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528.2:629.783 (437.11)
KARSKÝ, G. a kol.

Určení geocentrické polohy družicové stanice
1147 Ondřejov 2
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 11,

s. 303-306, 1 tab., lit. 13
Volba metody a souřadnicových systémů. Charak-
teristika geocentrických systémů. Redukce pozoro-
vání do společného systému. Metodika geometric-
kého určení. Volba vah a vyrovnání. Zhodnocení
výsledků. Srovnání výsledků s dynamickým řeše-
ním.

528.722.089.6

ŠMIDRKAL, J.
Usnadnění justáže analogových fotogrammetric-
ktch strojů

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 11,
s. 306-308, 1 obr., 2 tab.

Odvození vzorců pro výpočet potřebných hodnot
na logaritmickém pravftku. Praktický }X>stup a
ukázka zápisníku pro zaznamenání průběhu měře-
ni a celého výpočtu.

528.482:625.7: (536.2:532.5)
CEBECAUER, D., MAKOVNIK, D.

Sledovanie zvislých posunov vozovky a závislosti
na zmenách vodotepelného režimu
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 11,
s. 309-312, 4 obr., 11t. 4

Zvolení výškových bodů. Volba nivelačního pří-
stroje a metody měření. Matematické zpracování
výsledků měření. Zhodnocení výsledků měření, zís-
kané zkušenosti a možnosti využití v praxi.

002:347.235.11
ČERMÁK, I.

Vleobecná dokumentace - klíč k racionalizaci
prací na středisku geodézie
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. 11

s. 313-319, 3 schéma, 11t. 22
vývoj dokumentační služby v resortu Českého úřa-
du geodetického a kartografického a její úkoly.
Funkce všeobecné dokumentace. Řešení problema-
tiky dokumentací ve výzkumu. Organizace vše-
obecné dokumentace na středisku geodézie.

528.2:629.783:(437.11)
KAPCKl1, r. II KOJI.

OnpelleJleHHe reoqeHTpHqeCKOrO nOJlOlKeHHJl cnYTHHKo·
BOH cTaHqHH 1147 OHllplKeHoB 2.
reOlle3HQeCKHH H KapTOrpa~H'IeCKHH 0630p, 20, 1974,
No lI, CTp. 303-306, I Ta6JI., JlHT. 13.
Bbl60p MeTOlla H CHCTeMbIKoopllHHaT. XapaKTepHcTHKa
reoueHTpH'IeCKHX CHCTeM. PellYKUHH Ha6mOlleHHH B 06-
mylO cHCTeMY. MeTollHKa reoMeTpH'IecKoro OnpelleJIeHHH.
Bbl60p BecOB II ypaBHHBaHHH. OueHKa pe3YJIbTaToB.
CpaBHeHHe pe3YJIbTaTOB C llHHaMH'IeCKHMperneHHeM.

528.722.089.6
lllMl1.1lPKAJI, M.
06J1erQeHlIe IOCTHpOBKHaHaJIOrOBblX ~oTorpaMMeplIQec·
KHX npH6opoB.

reOlle3H'IeCKHH H KapTOrpa~H'leCKHH 0630P, 20, 1974,
No lI, CTp. 306-308, 1 pHC., 2 Ta6JI.
BblBOll ~OPMYJI llJIJl Bbl'lHCJIeHHH BeJIH'IHH Ha JIOraplI~-
MH'IeCKOH JIHHeHKe. ITpaKTII'leCKaJl nOCJIellOBaTeJIbHOCTb
II nplIMep lKypHaJIa llJIJl BelleHHH 3anlIClI XOlla 1I3Mepe-
HHň H ueJIoro Bbl'lHCJIeHIIJl.

528.482:625.7:(536.2:532.5)
UEEEUAYEP, .Il. - MAKOBHl1K, .Il.

Ha6J1IOlleHHe BepTHKaJIbHldX CllBHrOB nOKpblTHJl H saBH-
CHMOCTH!IX Ha 1I3MeHeHHHX rHllpOTeMnepaTypHoro pe-
lKHMa
reOllC3H'IeCKHň H KapTOrpa~H'lecKHH 0630p, 20, 1974,
No lI, CTp. 309-312, 4 pHC., JIHT. 4.
IToll6op BblCOTHbIXTO'leK. Bbl60p HHBeJIHpHOrO npH60pa
H MeTOllbI H3MepeHHH. MaTeMaTH'IeCKall 06pa6OTKa pe-
3YJIbTaTOBH3MepeHHH. OueHKa peSYJIbTaTOB H3MepeHHH,
nOJIY'leHHble OUbITbI H BOSMOlKHOCTHHX HCnOJIb30BaHH.l1
Ha npaKTHKe.

