbě metra v Praze. Řešení dopravnich velkoměst.
Výstavba
metra
ve velkých
městech
SSSR,
prováděni
a organizace
geodetických
pr·ací. VývoJ spolupráce
českoslov6nských
,a sovětských
geodetů,
výměna
zkušeností.

3a.llaqlI HHCTuTYTa, KOTOphlH HBJIHeTCJlC 1970 r. lle.llY~llM n;eHTpoM pa3BlITlIH HaYKU H TeXHlIKlI li Be,llOMCTBe
CYfK.
OpTaHllSan;HoHHoe H Ka.llpOllOe oGecrreqeHMe sa.llaq ;lIHCTlITyra. B<DKHeHrrIllepeSYJlbTaTbl HCCJle,llOBaTeJlbCKOH .lleHTeJlbHOCTU.,l{aJlbHeHlllaH aKTHBHOCTbpa6oTHHKOB HHcTHTyra.

528.541.2:528.089.6
KOJIEHAT1I,

528:061.62(437.6),,10 let"
KUKUČA, J.
prehl'ad
desaťročnej
aktivity
výskumného
ústavu
geodézie
a kartografie
v Bratislave
Geodetický
a kartogr,afický
obzor, 26, 1980, Č. 5,
s. 113-116, lit. 3
Úlohy ústavu,
ktorý
je od r. 1970 vedúcim
pracoviskom
rozvoja
vedy
a techniky
v rezorte
Slovenského
úradu
geodézie
,a kartografie.
Organizačné
la kádrové
zabezpečenie
úloh
ústavu.
Najvýznamnějšie
výsledky
jeho doterajšej
výskumnej
činností.
Ďalšia
aktivita
pracovnlkov
úst,avu.

528.541.2:528.089.6
KOLENATÝ, E.
Polní
zkoušky
kompenzátorového
nivelačního
přístroje
zelss Ni 007
Geodetický
a kartogr,afický
obzor,
26, 1980, Č. 5,
s. 116-121, 1 tab., lít. 11
Na 15 nivelačnich
pořadech
v různých
lokalitách
byla
zkoomána
vhodnost
použití
kompenzátorového
nivelačniho přistroje
Zeiss Ni 007. Z podrobného
rozboru
naměřených výsledků
vyplývá,
že při dodržování
vhodného
technologického
postupu
je přistroj
možno použít i pro velmi
přesnou
nivelaci v síti I. řádu.

621..375.9.029.6
POSPíŠiL, J.
Úprava laserového
svazku
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, Č. 5,
s. 121-125, 4 obr., 3 tab., lít. 6
Popis
jevů při vyzařování
světelné
energie
z plynového
He-Ne laseru
Tesla TKG 205. Uvedení vzorců pro výpočet
divergentního
úhlu .a průměru
svazku
po úpr,avě optickou
soustavou.
Odvození
potřebné
vzdálenosti
zaostřeni
pro
zrovnoběžnčni
I,aserového
svazku.
Ověření teoretických
vývodů experimentálním
měřením.

347.235.11:528:061.1:06
BUCHMOLLEROVA, ,Z.
Přínos r<iclonálního
systému
evidence
nemovitostí
pro činnost střediska
geodézie
Geodetický
,a kartografický
.obzor, 26, 1980. č. 5.
s. 126,-128
Informativní
popis racíonálního
systému
evidence
nemovitostí.
Přínos
jednotlivých
inovací
pl'O činnost
středisek
geodézie.
Společenský
význam
nově vytvářeného
systému.

3.

IIoJleBLIe npOBepKH HHBeJlHpa C KOMneHcaTopoM Zaiss
Ni 007
feo.lleS,llqecKlllď n: KapTOrpapn:qeCICHH oGsop,
No 5, CTp. 116-121,
1 TaG., JIHT. 11

26,

1980,

Ha 15-Tll HU'BeJIlIpHbIX XO,lla.x B pa3HblX paHoHax GhIJIa
llsyqeHa llpHro.lUIOCTb npUMeHeHllH HlIBeJIlIpa C KOMITeHcaTOpoM Zeiss Ni 007. Hs rronpOOHoH On;emCH.n:sMepeHHMX pe3YJIbTaTOB BblTeKaeT, qTO rrpll co6mO.lleHuH COOTBeTCTBYIO~e1'OTexHOJIOrU'lecKoro rrOpHJI.Ka'BOSMOlKHO
'lIpHMeHue np1I6opa u nJIH BblCOKOTO'lHOrOHHBeJIHpoBarIIHJl
B ceTll 1.-1'0 KJIaCca.

621.375.9.029.6
IIOCIIHIIIHJI,

:A:.

~OpMHpOBaHHe JlaSepHOro nyqKa
fOOne3H'IeCKlIH n: KapTOrpapllqecKlIH
0630p,
No S, CTp. 121-125,
4 pUC., 3 TaG., JIHT. 6

26, 1980,

OrrlICaHlIe HBJIeHUH rrpu HSJIyq8IHllH. CBeTO'BOH9HeprHlI
raSOBbIrMHe-NeJIasepoM
Tesla 205. <t>OpMyJIblnJIH Bbl'lHCJIeHUH yrJIa paCXOlK,lleHHH.U .llllaMeTpa nyqKa rrOCJIe
popMllpoBaHllH OrrTlI'lecKOH:CllCTeMoH. Bbl'BOlt Tpe6yeMo1'0 paCCTOHHlIH poKYCllpoBKll ltJIH ,llOCTlllKeHllH rrap.aJIJIeJIbHOCTll JIaSepHo1'O rrY'lKa. IIpoBepKa TOOpeTU'lecKlIX BbI'BO,llOB9Kcnepll'MeHTaJIhiHblM llSMepeHlleM.

347.235.11

:528:061.1:06

EYXMIOJIJIEPOBA,

3.

BKJIaJJ; paqHOHaJIbHoií: CHCTeMLI yqe-ra
B ,lleHTeJlbHOCThqeHTpa reo,lleSHH
feo,lleSlIqeCI<lllll llKaprorpapH'lecKlIll
No S, CTp. 126'-128

HeltBHlKHMOCTei
06sop,

26,

1980,

HHpopMaTHBHoe OIIliCaHlle p~lIOHaJIhHOll CHCTeMhI yqeTa He.rmlIJKHMOCl'ell. BKJIa.n: OTlteJIbHhIX HO'BO'BBe.lleHHll
B .n:eHTeJIhHOCTbn;eHTpa rooneSlIll. 06~8C'11BeHHoe SHaqeHlIe HOBOOÓpa30BaHHOllCHCTeMbI.

528-D5[ 437:47+ 437+47):625.42[ 437.10)
ŠILAR, F.

528-05(437:47

+437 +47)

:625.42(437.10)

lllHJIAP,
~.
COTpY,llHHqeCTBOqeXOCJloBaqKHx H COBeTCKHXreO,lleSHCTOB Ha cTpoiíKe ,llPYlK6LI - npalKCKOM MeTpo
reo.lleSHqecICHH n: KapTOrpapHqecKlIH
No 5, CTp. 109-112,
3 plIC.

oGsop,

26,

1980,

COBeTClGlHnOMO~b nplI cTpoHKe MeTpo B IIpare. PellleHlIe TpaHCnOpTHhIx npo6J1eMM B KpynHhIx 1'OpO.lla.xMHpa.
CTpoHiKa MeTpO B 60JlblllHX ropo.llax B CCCP, peaJlIi3a~H
H OpraHlIsaqHH
rOO.llesn:qemmx paGOT. PaSBlITlIe
COTpY.lUIlIqeCTBaqeXOCJlOB~KlIX oH COBeTCKlIXrOO,lleSlICTOB, 06MeH OIlhITOM.
528.061.62(

437.6)

KYKyqA,

H.

••10 let"

06sop 10-JleTHeií aKTHBHOCTHHayqHO-HCCJle.llOOOTeJlbCKoro HHCTHTy1'a reO,lleSHH H KapTorpapHH B EpaTHCJlaBe
rOO,lle31IqecKllH n: KaprorpapUqecKlIH
No 5, CTp. 113-116,
J]UT. 3

06sop,

26, 1980,

Zusammenarbeit
der
tseheehoslowakischen
und
sowfetisehen
Geodaten
am Bau. der Freundsehaft
auf dem
Prager Metro
Geodetický
,a kartografický
obzor.
26, 1980, Nr. 5,
Selte 109-112, 3 Abb.
Sowjetische
HUfe beim Aufbau
des Metro
in PITag. Losung der Verkehrsprobleme
in WeltgroBstildten.
Aufbau des
Metro in GroBsHidten
der UdSSR, Ausfilhrung
und Organisierung
der
geodatischen.
Arbeiten.
Entwicklung
der
Zusammenarbeit
der
tschechoslow,akischen
und
sowjetíschan Geodaten,
Erfahrungsaustausch.

528:061.62[437.6 J ,,10 let"
KUKUČA. J.
Vbersicht
der zehnfahrigen
Aktivitat
des Forschungsinstituts
fUr Geodasie
und Kartographie
in Bratislava
Geodetický
a k,artografický
obzor.
26, 1980, Nr. 5,
Seite 113-116, Lit. 3
Aufgaben
des Instituts,
das seit 1970 die leitende
Arbeitstelle
der EntWickung
der Wissenschaft
und Technik
im
Bereich
des Slowakischen
Amtes fiir Geodilsie und Kartogr-apllIe
ist.
Organisationsund
Kadersicherstellung
der
Aufgaben
des Instituts.
Wichtigste
Ergebnisse
seiner
herktimmlichen
Forschungstiitigkeit.
Weitere Aktivitat
der Mitarbeiter
des Instituts.

528.541.2:528.0&9.6
KOLENA1~, E.
Priifungen
des
Kompensator-Nivelllers
Zelss
NI 007 lm
Geliinde
Geodetický
a kartografický
obzor.
26, 1980, Nr. 5,
Seite 116-121, 1 Tab., Lit. 11
Auf 15 Nivellementslinien
ln verschiedenell
OrtIichkeiten
wurde
die
Anwendungsmoglichkeit
des
Kompensator-Nivelliers
Ni 007 gepriiit,
Eine grUndliche
Mlalyse
des Meflwerte
erweist,
dali beim EinhaIten
eines geeigneten
technologischen
Vorganges
das Instrument
auch beim Pr;izisiollsnivellement
im Netz I. Ordung
langewendet
werden
kann.
621.375.9.029.6
POSPíŠIL, J.
GestaItung
des Laserstrahlenbiindels
Geode.tický
a kartografický
obzor.
26, 1960, Nr. 5,
Seite 121-125, 4 !\bb., 3 Tab., Lit. 6
BeschreilJUng
der Erscheinungen
bei der Ausstrahlung
der
Lichtenergie
aus dem He-Ne-Gaslaser
Tesla TKG 205. Anfiihrung
der Formeln
fiir die Berechnung
des divergenten
Winkels
und
des
Durchmessers
des BUndels
nach
der
Gestaltung
mittels
dem optischen
System.
Ableitung
der
notigen
scharfeinstcllungsentfernung
fiir die Parallelitdt
des
Las8'rstrahlenbiindels.
Bestiltigung
der
theoreLschen
Folgerungen
,auf Grund
experimentaler
Messungen.

347.235.11:528:061.1 :06
BUCHMULLEROVÁ, Z.
Beitrag
des ralionellen
Systems
der Llegenschaftenevldenz
Iiir dle Ttiligkeit
des Zentrums
Iiir Geodasie
Geodetický
a kartografický
obzor.
26, 1980, Nr. 5,
Seit e 126-128
Informative
Beschreibung
des rationellen
Systems der Liegenschaftenevidel1z.
Beitrag
der einzelnen
Neuerungen
fťir
dle Tiitigkeit
der Zentren
fiir Geodasie.
Gese\lschaftliche
Bedeuturig des in Neubearbeitung
sich befindenden
·Systems.
528-05 [437:47 + 437 + 47J :625.42[ 437.10)
ŠJLAR, F.
Cooperalion
of Czechoslovak
and Sovlet Surveyors
at the
Bullding of Friendsbip
- the Prague Underground
Railway
(Metro)
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980,' No. 5,
pp. 109-112, 3 fig.
Soviet ald with construction
of the underground
f'8ilway
in Praguc.
Solving tr'af!ic
problems
of world's
metropoHs.
Gonstnlction
of the underground
railw,ay in Soviet metropolis, realization
and organlzation
of geodetic
wmks.
DeveLopment
nf coop8lra'lion
between
CZl8choslovak
,and Soviet surveyors,
the exchange
Df experience.

528:061.62[ 437.6) ,,10 let"
KUKUČA, J.
Review of Ten Years'
Activily
of the Researcb
Institute
of Geodesy
and Cdl'tograpby
in Bratislava
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, No, 5,
pp. 113-116, 3 ref.
Tasks of the institute,
which has been the 18ading workplace for the scientilic
and technical
development
in the
branch
of Slovak Office of Geodesy and Ca'rnogr'aphy since
1970. Organization
and p3r"onnel
assurance
of the institute's tasks.
The most significant
results
of. Hs hitherto. research
activity.
Further
activity
of the institute's.
workers.

528,541.2:528.089.6
KQLLNAT~, E.
Field Tests
of the Zeiss Ni 007 Automatic
Level
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, No. 5,
pp. 116-121.
1 tab.. 11 ref.
In 15 levelling
traverses
situated
in different
localities
the applic-ability
.of the Zeiss Ni 007 automatic
level has
been
investig,ated.
Conclusion
from the results
obtained
is the possibility
of using the ins(;rument
,also for precise measur8 ments
ln the I-order levelltng
network
when
the suitable
technology
is followed.

ser. Formulae
for computation
of the angle
of divergenc.e
and the be·am diameter
.after modification
by means
of
the ,optical system ,are presenled.
The necessary
focussing
dist-anc-e fol' the collimating
the laser
beam is derived.
T8sting theoretical
conclusions
by means
of experimental
measurement.

347.235.11:528:061.1:06
BUCHMULLEROVÁ, Z.
contrlbulion
of Ralional
System
of Real Estate
Register
to the Activity of Centres for Geodesy
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, No. 5,
pp. 126-128
Informative
description
of the rational
system of real est-ate register.
OontribuHon
oI individual
innovations
to the
activity
of centres
for geodesy.
Social importance
,of the
newly created
system.

528-05( 437:47 + ·137+ 17 J :625.42 [437.10)
ŠILAR, F.
Coopératlon
des géodésiens
tchécoslovaques
et soviétil}ues
aux travaux
du cbanlier
d'amillé
du métro de Prague
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, No 5,
pages 109-112, 3 iIlustr,ations
Aide soviétique
,apportée
a l'édific.ation du múlro de, Prague. Solution des problémes
des tr,ansports
dans les grandes viJIes
mondiales.
Edific.ation
ďun
métro·
dans
les
grandes
villes de l'URSS, organisation
et réalisation
des
trav.aux géodésiques.
Evolution
de 1a coopération
des géodésiens
telléeDslovaques
et soviétiques,
éehange
d'expérienoes.

528:061.62(437.6),,10 let"
KUKUČA, ).
Aper~u de I'ac!ivilé
au cours de la derniére
décade
de
I'lnstilut
de recherches
géodésiques
et cartograpbiques
ii Bratislava
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, No 5,
pages 113-116, 3 bib liogr,aphies.
Táches de l'institut,
qui, depuis 1970, est un centre
gérant
de l'évolution
de la science
et de la technique
dans le
resSort
du Bureau
Slovaque
de Géodésie
et Cartogr.aphíe.
Org,anis.ation
et fŮ'I'mation des eadres
pour
assurer
les
taches
de ľinstitut.
Les plus importants
résultats
de son
aetivlté
présentée
jusqu' ieL Aetivités
ultérieures
des travlailleurs de 1'institut.

525.541.2:528.089.6
KOLEN,\TÝ, E.
Essais
ruraux
de I'appareil
de nlvellement
a compensateur Zeiss Ni 007
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, No 5,
pages 116-121, 1 planche,
11 bibliographies
On a effectué
sur 15 ordr8s de nivellement
dans différentes localités,
la possl!)ilité
appropriée
le l'emploi
de l'apparei! de nivellement
a compensateur
.Zeiss Ni 007. U'apré,;
une analyse
détaillée
des résultats
obtenus,
il en résuHe,
qU'en respectant
le procédé
technologique
convenable.
i!
est possible
ďemployer
j'apparei!
meme pour nivellemcllt
de trés haute précision
dans le résEau du I er or'dre.

621.375.9.029.6
POSPíŠIL, J.
Modification
du faisceau

de laser

Geodetický
a kartografický
obzor,
26., 1950, No 5.
pages 121-125, 3 planches,
4 iIlustrations,
6 bibliographies
Description
des phénomenes
apparaissent
10rs du rayonnement ďén8lrgi18 lumineuse
du laser a g,az He-Ne Tes.la TKG
205. FOl'mules pour le calcul
de l',angle divergent
et du
dia metre
du faisc83u
apTeS modification
par
systeme
o.ptique.
Déduction
de la distance
nécessaire
de la mise
au point
pour
la parallélisation
du faisceau
de J.aser.
Vérification
des déductions
théoriques
par levé expérimeota!.

1

621.375.9.029.6
POSPíŠIL, j.
Modification
of tbe Laser Beam
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, No. 5,
pp. 121-125, 4 fig., 3 tab., 6 ref.
Descriptionof
phenomena
associating
with ,a radiating
the light
energy
ffom the Tesla TKG 205 He-Ne gas la-

347.235.11:528:061.1:06
BUCHMULLEROVÁ, IZ.
Apport
du systéme
rationnel
'du caliastre
pour. I'actlvilé
du centre géodésÍljue
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, No 5,
pages 126-128.
Description
informalive
du systeme ralionnel
du cadastre.
Apport
des innov,atiolis
particuheres
pour
l'activité
des
Centres
géodésiques.
Importance
soci ale du nouveau
sy-

steme.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 26/68, číslo 511980
109

Ing. František Šilar, CSC.,
hlavni geodet pro metro,
GKS v Praze

Spolupráce československých a sovětských
geodetů na stavbě přátelství
na pražském metru
Věnováno

35. výročí

osvobození. naší. vlasti Sovětskou armádou a 10. výročí
sko-sovětské
dohody o výstavbě metra v Praze

"Podle doporučení sovětské expertizy rozhodla vláda usnesením Č. 288 z 9. srpna 1967 budovat rozestavěnou trasu C podpovrchové
tramvaje hned jako
metro s tím, že stavební práce nebudou přerušeny
a nebude narušen termín uvedení trasy C do provozu ve vazbě na dokončení
nu selského mostu."
(Ze zprávy Ústřední komise lidové kontroly.)

Posuzujeme-li nyní, kdy jsou v provozu dvě
trasy metra, na kterých již bylo přepraveno přes
600 miliónfi cestujících, toto významné rozhodnutí
československé vlády, mfižeme již s odstupem let
hodnotit správnost a koncepčnost tohoto historického kroku. Do té doby se totiž uvažovalo o podpovrchové tramvaji s částečným provozem na povrchu, a to se všemi problémy, které s sebou povrchová doprava v pražských ulicích přináší. Je zásluhou sovětské expertízy pod vedením již zesnulého P. A. Časovitina opírající se o mnohaleté zkušenosti, že se československá vláda rozhodla pro
výstavbu metra.
V návaznosti na vypracovanou expertízu probíhaly pak konzultace o pokračování a o možnostech
rozšíření sovětské pomoci při výstavbě pražského
metra. Po návštěvě tehdejšího zmocněnce vlády
SSSR, s. 1. 1. Podčufarova vyvrcholily přípravy nové československo-sovětské
dohody a rozšíření
technické pomoci, poskytované Sovětským svazem.
Dohoda byla podepsána právě před deseti lety dne
30. dubna 1970. Navazovala na dřívější dohodu, kterou co do rozsahu pomoci rozšířila a zpřesnila.
Součástí protokolu, který byl podepsán spolu s dohodou, byla specifikace rozsahu technické a materiální pomoci v jednotlivých druzích materiálfi, strojfi a zařízení. Kontrolou realizace dohody pověřily
obě vlády své zmocněnce, za československou stranu s. O. Ferfeckého, CSc., a za sovětskou stranu
s. 1. D. Sosnova.
Součástí sovětské pomoci jsou především dodávky strojů a různých zařízení jako jsou:
-

nemechanizované a mechanizované razicí štíty,
ukladače tubinků a dílců nejrůznějších typů, nakladače rubaniny, náhradní díly a další stroje,
litinové tubinky pro ostění staničních
vých tunelfi,

a traťo-

zařízení pro provoz metra, jako jsou pohyblivé
schody (eskalátory), vozy metra, turnikety, zabezpečovací zařízení, náhradní díly a další.

podepsání

čekosloven-

Významnou pomocí je účast stálých odborných
poradců, vedených nejdříve s. V. K. Fjodorovem,
později s. D. N. Ivanovem a nyní s. A. V. Timofjevem. Metro se postupně stalo stavbou československo-sovětského přátelství.

V dnešní době se rychle rostoucí velkoměsta s počtem obyvatel nad milión prakticky neobejdou bez
metra. Metro se stává nedílnou součástí městs'ké
hromadné dopravy. V posledních letech lze ve světových podmínkách pozorovat dva výrazné směry
rozvoje řešení dopravní obsluhy měst: individuální
a hromadnou. V některých kapitalistických
velkoměstech je preferována individuální doprava a dochází často k omezování městské 'hromadné dopravy, zejména kolejových drah. Rychlý rozvoj automobilismu pak často vede k zahlcování dopravních
tras a ke snižování cestovní rychlosti na 4 až
6 km!h včetně dalších rušivých důsledků. Naproti
tomu ve velkých městech socialistických zemí socialistického společenství je vyvíjena snaha o komplexní řešení všech funkčních systémů města. Základ rozvoje dopravní obsluhy je založen na preferenci hromadné dopravy (hlavně do zaměstnání)
při úměrném zajišťování individuální dopravy (za
rekreací apod.). Základem dopravních systémů se
předeVším stává rychlo dráha typu metra, na okraji
města a v menších městech kombinovaná s povrchovou rychlodráhou. Tento vývoj podporují i materiály
43. kongresu UITP (Mezinárodní unie veřejné dopravy) v Helsinkách 1979, když podtrhují význam
hromadné dopravy pro další směry rozvoje.
V řešení dopravních problémů velkoměst a velkých měst získal velké zkušenosti Sovětský svaz.
První trasa metra v Sovětském svazu se začala stavět v Moskvě v roce 1931. Již v roce 1935 byla uvedena do provozu Kirovsko-frunzenská trasa o délce
asi 11 km se 13 stanicemi. V současné době má moskevské metro šest linek diametrálních
a jednu
okružní. Celková délka moskevského metra již činí
přes 180 km s více než 100 stanicemi. V hlavním
městě SSSR, kde žije více než sedm miliónů lidí,
zajišťuje metro, vybavené nejnovější techhikou, téměř 40 % celkové přepravy, přičemž metrem denně
cestuje více než šest miliónfi cestujících. Časový
odstup mezi šesti- až sedmivagónovými soupravami je ve špičce pouhých osmdesát vteřin. Tarif pěti
kopejek byl stanoven už při zrodu metra v roce 1935
a od té doby se nezměnilI I).
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V Sovětském svazu je nyní metro v provozu
i v dalších městech: Leningradě, Kyjevě, Baku, Tbilisi, Charkově, Taškentu. Buduje se v Minsku, Gorkém a Jerevanu. Projektuje se v Dněpropetrovsku,
Novosibirsku, Kujbyševě a Rize. V nejbližším výhledu budou mít metro všechna sovětská města s počtem obyvatel nad milión. Pionýry ve výstavbě podzemních drah jsou však metrostrojci z Moskvy, s jejiChž pomocí se vytvořily i kolektivy stavitelů metra
v ostatních městech a jejichž bohatých zkušeností
se využívá i jinde. Moskevské metro se stalo vzorem
1 pro jiná metra ve světě: pražské, budapešťské, yaršavské, sofijské, záhřebské, pchongjangské,
kalkatské, helsinské i marseillské. Tam všude totiž
odborníci Metrostroje z Moskvy pomáhají v konstrukcích podzemní dráhy.
Druhé metro v SSSR se začalo stavět v Leningradu v roce 1941. Velká vlastenecká válka a období
obnovy města však přerušily jeho výstavbu na sedm
let. V roce 1955 byl zahájen provoz na první trase.
Dnes jsou v provozu již tři trasy o délce 50 km
s více než 30 stanicemi. Budovatelé leningradského
metra jsou nejaktivnějšími v SSSR a realizovali zajímavé konstrukce stanic. Při ražbě traťových tunelLI pomocí mechanizovaných štítů vyrazí měsíčně 300 až 400 m s ostěním ze železobetonových dílců (v pražských obtížných geologických podmínkách činí měsíční výkon do 100 m, výjimečně více).
Na stanici Park vítězství vyzkoušeli nový typ stanice bez nástupních plošin. Do vlaku se nastupuje
z centrálních ostrůvků řadou posuvných dvei'í, které se otevřrou automaticky současně s dojezdem
vlaku a otevřením dveří do vagónu.
Třetí metro SSSR bylo otevřeno v Kyjevě, dnes
má již přes 20 km tras. Z dalších lze připomenout
ještě metro v Tbilisi, které je budováno v obtížných
geologických podmínkách blízkých pražským, navíc
potíže při ražbě působí řada horkých pramenů. Metro v Taškentu je vybudováno převážně v písku, přičemž vysoké stěny během výstavby není třeba vzhledem k malým dešťovým srážkám pažit. Celkově
lze říci, že metra sovětských velkoměst se vyznačují nejen vysokou technickou dokonalostí a spolehlivostí, ale i estetickou úrovní stanic a dokonalým pořádkem.

Stavební a geodetické práce při výstavbě metra
provádějí v Sovětském svazu organizace, které pattří do resortu ministerstva dopravního stavitelství.
Toto ministerstvo se dělí na několik hlavních správ,
z nichž Glavtonnělmetrostroj
řídí výstavbu meter a
tunelfi v celém Sovětském svazu. Řízení geodetických prací je vzhledem k jejich složitosti, důležitosti a specifičnosti centralizováno. Vrcholným orgánem je Geodetická a dfilně měřická správa
(GMU). Náčelník GMU je hlavním geodetem pro
výstavbu všech meter v SSSR. Jeho zástupce je
hlavním inženýrem GMU. Ze tří oddílfi správy je
jeden pověřen výhradně úkoly kontroly.
V městě, kde se staví metro, je zřízen trust. Geodetické práce řídí hlavní geodet trustu, výjimečně
v Moskvě náčelník GMU. Stavební práce jednotli-

vých úsekLI metra zajišťují stavebně montážní správy (SMU], v jejichž rámci geodetické práce řídí
hlavní geodet SMU. Geodetické práce při ražbě tunelů prOVádějí směno ví geodeti.
Projektováním metra se v jednotlivých městech
zabývají specializované projektové organizace, které mají vytvořena samostatná geodetická oddělení.
Jejich úlohou je budování a údržba geodetických sítí
na povrchu a zpracování geodetické části projektové dokumentace. Investor geodetickou složku nemá, poněvadž neprovádí technický dozor v pravém
slova smyslu. U provozovatelů metra y jednotlivých
městech je vždy zřízena samostatná
geodetická
služba.
Lze tedy konstatovat, že v Sovětském svazu je
důsledně uplatňován jednotný systém odborného
řízení geodetických prací při výstavbě metra, který je pak hierarchicky členěn do přesně vymezených stupňů. Současně je věnována značná pozornost jednotné metodice, spolehlivosti a kontrole geodetických 'prací. Základem je Instrukce pro geodetické a důlně měřické práce při výstavbě dopravních tunelů (Moskva, Orgtransstroj, 1970). Převážná část geodetických prací je zajišťována středně
technickými kádry, které si vychovávají ve specializované škole, zřízené pouze pro tyto účely. Vedoucími kádry na jednotlivých stupních řízení jsou
převážně inženýři.
Kontrola se provádí dl'tsledně ve všech etapách
geodetických prací, a to jak při budování geodetických sítí a zpracování projektu, tak při realizaci
výstavby a při uvádění trasy do provozu. Pro zvýšení spolehlivosti a účinnosti kontroly při budování geodetických sítí je řada prvkfi zdvojena. Během
realizace výstavby je uplatňována celá hierarchie
kontrol. PIlO jednotlivé druhy prací jsou vypracovány takové postupy, z kterých přímo vyplývá primární kontrola. Geodeti stavební organizace (SMU)
předávají výsledky měření a kontrol každý měsíc
Geodetické a důlně měřické správě, která mimo to
provádí ještě nezávislé kontroly.
Vhodná organizace prací, doplněná systémem metodického řízení a kontroly, je jedním z hlavních
předpokladů toho, že geodetické práce jsou prováděny komplexně a koordinovaně, čímž se význačnou
měrou podílí na výsledné kvalitě celého díla.

Při zahájení výstavby metra v Praze pracovala
pouze malá skupina geodetů. Geodetickou složkou
disponoval v tehdejší době pouze generální projektant. Investor a generální dodavatel stavby zajišťovali geodetické práce každý jedním geodetem.
Tito geodeti neměli s výstavbou metra žádné zkušenosti. Proto již první kontakty, každá informace
a předaná zkušenost, byly velmi cenné. Byla dovezena sovětská instrukce a zavedeny metody o tolerance, používané v SSSR.
Zvýšení objemu stavebních prací a zahájení tunelářských prací na metru v roce 1969 si vynutilo
i zvýšení počtu geodetů u hlavních účastníků výstavby. Při organizování. jednotlivých geodetických
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že "jednotné řízení a kooordinace prací nebyly za
tohoto stavu zajištěny a zkušenosti ze SSSR nebyly při výstavbě metra dosud v plném rozsahu využity". Jedním z opatření bylo vytvoření funkce
hlavního geodeta pro metro a jeho útvaru, což je
v menším rozsahu obdoba moskevského GMU. Současně došlo k posílení geodetických
kapacit na
metru. V průběhu dalších let se postupně vytvořily
samostatné geodetické útvary u DP - Investora
dopravních staveb, Metrostavu a Vojenských staveb,
samostatný specializovaný provoz v n. p. Geodézie
Praha, malé skupiny v Železničním stavitelství Praha a v Geodetickém ústavu Praha a konsolidovala
se geodetická složka DP - Metrostav. Došlo tak
k prohloubení
organizace
geodetických
prací,
i když situace v Praze je proti SSSR odlišná v tom,
že organizace účastníků výstavby metra příslušejí
různým resortům.
Základním koncepčním opatřením, které vyplývá
ze sovětských zkušeností, bylo zavedení jednotného
systému koordinace a metodického řízení geodetických prací. Hlavní geodet metodicky řídí geodetické práce jednotlivých účastníků výstavby prostřednictvím
vedoucích geodetických
útvarů jednotlivých organizací. Dalším koncepčním opatřením
bylo zavedení specializace jednotlivých organizací

Obr. 1. Ukládání prstenctl sovětským erektorem ve
stanici náměstí Republiky
Pato: M. SkořepQ

pracovišť a stanovení náplně jednotlivých geodetických funkcí se vycházelo ze zkušeností na sovětských pracovištích s přihlédnutím k československým předpisi'lm a stávající struktuře investorských,
projektových a dodavatelských vztahi'l.
Tento organizační systém, který nebyl u všech
organizací stejně dllsledně uplatněn,
plnil svou
funkci pouze do roku 1973, kdy došlo k prudkému
nárůstu objemu geodetických
prací v souvislosti
s pokládkou kolejového svršku a se zaměřením objektů 1. provozního úseku trasy C podle skutečného provedení. V té době se ukázalo, že nedocenění
potřeby a významu geodetických prací může zapříčinit vážné nedostatky, zejména při realizaci výstavby metra, a že je třeba využít sovětských zkušeností i při koordinaci, metodickém řízení a kapacitním zajištění prací.
Proto díky iniciatIvě zmocněnce vlády ČSR s. Ferfeckého, CSc., a předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického
s. Ing. Koubka a po projednání v předsednictvu vlády ČSR v dubnu 1973
byla přijata opatření, v nichž se mimo jiné uvádí,
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a odpovědnosti za komplexní a včasné provádění
hlavních druhú prací. S tím souvisí i další opatření
spočívající ve vytvoření vhodného systému kontroly jakosti využívající též sovětských zkušeností. Podkladem pro vypracování metodiky jednotlivých druhů prací se stala sovětská instrukce, jejíž pteklad
a vydání české verze bylo uskutečněno ve velmi
krátké době.

Během výstavby jednotlivých tras metra v Praze
docházelo postupně k prohlubování přátelství a spolupráce mezi sovětskými a československými geodety při návštěvách, konzultacích a při řešení různých konkrétních úloh. V období 1969 až 1970 byly
získávány prvé zkušenosti s ražbou sovětskými nemechanizovanými štíty. Konkrétní pomocí byla účast
sovětských geodetů na zvládnutí metodiky geodetického řízení těchto razicích mechanismů. Obdobná
pomoc byla později poskytnuta při geodetickém řízení sovětských mechanizovaných
razicích štítCI.
Tyto rozsáhlé kolosy o délce přes 70 m byly nasazeny na ražbu tunelů trasy A, především pak pod
Vltavou.
Při každoročním uzavírání sdruženého socialistického závazku, který podepisují představitelé organizací zajišťující výstavbu metra v Praze spolu
se sovětskými poradci, nechybí též představitelé
geodetů. Samostatné hodnotné závazky uzavřeli geodeti DP-IDS, geodeti Metrostavu a dalších dodavatelů. Loni uzavřel provoz pro výstavbu metra Geodézie Praha další sdružený socialistický závazek
se sovětskými specialisty a československými pracovníky jiných oborů na montáž a zkoušení sovětských eskalátorů. A právě vysoká spolehlivost provozu těchto eskalátorů má jednu z příčin v komplexním zajištění geodetických prací při ražbě eskalátorových tunelfl jednotlivými dodavateli stavebních prací a vlastní montáží pohyblivých schodů.
Zvládnutí celé technologie v krátké době bylo možné jen v důsledku úzké součinnosti československých a sovětských odborníků.
Českoslovenští geodeti však nezůstali jen u přebírání zkušeností. Ve spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami a díky iniciativě a chuti pracovníků se podařilo jednotlivé metody dále
rozvinout a najít i vlastní cesty řešení. Tak byla postupně vyřešena řada inovací, zavedených v krátké
době s vysokým ekonomickým a kvalitativním efektem. V širokém rozsahu bylo realizováno nasazení
laserů čs. výroby k řízení razicích mechanismů v přímých úsecích i v obloucích, stereofotogrammetrická
metoda zaměřování ostění tunelů s automatickým
vyhodnocením a vykreslením výsledných odchylek

Obr. 3. Geodetické

práce při montáži sovětského
eskalátoru
Foto: Ing. M. Vondruška

na počítači, nová metodika a zařízení při pokládce
kolejí a při kontrole průjezdnosti tunelů a další.
Uvedené nové metody se staly v poslední době
předmětem zájmu sovětských geodetů. Jednotliv~
jednání dostávají charkater vzáejmných konzultaCI
a diskusí ;Q použitých metodách, přístrojích a vzájemných zkušenostech. Tak se postupně mění pflvodní jednostranná
pomoc v počátcích výstavby
pražského metra v oboustrannou spolupráci, prospěšnou oběma stranám. Jedním z konkrétníc? p,rojevů této spolupráce bylo sympozium o geodetIckych
pracích při vystavbě metra, konané v Praze v dubnu
1980. Navíc toto sympozium, konané v době 10. výročí podepsání
československo-sovětské
dohody
o výstavbě metra v Praze, vytvořilo předpoklady
pro další spolupráci při výměně informací a zkušeností i mezi dalšími socialistickými zeměmi.
Výstavba metra v Praze se tak stala stavbou přátelství a česlwslovensko-sovětské
spolupráce i na
úseku geodetických prací.

Lektoroval:
Ing. Hynek Kohl,
náměstek předsedy ČÚGK
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Ing. Ján Kukuča, DrSc.,
riaditel' Výskumného ústavu
geodézie a kartografie
v Bratislave

Prehl'ad desaťročnej aktivity Výskumného
ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave

Geodézia a karto graf ia v SSR sa vyvíja na podklade
inovačných prvkov a procesov, ktorých tvorba sa
od roku 1970 postupne a v stále rozhodujúcejšej
miere Ikoncentruje vo Výskumnom ústave geodézie
a kartografie v Bratislave (VÚGK). Desať ~okov života a práce tohto ústavu poskytuje dostatok podnetov a je 'príleži1!osťou na bilancovanie a kritické
hodnotenie jeho činnosti. Núti nás zamyslieť sa nad
uplynulým obdobím a zhrnúť aspoň časť výsledkov
pracovného snaženia kolektívu budujúceho základňu, tvorivé zázemie modernizácie,
racionalizácie,
zefe:ktívňovania
a zvedečťovania
geodetických
a
kartografických
prác pre potreby nášho ná~odného
hospodárstva s vazbami na federálne i medzinárodné problémy rozvoj a vedy a techniky (RVT) i pre
rozvoj vedných disciplín.
Základné údaje :o zriadení, úlohách a hiektorých
pracovných, odborných
a vedeckých výsledkoch
VÚGK za prvých pať rolkov sme uviedli v [1] a [2],
(pozri tiež [3]). V tomto príspevku uvedené údaje
doplňame, aktualizujeme a kompletizujeme na úroveň úplnejších, no pritom stručných a len pr,ehladných informácií a celkovej bilancie pracovnej aktivity kolektívu pracovník ov ústavu.
2. úlohy ústavu, ieh organizačné a kádrové zabezpečenie
VÚGK ako vedúce praoovisko RVT v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) popri vlastnej vedeckovýskumnej
činnosti vykonáva
funkciu koordinátora
úloh plánu RVT v re:zJOrte a
v odvetví geodézie a kartografie v SSR. Okrem tono je ústav poverený vykonávať tieto ďalšie funkcie:
v špeciálnom útvare VTEI, t. j. v Odborovom
informačnom stredisku
(OBIS) ge:odézie vykonávať a zabezpečovať komplexné vedeckotechnické informácie s celoštátnou posobnosťou a
pritom metodicky usmerňovať činnosť základných informačných stredísk organizácií SÚGK a
Českého úřadu geodetického a 'kartografického
(ČÚGK),
vykonávať delegovanú činnosť vynálezcovského
a zlepšovaterského
hnuti a (VZH) v rezorte
SÚGK,
- vyvíjať terminologickú
a znej plynúcu edičnú
činnosť,
- organi:zJOvať a v;,konávať ďalšie odborné vzdelávanie pracovníkov rezortu (i geodetov z iných
rezortov), najmlí starat sa o výchovu riadiacích
kádrov, špecialistov a kád~ových rezerv,

vychovávať
nových
vedeckých
pracovnikov
z vedného odboru geodézie, špecializácia teoretická geodézia a technická geodézia (rozhodnutím Predsedníctva. SAV z ~oku 1978 o poverení VÚGK vykonávať funkciu školiaceho pra.coviska).
Predpo:kladom zoctpovedného a kvalitného plnenia uvedených úloh ústavu je jeho primeraná 01'ganizačná štruktúra,
experimentálna
základňa a
hlavne potrebný počet odborných praoovníkov s vyhovujúcou kvalifikačnou štru1ktúrou.
Organizačne
sú jednotlivé druhy štatutárnych
činností ústavu vykonávané v troch výskumných
oddeleniach
(oddelenie geodézie, oddelenie mapovania a evidencie nehnuterností, oddelenie automatizácie), v útvare OBIS, v Odborovom stredisku
vzdelávania pracujúcich
(OSVP). V ďalších útvaroch a samostatných
referátoch
sa vyklDnávajú
technickohospodárske
a iné pomocné práce.
KValifikačná úroveň praoovníkov ústavu sa postup ne zvyšovala v súlade s rastúcimi nárokmi na
úroveň, odbornú náročnosť a tematickú roznorodosť výskumných prác. V súčasnosti z cellmvého
p,očtu 20 stálych praoovníkov ústavu s vysokoškolským vzdelaním pať pracovníkov má vedeckú hod-.
nosť (z toho jeden vedúci vedecký pracovník DrSc., jeden docent, vedúci vedecký pracovník CSc., traja vedeckí pracovníci CSc.). Okrem toho
pat pracovníkov je vo vedeckej výchove a traja
sú zaradení v kategórii vedeckotechnických
pracovníkov.
Nap~oti tomu celkový počet pracovní:kov je nízky;
z obje'ktívnych príčin ústav nedosiahol počnúc 1'0kOJ;n 1971 povodne plánovaný ~očný prírastok pať
pracovníkovo VÚGK tMa ešte nie je kádrove dobudovaný. Preto sa výskumné tímy doplňajú o popredných špecialis1!ov - externých pracovníkov -,
menovite z re:zJOrtných pracovísk, z odborugeodézie a kartografie a Stavebnej fakulty ( SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave
(SVŠT] z Ústavu merania
a meracej techniky
(ÚMMT) SAVa z iných pracovísk. Externé praoovné sily zamestnávajú aj útvary OSVP a OBIS, terminologická činnosť a iné. VÚGK potom -ako
malé pracovisko - rozsiahle a mnohotvárne
úlohy
plánu RVT a úlohy VDzvOjvedy a techni'ky podporujúce, plní a zabezpečuje v spolupráci s mnohými
desiaťkami externých spolupracovníkovo Popri tom
podstatú časť experimentálnych
prác a podkladmi
poskytujú ústavu na objednávku hospodárske
01'ganizácie rezortu (Geodetický ústav, n. p., Bratislava (GÚ), Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
11 i.), akadémií vied [GeofyzikáIne ústavy (Gfú),
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Geografický ústav (GÚ)], Podnik výpočtovej techniky a ďalšie. Požiadavka vykonávať pomerne v,el1ký
rozsah experimentálných
prác v kooperáciách vyplýva nielen z nedostatočného počtu vlastných pracovníkov. Ide tu i o významný racionalizačný faktor: nevyžaduje sa nákladné vybavenie experimentálnej bázy v samotnom ústave, hoei tento už disponuje niektorými unikátnymi prístrojmi z oblasti meracej a výpočtovej techniky.