002:347.235.11
tIEPMAK, 11.

06rqaJl llOKYMeHTaqHJl - KJlIOQK paqHOHaJlHsaqHII pa-
60T B qeHTpe reolle3HH

reOlleSH'IeCKHH II KapTOrpa~H'IecKHH 06sop, 20, 1974,
No 11, CTp. 313-319, 3 cxeMbI, JIHT. 22.
PaSBHTHe lloKYMeHTauHOHHoň CJIYlK6bl B BellOMCTBe
tIerncKoro ynpaBJIeHHH reollesHH II KapTorpa~HH II ee
Salla'lH. ct>YHKUHJlo6IUeň llOKYMeHTaUHII. PemeHHe npo-
6JIeMaTHKlI lloKYMeHTauHH B 06JIacTH HCCJIellOBaHHll.Op-
rpaHHsaUHII 06IUeH llOKYMeHTaUHH B ueHTpe reOlleSHH.

528.2:629.783 (437.11)
KARSKÝ, G. und KOLL.

Bestimmung der geozentrischen Lage der Satelli-
tenstation 1147 Ondřej ov 2

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 11,
Seite 303-306, 1 Tab., Lit. 13

Wahl der Methode und der Koordinatensysteme.
Charakteristik der geozentrischen Systeme. Re-
duktion der Beobachtungen in ein gemeinsames
System. Methodik der geometrischen Bestimmung.
Wahl der Gewichte und Ausgleichung. Bewertung
der Ergebnisse. Vergleich der Ergebnisse mit der
dynamischen Losung.

528.722.089.6

SMIDRKAL, J.
Erleichterung der Justierung der analogen photo-
grammentrischen Gerite

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 11,
Seite 306-308, 1 Abb., 2 Tab.

Ableitung der Formeln zur Berechnung der noti-
gen /Werte dem Rechenschrieber. Praktisches
Verfahren und Muster des Vermerkheftes fur die
Bemerkung des Messungsverlaufes und dergan-
zen Berechnung.
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528.482:625.7:(536.2:532.5]
CEBECAUER, D., MAKOVNÍK, D.
Verfolgung vertikaler Verschiebungen der Fahr-
bahn und Abhiingigkeiten von den Veriinderungen
des Wasser-Temperaturregims
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 11,

Seite 309-312, A Abb., Lit. 4
Wahl der Hohenpunkte. Wahl des Nivelliers und
der MeBmethode. Mathematische Bearbeitung der
Messungsergebnisse. Bewertung der Messungser-
gebnisse, erreichte Erfahrungen und Anwendungs-
moglichkeiten in der Praxis.

002:347.235.11
ČERMAK, I.

AlIgemeine Dokumentation - ein Schliissel zur
Rationalisierung der Arbeitem im Zentrum fiir
Geodiisio
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 11,

Seite 313-319, 3 Schemen, Lit. 22
Entwicklung des Dokumentationsdienstes im Be-
reich des Tschechischen Amtes !Ur Geodllsie und
Kartographie und seine Aufgaben. Funktion der
aUgemeinen Dokumentation. Losung der Dokumen-
tationsproblematik in der Forschung. Organisa-
tion der aUgemeinen Dokumentation im Zentrum
fiir Geodllsie.

528.2:629.783[437.11]
KARSKY, G. and CoU.
Determination of Geocentric Position of SateIlite
Station 1147 Ondi'ejov 2
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 11,

pages 303-306, 1 table, 13 ref.
Selection of the method and co-ordinate systems.
Characteristics of geocentric systems. Reduction
of observations into a common system. Method of
geocentric determination. Choice of weights and
adjustment. Evaluation of the results. Comparison
of the results with a dynamic solution.

528.722.089.6
ŠMIDRKAL, J.
Simplification or Adustment of Analoge Photogram-
metric Instruments
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 11,

pp. 306-308, 1 fig., 2 tab.
Derivation of formulas for computation of requi-
red data using a slide rule. Practical procedure
and example of booking form the whole proce-
dure of measurring and computation.

528.482:625.7:(536.2:532.5]

CEBECAUER, D., MAKOVNlK, D.
Observation or Vertical Road Surface Movements
Depending on Humidity and Temperature Changes
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 11,

pp. 309-312, 4 fig., 4 ref.
Selection of height points. Choice of levelling
lnstrument and method of measuring. Mathemati-
cal processing of measurlng results, experlence
gained and possibility of practical exploatatton.

002:347.235.11
ČERMAK, I.

General Documentation - Key to Racionalization
of Activities at Suney Centers
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 11,

pp. 313-319, 3 schemes, 22 ref.
Development of documentation service in the de-
partment of the Czech Office of Geodesy and
Cartography and its tasks. Purpose of general do-
cumentation. Research of documentation. Organi-
zation scheme of ganeral documentation at Survey
Centers.