Zoznam rewrtných výskumných programov a prehradná charakteristika
riešených úloh a problémov
do roku 1974 je obsiahnutá v [1]. V roku 1975 sa
doriešili úlohy 5. paťročnice a v súlade spotrebami medzirezortnej
Ikoordinácie a medzinállodnej
spolupráce sa koncepčne pripravili tieto programy
RVT na 6. paťročnicu:
1. ZdokonalenLe rnetód plánovania a riadenia geodetickej a kartografickej výroby.
2. Mechanizácia a automatizácia geodetických prác
v nadvaznosti na realizáciu Informačného systému geodézie a kartografi<e (ISGK).
3. Tvorba súborov máp pre národné hospodárstvo.
4. Výskum optimalizácie polohového a priestorového určovanla bodov povrchu zemského.
5. Komplexné využitie materiálov kozmického snímkovanla na kartografické účely.
V dalšom doplňame 2l0znam a charakteristiku významnejších výsled~ov výs1kumi.l podla [1] o práce za druhé pafročné obdobie, vykonané v rámci
uvedených piaticlh programov.
V spolupráci s ÚMMT SAV sa vypracovali, pra:kticky overili, v našej i zahraničnej odbornej tlači a
na medzinárodných sympóziách zverejnili nové poznatky základného teoretického i praktického významu z oblasti analýzy presnosti trigonometrických sietí. Zaujímavé, cenné a vedecky významné
poznatky sa získali aj v metodike budovania geodetických sietí na princípoch matematickej a geodetickej optimalizácie štruktúr (plánov) v daných
konfiguráciách závislých od terénnych podmieno1k.
V súlade s programom Medzinárodnej geodetickej
asociácie (MGA) buduje VÚGK na území SSR viacúčelovú testovaciu sieť. Realizačným výstupom úlohy štátneho plánu RVT mimo programov "Výskum
technológie budovania geodetic[{ých sietí z aspektov kritérií optimality", ktorej obsah a ciele sme
práve v základných rysoch naznačili, bude okrem
testovacej siete ešte návrh technológie budovania
optimálnych geodetických sLetí, ktorý okrem vysokých kvalitatívnych parametrov najma špeciálnych
sietí prinesLe 1 úsporu nákladov v 1I0zsahu 10 až
30 % oproti doterajšiemu
stavu.
Druhou dlhodobou úlohou štátneho plánu RVT
je "Výskum l1ecentných pohybov zemskej kory".
VÚGK je riešitelom a koordlnátorom
tejto úlohy
v období 6. paťročnice. Spolupracujúcimi pracovis-.
'kami sú: GÚ SAV, GfÚ SAV, Katedra užitej geofyziky v Prahe, dalej GfÚ CSAV, GÚ, n. p. v Bratislave a v Prahe a i. V rámci tejto úlohy sa v medzi-

národnej spolupráci s KAPG a Komisou pre recentnué pohyby (C:R,CM)MGA pracuje na výskume recentných vertikálnych
a horizontálnych
pohybov
zemskej Ikory v seizmicky aktívnych oblastiach
SSR a v oblastiach vyhliadnutých na pl'Ojektovanie a výstavbu velkých stavebných diel (vodné
dielo na Dunaji, atómové ,elektrárne). Doterajšie
výsledky výskumu majú i značný praktický význam.
Údaje o rýchlosti pohybov získané geodetickými
a geofyzikálnymi metódami a interpretované v spolupráci a geológmi, geomorfológmi a ďalšími špecialistami slúžia nielen ako podklad na štúdium a
sledovanie dynamiky zemskej kory, ale i na rozhodovaciu činnosť pllojektových organizácií a vládnych orgánov. V hodnotenom období (1975 až 1979)
bola spracovaná a vydaná farebná mapa recentných pohybov Západných Karpát, vyhotovená bola
mapa gradientov ročných rýchlostí pohybov Západných Karpát, uzavrela sa uoelená etapa výskumu
recentných pohybov Podunajskej nížiny geodetic1kými metódami vyhotovením druhej mapy recentných
zvislých pohybov a vyšetrením všeobecných tendencií a rozdelienia intenzity súčasných deformácií
zemskej kory. Získal sa tak prvý ucelenejší obraz
o dynamike zemského povrchu Podunajskej nížiny
a možnosť upresnenia poznatkov o jej tektonickej
stavbe. VÚGK spolupracoval
v rámci témy 3.1.5
KAPG na zostavení mapy recentných vertikálnych
pohybov Karpatsko-balkánskej
oblasti a na vysvetlujúcom texte k tejto mape. Realizačným výstupom
tejto úlohy, ukončenej v l'Olku 1980, okrem už uvedených máp bude: geofyzikálna a geologicko-geomorfologická interpretácia
máp recentných pohybov a nových poznatkov o súčasných pohyboch.
V paťlločnej úlohe "Výskum tvorby a využitie
Informačného systému geodézie a kartografie" sa
riešiliproblémy
optimalizácie tvorby bázy dát ISGK
v oblasti evidencie nehnutelností
(EN) - registra
evidencie nehnutelností
(REN],spracovania
aplikačného softveru pre automatický koordinátograf
DlGIGRAF, metodiky lokalizácie území v SSR určených na založenie digitálnej zá'kladnej mapy velkej mierky (ZMVM], prevodu programov tvorby a
údržby bázy údajov REN z počítača Tesla 200 na
výpočtový systém EC 1030, realizácie optimaliwvaného prevodu písomného operátu EN na počítači Tesla 200 s overením možnosti off-line spracovania, spracovania údajov EN na počítači EC
1030, podkladov zo SSR pre účely Svetového polnohospodárskeho cenzu a ďalšie. Výsledky tejto úlohy RVT sa v priebehu prác preverovali v poloprevád~kových podmienkach a súčasne zavádzali do
praxe. V tejto oblasti dosiahol VÚGK cenné a realizačnou praxou velmi priaznivo hodnotené výsledky.
Dlhodobe a vo viaoerých úlohách sa postupne
1I0zvíjali a novým možnostiam meracej a hlavne výpočtoviej techniky prisposobovali a s cielom obmedzovať 'podiel ludského činitela racionalizovali
geodetické
mapovacie metódy. Výsledky týchto
prác - ktoré nie vždy našli v praxi priaznivú
odozvu - nemožno považovať za definitívne, resp.
bolo by žiadúoe na tejto téme pracovať nadalej.
Ich výhody spočívajú v jednoduchosti a nenál'Oč-
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nosti metód zberu informácií, v podstatne redukovaných počtoch pomocných robotníkov, v možnostiach rýchleho a efektívneho pracovného výkonu bez nárokov na investičné vybavenie hlavne
z dovozu a Ikonečne v samotnom princípe týchto
metód ide o domyselný a v súčasnosti logický nápad preniesť vefkú časť najprácnejších úkonov z terénu na automatizované výpočtové a zobrazovacie
zariadenia.
V záujme požiadaviek mimorezortnej sféry UZIvatelov sa vykonal prieskum u správcov r,ealít
zobrazovaných v zá1kladnej mape ČSSR 1: 10 000
(ZM ČSSR) s cielom získať informácie a podklady
na tvorbu optimálne vyhovujúcej obsahovej náplne
tejto mapy. Porovnanie výsledkov analýzy mimorezortných zdrojov informácií (u správcov) s rezortnými zdrojmi (z oblasti máp velkých mierok)
ukázalo, že optimálnu cestu tvorby a údržby ZM
ČSSR treba i naďalej vidieť v d5slednom využívaní
rezortných zdrojov z fondov máp vefkých mierok,
s upevnením disciplíny ich využívania a doplňania
podlapríslušných
zákonných ustanovení, a to najma v oblasti odovzdávania geodetických a kartografic1kých prác.
V ďalšej kartografickej
študijnej úlohe sa sikúmali otázky koncepcie, tvorby a spracovania mapy
mesta na podklade ZM ČSSR 1 : 10 000. Na zálklade
názorov budúcich užívatelov na obsah, technické
a edičné podmienky tvorby a vydávania tohto druhu mapy (zistených širokým prieskumom v celej
ČSSR) sa formovali koncepčno-r,edakčné a technické podmienky tvorby mapy s racionaHzačnými
aspektami a s ekonomickou efeiktívnosťou jej vydania. Výsledkom štúdie je návrh príslušných technických predpisov.
V spolupráci s tímom externých spolupracovníkov sa venovala sústredená pozornosť .aktuálnej téme z oblasti kartografie, automatizovanému
kartografic1kému spracovaniu mapových podkladov. výsledkom je postup automatizovaného
spracovania
polohopopisného a tematického obsahu v mierkach
1 : 200 ODD, postup na vytvorenie komplexného digitálneho modelu terénu a automatizovaný postup
konštrukcie a vykreslenia vrstevníc. Výsledky dosiahnuté v tejto sfére racionalizácie Ikartografických prác - ako azda právom pr,edpokladáme majú perspektívne
vynikajúce možnosti uplatnenia v kartografickej tvorbe.
V dokumentačnej
ale i vo výrobnej oblasti rezortných prác zohrá rolu ďalší z racionalizačných
faktorov, ktorým je mi1krografia. VÚGK v spolupráci s ďalšími rezortnými pracoviskami pracuje na
tvorbe systému budovania, údržby a využívania
mikrosnímkových
archívov. Po vyriešení koncepčných otázok sa 'prikročilo k spracovaniu metodického návodu.
Okrem týchto problémov a tém spadajúcich do
rezortných programov a do úloh štátneho plánu
RVT sa vo VÚGK rozprac.ovalo a úspešne uzavrelo
viacero tém z oblasti riact.enia, kontroly, koncepčných zámerov a cieliov rezortu a i. Ide o spoluprá-

cu v rámci obidvoch rezortov, ČÚGK i SÚGK na
vytvorení jednotného systému technických predpisov, o sposoby a metódy preuka~ovania kvality geodetických a kartografických
prác,'o problémy prevzatia údajov o bonite pody do materiálov EN a
iné práce.
Námety úloh plánu RVT sú Ikaždoročne výsledkom spolupráce riadiacich, výskumných a výkonných zložiek rezortu. Zahrnujú aj problémy, spolupráce Geodetických služieb socialistických
štátov
(GSSŠ) a KAPG. Pred schválením sa prerokúvajú
v Komisii pre riadenie RVT rezortu SÚGK a koordinujú sa s plánom RVT rezortu ČÚGK. T'ento
postup zaručuje riešenie aktuálnych, v praxi ap likovatelných úloh zodp:ovedajúcich záujmom rezortu SÚGK a zásadám jednotného postupu rozvoja
geodézie a Ikartografie ČSSR.

Zásluhou pracovlllej iniciatívy a aktivity kolektívov
i jednotlivcov si VÚGK postupne našiel svoje miesto
a upevnil postavenie vo VVZ ČSSR i v medzinárod·
ných organizáciách. Jeho pracovníci, predovšetkým
vedeckí a vedeckotechniclkí, sú členmi pracovných
skupín MGA, KAPG, Medzinárodnej kartografickej
asociácie, organizácie
Interkozmos, GSSŠ. V súvislosti s týmto čl,enstvom ako i v iných súvislostiach pracovníci VÚGK absolvovali výše 60 zahraničných pracovných ciest. Na medzinárodný~h sympóziách a konf,erenciách predniesli desiatky odborných referátov.
Dvakrát, t. j. v roku 1977 a v roku 1979, sa dvaja
pracovníci ústavu zúčastnili na spoločnej expedícii na Pamíre (spoločné meranie Garmského geodynamického polygónu v seizmickej oblasti) s družobným pracoviskem - s Ústavom fyziky Zeme
Akadémie vied ZSSR v Moskve.
S výsledikami výskumných prác ústavu bola verejnosť oboznámená publikáciami (celkove výše 90,
z toho 10 v zahraničí) a odbornými prednáškami
(vyše 60).
Pracovníci VÚGK vykonávajú - okrem už uvedených funkcií - funkcie v týchto orgánoch:
Kolégium predsedu SÚGK, Redakčná rada GaKO,
Čs. národný lmmitét geodetIcký a geofyzikálny pri
ČSAV, Čs. časť KAPG, Vedec'ké kolégium SAV pre
vedy o Zemi a vesmíre, Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác z vedného odboru geodézia, Komisie pre obhajoby kandidátských
dizertačných prác z v,edného odboru geodézia, Komisi.e
pre štátne záverečné skúšky na odbore geodézia
a Ikartografia SvF SVŠT, Komisia pre záverečné
skúšky na postgraduálnom štúdiu SVŠT, Sekcia geodézie a kartografie Vedeckej rady SvF SVŠT, skúšobné komisie pre odborné skúšky nových vedeckých pracovníkov, atestačné komisie, oponentské
rady, ČSVTS a i; vykonávajú súdne znalectvo a
mnohé ďalšie odborné, pedagogické, prednášk9vé,
lektorské činnosti a pod.
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Za pracovné zásluhy a za re:wrtnú i mimorezortnú aktivitu boli pracovníci VOGK odmenení týmito vyznamenaniami a uznaniami:
Štátne vyznamenanie
Za vyni1kajúci prácu
Zaslúžilý pracovník re:wrtu
Najlepší pracovník re:wrtu
Čestné uznanie za zásluhy
o mzvoj geodézie a kartografie
Odznak ROH
Odznak ČSVTS
Pamatné medaily Ov KSČ
a OV NF ČSSR, SAV, SVŠT,
SOGK, ČSVTS

1 prac.
3 prac.
6 prac.
1 prac.
1 prac.
2 prac.

VOGK v Bratislave za desať rokov svojho trvania i k,eď sa doteraz boril s mnohými prekážkami najl'ozmanitejšieho druhu, i Ikeď je doteraz nedobudovaným pracoviskom - prispel nemalým podielom
k tomu, že SOGK ako organizačne a odborne vyspelý a uznávaný rezort v službách nál'odného hospodárstva pracuje na úrovni súčasného stavu geodézie a kartografie vo svete. Súc si vedomí tohto

stavu a svojho poslania pracovníci ústavu sú odhodlaní zintenzívniť svoje sily a s~oncentrovať úsilie v pl'ospech ďalšieho rozvoj a vedy a techniky
v intenciách súčasných požiadaviek národného hospodárstva, spoločnosti, vedy a kultúry na geodetioké a kartografické práce. Súčasne i touto cestou
vyslovujeme pOďakovanie všetkým priaznivcom a
spolupracovníkom
z SOGK a jeho organizácií, z.o
sesterského Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech, z OMMT
SAV, z odboru geodézie a kartografie SvF SVŠT, zo
skoršie uvedených pracovísk akadémií vied a ostatným za spoluprácu, pomoc a rady v našej práci.

[1] KUKUCA, I.: Pať rokov činnosti Výskumného ústavu
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obzor, 21/63, 1975, Č. 10, s. 275-277.
[2] KUKUČA, I., KOUBA, I.: Nad úlohami rozvoja vedy
a techniky v geodézii a kartografii ČSSR. Geod. a
kartogr. obzor, 25/67, 1979, Č. 10, s. 263-267.
[3] DELONG, B.: Vědeckotechnický
rozvoj československé geodézie a kartografie v uplynulých 30 letech a
jeho nové úkoly. Ge~d. a kartogr. obzor, 24/66, 1978,
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Do redakcie
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Ing. Emanuel Kolenatý, CSc.,
katedra vyšši geodézie,
stavebni fakulta ČVUT v Praze

Polní zkoušky kompenzátorového
nivelačního přístroje Zeiss Ni 007

Kompenzátorové nivelační přístroje byly geodetickou
veřejností z jistě pochopitelných důvodů radostně přijaty a v brzké době zavedeny prakticky do všech
provozů, provádějících přesné a technické nivelace.
Přestože bylo již publikováno několik prací o použití
kompenzátorových pÍ'Ístrojů i pro velmi přesnou nivelaci (VPN) [5, 6, 7, 8, 9, 10], určité rozpaky však
někdy v geodetické praxi dosud přetrvávají. Proto
autor v minulých letech· prověřoval přímo v terénu
dva kompenzátorové nivelační přístroje fy Zeiss typu
Ni 007 a to v letech 1975 a 1976 přístroj výrobního
čísla 150060 a v r. 1977 pak přístroj výrobního čísla
151200.
Cílem prověrek bylo vyzkoušet a ověřit vhodnost
použití těchto kompenzátorových nivelačních přístrojů i pro VPN.

K nivelačním pracem s přístroji Ni 007 byl používán
zásadně stativ, dodávaný dříve k těmto .přístrojům
výrobcem, který má pevné, nikoliv zasouva~í nohy.

Dále byly používány třímetrové nivelační latě s invarovým pásem fy Zeiss. Latě byly opatřeny speciálními opěrami k přesnému urovnávání latí do svislice.
Podle únosnosti terénu byly používány (až na malé
výjimky - viz dále) zásadně velké kruhové železné
podložky o průměru cca 20 cm a hmotnosti 5,8 kg,
nebo podložky hřebové.
V průběhu měření byly latě komparovány pracovním etanolem fy R.A. Rost.

3,1. V letních měsících roku 1975 byla zaměřena síť
výškových bodů vytyčovací sítě dálnice D-1
na
Českomoravské vrchovině v úseku Humpolec - Pávov
a sestává z následujících nivelačních pořadů:
1. Komorovice - Humpolec s převýšením + 27,9 m
2. Humpolec - Herálec
- 76,5 m
3. Herálec - Úsobí
+1l1,5 m
4. Úsobí - Střítež, Červený KHž
-156,1 m
Převážná část těchto nivelačních pořadů vede lesem, menší část po polích a loukách.
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3,2. V r. 1976 byla pro sledování pohybů zemské kůry
zaměřena síť výškových bodů v prostoru velkodolu
ČSA Severočeských hnědouhelných dolů (SHD) v Severočeském hnědouhelném revíru, a to ve dvou etapách: první (základní) v červenci a druhá v září. Pro
sledované účely byla rozdělena na tyto jednotlivé
pořady:
5. Jirkov - Jirkov, Červený
Hrádek s převýšením
6. Jirkov - Drmaly
7. Jirkov - Podhůří
8. Podhůří - Podhůří
9. Drmaly - důl ČSA, bod 02
10. Podhůří - důl ČSA, bod 216
11. Podhůří - Podhůří

+113,5 m
- 34,6 m
- 42,3m
uzavřený polygon
-100,4m
-108,2 m
uzavřený polygon

Části pořadů, jdoucí z Jirkova do Červeného Hrádku
a Drmal, vedou po pevné asfaltové silnici, z Drmal do
Podhůří po štětované vozovce a dále zatravněným terénem, skrývkami a čerstvými náspy.
3,3. V podzimních měsících roku 1977 byla zaměřena
nivelační síť výškových bodů dálnice D--ll v Polabí
a sice v úseku Žehuň - Osice, kterou tvoří následující
pořady:
12. Žehuň - Žiželice, Loukonosy
+ 6,2m
s převýšením
13. Žiželice, Loukonosy - Klamoš
+20,6m
14. Klamoš - Dobřenice
+32,6m
15. Dobřenice - Osice
+ 3,6m
První dva a větší část třetího pořadu vedly po
polích a lukách. Menší část pořadu Klamoš - Dobřenice a pořad Dobřenice Osice převážně lesem.
K zaměření posledních 10 km pořadu Klamoš - Dobřenice a pořadu Dobřenice - Osice byly místo velkých nivelačních podložek použity podložky malé.

Vzhledem k požadované přesnosti nivelačních prací
byla zvolena metoda geometrické nivelace ze středu.
Aby se ve výsledcích projevilo působení případných
přístrojových chyb a současně byla ověřena možnost
zrychlení nivelace, byl volen následující technologický
postup:
1. Nivelační přístroj byl zásadně rektifikován pouze
jednou, a to před zahájením měření po příjezdu na
příslušnou lokalitu. Přístroj se vždy po ukončení
a před zahájením denních prací přepravoval do, či
z místa přechodného bydliště v originální bedničce
osobním automobilem na zadním sedadle mezi dvěma
pomocníky, kteří bedničku přidržovali.
2. Délky záměr v jednotlivých sestavách nebyly
rozměřovány, nýbrž pouze krokovány, takže nivelační
přístroj byl stavěn do středu sestavy s přesností
cca 2 až 4 m.
3. Aby byl snížen vliv chyby z kroucení stativu, byl
nivelační přístroj stavěn tak, že na každém stanovisku byly nohy stativu pootočeny vždy o 120 ve
směru pořadu proti postavení v předcházející sestavě.
4. Urovnávání pHstroje bylo prováděno zásadně
při postavení objektivu dalekohledu směrem k zadní
lati, tedy při záměře vzad pomocí krabicové libely
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tak, aby bublina této libely nevybočila z kroužku,
vyrytého na skle libely. Tento způsob urovnávání
nivelačního přístroje byl volen proto, aby se v rozdílech měření tam a zpět projevila případná chyba z nepřesně urovnaného kompenzátoru [3].
5. V průběhu měření nivelační přístroj zásadně nebyl při slunečném počasí stíněn ani slunečníkem na
stanovisku, ani pokrývkou při přechodu z jednoho
stanoviska na druhé. Vždy, a to i při zatažené obloze
byla před objektiv dalekohledu nasazována dvoudílná
sluneční clonka, dodávaná výrobcem jako příslušenství.
6. Vlastní měření pořadů bylo organizováno až na
malé výjimky při kontrolních měřeních tak, že část pořadu, zaměřená v ranních a dopoledních hodinách, byla
zaměřena zpět tentýž den (v síti SHD však jiný den)
odpoledne a k večeru.
7. Čtení na latě v jedné sestavě bylo dodržováno
tak, že byly přečteny nejprve obě stupnice na lati
vzad (zl> Z2) a pak obě stupnice na lati vpřed (Pi' P2)'
Čtení na lati vzad bylo kontrolováno jen ve zcela ojedinělých pHpadech.
8. V únosném terénu (silnice, štětované polní cesty)
i v částečně neúnosném terénu (nezpevněné polní cesty,
strniště, lesní cesty, oraniště, louky, jeteliniště) byly
používány těžké kruhové podložky (viz výše), které
byly vždy pečlivě zašlapovány. V neúnosné lesní
půdě byly tyto podložky stavěny převážně na pařezy
či vyčnívající kořeny stromů a to tak, aby do kOI'enů
byly zabodnuty alespoň dva hroty podložky. Přitom,
a zejména v případech, kde nebylo v lesích vůbec
výčnívajících kořenů, byla na přestavových bodech
pečlivě odhrabována vrchní část. humusové zeminy se
spadaným listím či jehličím.
Jen ve výjimečných případech (podmáčené louky
a čerstvé drnovité náspy či louky, kde se projevuje
pérování půdy) byly používány hřebové podložky.
Nohy stativu byly v lese v málo únosné půdě pokud
možno stavěny na vyčnívající kořeny stromů.
9. Délky záměr byly voleny do 40 m, jen ojediněle
50 m. V případech nebezpečí působení refrakce
a vzniku vibrace byly záměry zkracovány až na 20 m.
10. Měření zpět bylo prováděno zásadně po stejných
přestavových bodech jako při měření tam při současné
záměně latí. Délky nivelačních oddílů nebyly vždy
důsledně rozdělovány na sudý počet sestav, což však
neovlivnilo přesÍlOst měření, neboť pro tyto práce
byly vybírány vždy páry latí se stejným počátkem
laťového dělení.
11. V průběhu měření nebylo nikdy přeměřováno,
pokud odchylka (! mezi měřením tam a zpět v nivelačním oddíle o délce R nepřekročila mez, stanovenou
požadavky zadavatelů těchto nivelací, t.j. v sítích
na obou dálnicích (!max = SV-R, v síti SHD pak
(!max = 2,2SV:R. Případy, ve kterých bylo nutno nive.
lační oddíl přeměřit, byly zcela ojedinělé a budou
popsány dále.

0

Nivelační práce v terénu se soupravou, popsanou v kapitole 2, šly velmi rychle kupředu. Urovnávání nivelačního přístroje krabicovou libelou, kterou lze pomocí
hranolu, jímž je opatřena, pozorovat ve směru od
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okuláru, je možno oproti přístrojům s křížovými libelami provádět výhodně současně oběma rukama.
Při urovnávání přístroje ve směru na záměru vzad
je přístroj již zhruba zacílen a odpadá další přetáčení
přístroje a přecházení niveléra na stanovisku. Menší
nevýhodou je poměrně malé zvětšení (Z = 31,5) dalekohledu. Optimální délka záměry je do 35 m. Při delších záměrách je již více namáhán zrak niveléra a tudíž
zacílení trvá delší dobu a roste chyba v cílení. Je proto
vhodnější zaměřit v nivelačním oddíle o jednu či
dvě sestavy více, než volit, záměry delší 35 m. Zkrácení
záměr se vyplatí totiž i jinak - zmenší se vliv refrakce.
Sluneční dvoudílná clona je dostačující i při poloze
Slunce dosti nízko nad horizontem. Další výhodou je
nepatrná citlivost přístroje na změny teploty, a není
tudíž třeba stínit přístroj při slunném počasí.
Naopak nevýhodou je poměrně značná citlivost přístroje na vítr a otřesy půdy, způsobené např. provozem
na silnici. Nebezpečný je čelní vítr, při jehož působení
se obraz v zorném poli dalekohledu nechvěje (jak je
tomu při působení bočního větru), ale záměrná přímka
se zřejmě vychýlí z vodorovné polohy. Na tento jev
lze usoudit z toho, že v těchto případech byly vždy
rozdíly mezi měřením tam a zpět značně větší, než za
bezvětří. Při působení bočního nárazového větru se
obraz chvěje a je možno s měřením na chvíli počkat až
se vítr uklidní a tím se ustálí i obraz.
Rektifikaci přístroje nebylo nutno nikdy v průběhu
měření v dané lokalitě opakovat. Po ukončení prací
byla správnost rektifikace kontrolována. Výsledky se
lišily maximálně o 0,25 mmJ36 m.
Nohy stativu jsou opatřeny vhodnými hroty, které
nejsou ani příliš ostré, ani tupé. Jejich výborné vlastnosti lze ocenit zejména v po dmáčených bažinatých
půdách. Stativ se při zašlápnutí pěkně přisaje k zemině
a pak se již horizont přístroje po dlouhlou dobu nemění,
což bylo v těchto případech ověřováno vždy po několik
minut na poslední sestavě v oddíle po zacílení na lať
vpřed, která 'ltála na značce.
Poměrně značnou nevýhodou je to, že během měření
není možno kontrolovat správnou činnost kompenzátoru. Přestože vždy byl přístroj urovnáván pomocí
krabicové libely tak, aby bublina byla uvnhř (i když
ne vždy centticky) kroužku, vyznačeného na skle libely, došlo v několika případech k velkým, až několikacentimetrovým rozdílům e mezi měřením tam a zpět.
Z počátku se nivelér domníval, že na některém stanovisku zapomněl urovnat přístroj, ale když se více výsledků měření jednoho oddílu, prováděných za sebou,
vzájemně takto značně lišilo, došel k závěru, že kompenzátor správně nefunguje. Ve většině případů se
tato závada odstranila silnějším poklepáním na přístroj. Zmíněná závada se několikrát vyskytla u nivelačního přístroje výr. čísla 150060.
Další nepříjemnou závadou, která se u tohoto přístroje vyskytla, byla nedokonalá funkce brzdicího
zařízení kompenzátoru, což mělo za následek stále se
chvějící obraz v zorném poli dalekohledu. K odstranění této závady stačilo přístroj sejmout se stativu
a překlopit ho kolem vodorovné osy o 1800 - tedy
vzhůru stavěcími šrouby.

6. Zpracování výsledků
Naměřené výsledky jsou sestaveny do přehledné tabulky, ve které je nejprve uvedena př'íslušná lokalita,
pořadové číslo pořadu a jeho název. Ve 4. sloupci je
uvedena délka pořadu L v km a v 5. sloupci počet
nivelačních oddílů 'fIR' Následuje délka nejdelšího
Rmax a nejkratšího Rmin nivelačního oddílu v pořadu.
Ve sl. (8) je celkový počet sestav v pořadu [v], v 9.
sloupci průměrný počet Sestav, připadající na I km.
V následujících sloupcích (10) a (II) maximální Vmax
a minimální Vmin počet Sestav v nivelačním oddíle.
Ve 12. sloupci je uvedena hodnota A, = [e] celého pořadu. Dále je vyčíslen čtverec maximálního kilometrového rozdílu e5 max = e~ax : R, vyskytujícího se v pořadu a v následujícím sloupci je uveden počet nI!
rozdílů eo větších, než je mezní odchylka eomax, členěných do čtyř kategorií, a to pro nivelace (viz [II]):
I.
II.
III.
IV.

?lo max
i20 max
ěo max
max

řádu
řádu
řádu
řádu

eo

=
=
=
=

1,50
2,25
3,00
5,00

mm a ě5 max
mm
ě5 max
mm
i25 max
mm
ě5 max

=
=
=
=

2,25
5,06
9,00
25,00

Ve sl. (15) je vyčíslena maximální přípustná hodnota
A-max = [e] pro každý pořad, a to podle [II] ve 3 kategoriích pro nivelace:
1. v sítích I. ř'ádu
A,max = 1,50 L2{3
A,max = 2,25 L2{3
2.
II. řádu
A,max = 3,00 L2{3
3.
III. řádu
Hodnoty ad 2) a 3) jsou uvedeny pouze v případech,
kdy hodnoty A, ve sl. (12) překročily kritérium, stanovené nivelační instrukcí pro I. řád.
Ve sl. (16) je vyčíslena hodnota p" vyjadřující rozdíl
pořad nic vyrovnávací přímky sčítaných nesouhlasů
[e] a dále ve sl. (17) je vyčíslena střední kilometrová
systematická chyba

(1

= -fL výsledku dvojí nivelace.

Sloupce (18) a (19) obsahují hodnoty střední kilometrové

= I

2

V

chyby

[ee]
-[R]'

mO.R

=~

2

V[ ee]
R

_1_

a

mo(L)

nR

.R

.•
t po dle La-I
vypocVt'ene pro zaJ1mavos

lemandova návrhu. V následujících sloupcích (20) a (21)
jsou vyčísleny kilometrové střední chyby, určené nikoliv v závislosti na délce oddílu R, nýbrž na počtu
v
resp.
=

analogicky

V~
4

.

(VIZ

[4]) mo.'

k předcházející

=

V[ -ee] --,

úpravě

v

15
4nR

m&~j =

[ee].
[v]

Pro srovnání kvality zaměřených pořadů je v následujícím sloupci (22) podle [II] vypočtena maximální přípustná kilometrová střední chyba, a to opět ve
třech kategoriích:
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pořad

čís.

Lokalita

L
km

(1)

(3)

1(2)

nR

Rmaro Rmin

--

-- -km
km
-- -(6)
(7)
----

-(5)
--

(4)
Í'ád

D-1

1

I

SHD
důl ČSA

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

D-ll

Komorovice Humpolec
Humpolec --; Herálec
Herálec - Usobí
Úsobí - Střítež,
Červený Kříž

9
24
25

0,54 0,21 59
0,76 0,18 186
0,78 0,06 221

16,46

37

3,669,28
7,81
3,39

Žehuň - Žiželice,
Loukonosy
113 Žiželice, LoukonosyKlamoš
14 Klamoš - Dobřenice
15 Dobřenice - Osice

"max
--

---

~(8)
--

3,17
9,31
12,11

=

A

"min

[g]

mm
-(10)

(9)
--

---

18,6
20,0
18,2

(11)

--

ng>eomaro

Q~max

mm'

(12)
---

(13)

(14)

I

I

2

I

3

I,

4

4,50 2
I
3,44 1
2,64 1

9
17
14

4
4
2

-

3,96
4,38
520

1,02 0,09 354 121,5

20

2

-17:081

18
29
34
87

0,44
0,92
0,56
0,70

12
18
12
14

I

2
2
2

+
+
+

-

0,28
3,66
3,89
1,33

2,33
2,61
2,55
2,64

6,08

18

0,94 0,02 138

2

+

0,63

3,57 2

4,48
3,39

22
84

0,56 0,02 120
0,70 0,04 84

18
22'71
26,8 12
24,81 12

2
2

+
-

0,29
2,51

1,98 1,60 -

0,17 245

13,4

18

3

-

5,67

5,61 2

0,91 0,02 139
1,27 0,15 232
1,22 0,56 52

13,8
12,4
10,6

14
18
13

1
3
7

-

3,85 5

!

1. Jirkov - Jirkov,
Červený Hrádek
2. Jirkov - Drmly
3. Jirkov - Podhůří
4. Podhůří - Podhůří
5. Drmaly - důl ČSA,
bod 02
6. Podhůří - důl
ČSA, bod 216
7. Podhůří - Podhůří

112

v/km

[AJ
--

0,01 109
0,12 208
0,05 194
0,04 87

18,29\ 24 11,50
10,08
18,68
4,90

17
24
5

29,8
22,4
24,8
25,7

+

I

2
4
3

I

3,70
1,87 4,62 12,75 4
1,39 9,20
I

I
I

1

čís.

(2)
řád

I

1

1
2
3
4

3,24
6,64
7,91
9,71

5
6
7
8
9
10
11

3,56
6,62
5,90
3,38
5,00
4,08
3,38

12
13
14
15

10,41
7,00
10,56
4,33

,.

I

Amaro

"

mm

mm

mm

(15)

(16)

(17)

2

4,86
14,56

I

mO,R

(L)

I

.

mO,R. mo,v
-mm
mm
mm
---(18) (19) (20)

---

3

--

(L)

momax

mO,v

-0,70
-0,18
-0,19
-0,55

0,55
0,34
0,32
0,48

0,56
0,33
0,33
0,52

-+
+
+
-

1,10
4,95
6,27
2,40
0,26
0,06
2,26

+0,15
+0,27
+0,40
-0,35
-0,02
-0,01
-0,33

0,35
0,29
0,36
0,42
0,43
0,33
0,32

0,3310,21
0,27 0,23
0,39 0,26
0,43 0,30
0,42 0,36
0,30 0,22
0,27 0,24

- 5,95
+ 1,40
- 7,25
- 3,53

-0,16
+0,07
-0,19
-0,36

0,39
0,43
0,60
0,81

0,44
0,47
0,64
0,89

= 0,45

+ VO,80

0,58
0,29
0,29
0,42

Up

Umaro

UF'Up

mm

% []max

mm

mm

mm

mm

(21)

(22)

(23)

(24)

1

- 4,42
- 3,34
- 4,58
19,41 -18,22

UF

0,52
0,29
0,28
0,43

I

2

I,

----

3

0,64
0,54
0,54
0,52

+2,13
+3,80
+3,77
-2,01

(25)
---

(26)

--

5,04
8,63
9,84
11,48

42,3
44,0
38,3
17,5

3,68

0,5

,

II. řád mo

maro

3. pro III. řád mo

maro

2. pro

+

0,47 0,54
0,49 0,57
0,61 0,82
0,70
0,81 1,07
1,06

volný
volný
volný
-0,02
volný
volný
3,68

+0,81
+8,45
-4,92
+10,60
-3,74

12,10
8,98
12,22
6,26

I

22,0
69,8
54,8
86,7
59,7

byla vzata pro naše účely zcela postačující hodnota
F = 2L, což je minimální (mezní) možná hodnota
vůbec. K přehlednému srovnání slouží ve sl. (26)
hodnoty uzávěrů UF či Up, vyjádřené v % Umarc'

nR

= 0,60

0,41
0,45
0,71
0,97

0,2310,57
0,22 053
0,30 0,52
0,33 0,48
0,34 0,57
0,22 0,55
0,21 0,48,

V1,06 .
nR

Následují hodnoty nivelačních uzávěrů. Pro uza·
vřené polygony UF - sl. (23) a pro vetknuté pořady
Up - sl. (24). Konečně ve sl. (25) jsou vyčísleny ni.
velační instrukcí dané maximální přípustné hodnoty
uzávěrů Umaro = 2,00
platící pro nivelace I.
řádu. Zde F je délka polygonu a u vetknutých pořadů

VF,

Prvním kritériem přesnosti merem Je jednotkový
(kilometrový) rozdíl mezi měřením tam a zpět v oddíle
eo' Ve 13. sl. tabulky jsou uvedeny čtverce jeho maxi·
mální hodnoty v uvažovaném pořadu. Vidíme, že až
na případy 3 pořadů (č. 12, 14 a 15) lokality D-ll
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nebyla nikde překročena limitní hranice
max = 5,06,
stanovená nivelační instrukcí pro VPN v sítích II.
řádu. Mezní hranici pro VPN v sítích I. řádu ě5 max =
= 2,25 překračuje v těchto případech jen ojediněle,
a to většinou v případech, kdy pořad prochází po
nezpevněném, pérujícím povrchu (les, čerstvé náspy
apod.), nebo v případech, kdy foukal silný vítr ve
směru měření. U pořadu č. 14 pouze v úseku, měřeném
s malými nivelačními podložkami (a to ještě v zalesněném úseku) byla mezní hodnota pro I. řád překročena
čtyřikrát a jednou dokonce i mezní hodnota stanovená
pro sítě III. řádu. U posledního, 15. pořadu, který
vedl rovněž lesem a byl zaměřen s malými nivelačními
podložkami na přestavových bodech, byla překročena
jednou mezní odchylka pro II. řád a jednou pro III.
řád.
Samozřejmě, že překročením mezní hodnoty
pro nižší řád je překročena i mezní hodnota emax pro
řád vyšší.
Druhým kritériem je hodnota A = [e]. Její maximální přípustné hodnoty (viz sl. (15)) pro sítě I. řádu
byly překročeny ve dvou případech - pořad č. 1 a č.
4. U pořadu č. 4 i její maximální hodnota pro sítě II.
řádu. Opět se tu jedná o pořady, vedené po pružném
terénu.
Sklon vyrovnávací přímky, který určuje hodnota {t
ve sl. (16) je převážně záporný, právě tak jako hodnoty
kilometrové systematické chyby Cf výsledků dvojí nivelace, vyčíslené z Lallemandových vzorců. Její hod·
nota Se pohybuje v rozmezí od 0,01 do 0,70 mm.
Poněkud nápadná převažující záporná systematická
tendence [e], {t a Cf je pravděpodobně způsobena systematickým nepřesným urovnáváním kompenzátoru
v závislosti na libele přístroje. (Z porovnání grafů
sčítaných odchylek a profilu terénu není možno totiž
usuzovat na jakoukoliv závislost mezi růstem sčítaných
nesouhlasů [e] a naměřeným převýšením.)
Nejprůkaznějším kritériem je střední kilometrová
chyba mo.R, jejíž hodnoty, vyčíslené ve sl. (18) se pohybují od 0,29 do 0,81 mm. Vyloučíme-li pořady č.
1,4, 14 a 15, vedené po velmi pružném terénu, či měřené pouze s lehkými podložkami, bude mo.R ležet
v intervalu (0,29 mm; 0,43 mm), což velmi dobře
souhlasí s jednotkovou střední chybou, nalezenou
z nivelačních pořadů I. řádu ČSJNS mo.R = 'YJ = 0,42
mm (viz [2], str. 206). Kilometrové střední chyby,
určené z Lallemandových vzorců ve sl. (19) se nijak
významně neliší od předešlých.
Hodnoty kilometrové střední chyby mo.v, mb~~, počítané v závislosti na počtu nivelačních sestav v oddíle
ve sl. (20) a (21) jsou z pochopitelných důvodů ([4])
menší než hodnoty mo.R, či mb~k u pořadů, kde počet
sestav na 1 km pořadu je větší než 15 a naopak.
Maximální hodnota mo.Rmax pro I. řád je překročena
pouze ve dvou případech a to opět u posledních dvou
pořadů. V těchto případech mO.R = mO,R max pro nivelace II. řádu.
Posledním kritériem jsou nivelační uzávěry UF'
resp. Up ve sloupcích (23) a (24). Porovnáním s mezními přípustnými hodnotami pro nivelace I. Mdu
Umax zjistíme, že ani v jednom případě nebyly překročeny. Maximální hodnota (u pořadu č. 14) Up =
= +10,60 mm, což je však jen 86,7 procenta maximálního přípustného uzávěru Uma",'

emax

Z předešlého rozboru přesnosti snadno nahlédneme,
že poněkud větší odchylky mezi měřením tam a zpět
byly způsobeny téměř vždy při nivelaci v neúnosném
terénu, při nivelaci s lehkými podložkami, či za nepříznivého větrného počasí. Vliv posledního faktoru
lze částečně eliminovat vhodným použitím měřického
slunečníku. Případnou předpokládanou změnu horizontu přístroje lze kontrolovat opětováním čtení na
zadní lať, ovšem nekontrolovatelný je pohyb nivelačních podložek při přechodu na následující stanovisko.
Tyto změny jsou však závislé na čase, a tudíž rychlým
měřickým postupem, který právě nivelační přístroj
Ni 007 umožňuje, lze je snížit.
Zřejmě není důvodu obávat se značnější systematické tendence sčítaných odchylek [e]. Pravděpodobně
by se dal růst této tendence, plynoucí hlavně z ne
zcela přesně urovnávaného kompenzátoru, snížit
střídavým urovnáváním přístroje např. na lichých
sestavách při záměře vzad a na sudých při záměře
vpřed [3], což by však zpomalovalo měřické práce
nežádoucím přecházením niveléra kolem přístroje.
Nakonec je všeobecně známo, že případné větší rozdíly e, vzniklé při měření za jiných podmínek, nemusí
ještě zhoršit průměrnou výslednou hodnotu, ba naopak.
Obdobná úvaha by platila i o značnějších hodnotách
systematické (či spíše "quasisystematické") chybě Cf,
vypočtené z rozdílů pořadnic vyrovnávacích přímek {to
Jedinou větší nevýhodou zkoumaného typu nivelačního přístroje (pomineme-li pouze přibližně třicetinásobné zvětšení dalekohledu) je problém kontroly
správné funkce (kývání) kompenzátoru v průběhu
měření. Avšak zkoumat správnou funkci kompenzátoru měřením na každém stanovisku při dvojí horizontaci přístroje - i když by se tím samozřejmě zvětšila přesnost měření - by příliš zpomalovalo pracovní
tempo. V opačném případě ovšem riskujeme (podle
zkušeností autora v ojedinělých případech) přeměř'ení
celého oddílu. Tato nevýhoda je však mnohokrát vyvážena rychlostí měřických prací a v neposlední řadě
i ulehčením prací oproti libelovým přístrojům.
Závěrem je tedy možno konstatovat, že při zachování vhodného technologického postupu lze nivelační
přístroj fy Zeiss Ni 007 použít bez jakýchkoliv rozpaků
pro VPN a to i v nivelační síti I. Mdu.
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Pri zavedení kompenzátorových
nivelačných
prístrojov
bol názor, že tieto prístroje všeobecne nereagujú na zmeny teploty. Skúsenosti z výskumu ukazujú, že zmeny 'eploty skutočne ovplyvňujú
okamžitú polohu zámernej 06i

Vzhradorri na zachovanie rovnakých podmienok je treba pri vermi presných nivelačných meraruiach kompenzátorové nivelačně prístroje ch~ániť proti priamemu slnečnému žiareniu meračským
slnečníkom, i keď bolo
zisteně, že prístroje kOIIl.penzáto~ově sú na tep,lotné zmeny menej ciitlivé, ako prístroje libelové.