528.2:629.783(437.11)

KARSKY, G. et groupe.
Détermination de la position géocentriquo de la
station d'observation sateIlitaire 1147 Ondřej ov 2.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 11,

pages 303-306, 1 table, 13 bibliographles.
Choix de la méthode et des systemes de coor-
données. Caractéristique des systemes géocentri-
ques. Réduction de I'observation dans le systeme
commun. Méthode de la détermination géométri-
que. Choix de la balance et de la rectification.
Evaluation !les résultats. Comparaison des résultats
avec la solution dynamique.

528.722.089.6
ŠMIDRKAL,J.
Facilités de réglage d'appareil photogrammétri-
ques analogues.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 11,

pages 306-308, 1 illustration, 2 tables.
Dérivation des formules pour cal cul des valeurs
nécessaires sur regle logarithmique. Procéde pra-
tique et spécimen de I'aide-mémoire pour enre-
gistrement du cours de levé et du calcul tota!.

528.482:625.7:(536.2:532.5)

CEBECAUER, D., MAKOVNlK, D.

Observation des déplacements verticaux des
chaussées et dépendances des changements du ré-
gime aquithermal.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 11,

pages 309-312, 4 iIlustrations, 4 blbliographies
Choix des points altimétriques. Choix du niveau
et méthodes de levé. Traitement mathématique
des résultats obten us. Evaluation des résultats du
levé, expériences obtenues et possibilités de rex-
ploitation pratique.

002:347.235.11

ČERMAK, I.

Documentation générale - clef li la rationalisa-
tion des travaux effectués par le Centre de Geo-
désie.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 11,

pages 313-319, 3 schémas, 22 bibUographies.
Evolution du service de documentation dans le
ressort du Bureau Tcheque de Géodésie at Carto-
graphie et ses taches. Foction de la documentation
générale. Solution du probleme de la documen-
taUon pour les recherches. Organisation de la
documentation géněrale dans le Centre de Géo-
děsie.
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55 let od vydání Leninova dekretu
o geodézii

Padesátépáté výročí podepsání Dekretu o usta-
veni Nejvyliii geodetické správy Vladimírem IIji-
ěem Leninem (15. 3. 1919) si připomínáme v na-
šem odborném časopise, abychom ukázali na sou-
vislosti, které ovhvnlly a stále ovlivňují vědec-
kotechnický rozvoj v československé geodézl1
a kartografU a jsou základem spolupráce i přátel-
ství sovětských a československých geodetů a kar-
tografů.

Dekret o ustavení Nejvyšší geodetické správy,
který v překladu uveřejňujeme, je i dokladem
toho, jaký význam přikládal Vladimír Iljič Lenin
geodézU a kartografU v etapě budování mladého
sovětského státu, aby v předstihu před dalšími
úkoly výstavby socialismu byl zabezpečen geode-
tickými a mapovými podklady progresívně vyty-
čený technický a ekonomický rozvoj, kulturní
rl1st i obrana země Sovětů.

Dokonale promyšlené zásady organizace geode-
tických a kartografických prací zakotvené v Dek-
retu a publikované dne 23. března 1919 v 63. čís-
le Zpráv všesvazového ústředního výkonného vý-
boru sovětl1, mají platnost i dnes.

O vytvoření samostatné a jednotné organizace
geodetických a· kartografických prací usilovali
dlouhou dobu i českoslovenšti geodeti. 'úspěchu
však dosáhli teprve po Únoru 1948, kdy bylo jistě
i jako důsledek zkušeností Sovětského svazu vy-
tvořeno samostatné hospodářské odvětví geodézie
a kartografie s působností na území ČSSR, ob-
dobné té, která byla Dekretem V. 1. Lenina svě-
řena Nejvyšší geodetické správě na území RSFSR
v r. 1919.

t{ízení a organizace československé geodézie
a kartografie doznaly v souladu s politickým
a hospodářským rozvojem v průběhu posledních
let určité změny. Ústředními orgány geodézie jsou
nyní Český úřad geodetický a kartografický a Slo-
venský úrad geodézie a kartografie, jejichž vnitř-
ní organizace a pl1sobnost i dnes odpovídají zása-
dám vytyčeným V. 1. Leninem v Dekretu z 15. 3.
1919.