Úprava laserového svazku

katedra

V geodézii a ve stavebnictví se v čím dál větší míře
používají plynové Re-Ne lasery. Poskytují koherent·
ní, monochromatické a kontinuální záření v 'úzkém
svazku s malou rozbíhavostí (divergencí). Vysílají
červené světlo vlnové délky J = 0,6328 [lom.Soustředěná energie obsažená ve vyzařovaném svazku nepřesahuje hodnotu 10 mW.
V našich podmínkách jsou nejdostupnější lasery
československé výroby, z nichž je pro nasazení v terénu nejvhodnější laser Tesla typ TKG 205, jehož
parametry jsou v tabulce 1.

Typ

TKG 205

Výrobce

Tesla

Výkon při A = 0,6328 [Lm

1-4 IhW
(dle trubice)

Příčný mod

TEMoo

Divergence

1,5-1,9

mrad

Průměr svazku na výstupu
z laseru

1,2-1,5

mm

speciální geodézie,

svazku i na značnou vzdálenost od zdroje záření byl
kruhový o minimálním průměru s požadovanou přesností v určení středu stopy.

Divergence laserového svazku je způsobena jednak
difrakcí na výstupním otvoru, jednak konstrukcí
rezonátoru laseru.
Svazek elektromagnetických vln vyzařovaný laserem se šíří tak, že plochy konstantní fáze jsou části
kulových ploch a okraje svazku opisují hyperboloid.
Způsob šíření základního příčného modu TEMoo
(Gaussovského svazku) je znázorněn na obr. 1. Prochází·li svazek paprsků prostředím, které nemění
jeho geometrii, lze v dostatečně velké vzdálenosti z
od minimálního poloměru stopy svazku Wo (tj. v místě
poklesu maxima intenzity 10na hodnotu 10e-1) charakterizovat svazek poloměrem w, který lze vypočítat ze vztahu [1]
W2=W2

Světelný svazek vystupující z laseru vytváří referenční "přímku", k níž je možné v libovolném bodě
jejího průběhu a v dosažitelné vzdálenosti od laseru
vztáhnout polohu i výšku určovaných bodů. I když
divergence laserového svazku vystupujícího z běžně
používaných Re-Ne .laserů je poměrně malá (např.
u laseru Tesla TKG 205 činí 1,5 až 1,9 mrad, čemuž
odpovídá průměr stop 150 až 190 mm na 100 ml, je
třeba tuto divergenci snížit vhodnou optickou sou·
stavou tak, aby z laseru vycházel úzký, téměř rovnoběžný svazek, který by představoval referenční přímku
S dobrou reprezentativností,
tj. aby tvar stopy

Ing. Jifí Pospíšil,
FSv ČVUT v Praze

o

[

J2Z2 J
1+-.
n2wÓ

Obrys svazku v řezu má tvar hyperboly, jejíž asymptoty svírají mezi sebou úhel tJ) - divergentní úhel
vzdáleného pole základního modu TEMoo (obr. 1).
Dle [1] platí

Z rovnice (2) je patrno, že rozbíhavost svazku je tím
větší, čím menší je minimální průřez svazku na výstupu z rezonátoru a čím větší je :vlnová.délka vysílaného zářenÍ. Pro praxi z toho plyne důležitý závěr:
čím rovnoběžnější svazek chceme získat, tím větší
musíme volit jeho průměr. Minimální poloměr stopy
svazkuwo je určen geometrií použitého rezonátoru
a lze ho zvětšit použitím vhodné optické' sous~avy,
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/I

({Jk

4,34A"
= -d--e

(7)

'

o

např. pro A = 0,6328 [Lm, do = 1,4 mm je ({J'k =
= 404,6". V současné době se používají lasery s kvazihemisférickým rezonátorem (R1 « R2 < (0) a zde je
({J~

< ({J'k.

Pro pruměr vystupujícího svazku z laseru ve vzdálenosti L lze psát

=

D(L)

Vzorce pro výpočet hodnot cp pro ruzné typy rezonátoru jsou přehledně uvedeny v práci [2].
Divergentní úhel na výstupním otvoru je
/I

({Ja

=

+!E""

do

e

L.

Rozbíhavost svazku, byť malá, omezuje použití laseru
na vzdálenost 30 metru. Proto se do dráhy paprsku
vkládá optický systém, který zlepšuje kolimaci svazku na větší vzdálenosti.
Jedním z kritérií vhodnosti optického systému upravujícího laserový svazek je velikost stopy vytvořené
v příčném řezu na stínítku.
K československým laserum byly dodávány fokusační soustavy Adegon (výrobce Meopta Přerov).
Kompletní fokusační soustava se skládá z universální části, obsahující rozptylku a mechanismus přeostřování, a ze tří spojných členu s ohniskovými vzdálenostmi 50 mm, 135 mm a 262 mm viz tabulka 2.

2,44A"

-d-e ,
o
Označení
opt. členu

Divergenci zapříčiněnou konstrukcí
popsat obecně vztahem

rezonátoru

lze

4e"

/I

V1-u

2

T+-v--'
----u
2

kde u

=

V Q1q2'

V

=

Průměr
svazku
na opt. členu

Adegon 50

1-100

m

6

10 mm

Adegon 135

5-400

m

16

25 mm

Adegon 262

30-2000

31

50 mm

m

e

kde k = 2nfA je vlnové číslo, le je efektivní parametr
rezonátoru, pro který platí

e-

r

Vkl '

({Jr =

l - l

Zvětšení

Použiti
pro vzdálenost

Vv

Q2Qll,

Q1.2 =

1-

~

--, a l je

Starší typy jsou převážně s vnitřním zaostřováním,
novější typ je s pevným zaostřením na zvolenou vzdálenost - tzv. systém "fix focus".
Pro úpravu laserového svazku lze s výhodou užít
také optických systému z geodetických přístroju.
Účelem optického systému je především zmenšit
divergenci laserového svazku, toho dosáhneme například použitím teleskopického systému se zvětšením F, neboť jak zřejmo, platí

1.2

vzdálenost zrcadel rezonátoru
měry křivosti.

a R1, R2 jejich polo-

Celková divergence je součtem divergencí podle (3)
a (4)

Pro konfokální
le = l a

rezonátor

(R1

= R2 = R =

l)

-

({J"

F--"
,
"P
kde je ({J" divergentní úhel svazku do optického systému vstupujícího a "P" vystupujícího. Pro pruměr
svazku DT (přičemž T označuje teleskopický systém)
pak dostáváme vztah

je
DT(L)

=

doF

+

=d

+

"_ln2,44A "
V 2iJ' ~ + ---;r;e .

Je""

L,

Lin"

({Jk -

DT(L)
Jestliže ve vztahu (6) nahradíme l pomocí vztahu
pro minimální poloměr Wo a přijmeme-li předpoklad,
že do • 3wo, je po úpravě

" L,

"P"

e

kde d = doF je pruměr svazku na výstupu z teleskopického systému.
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Je patrno, že dochází ke zvětšení průměru svazku
na výstupu, ale též k podstatnému zmenšení divergence.
Použijeme-li fokusačního systému zaostřeného na
vzdálenost L = LF, je průměr svazku v místě zaostření

=

D~(LF)

DT(L)

Ze vztahu
systému

"

+

= do cp"
'Ip

123

"

'Ip" L.

e

(15) snadno určíme optimální zvětšení
danou vzdálenost L.

rop pro

"

ODT(L)
o'lp"

-~LF'

e

= -

cp"do
'Ip"2-

L,

+ 7 ="= O ~

přičemž horní index F značí fokusační systém; dolní
index F značí, že se jedná o průměr svazku v ohnisku.
Pro vzdálenosti L mezi laserem - ohniskem a ohniskem - nekonečnem, lze psát pro průměr svazku vztah

rop =
Tedy pro do
= 11,5.

rop

=

V

1,4 mm, cp"

CP"L
doe'"
=

378" a L

=

100 m je

Pro ilustraci sledujme tento případ. Laser Tesla
TKG 205 emituje na vlnové délce A = 0,6328 [lm.
Měřením byl zjištěn divergentní úhel cp" = 378" 21,83 mrad a průměr na výstupu do = 1,4 mm.
Pro úpravu svazku použijeme teleskopického systému
se zvětšením r = 27, pak průměr vystupujícího svazku z teleskopického systému je d = dor = 38 mm
a má divergentní úhel 'Ip" = cp"Jr = 14"
0,07 mrad.
Ve vzdálenosti L = 100 m je dle (11) průměr svazku
DT(100) = 44,8 mm. Použijeme-li fokusačního systému z@;ostřenéhona vzdálenost L = LF = 100 m je
D~(100) = 6,8 mm, DF(50) = 22,4 mm a DF(150) =
= 29,2 mm. Průběh závislosti průměru D laserového
svazku na vzdálenosti L je na obr. 2.

Takováto optická soustava má tu význačnou vlastnost, že průměr zaostřeného svazku je od výstupu až
do ohniska konstantní - rovnoběžný svazek. DT(100)
• 32,0 mm, D~(100) • 16 mm, DF(50) -"-- 16 mm,
DF(150) • 32 mm, a L2 = LF, což je znázorněno na
obr. 3.
Ze vztahu (13) lze naopak odvodit pro daný optic.
ký systém potřebnou vzdálenost zaostření LF pro
zrovno běžnění světelného svazku

Průměry svazků pro teleskopický systém (tj. pro
LF = (0) a fokusační systém se sobě rovnají pro
Lo = O a LI = 2LF• Průměr svazku po zaostření na
vzdálenost LF je ve vzdálenosti L2 stejný, jako na
výstupu z optického systému (DF(L2) = dl, kde

4. Experimentálni ověřeni teorie

A

A

2dLF
d

'Ip"
+ -,,~LF

e

! d
_ d "
DF(L) =
~ L F--"e·

'Ip

Pro dříve zkoumaný optický systém je LF

= 560 m.

Při experimentálním ověření byl použit optický systém Th2 :Freiberg, který má zvětšení r = 27. Jde
tedy o případ, který se v předchozí části článku teoreticky zkoumal.
Průměr svazku laserového záření byl určován pomoci terče na průhled s mikrometrickým posunem
(čtení na 0,1 mm) ve vodorovném i svislém směru.
Měření jsme prováděli pomocí vyrytého pravoúhléh
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rastru, jehož rysky byly nastavovány na okraj stopy vždy dvakrát zleva, zprava, shora a zdola (LL,
PP, HH, DD). Optický systém jsme postupně zaostřovali na vzdálenosti 10, 45 a 80 m. Získané hodnoty
průměrů svazku jsou v tabulce 3, kde jsou zároveň
uvedeny teoreticky určené hodnoty. Průběh průměrů
D stop v závislosti na zaostření a vzdálenosti od laseru
je na obr. 4.
Z grafů je patrna dobrá shoda mezi změřenými
hodnotami průměrů a hodnotami určenými teoreticky.
V ohniscích je změřený průměr větší než teoretický,
což je způsobeno velkou koncentrací světelné energii
ve středu stopy a tím nesnadným určením jejích
okrajů, neboť z bezpečnostních důvodů se nelze dívat
přímo proti dopadajícímu svazku. Při pozorování
z boku dochází k určitým nepřesnostem. Podstatnější
nesouhlas je pro větší vzdálenosti od laseru (L >
> 100 ml, kde změřený průměr stopy má menší
hodnotu než vypočtenou. Zde se totiž projevuje pohlcování části energie s rostoucí vzdáleností a přesvětlování denním světlem. Stopa má svůj skutečný okraj
přesvětlenýdenním
světlem, neboť světelná energie

Průměr

na okraji stopy je již nepatrná. Důsledkem tohoto
jevu je, že určíme menší průměr stopy laserového
svazku, než je ve skutečnosti.
Teleskopickému systému odpovídá zaostření na nekonečno a zrovnoběžněnému svazku zaostření na
560 m, ale vzhledem k délce zkušebního úseku (125 m)
se toto nemohlo přímo ověřit. Aby se přesto získalo
alespoň orientační srovnání s teoreticky vypočteným
průměrem stopy laserového svazku pro zaostření na
nekonečno, je nastaveno takové zaostření, aby ve
vzdálenosti 30 m byl průměr stopy stejný jako vypočtený. V ostatních vzdálenostech byl průměr změřen předchozím způsobem. Aby nedocházelo k přesvětlení stopy denním světlem, bylo měřeno za ranního šera. Takto získané hodnoty jsou uvedeny v ta-.
bulce 3 a na obr. 4.
Optický systém Th2 Freiberg je tedy jedním z optických členů (fokusátorů) vhodných k úpravě lase·
rového svazku pro snížení jeho divergence.

svazku

[mm]

I

teor.

Vzdálenost
LF ~ 10 m
[ml

teor.

I

I

teor.

I

LF ..
~ co

LF ~ 80 m

LF ~ 45 m
mčř.

mčř.

I

měř'.

I

teor.

I

I

mčf-.

10

0,7

0,9

30,2

29,3

33,9

33,3

38,7

20

39,4

42,5

22,5

20,7

29,9

28,1

39,4

-

-

30

78,0

80,0

14,7

13,8

25,8

25,3

40,0

40,0

40

116,7

123,2

6,9

7,0

21,7

19,7

40,7

41,3

50

155,4

161,6

7,6

5,6

17,6

16,2

41,4

41,6

60

194,1

212,0

16,7

15,0

13,6

12,4

42,1

43,0

70

25,9

23,1

9,5

11,1

42,8

43,9

80

35,0

32,5

5,4

10,2

43,4

44,5

90

44,1

42,0

10,8

10,4

44,1

45,8

12,2

44,8

46,0

100

53,2

52,4

16,3

110

62,3

55,9

21,7

17,7

45,5

47,0

120

71,5

58,0

27,1

21,4

46,1

47,0
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V příspěvku se autor zabývá divergencí laserového
svazku a optickým systémem, jehož hlavním úkolem
je úprava svazku laserového záření tak, aby tvar
stopy svazku i na značnou vzdálenost od zdroje záření
byl kruhový o minimálním průměru, a aby tak mohla
být zajištěna požadovaná přesnost v určení středu
stopy. Záměrně byl použit optický systém z geodetického přístroje, neboť v praxi je to někdy jedině
dostupný systém.
Úpravy jiných optických systémů jsou popsány
v [3]. Úpravy laserového svazku např. difrakčními
mřížkami nebo vytvořením roviny skleněnou tyčinkou jsou rozvedeny v [4] a [5].
Zrovnoběžnění laserového svazku má značný praktický význam. Například při elektronické detekci laserového svazku je výhodné, dopadá-li na detektor
světelný svazek o průměru, který se nemění se vzdáleností, pak totiž nedochází ke ztrátě citlivosti detektoru divergencí svazku. Rovněž není zanedbatelná
možnost návrhu optimálních rozměrů detekčních
ploch pro tento svazek. Takto navržené detekční
plochy lze s výhodou využít při řízení razícího štítu.
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Přínos racionálního systému evidence
nemovitostí pro činnost střediska
geodézie

Evidence nemovitostí zaujímá jedno z prvních míst
mezi úkoly, jejichž plnění resort geodézie a kartografie zajišťuje, a to jak z hlediska celkového rozsahu prací, tak i společenské závažnosti.
Informační systém evidence nemovitostí slouží
mnoha odvětvím národního hospodářství - poskytuje podrobné infromace pro plánování a řízení zemědělské a lesní výroby, pro výstavbu, správu národního majetku, občanskoprávní záležitosti, tvorbu odvozených mapových děl apod. Evidence nemovitostí má své jádro v geodetické a kartografické činnosti, spojené s tvorbQu a soustavnou aktualizací map velkého měříttka.
Pro zabezpečení stále rost,oucích požadavků na
aktuálnost údajů celého informačního systému evidence nemovitostí ze strany ostatních resortů byl
zpracován a experimentálně odzkoušen soubor opatření, který tvoří základ racionálních přeměn stávající evidence nemovitostí. Vláda ČSR na svém zasedání 26. ledna 1977 projednala výsledkyexperimentálního zavádění raconálního systému evidence nemovitostí a uložila tento systém v součinnosti
s dalšími zúčastněnými orgány a organizacemi realiz,ovat postupně do konce roku 1980 v celém I1esortu.
Evidence nemovitostí dostala tedy plnou podporu
stranických a státních orgánů a je jí dána významná úloha jak v systému plánování zemědělské výroby v návaznosti na ochranu a využívání zemědělského půdního fondu a lesního fondu, tak i jako
důležitého nástroje
při ochraně
socialistického
společenského vlastnictví, osobního vlastnictví občanů a správy národního majetku.
2. Obsah a funkce racionálního systému
evidence nemovitostí
Racionální systém evidence nemovitostí řeší:
nové uspořádání vlastního písemného operátu
evidence nemovitostí,
sběr informací a způsob aktualizace údajů evidence nemovitostí jako podmínku funkce celého systému,
plně automatizované zpracování sumarizace údajů evidence nemovitostí,
racionalizaci měřického operátu evidence nemovitostí,
funkční propojení evidence nemovitostí s podnikovými evidencemi půdy u socialistických zemědělských organizací.
Základem realizace racionálního systému evidence nemovitostí byl převod souboru údajů o nemovitostech na celém území republiky na počítač třetí

generace EC-1030. Jednotnost programů i výstupů
tohoto zpracování umožnila vzájemné propojení evidence všech okresů. Využitím diskového operačního systému, jímž je tento počítač vybaven, byly
vytvořeny i předp,oklady pro další závažné inovace technického charakteru. Tak např. pořizování
vstupních údajů, které jsme dosud zís'kávali v kooperaci s Podnikem výpočetní techniky nebo děrováním na dálnopisnou pásku na jednotlivých střediscích geodézie, se postupně nahrazuje optickým
snímáním ručně psaného písma OCR nebo strojového písma OCR-B.
Konečným výsledkem zpracování
na počítači
EC-1030 jsou magnetické pásky, obsahující jednotlivé sestavy, které lze buď tradičně tabelovat, nebo
v kooperaci s výpočetním střediskem Ústředí vědeckotechnických a ekonomických informací vyhotovit na zařízení COM ve formě mikrofiší. Mikrofiš
vznikne v čase asi 20krát Ikratším a obsah jedné
mikrofiše formátu A6 nahradí přibližně 100 stran
tradičního tištěného operátu formátu A4. Převodem
operátů evidence nemovitostí na mikrofiše se podstatně ušetří jalk strojový čas počítače, tak i ukládací prostory na středlsku geodézie. Uspořádání
mikrofiše umožňuje rychle se v operátu orientovat
a pomocí čtečky potřebné informace vyhledat stejně rychle, jak,o v tabelovaných sestavách.
Písemný operát evidence nemovitostí je v základních sestavách, tj. soupisu parcel, evidenčních listech a seznamu domů, členěn po katastrálních
územích, ale soubor uživatelů a vlastníků a listy
vlastnictví jsou většinou ještě společné pro celou
obec nebo evidenční jednotku. Již první zkušenosti
s vedením takto uspořádaného operátu na počítači
EC-1030 ukázaly, že nesoulad mezi členěním sestavy "Seznam uživatelů a vlastníků"po
evidenčních
jednotkách a sestavy "Evidenční listy" po katastrálních územích způsoboval obtíže a někdy i chyby, např. při určování počtu závodů při sumarizaci
apod. Společný soubor také ztěžoval provádění nových změn ve správních jednotkách. Odstranění
těchto nedostatků řeší I10zdělení souboru B po katastrálních územích, Ikteré se provádí letos po aktualizaci za I10k 1979 ve všech krajích. Pracovníci
středisek geodézie pouze došetří zařazení těch vlastníků, které automatizovaně nelze provést. Evidence
nemovitostí uspořádaná po katastrálních
územích
zjednoduší vyhledávání žádaných údajů na mikrofiších a zajistí stabilitu souboru registru evidence nemovitostí při změnách ve správním rozdělení státu.
Resort Českého úřadu geodetického a kartografického je správcem registru evidence nemovitostí,
který je součástí Informačního systému geodézie a
'kartografie. Tento registr poskytuje závazné informace o půdním fondu, jeho užívání a vlastnictví
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a je v souladu se skutečným a schváleným stavem
v terénu pravidelně každoročně aktuali:wván. Pro
označení uživatelů a vlastníků jsou dosud používány interní znaky, Ikteré neumožňují pDOpojení registru evidence nemovitostí s jinými mimoresortními informačními systémy. Od roku 1978 se však do
báze dat registru evidence nemovitostí ukládají jednotné absolutní identifikátory uživatelů a vlastníků - rodná čísla občanů a identifikační čísla organizací podle Jednotného číselníku organizací Federálního statistického úřadu. Tyto údaje budou využity pDOreorganizaci subregistru uživatelů a vlastníků s cílem umožnit integraci s jinými informačními systémy. Identifikační čísla organizací byla do
registru evidence nemovitostí již doplněna a jejich
zavedení je využíváno zejména pDO vyhotovování
sestav podnikových evidencí půdy pro zemědělské
a lesní závody. Doplňování vodných čísel občanů
je zatím prováděno převážně z docházejících listin
a při zakládání ,evidence právních vztahů Ik nemovitostem, ale z těchto zdrojů práce postupují velmi
pomalu. Vhodnou formou hvomadného doplnění
rodných čísel bude využití informací z Centrálního
registru občanů, s jehož provozním využitím se uvažuje ,od DOku 1982. Vzájemné pvopojení systému registru evidence nemovitostí a Centrálního registru
občanů umožní např. komplexní získávání informací o změnách bydliště uživatelů a vlastníků a
o změnách jejich jmen, Ikteré byly dosud jen zřídka
na středisko geodézie hlášeny. Vhodné propojení
registru evidence nemovitostí s jinými informačními systémy přispěje i k vzájemnému racionálnímu předávání informací mezi systémy a k jejich
efektivní aktualizaci.

nikem výpočetní techniky také v průběhu celého
rolku podle potřeb jednotlivých středisek geodézie
v rámci kraje tak, aby požadavky na strojový čas
byly přijatelné a nedocházelo k zbytečnému přetěžování výpočetních středisek. Díky sníženým nákladům při zpracování
na mikrofiše je možné
provádět aktualizaci operátů i dvakrát ročně jednou s výstupem na mikrofiše kdykoliv během
vaku podle požadavků a harmonogramů
jednotlivých středisek geodézie a jednou před sumarizací - bez výstupů základních se3tav, pouze pro sestavení informací o územních jednotkách, základního sektoDOvého přehliedu a pomocného souboru
informací pro DOzbor změn v půdním fondu.

Celostátní zpracování
sumarizace
sektorových
přehledů o plochách kultur a úhrnných h'odnot
druhů pozemků na počítači EC-1030 v Geodetickém
ústavu, n. p., Praha, podle nových programů bylo
poprvé provedeno k 1. lednu 1979. Oproti zpracování v předcházejících
letech, kdy se tyto práce
prováděly zcela odděleně od změn v souborech
evidence nemovitostí, jsou nyní podkladem aktualizované základní soubory obcí, uživatelů a parcel
a z nich vytvořené sumarizační věty. Aktualizace
zálkladních souborů byla v roce 1979 ve všech okresech Východočeského kraje provedena v průběhu
října a listopadu. Značná část Výsledků fyzických
inventur v zeměděls1kých závodech a k nich vydaná
rozhodnutí ONV byla však střediskům geodézie předávána až koncem roku. Také změny v lesním půdním fondu, prováděné lesními závody ve spolupráci
s ONV, docházely až v prosinci, a proto bylo nutno
pro změnové řízení sumarizačního souboru zapsat
v kraji celkem 5100 dalších změn do sumarizačních
změnových dokladů PD 7. Vedle sektorových přehlePodmínkou správné funkce racionálního systému
dů o plochách kultur byla vyhotovena i sestava
evidence nemovitostí je pohotové a úplné získávázměn
kultur pro rozbor změn v půdním fondu a auní inf,ormací o změnách v nemovitostech, jejich DOZtomatizovaně zpracovány i úhrnné hodnoty druhů
třídění, došetření nebo zaměření, pořízení vstuppozemků včetně statistických přehledů počtu sleních dat a včasná aktualizace základního souboru.
dovaných jednotek, Ikteré se dříve sestavovaly ručPro kvalitní sběr informací je nezbytně nutná i dobně. I při vyšším počtu změn potvrdila inovace
rá spolupráce zejména s národními výbory, státnízpracování
sumarizace snížení pracnosti, nižší spomi no,tářstvími a zemědělskými orgány, a to na
třebu
času
na
tuto práci, umožnila vyhodnotit změpodkladě přeoosu všech rozhodnutí a listin, smluv
ny,
které
byly
nahlášeny středisku geodézie praka dohod, týkajících se změn v evidenci nemovitostí.
ticky v posledních dnech DOku a zajistila úplnou
Významným zdrojem informací o změnách v užínávaznost údajů evidence nemovitostí s údaji podvání půdy u zemědělských organizací jsou i výsledni1kových evidencí půdy u socialistických zemědělky fyzických inventur prováděných podle usneseských organizací.
ní předsednictva vlády ČSSR Č. 294 z 2. prosince
1976.
Sumarizační údaje evidence nemovitostí jsou závaznépro plánování a řízení zemědělské výDObya
Využíváním leteckého snímkování pDOvyhotovepvo výJkaznictví a statistiku v zemědělském a lesni map středních měřítelk nebo leteckých snímků
ním půdním fondu. Zemědělské organizace mají
pořízených účelově jinými organizacemi, lze podvšak termíny pro zpracování výrobních plánů dřístatně snížit náklady na zjišťování a zaměřování
vější než jsou termíny stanovené pvo sumarizaci.
změn a ušetřit kapacitu pracovníků. Využívání leOkresní zemědělské
správy vyžadují potvrzení
teckých snimků je zvláště výhodné v extravilánech
správnosti výměr, a tak část úspory času na střeobcí, kde dochází k nejčastějším změnám v zemědiscích geodézie bylo letos nutno věnovat na podělském a lesním půdním fondu a kde geodetické
skytování informací zeměděls'kým podnikům a nutzaměřování znesnadňuje stále řídnoucí síť původné údaje pracně získávat ručním způsobem z průních situačních bodů.
běžných sumarizačních
sestav. Podnikové evidence půdy nejsou pDOtyto účely v socialistických zeRacionální systém evidence nemovitostí předpoIkládá zápis všech změn na magnetickou pásku po- mědělských organizacích dosud dostatečně využívány, a tyto organizace ve značné míře spoléhají
stupně po celý DOk.Vlastní aktualizaci základního
na iniciatvu pracovníků středisek geodéz~e.
souboru je třeba organi:wvat ve spolupráci s Pod-
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Stejně důležitá racionalizační opatření ja1ko u písemného operátu se postupně zavádějí i u operátu
měřického. Převod pozemkových map na plastické
fólie má být dokončen v roce 1982 a přinese mimo
jiné velkou úsporu prostor, potřebných pro sklad
otisků. Na střediscích geodézie, vybavených reprodukční technikou, dále odpadne pracné doplňování pracovních map, evidenčních map pro národní
výbory, map potřebných pro podnikovou evidenci
půdy zemědělských závodů a pro další odběratele,
které bude možno bez pfloblérnů a pohotově nahradit novými otisky trvale aktualiz;ovaných p'ozemkových map. Také zdlouhavou ruční práci, vynakládanou na vyřizování stále narůstajících požadavků
veřejnosti na snímky z pozem1kové mapy, bude možno nahradit jednoduchou reprodukční prací.
Od floku 1977 se výrazně v národním hospodářství
stále více projevuje snaha lépe využívat zemědělský půdní fond, snížit trvalé úbytky zemědělské a
zejména kvalitní orné půdy a nepřipustit její převádění do méně intenzívních kultur. Třinácté zasedání ÚV KSČ ve dnech 21. a 22. března 1979 uložilo řádně obdělávat každý hektar zemědělské půdy, důsledně plnit plánované úkoly v jejím zúrodnění a vyžaduje zavést administrativní pořádeik do
evidence půdy. V rámci racionálního systému evidence nemovitostí byla vyřešena otázka pomoci
zemědělským
závodům
zpracováním
písemných
i mapových operátů podnikových evidencí půdy,
jejíž vedení bylo uloženo socialistickým zemědělským organizacím novelizací zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Zavedení této inovace
umožnilo vedení podnikových evidencí půdy ve
vhodně upravených sestavách, které vznikají v přímé návaznosti na evidenci nemovitostí výběrem potřebných údajů. Tyto účelové výstupy z registru
evidence nemovistí zajišťují zemědělským závodům

nutné informace o půdním fondu pro plánování a
řízení Výroby a jsou podkladem PflO provádění periodických fyzických inventur na základě usnesení
předsednictva
vlády ČSSR č. 294/76 a vlády ČSR
č. 333/77.

ROZVOJ PRACOVNi INICIATIVY
A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENi

spolu se všemi dalšími pracovnílky podniku na zákI.adě
dobrýdh zkušeností z dosažených výsledků socialistíc'kého soutěžení ,a dalších f,orem rozv,oje iniciativy přistoupí Ik zabepečení všech úkolů v r. 1980 s odhodláním
čestně se vypořádat s kvalitním splněním úkolů a současně vytvořit i podmínky pro úspěšný nástup do 7. pě·
tiletky.

Vyzýváme všechny pr,acující našeho podniku k rozvoji
iniciativy v zájmu zabezpečení plánovaných úlkolů v roce 1980 a v celém plánu 6. pětil€,tky a k zabezpečení
úkolů sociálního rozvoje na počest
3 5.

výr očí

o s v o b o z '18 n í
Čes Iko s I 'o ven
Sovětskou
armádou

ska

Očekáváme, že kolektivy sOci,alisticlké práce ,komplexní racionalizační brigády, hnutí vynálezcť1 a Zlepšovatelů, nejlepší pracovníci resortu, podniku, středisek geodézie a prov'Ozů, ZV ROH, ZD SSM a ~obočky ČSVTS

Racionální systém evidence nemovitostí představuje rozsáhlé a technicky vyspělé dílo, na jehož
vedení a modernizaci se podílejí pracovníci podniků i všech středisek geodézie. Je syntézou geodetické,kartografické
a právní odbornosti, vyžaduje znal,ost výpočetní techniky a náročnou organizaci práce. Aktuálnost a věcná správnost evidence
nemovitostí závisí na dobré vzájemné spolupráci
s ostatními resorty, orgány a socialistickými organizacemi, efektivnost a raci'Dnální získávání údajú vyžaduje i zvládnutí možnosti vnější integrace
registru evidence nemovitosti s jinými obsahově
příbuznými informačními systémy.
Společenský přínos celého nově vytvořeného racionálního systému evidence nemovitostí lze zejména spatřovat ve skutečnosti, že "vyprovokoval" proces zavedení pořádku do využívání zemědělského
půdního fondu v socialistických zemědělských organizacích formou fyzické inventarizace zemědělské půdy, že zabezpečil funkční propojení evidence nemovitostí s podnikovými evidencemi půdy a že
poskytuje pohotové a aktuální informace o realizovaných a schválených změnách v půdním fondu pro
potřeby jednotlivých odvětví národního hospodářství.
Lektoroval:
Ing. Bohumil Kuba,
ČÚGK

Přistupte k rOZVOjiiniciativy Ip~acující~h podle zásad
Ip!olitickoorganizačnuho op,atření CUGK a CVOS pracovníků st. orgánů, peněžnictví
,a zahraničního
obchodu a
,Hlavníoh směrů rozvoje iniciativy v Geodézii, n. p., Liberec na r. 1980".
Zajištěte účast všech pr,acovníků na rozvoji socialistického soutěžení.
Přistupte Ik soustavnému
odkrývání
rezerv
zvýšení efektivnosti a Ikvality veškeré pr,áce.
Jaroslav Sadíle1k, v. r.
předseda ZD KSČ
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v zájmu

Ing. J,aroslav Rasocha, v. r.
předseda PV ROH

Ing. Pavel Nedvěd, v. r.
ředitel podniku
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Hlavní směry rozvoje iniciativy
jících v Geodézii, n. p., Liberec

K zabezpečení
úlkolf! v roce 1980 a v 6. pětiletém plánu
na počest 35. výročí osvobození
Československa
Sovětskou armádou se ve smyslu Politicko-org,anizačního
opatření ČÚGK a ČVOS k zabezpečení
plnění hospodářského
plánu, k'olektivních
smluv a rozvoj-s iniciativy
pracujících a v souladu se Zásadami pro propůjčování
Rudého
praporu předsedy
ČÚGK a ČVOS v roce 1980 vytyčují
tyto hlavní směry rozv'oje pracovní iniciativy.
1. Iniciativu Ipracujících
ve všech hospodářslkých
útvarech a spol,ečenskýoh
organizacích
Geodézie
n. Ip.,
Liberec je nutno orient,ovat na tyto úkoly.
1. Kompl,exní rovnoměrné
zabezpečení
roze,psaných
úklolů státního a hospodářslkého
plánu na r. 1980
ve všedh
jeho kvalitativních
a Ikvantit.ativních
ukaz,ateJích. Cílevědomé a plynulé plnění věcnýCih
úkolů, zejména:
1.1 Zabezpečení
komplexní
funkce r,acionálního
systému evidence nemovitostí
'118' všech
okresech Svč, kraje v zájmu zllepšení kvality
údajů EN dt'ts1edným uplatněním
racionálního sběru Informací o změnách, využitím výsledků fyzic1kýdh inventur
zemědělské
půdy
,a podni'kových evid,encí a v Zájmu iD[perativního poskytování
úd,ajů EN při ,ochraně zemědělského
a lesního půdního
fondu,
při
plánování
zemědělsIT<é veIkovýroby ,a při dalším užití na všech úsecích národního
hospodářství.
1.2 g€lOdpHcké a kartografické
práce pro inve,s,tiční výstavbu v Svč. kraji pcdle priorit potvrzených KGKS 'S maximálním využitím map pro
hospodářsikou
výstavbu.
1..3 uspokojování
požadavků obyvate,lstva a socialistických
organizlací na drobné geodetické
práce.
2 Zvyšo·vání efektWnosti
výroby a plánovité odhalování a využívání všech rezerv a zdroiů úspor
pr"rluktivi'y
prácp. a snižování nákladů na jednrltku výroby p,ředeovším:
2.1 zdokonalení
vnitropodnikového
řízení ve smyslu opatření ředitele podniku č i. 40010-26/79
ze dne 9. 10. 19'9. jednotné výkonové normy
upla'nit v oplém procesu řízení a ta zeiména
v {Jblasti plánování.
kalkulací.
hmotné zaintpresovanosti.
""UŽ' tí vÝrobních pro<;tředků.
zavádění výsledků RVT,KSR, rozvoje iniciativy
pracujících.
2.2 racionalizaci
práce s ohledem na O'ptimální
hnsPLldaření s fondem pracovní doby a optimální
kvalifikaci
techniclmholspodářských
p,racovnfkl"I a dělníků.
2.3 zvýšení směnnosti
A
využívání pro.gre,<;ivních
základních prostředků
- fotogrammetrických
přístroiíi. elpktronických
dálkoměrů
a tachvmetri'!. nrogramovatelných
kalkulátorů
a reprografických
přístrojů,
2.4 zvýšení využití výpočptní a zobr1azovací techni1<:y v kooperaci
s Výpočetním
střediskem
GÚ Praha a Podnikem
výpočetní
techni!ky
v Liberci.
2.5 komplexní
řešení
vyhlášených
podnikových
a re~ortních
tematických
úk'olů, programu
KRB l rychlené
zavádění
vyřešených
úkolů
do prax~, plnění PrOgrélffiU rozvoie tvorby. realizacI' a rozšiřování
VZN v počtu podaných
zlepšovacích
né1vr-hů a v rtlsťu společenského
prospěchu
z jejich využívání.
2.6 zvvš"!'ní účinnosti
výsledků výzkumu a urychlení cyklu výzkum - vývoi - výroba - užití. vvužití výsledků prác~ komnlexních
rariO'nRli7ačních brigád a význačných zlepšovacích
návr-hů a vyřešených tp.matických úkOllil v programu komplexní
socialistic'ké
racionallzaee
na f. 1980,
1

2.7 důsaedné

uplatnění zásady vícenásobného
využití jednou zaměřených
údajů prostřednictvím telchnické dokumentace
a všeobecných
dokumentací
na střediscích
geodézie pro, všeclmy geode>tické práce prováděné v Sv. kraji ve vlastni činnosti i mimoresortními
organizacemi,
2.8 snížení materiálu
z dovozu
2.9 racionalizaci
spoHeby pohonných hmot, paliv
a elektrické
energie a dodržo,vání stanovených llmitů
(viz tematické
úkoly podniku

pracu-

Č.

14/79,

15/79,

16/79),

3. Zvýš2ní kvality veškeré práce, technické úrovně
a jakos i fináln:ch
výrobků důsledným
zavedením jednotného
systému říz~ní jakosti a kontro ..
'ly kvality, rozvíjením novátorských
metod [nap'ř.
Lvo,vs.ký sys ém 1 viz Pol,yny k zavedení jednotného systému řízení jakosti geodetických
a kartografický~h
prací v orgánech
a organizacích
resortu ČUGK -- č. j. 2340/1979 22 ze dm 1. 8.
1979.

4. Zvyšování kvalifikace pracovníků
a ejich re'kvaliIil,ace jako základní
podmínky
pro zvyšování
kvality, využívání poznatki'l technického
rezvoje
a u kategorie pomocných dělníků v zájmu racionálního využití časového
fondu k produktivní
činnosti.
5. Kvalitní přípravu 7. pětiletého plánu a plánu na
r. 1981, zpracování
věcné části plánu, předběžných kalkulací.
projektů
zakázek,
příprava
a
upla;Iliění
radolnalizačních
akcí, racionalizace
práce, nové techniky a technologií,
objektivizace
normativní
základny.
6. Zkvalitnění komplexní péče o pracovníky, zvláš'ě
při prováděnípo'lních
prací v prostorech
Severočeského
hnědouhelného
revíru a v průmyslových závodech s výskytem škodlivin, zvýše,ní péče
o mladé pracovníky,
zlepšování
bytové otázky
pracovníků,
rozvoje závodního stravování, rekreace pracovníků
a účelnější
využíváHí volného
času.
7. Pravidelné
vyhodnocování
výsledků v obla~ti bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících.
Vytváření
podmínek pm snižování POČTIU rizikových prac'Ovišť a pracovišť se zvýšeným nebezpEčím ohrožení zdraví a života, zajišťování pravidelné lékařské péče o tyto pracovníky.
8. Hospodárné
v}"užití osobních ochranných
a pracovních pomůcek, sledování
jejich nákladovosti
a e,fektivnosti.
9. Prohlubování
spolup'ráce se správními orgány, se
zemědělskými
a stavebními
organizacemi,
s investorslkými organizacemi
a podniky SHD s cílem včas a kvalitně zabezpečit potřebné podklady pI'O řízení zemědělské výroby a lochranu půdního fondu a geodetické
a kartografické
práce
pro bytovou a investiční
výstavbu,
pro l'O,zvoj
palivoéne,rgetické
zá~ladny.
10. Plnění programů
Národní fronty, zlepšování
životního a pracovního
prostředí,
akce "Z", sběr~o'vů, textilií a papíru.
II. 1. Střediska geodé'zie, provoz mapování, provoz kartografic'ký a reprodukční
a další vnitropodnIkové útvary ve spolupráci
s příslušnými
orgány
ROH musí účinně spojovat hmotné a morální podněty, odstraňovat
rovnářství.
Výši prémií určovat podle množství a kvality odvedené práce na
podkladě
výkonových
norem a kritérií
kvality.
Ve vě,gí míře zainteresovat
praeo,vníky na urychlení rozvoje vědy a te'chniky a na zvyšování technickoekonomické
úrovně a jakosti výroby.
2. Povinností
zá\"odních výborů ROH je důsledně
využívat v tomto směru svého práva spolurozhodování a kontroly, aby se produktivní,
hospodárná, kvalitní a tvůrčí práce jednotlivců a kolektivů plně projevila i ve vyšším výdělku a v morálním ocenění. Spolu s hospodářským
vedením
usilovat o zkvalitnění
účasti pracujíclch
na ří-
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zení, plánovitým svoláváním a vyhodnocováním
účinnosti výrobních porad.
3. Vedoucí středisek a pr1olvozUjsou povinni ve spolupráci s ZV ROH zajistit kontrolu, jalk odpovědní pracovníci
vytvářejí
hQspodářsko-technické
podmínky pro rozvoj a uplatnění iniciativy pracujídch, a vyvozovat dusledky ze zjištěných nedostatků.
4. Veřejné kontroly rozvoje iniciativy pracujících
musí být organizovány v pololetních intervallech
na všech střediscích a provozech. Vedení podniku ve spolupráci s Podnikovým výborem ROH
jedenkrát v roce bude organizovat zvláštní prověťky I"ozvoje Iniciativy na střediscích a provozech za účasti vedoucích pracovníku podniku a
členu PV ROH.
5. Úkolem všech odborových orgánu 'a organizací ve
spolupráci 'S hospodářslkými orgány, Sodalistickým svazem mládeže, Československou vědeckotechnickou spollečnostf a pod vedením Komunistické strany Československa je spojovat přípI"avu
rozvoje iniciativy s osobní agitací. ze'jména při
uzavírání a vyhlašování socialis,tických závazkfi,
s popularizací dobrý'ch příkladu a zkušeností a
s kritikou nedostatku.

-

1.2

jednotné výkonové normy v průměru budeme, plnit na 110 %, přičemž raC\lonalizací práoe a t1echniclkoorganizačníml ,op,atřeními z,ahezpečíme další
progresivní varianty výkonových norem, které
přinášejí úsporu 22000 NH.
V rámci přípravy pětiletého plánu a prováděcího
plánu na mk 1981 vytvoříme podmínky pro plynulý
přechod z 6. do 7. pětiletky s dur.azem na zvyšování
efektivnosti ,a 'kva1ity geodHtických ,a kartogr,afic'kých Ipr,ací.

Na tomto úseku zajistíme
1.21 Včasné projednání a vyresení dodav.atelsko'-odběratelskýoh vztahu .a zpr,acov.ání Návrhu prováděc~ho
Iplánu na r. 1981 ,a 7. 5LP.
1.22 Vyhotovení předběžných kallkulací všech rozhodujících zakázek v roce 1981 na IPodikI.adě jednotných
technologií, racional. opatření, výsledků výzkumu a
vynálezoovského .a zle'pšov,atelského- hnutí do 31. 10.
1980.
1.23 Vybotovení návrhu biJ,ancí a ro~pisu prováděcFho
plánu středis81k geodézie ·a provozů na rok 1981 do
15. 12. 1980.
1.24 Vypr,acování definitivního hospodářského Iprováděcího plánu IPodle rozpisu závazných úkolů,závazných
limitů a ori,entačních ukazatelů ČÚGK ve stanoveném t,ermínu.
1.25 Projednání věcných ukazatelu hosp. plánu na polk
1981 na aktivu Ikolektivů solCi.alistické Ipráce a komplex. r.acionalizačních brigád a na všech odborových úsecíc'h do 5. 12. 1980.
2. Zajištění věcných úkolů

Socialistický závazek Geodézie, n.p.,
Liberec na rok 1980 uzavřený na počest
35. výročí osvobození Československa
Sovětskou armádou

Splněním socialistických
záva~ku uzavřených
v roce
1979 na počest 25. výročí sjednocené geodetické a kartogDaficIT\éslužby ČSSR se, pracující Geodézie, n. p., Liberec čestně vyrovnali se svými úkoly hospodářského plánu
roku 1979, zabezp,ečiH kvalitní přípravu
Iplánovaných
ú1kolu pI"Orolk 1980.
Podle ~olitickoiQfganizačního opatření ČÚGK a ČVOS
pracovníku s1:átních orgánu, p,eněžnictví a zaihranlčního
obchodu k I"Ozvoji iniciativy pr,acujících v létech 1979 a
1980 a Hlavních směrů rozvoje iniciativy pracujících
v Geodézii, n. p., Liberec na r. 1980 při přípr.avě ,a sestavování plánu středisek a provozu na r. 1980 a při
pI"Ojednávání návrhu :kolektivní smlouvy z,aměřily se kolektivy sodalisticlké práce, komplexní racionaliz,ační brigády a odborové úseky na efektivní ,a 'kv,alitní zabezpečení ulkazat,elli státního a hospodářského plánu, zejména
jeho věcné náplně.
V návaznosti na docílené výsledky v minulém roce,
k naplnění dlouhodobého !podnikového záva'zku na 6. 5LP
nastupují pr.acující n. p., Geodézie, Liberec do, posledního
roku 6. pětiletky s těmito soc!<alisticlkými záv.a~ky, uzavřenými na počest 35. výročí ,osvobození Čes!koslovenska
Sovětsk'ou aI1mádou.

2.1

2.11

2.12

2.13
2.14

1. Zajištění souhrnných ukazatelů plánu r. 1980 a příprava nlánu na 7. 5LP a rok 1981
1.1 Rozepsané závazné ú1koly, závazné limity a orientační ukazatel,e státního a hoslPodářského plánu na rok
1980 splníme:
- v rovnoměrném plnění plánu tržeb ve sr-ovnání
se skutečností roku 1979 o 4 % vyšším,
- ve snížení podílů ml'!dovýcll náJkladů z tržeb 01,7
procent,
ve zvýšení produ1ktivi'ty práce z výkonů PTOti DOku 1979 o 3,4 %,

2.15

2.16
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Pro zlepšení kv,ality údajů EN a operaUvnější poskytování inf'ormací pro využití ·a ochr.anu zemědělského a lesního pudního fondu a pro plánování zemědělské vel1kovýroby zajistíme násl1edujícÍ OIP,atření.
Budeme pokračov,at v plnění sdružených socialistických závazků na ochranu ZPF, Iprovedení fyzických inveTtur s cílem .. aby v r. 1981 všechny I"O-zhodnuté Zlměny byly pruběžně zaznamenány v mapo>výoh
,a písemných olperátech evidenoe nemovit,ostí a v sumarizačníoh sestavách 'k 1. 1. 1981.
Na zálkladě zkušeností z mku 1979 a výsledku praxe KRB EN dále zdo~onalíme racionální sběr informací o změnách v EN podle doplněného podnikového metodliclkého ná~odu a proje1ktu.
K tomu využijeme informace:
ze správních rozhodnutí,
z leteckých (př,edevším barevných] snímIT\ů,
'Z podlkladů pro tViOTbuZHM,
z fyzických Inventur ZPF,
z informačního systému GK a inf'ormačníoh systémů jiných oborů,
- z výsledků prací OG (dusledným plněním vy/hlášky 10/74],
zvýsledků GP, účelových prací a ostatních druhů ,pr.ací praoo~níků Geodézi,e,
spollliprací s přímým stykem s NV, zemědělskými a jinými organizacemi včetně vyhoto'Vení zápisů z prověrelk stavu EN na těchto olTgánech a
orgarrizacích.
Zemědělské hospodářské mapv 1:10 000 vyhotovíme
pro 17 socialisticlkých zemědělských organizací.
V I"O-ce1980 provedeme alktualizaci 561 malPových
listfi pozemkových map se současným převodem na
PET fólie s dodržením 3měsíčníhn výrobního c~klu.
Tím bude dokončen úkol pro celý Severočeský kr,aj
pře~odu všech mapovýC'h listů na PET fólie.
V roce 1980 vvhotovíme sestavy PEP podlie došlých
objednávek v I. a III. čtvrtletí pro socialistické organizace ,a všeohny pod1klady pro ,evidenční ma·py
zajistíme z .aktualizovaných map EN na PET fólie do
1 měsíce.
Za účelem zkvalitnění ochrany zemědělSkého půdního fondu zobr.azíme v pozem1kových mapách EN 'hranice zastavěných území oellkem ve 100 k.atastrálních
'Územích.
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2.17 Zabezpečíme všeohny mimořádné úJkoly pro sčítání
lidu, domů a bytů podl,e po~adavků sčítacích komisí.
2.2 Založíme evidenci právních vztahů pro dalších 86
katastrálních
území.
2.3 Na úseku geodetickýoh prací pro investiční výstavbuzajistíme
,plnění úkolů podle priorit vyhlášených KGKS. Na 68 vybraných stavbach :z.ajistime plnění funkce odp'ovědného ge:odet.a, 'p'l'Oti roku Hl79
zvyšujeme účast DG na dalších sedmi stavbách. Celkový I10zsah geod'eticikých pr,ací pDO investiční výstavbu proti roku 1979 v tržbách zvýšíme, o 25 010,
tj. o 3140 mil. Kčs.
2.31 Dodržíme jednotný postup pr:ovádění těchto prací
na podkladě "Pokynu pro činnost na stavbáoh SeveDoče!sikéhoIkraje" a Metodických náv'odů pro funkční
činnost DG vydaných podnikem.
2.32 Uplatníme nové pracovní !postupy, využijeme soudobé nejmodlernější techniky ,podle programu komplexní socialistické Dacionalizace geod,et>iokých a k,artograficlkých výkonů (elektrooptické
dállk'oměry, kalkulátory, automatizace výpočtu ,a zobr,azení).
2.33 DOlkončíme čtyři l!Ůlk,alityTHM, čtyři lokaUty FUD, a
jednu lokalitu dekadizace a převodu do S-jTSK.
2.34 Splníme ediční plán.
Zajistíme 'průběžnou .aktualizaci map EN, IMeré byly
převedeny na PET fóli<e a jejich využití IP110a,ktualizaci tiskových pod1kladů ,a vydání 247 m. 1. SMD.
2.4 Na úseku služeb budemH pLnit termíny sdruženého
socialistického
záv.azku na 'P'omoc lindividuální výstavbě.
2.41 U ostatních ne,preferovaných
služeb obyvatelstvu
budeme p~nit lhůty vyhlášené KGKS.
2.42 U služeb [pvo socialistické org;anizace budeme přednostně vyhotovovat podkl,ady 'pvo bytovou výstavbu,
akce volebníoh programů a zařízení pro děti a mlá·

3.4

3.41

3.42
3.45
3.44

3.5

dež.

2.5 Na úselku pohonných hmot a elelktrické energie zajistíme dodržení rozepsaných limitů na rok 1980.
Snížením spotřehy PHM, zejména n.a úselku správy,
budle docíleno 20% úspory PHM u režijních vozidel
oproti rlOku 1979. Zavedeme normy spotřeby PHM
u všech služebních vozidel a jejich sledování s cílem, aby s rozepsaným limitem PHM bylo dos,aženo
vyššího: 'provozního: výkonu.
Na úselku srpotřeby 801. energie bude v tomto rooe
pokr,ačováno v realizaci
úsporných
lopatření dle
předložených návrhů řešení tematických úk,olů, zejmén.a:
úspora 081. energie při prO'vozu ~limatizačních
Skříní,
úspory eI. lenergie při provozu akumulačních kamen (Rumburk, Liberec, Ostí n. Labem],
omezení intenzity osvětlení tam, Ikde j,e to možné
a nenarušuje to plnění výfiObních úlk,oIůa BDZ.

3.6

3.7
3.8

3. Zajištění výsledků rozvllje vědy a techniky, plánu komplexní socialistické racionalizace, využívání rezerv a
dalších zdrojů růstu produktivity prác!e
Kolektivy socialistické práce, lmmplexní racionalizační
brigády, nováJtoři a další pracovníci zaměří svoji aktivitu Ik odhalování a využívání všech re:z.erva zdrojů p'roduktiivity 'práce:
3.1 Splněním racionali:z.ačních lopatření v rámci komplexní so:cialistické racionaliz.ace polkryjeme 100 %
přírůstku výkonů plánu r. 1980, proti skutečnosti
1979 a 100 % ztrát v21niklých cenovými vlivy u ověřovaných cen vý,konů.
3.2 Plánovité a p~né využití vybraných pDogresivních
výrobních prostředlků a zařízení zabe~pe'číme důsledným dodržením výrobních harmonogramů, plány vnitřních
i ~nějších kOOiperlllcí vyplývajících
z proj<ektové ,přípravy výr,oby. Směnnoist sledio'vaných vývoblnícih prostředků zvýšíme proti normativu
využitím zálkladních IPTostřed,ků 10 11,7 %. Využití
malé vÝIPočetní techniky zvýšíme o 7 %.
.
3.3 Na zákl,adě předchozí teohnologiClké,kádrové
a orgalnizačnípřípra'vy
zavedeme bezprostředně do výroby rnové stroje a zařízení: elelktrooptické dá~ko·
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měry, interp.l'Otoskop, programovatelské
~alkulátory
a další ,plánovlané zařízení.
V l,e,tošním roce zajistíme plnění nových i stávajících projektů k zavedení výsledků vyřešených vědeclm-výzkumných úkolů:
V oblasti fiacLonálního systému levidence nemovitostí doplnění obsahu subregistru B jednotnými identifikátory a z.aložení subregistru dqplňkových informací o vlastinících VH vybraných oocích SeveročeskéhOl Ikraje'. Realizace technologie ,pro přlevod listu
vla,stnictví na poč~tJača vytvoření subregistru D.
Realizace systému technologií Ikontr:olních měřlení
geometrických Iparlametrů stavebních objelktů.
Inovace tvorby a údržby SMD - 1:5000.
Zajistíime racionální využití realizotvaných výsledků
výzkumu:
- vytyčování velikých plošných staveb metod,ou
Ipřechodných stanoviselk,
- využívání interaktivního
systému pro zobrazení
tematických map velkých měřítek,
mzšířené využití barevných inverzních sním1ků.
- zvětšení rozsahu IPoužití Imtegrované fotogrammetrické metody při tvo,rre a údržbě map,
- komp,lexní UiPlatnění r,acionálního systému EN ve
všech 'Dlkreseoh.
Využití zlepšov1acíoh návrhů:
použitím nové technologie uS[l,onme při tvorbě
odvo2Jených map 1:5000 min. 46 tiis. Kčs na náklade'ch a materiálu dovo'zu,
využitím programových systémů Ipro programovatelné kalkulátory TI-59 a Gom,puco,rp 327 uSIJ'Oříme min. 30 tis. Kčs nákladů vnější kooperace,
zavedením podnik'ového teclJinoiogiclkého IPolstupu pro podrobné měření THM fotogrammetriokou
met>odou a pokyny IPDOautomatizované zpracování
THM lze očElkávatpřínos 50 000 Kčs.
Prostřednictvím technické dokumentace a všeobecných dokumentací a pří,pr,avy projektů zajistíme důsledné uplatnění zásady vícenásobného 'využiotí jednou zaměřených údajů pro všechny geodetické p,ráce v SeveDočeském kr,aji ve vlastní činnosti i v člinnosti ostatních org,anizací.
Splněním programu KSR uspoříme celkem 22000 hodin výrobních IpraooV'nílků.
Kompllexní racionalizační
brigády, novátoři azlepšovatelé se z,av.azují k řešení vypsaných tematic:kých úkolů p,ro vynálezce ,a zlepšoVlatele, Ike ,komIplexnímu napinění Programu rozv1oje, tvorby a realizace vynálezů a zlepšovacích návrhů a zabezpe'čí
nárůst technických řešení na úrovni zlepšovacích
návrhů 'o 10 % ročně se :z.aměřením na:
další ro;,'ííření fot<ogr,ammetrických metod IPro
s'l'ledální účely, .alktualizaci map a převod map
EN do dlekadiokého měřítk,a, :z.aměřo,vání 'změn
většího rozsahu v IPl10storu SHD,
na využití elektro1o'ptických dálk,oměrů pro velIkoprostorové lok,ality,
na převedení programového systému Minsk 22 na
počítač EC 1030, zdokonalení stávajícíhoprogramového systému Map.a EC 1030, vyhotovování
f,aktur na počítači EC 1030,
na organizaci práce a zJkvalitnění průběŽJné údržby evid:e,nce nemovitostí,
na Dacionální uspořádání dOlkumentací,
na z,ajištění bezlpečnosti pr,aoovníků při měření
na Iklomunilmcíoh,
na vyhotovení tematických pří,prav pro vzdělávací ,akce',
na řešení IPodmínek pro r!aciotnali2Jaci polních
geodetických pr,ací při podstatném omezení ZJaměstna:nosti přechodných polních dělníků a jejich navrácení kategorlÍÍ stálých Ipr,acovnílků,
na říz!ení výrobních cyklů tvorby ,a obnovy map
velikých :měřítek včetně převedení mapového písemného operátu do EN,
na řeš,ení modelu informačního systému pro řízení IPoldni1ku,
na úsporu elElktrické energie, p,ohonných hmot
a paliv.
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4. Závazky na zvysení

jakosti geodetických

a kartogra-

ké soutěž1e, se soci.alistické soutěže zúč.astňu je 23
Ikole,ktivů socialistické práce, tj. 66,4 % pracovnílků
v trv,além pracovním poměru. Soutěže o čestný ná:zlev "Prov'Q1ZsOCÍia!istické pr.áce" se zúčastňují tři
střediSk,a geodézie. Tuto soutěž budeme nadále rozvíjet a na zákl.adě dlouhodobého soci,alistického závazku "Za vysolkou efektivrios,t a Ikv,alitu veškeré
práce" k zabe~pečení úkolů podni1ku v 6. 5LP usilovi3t 10 získání Ge,stného tJitulu "Podnik socialisticlké
práce". Svými individuálními a ko,:elktivními soci.alistickými závazky na zlepšení pracovních IPodmínek ,a životního pl'lostředí Ik účasti volebních programů Národní fronty na pomoc zemědělství
při
sklizňových pr,acech, na odbornou Ipomoc evidenčních pflacovní1ků NV ,a zemědělských organizací při
vedení evidence půdy apod., se zavazujeme odpr,acova-t 12605 hodin mimo pracovní dobu.
Na podporu rozvoje inici,ativy pracujících je organizovéÍJna středisková ,a podniková sout'ěž jejíž kritéria st,anoví přHoha č. 2 ~olektivní smlouvy na r.
1980. V souladu s touto směrnicí budeme spojovat
hmotné a morální podmínky, odstraňovat rovnostářství při vyhoodno-cování jednotli VClI ,a Ikolektivů.
V zájmu zkracování cyklů vědla-vý2Jkum-výroba-užití
při upl.atňování vědeckotechnického
rozvoje v podmínkách našeho podnIku, ve větší míř'8 z.ainteresujeme
pracovníky na urychlování
rozvoje
vědy .a te,chniky v Jkomplexníoh racionalizačních
brigádách zejména na úsecích evidence nemovitJosti .a inženýrské geodézie ,a říz8'ní.
Nadále budeme podporovat ,osvědčené formy sdružených závazlků, a to zejména v oblasti:
služeb obyvatelstvu,
- uspokojování potřeb zemědělství,
- investiční Výstavby,
- koqpefi~cí, ~kr,acování ,a plnění výrobních cy~lů.
Pobočky Geskoslovenské
vědeckotechniC'ké
společnosti, ZO ROH a ZO SSM uzavřely s vedením podniku' dohodu o spolupráci, Jejíž splněné záv,azky význačnou měrou přispějí
'k všestr,annému
rozvoji
tvůrčí iniciativy a plnění rozvojových úkolů.
Závodní výbmy ROH budou důsledně využívat svého práva spolur.ozhodování ,a kontroly. Spolu s hospodářslkým ved8ním zkv,alitní účlast pracujících na
řízení
plánovitým
svolává-ním,
vyhoodnocováním
účinnosti výrobních por,ad.
Hodnocení sodalisticlkých záva~kií bude Ipředmětem
veř,ejné kontroly
rozvoje
iniciativy
pracujících.
V průběhu roku budou socialistické záv.azky na odborových úsecích ,a střediscích upřesňovány a konkretizovány v náv,aznosti na fiozpis jmenovitých
úkolů.
Tímto sodalistickým
záva2Jkem se přihJ.ašujeme do
resortní soutěže o "Rudý pralPor" předsedy Českého
úřadu ge'odetického ·a kartografiCikého a předsednictva ČeSkého výboru odborového sv.azu.
PrOjednáno ,a schváleno na celopodni1kové konferenci ROH dne 11. 2. 1980.

fických prací
4.1
4.2

4.3
4.4

ZaDeZjpečení rBaliz,ace projektu zavádění jednotného systému řízení jakosti (JSŘJ).
Budeme důsl,edně uplatňov.at resortní podni1kové pokyny pro JSŘ], zejména 'prováděním preventivních,
vstupních kontrol a samo,kontrol v IPočtu potřebném
Ik dosažení optimální ja1kosti Iprací.
Objektivním hodnocením j,a~osti prlélcí podpoříme
účast pracovníků v soutěži "Ručím:zla kvalitu své
práce" s cílem zvýšLtpoče't soutěžícíCh' 'o 30.
Při ~ontrolách budeme zjišťovat příčiny ned'ostatků
a bezprostřledně
je odstraňovat.
Přitom doplňov,at
znalosti technických
př,edpisů vLastním studiem a
instruktážemi pracovníků.

5.1 Na základě opatření ředitele podniku k dalšímu zdoIkonalení vnitropodni1kovéhlo řízení se· zaměřením na
další zefelktivňování práce všech vnitropodnikoVých
složek.
5.2 V oelém procesu řízení, z.ejména v obl,asti plálnování, k,alkuLací, hmotné zainteresovanosti,
vyuiíití výrobních prostředků a pracovních předmětů, zavádění výsledků vědy a techniky, komplexní soci,alistiClké racionalizace a rozvoje inici.ativy pr,acujících
upl,atním8' a zdokonalíme soustavu norem ,a normativů, především vydaných resortem ČÚGK.
5.3 Jako gestor }ednotnýc'!l výkonových norem z pověření COGK vle spolupráoi s ostatními organizacemi
resortu zajistíme objelktiviz,aci ,a ,alktualizaci JVN.
Poskytneme účinnou me,todiclkou pomoc prlélcovníkům r8'sortních org,anizací v obl,asti racionalizace
práce včetně tvorby a zrněn JVN.
5.4 Aktivně a linicioativně budeme' spolupracovat
v pnacovních skupinách pro tvorbu jednotného systému
podntkového a vnitropodnikového
řízení s cílem,
aby sjednooený systém mohl být realizo'ván postupně v ·období 7. IP'ětiletky s prioritním
zájmem na
komplex podsystémů - normy, příprav,a Výroby, řízení jalk,usti, odměňování.
5.5 Zvýšíme úroveň disciplíny, zejména dodržlc'váním a
efektivním využíváním pracovní doby, v plánování,
výk,azlliictví a v Iprosazení diferenciace
v morální a
hmotné zaintBrels,ovanosti v závisllosti na množství
a kvalitě vylkonané práce.
5.6 Vedoucí pracovníci střediselk g,eodézie a ,provo,zů na
zO'kladě zpr.acov,aných vlastních politickoorg,anizačních oplatř'sní pro zabezpečení věcných úk,oIů hospodářského plánu v roce 1980 budou vytv<1řet podmínky pro rozvoj i'niciativy pracujících ,a zabe~pečí,
,aby dosažené Výsledky nebyly Ikonzumovány na po ..
krytí nedostatků vznilklých nedos,j.atelčnIOlu přípra· ..
vou, organizací či n8lkvalitní prací. V rámci uS.ano,
vení kolelktivní smlouvy .a dohod 10 spolupráci se
společenskými organizacemi
budou působit na zabezlpečení jednoty v rozvojli a využívání elkonomické sociální ,a výchovné fun~ce socialistického
soutěžení.
5.7 Zlepšení sociálních a pracovních podmínek zlajistíme plněním Komplexního proJ?ramu péče o Ipracující a opatření na úseku bezpečnosti oohrany zdraví při práci podle nových resortních pOlkynů.

6.1

K zabezpečení úkolů roku 1980 jsou uz,avřeny sodalistické závazky jednotlivců a kolektivů, které budeme důsledně plnit a vyhodnoco'vat. Hlavním cílEm
rozvoje inici.ativy pr,acujících je dosažení
úspory
normované spotřeby práce a využití uspořených Ikia..
p,acitpro
Zajištění zakázek a úkolů celo'Společenského' významu.
6.2 Ve smyslu zásad vlády ČSSR a ÚRO pro činnost brigád, dílen, pro\1lozů, závodŮ IPodniků ,a prů1kopníků
socialistrické práce .a v souladu s podnilkovou směrnicí pro rozvoj iniciativy pracujících ,a socialistic-

Ing. Jaroslav Rollsocha, v. r.,
předseda PV ROH

V přípravě

Ing. Pavel Nedvěd, v. r.,
ředitel podniku

pro příští GaKO jsou:

KRUlS, B.: Stabilita výškového pole Prahy
CEBECAUER, D. - ŠTUBŇA, J. - MRAZ, J.: Geode-

tické meranie posunov v areáli vodného diela
'Liptovská Mara
VITASEK, J. - ZEMAN, J.: K fluktuaci teplot vzduchových vrstev u svislého zdiva
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Geodetický a kartografieký
ročník

K sedemdesiatke
prof. Ing. Jána Krajčího

Dňa 19. mala 1980 sa prof. Ing. Ján K l' a j čí dožíva
významného životného jubilea - 70 rokov. Využívame
túto príležitosť na to, aby sme si pripomenuli najdoležitejšie etapy jeho doteralšej cesty životom.
Prof. K l' a j čí sa narodil v Nemšovej okr. Trenčín
v mnohočlennej robotníckej rodine. Po skončení stredoškolského štúdia na reálnom gymnáziu v Trenčíne absolvoval v roku 1934 štúdium zememeračského inžinierstva na Českej vysokej škole technickej v Brne. V tom
istom roku začína pracovať na Inšpektoráte katastráíne ho vymeriavania
v Trenčíne, odkiar neskoršie
prechádza na Generálne finančné riaditerstvo do Bratislavy.
Prvé kontakty so Slovenskou vysokou školou technickou v Bratislave (SVŠTj, a to s oddelením zememeračského inžinierstva,
nadviazal v roku 1940. Najprv tu
posobil ako asistent, neskol' ako suplent. V roku 1945
bol menovaný mimoriadnym profesorom a v roku 1950
riadnym profesorom. Do služieb S,VŠT prešiel plne pracovať v roku 1946, po návrate z jednoročného štuclijného
pobytu vo Verkej Británii. V školnom roku 1947-1948
v y k o n á val fu n k c i ude k a n a Odboru špeciálnych
náuk SVŠT. V rokoch 1952-1958 bol vedúcim Katedry
geodetických základov a v roku 1957-1958 tiež vedúcim
Astronomicko-geodetického
observatória
pi'i Kateclre
geodetických
základov rakulty
inžinierskeho
staviterstva SVŠT.
Prof. Krajčí patrí k významným slovenským geodetom,
vysokoškolským pedagógom a vedeckým pracovní kom.
Ako pedagóg vedel poslucháčov zapáliť pre študijný odbor. Vychoval stovky zememeračských inžinierov. Zo širokej škály študijných disciplín, ktoré počas svojej vyše 30-ročnej pedagogickej činnosti preclnášal, sa najviac
zaslúžil o položenie základov a rozvoj disciplín: "V ýpoč ty
situ ačn Ý ch
a výš k o v Ý c h
s i e t í",
"G e ode t i c k á a s t l' o n Ó m i a"
a
"K o z m i c k á
g e o d é z i a". Tieto disciplíny zabezpečoval aj študijnou literatúrou.
Vydal 10 do č a s n Ý c h v Ys o k oš k o 1 s k Ý c huč
ebníc
a
učebných
pomocok.
Okrem toho vydal k niž n e m o n o g l' a f i u "L o k á Ine
g e ode t i c k é s i e t e".
Vysoko záslužná je aj doterajšia organizátorská, vedeckovýskumná a výchovná práca prof. Ing. Krajčího.
Založenie a vybudovanie Astronomicko-geodetického
observatória bolo priekopníckym činom, ktorého význam
zdorazňuje jeho mnohoročná účasť v Medzinárodnej časovej službe. Prof. Ing. Krajčí viedol, ale tiež sa
bezprostredne
podielal
na
celosvetových
vedeckých akciách, ako boli Med z i n á l' o d n Ý g e o f yzikálny
rok
(1957-1958)
a Medzinárodná
geofyzikálna
spolupráca
(1959). Bol organizátorom a aktívne sa účastnil na astronomicko-časových
meraniach
Observatória
SVST v rokoch 1957-1977.
V rámci týchto prác riešil a úspešne oponoval 16 v ýs k u m n Ý c h úloh,
predovšetkým
štátného
plánu
základného výskumu. V domácich odborných časopisoch
a zborní'wch
p u b 1 i k o val
v Ý s 1 e d k Y v Ý s k um u v 9. s a m o s t a t n Ý c h ve d e c k Ý c h P l' ác ach
a 1 1. o d b o l' n Ý c h č 1 á n k o c h.
Verkú pozornosť venoval výchove pedagogických
a
vedeckých pracovníkovo Bol školiterom sedmich ašpirantov z odborov technickej a teoretickej geodézie a tiež
z odboru geodetickej astronómie a gravimetrie. Faralelne v tomto smere posobil aj ako člen komisie pre
obhajobu kandidátskych
dizertačných prác a tiež allo
predseda komisie pre obhajobu doktorských dizertácií
vedného oboru geodézie. Bol v neustálom spojení s geodetickou praxou, pre ktorú vykonal viaceré odborné
práce a expertízne posudky, najma ako člen Vedeckej
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rady Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Zo širšieho okruhu jeho činností možno uviesť
jeho účasť na prácach v národných komitétoch a sekciách medzinárodných organizácií, ako sú Národný komitét geodetický a geofyzikálny a Interkozmos.
Od roku 1977 je prof. Ing. Ján K l' a j čína
dochodku.
Napriek tomu však jeho kontakty s odborom geodézie a
kartografie
Stavebnej faktuly stále trvajú vo forme
konzultácií, najma so svojmi odchovancami.
Do ďalších rokov nášmu jubilantovi prajeme dobré
zdravie a radosť z výsledkov svojej doterajšej práce.

Soudruhu Ing. Hynku Kohlovi, náměstku
předsedy ČÚGK, uděleno státní vyznamenání "Za vynikající práci"

Pti pl'íle2itosti slavných květnových dnů, kdy oslavújeme él:J. výročí osvoDození Ceskoslovenska Sovelskou di'mádou a životního jubilea 50 let, udělil prezident ČSSR
s. Gustav Husak 2.a álouhodobou uspéšnou práci pro rozvoj geodézie a kartografie státní vyznamenání "Za vynikalící práci" s. Ing. Hynku Kohlovi, náměstku předsedy ČÚGK.
Státní vyznamenání předal v předvečer 1. máje s. Ing.
Kohlovi za přítomnosti vedoucich hospodářských
pracovníků resortu a zástupce oddělení zemědělské politiky ÚV KSČ s. Ing. M. Kudely předseda ČÚGK s. Ing.
František Koubek.
Soudruh Ing. Kohl se narodil 26. 6. 1930 v Náchodě.
Otec pracoval jako účetní v textilní továrně v Náchodě. Za okupace pracoval v odboji proti fašismu, byl vězněn a zemřel v roce 1943 v Osvětimi.
Po absolvování ZDŠ v Hronově úspěšně ukončil stu'dium na reálném gymnáziu v Náchodě v roce 1949 a
v roce 1953 na ČVUTPraha, obor geodézie a kartografie.
Jako absolvent začínal uplatňovat získané vědomosti
v praxi na pracích hospodářskotechnických
úprav pozemků v trutnovském okrese. Výborné znalosti oboru,
píle, svědomitost, odpovědný přístup k práci, organizační schopnosti a soudružský vztah k lidem předurčily
s. Ing. Koh!a, aby se stal dobrým řídícím pracovníkem.
Uspěsně vykonával funkci vedoucího SG v Broumově.
V letech 1859 a 1960 v rámci spolupráce s ČVUT zastával funkci asistenta ČVUT Praha, obor geodézie a
kartografie,
odkud se vrací do resortu a je jmenován
do funkce ved. SG Kladno, později ved. SG Praha-východ.
Po reorganizaci OÚG !:'raha v roce 1962 vykonával postupně funkci provozního inženýra, vedoucího přípravy
výroby a vedoucího úseku EN, náměstka ředitele Oblastniho Ustavu geodézie a od r. 1972 technického náměstka ředitele Geodézie, n. p., Praha.
Ve funkci ředitele GKS Praha v letech 1974-1978 se
osvědčil jako koncepčrrí řídící pracovník, dobrý organizátor a koordinátor. Pod jeho vedením se podařilo splnit
náročné úlwly na úseku geodetických a kartografických
prací pro bytovou výstavbu, investiční výstavbu v Praze a postupně zavést racionální systém evidence nemovitostí ve Středočeském kraji a hl. m. Praze.
Stál včele rozvole a zaměření iniciativy pracujících
na tyto náročné úkoly.
Velmi dobré znalosti oboru geodézie a kartografie,
bohaté zkušenosti z výrobní a řídící činnosti využívá
při zpracování stranických a vládních usnesení na podmínky resortu, kde s politickým přístupem řešení problematiky prosazuje celospolečenské
zájmy při pln!íní
politickohospodářských
úkolů. resortu, zejména na úseku EN a ochrany zemědělského a lesního půdního fondu, mapovacích prací, služeb pro socialistické organizace a veřejnost.
Záslužná je jeho činnost
i na úseku soustavného
zkvalitňování řízení. Postupně se daří pod jeho vedením
zkvaUtňovat řízení technické a hospodářské politiky,
zejména VTR, cenové, normotvorné a mzdové politiky.
Od jeho jmenování do funkce náměstka předsedy od
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1. 9. 1.978 se podařilo zkvalitnit plánovací činnost, plnění hospodářského
plánu podniků a koncepční činnost
ČÚGK.
Soudruh Ing. Kohl se angažuje i jako stranický a odborářský funkcionář v aktivu ÚV KSČ, OV KSČ a ÚV Odbor. svazu prac. státních orgánů, peněžnictví a zahl'.
obchodu. Řadu let úspěšně pracuje v MV Svazarmu
v Praze.
Za pracovní výsledky a angažovanou činnost byl několikrát v minulosti vyznamenán, mezi jiným Čestným
odznakem ČSM, Medailí k 25. výročí Února, k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, Nejlepší pracovník resortu 1976, vyznamenání Za branou výchovu.
Blahopřejeme s. Ing. Hynku Kohlovi k jeho životnímu
jubileu a k udělení státního vyznamenání "Za vynikající práci". Přejeme mu jménem redakce a všech pracovníků resortu, aby si uchoval mladický elán a píli a
do dalších let hodně pracovních a osobních úspěchů
a pevné zdraví.

Jako synproletářských

rodičů

narodil

se 17. dubna

1913 v Telči, kde matul'<Oval na t,amní státní reálce v 1'0oe 1931. Po absolv,ování zeměměřiokého inženýrství s vyznamenálním na ČVŠT v Brně v r. 1934 st,al se na téže

škole odborným asist,entem, Ikde Ikromě povinností výukových věnoval se výzJkumné činnosti.
Po uzavření vysokých škJol v roce 1939 pracov,al jako
zeměměřič Zemského úřadu v Brně a od r. 1941 ve Velkém Meziříčí.
Ke konci okupace byl členem ilegálního MěstNV a potom ONV tamtéž. Takřka v pi'edvečer u~ončení vál1ky byl
7. Ikvětna 1945 ustupujícími nacisty v údolí ře~y Oslavy
zavDažděn S1polu se 60 vlastenci, vesměs mladými lidmi, jejichž pl'<Ostřílená ,a zohavená těla byla naházena do
v1ody.Tuto hromadnou tragédii nám všem připomíná jednak pomní1k na náměstí ve Velkém Meziříčí, jednak pietně upr,avený památník na místním hřbHově s 58 individuálními ihroby obětí této nacistické zvůle; mezi nimi
je i pamětní deska Ing. Jaroslava Chutného.
Nezapomenemel

Propujčení státního vyznamenání
- medaile "Za obětavou práci
pro socialismus" - s. Zdeně Pešové

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKfcH
ČASOPISŮ

Při příležitosti odchodu do důchodu s. Zdeny Pešové,
pracovnice hospodářsko-správního
odboru ČÚGK, byla
zhodnocena pracovní, společenská
a politická činnost
a po zásluze uděleno státní vyznamenání "Za obětavou
práci pro socialismus", které převzala 8. května 1980
z rukou předsedy ČÚGK s. Ing. Františka Koubka.
Soudružka Pešová pracuje od svých 17 let jako dělnice. Za války byla totálně nasazena jako pomocná dělnice. Po osvobození pracovala v dělnické profesi na
úseku oděvního průmyslu. Od roku 1964 pracuje v rozmnožovně na Českém úřadě geodetickém a kartografickém. Po celou dobu pracovní činnosti dosahuje velmi
dobrých pracovních výsledků.
Významně se angažuje za uplatnění politiky KSČ. Nejdříve jako funkcionářka
ČSM, později prošla
řadou
funkcí ve stranickém aktivu a ve Svazu československo-sovětského přátelstvÍ. Mimořádnou péči věnuje formování komunistického vědomí mladých lidí. Velmi Cl:Jbrých výsledků dosahuje i jako funkcionářka
SČSP jak
v bývalém bydlišti v Žamberku, tak i v ZP SČSP v úřadě
ve funkci předsedkyně. Má velký podíl na dobré práci ZP SČSP a utužování spolupráce čs. a sovětských
geodetů. Svůj vřelý vztah ke KSČ a SSSR naplňuje
nejen společenskou, pracovní a politickou činností, ale
i tvůrčí prací. Napsala
kroniku
dělnického hnutí na
Žambersku a je stálou dopisovatelkou východočeského
týdeníku Orlická Jiskra.
Přejeme s. Zdeně Pešové při příležitosti odchodu do
důchodu, aby si uchovala mladický elán a do dalších
let hodně úspěchu a pevné zdraví.

V květ'nových dnech, Ikdy s vděčností slavíme 35. výročí osvoboZJení naší vI.asti Sovětskou armádou, nelze nevzpomenout t'ěch spolupracovníků, kteří za své pře,svědčení v d10bě okupace a za naše lepší příští obětov,ali život. Do té řady patří ta~é Ing. Jamslav Chutný.

Geodézia és Kartográfia,

č. 4/79

Úkoly geodézie při studiu a ochraně přírodních zdrojů
energie, s. 237-242.
[oó, I.: Polohové sítě pevných bodů vyššího řádu v Maďarsku a čas, s. 243-254.
Homor6dž, L.: Učební materiály při výuce inženýrů-geodetů, s. 254-257.
SoZc, Gy. - BartaZos, Gy.: Ekonomika mapování ve velkých měřítkách, s. 258-263.
Mentes, Gy. Nagy, I.: Vybavení stereokomparátoru
Zeiss Jena 1818 číslicovým indikátorem, s. 264-268.
Domokos,
Gy.: Poznáml{y k článku: "Přesnější
určení
kvality a produktivity pracovní sílY", s. 269-271.
Egrž, A.: Uplatnění principu zveřejnění v evidenci ne·
movitostí, s. 271-276.
Hrenkó, P.: Laziovy mapy Maďarska, s. 276-287.
Regoczž, E.: Homoródi Lajos se stal stálým členem Maďarské akademie věd, s. 289.
Bartha,
L.: První určení zeměpisné
délky telefonem,
s. 289-290.
Voros, I.: Předmětový rejstřík časopisu "Geodézia és
Kartográfia" (1969-1978),
s. 307-316.

Przegll!d geodezyjny, ě. 0/79
Ney, B. - Odlanioki-Poczobutt, M. - Wernik, J.:Základy
programu Wisla a úkoly geodézie v jeho realizaci, s.
1-4.
Alexandrowicz, L.: Modernizace geodetických výškopisných základů, s. 4-6.
Grygorenko, W.: Specifické aspekty výuky kartografů,
s.8-1O.
Wisla, S.: Navigační a technická analýza směrných čar
používaných v námořnictví, s. 11-14.
Stepczynski, J.: Bezprostřední označení bodů, s. 14-16.
Bujakowski, K ..
Wróbel, A.: Spolupráce vědeckých
geodetickýsh kroužků, s. 17-19.
Bťcek, K.: Cínnost geodetického vědeckého kroužku
Zemědělské akademie ve Wroclavi, s. 19-20.
Kaczynski, R.: Pokus "Země - Telefoto-78", s. 29.
Balcer, S.: Nové zpracování map velkých měřítek na
podkladě fotoplánů, s. 30.
Brokman, L.: Podkladové mapy pro tematické zpracování, s. 31-32.
Konieczny, J. - Mizerski, W.: Systémy umělých družic
pro dálkový průzkum Země, s. 33-36.
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