Měsíc listopad je tradičním Měsícem českoslo-
vensko-sovětského přátelství, ve kterém nejen
vzpomínáme 31. výročí podepsání Dohody Česko-
slovenska a Sovětského svazu o vzájemné pomoci
(1943J. ale i 57. výročí Velké říjnové socialistické
revoluce (1917 J. která položila základy prvního
socialistického státu, vedeného dělnickou třídou
v čele s komunistickou stranou a vyřešila otázky
mnohonárodního státu na zásadách proletářského
internacionalismu.
Geodeti a kartografové Československé socialis-

tické republiky vědomi si všech skutečností, na
kterých je založeno přátelství lidu naší vlasti s li-
dem Sovětského svazu, zejména obětí, které při-
nesl sovětský lid ve druhé světové válce za naši
svobodu, vědomi si nesmírného intelektuálního
a materiálního potenciálu Sovětského svazu hlásí
se plně ke společenství národů organizovaných
v Radě vzájemné hospodářské pomoci, kde svým
přínosem podle svých sil a schopností chtějí při-
spívat do společného fondu vědomostí, poznání
i uskutečňování pokroku v rozvoji geodézie a kar-
tograf1e a jejím prostřednictvím k rozvoji pro-
duktivních sil tohoto společenství, jak to naznačil
V. 1. Lenin v Dekretu již v r. 1919.

Vzájemné československo-sovětské přátelství
jako projev osobních známostí, vzájemné úcty
a bratrských vztahů má v geodézl1 dlouholeté
tradice. Vzájemná srdečná pracovní, vědecká, ale
i společenská setkání, prázdninová setkání stu-
dentů, stá~e vědeckých a pedagogických pracov-
níka to jsou vnější viditelné projevy vzájemného
přátelství. Vlastní niterné přátelství našich lidí
s lidmi Sovětského svazu je však věcí nejen ro-
zumu, ale i srdcí. Nechť toto naše přátelství pře-
chází z pokolení na pokolení podle hesla našeho
prvního dělnického prezidenta Klementa Gott-
walda: Se Sovětským svazem na věěné ěasy
a nikdy jinak!

1974/301
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Nejvyšší geodetické správy

(Publikováno v č. 63 Zpráv všesvazového ústřed-
ního výkonného výboru sovětů dne 23. března

1919)

1. K vědeckému zkoumání území RSFSR z topo-
grafického hlediska, za účelem zvyšování a roz-
voje produktivních sil státu, ekonomie technic-
kých sil a finančích prostředků a času, ustavuje
se při vědeckotechnickém oddělení Nejvyšší rady
národního hospodářství Ne j vy Š š í g e ode t i c -
ká správa.

II. K realizaci uvedeného cíle Nejvyšší geodetic-
ká správa:

a) sjednocuje a koordinuje geodetickou činnost
všech komisariátů a institucí republiky;

b) provádí a řídí v celostátním měřítku základ-
ní geodetické práce (trigonometrické, atronomic-
ké a pro přesnou nivelaci);

c) provádí souvislé systematické topografické
mapování na celém území republiky;

d) sjeduocuje a řídí mapovací práce všeho druhu
odstraňujíc paralelismus, shromažďuje a pořádá
výsledky astronomických, geodetických a topo-
grafických prací jednotlivých komisariátů a insti-
tucí k účelům sestavování a vydávání map celo-
státního významu v různých měřítkách a pro růz-
né účely národního hospodářství;

e) zpracovává a schvaluje zásady pro organizaci
prací a technické in~trukce a pravidla, které za-
ručí jednotnost metod a postupů prací, výpočtů,
vyhotovování a vydávání map a plánů pro různé
resorty;

f) organizuje kartografické práce a vydává
mapy pro jednotlivé resorty, instituce a osoby, vy-
užívajíc existující kartografické instituce a ústavy;

g) vyrábí geodetické a optické přístroje a zá-
sobuje jimi resorty, instituce a osoby, využívajíc
k tomu existující továrny geodetických přístrojů;

h) organizuje vědecké práce v odvětví geodézie,
astronomie, optiky, kartografie, evidenci přístrojů

j) za účelem koordinování geodetické činnosti
v mezinárodních vztazích navazuje styky s geode-
tickými organizacemi cizích států.

III. Nejvyšší geodetickou správu tvoří kolegium
geodetů-specialistů ve složení pěti osob: před-
sedy kolégia (řídícího), jeho náměstka a tří čle-
nů, schválených Nejvyšším sovětem národního
hospodářství po předložení návrhu vědeckotech-
nickým oddělením. Kromě toho tvoří· správu od-
bory a oddělení.

P o zná m k a: Kolegiu se uklád~. zpracovat
v dohodě se zainteresovanýmir{lSortyprójektná-
ležitostí Nejvyšší geodetické správy a předložit jej
ke schválení radě lidových komisařů.

IV. Působnost Nejvyšší geodetické správy se
vztahuje na všechny oblasti RSFSR.

V. Prostředky pro Nejvyšší geodetickou správu
jsou uvolňovány ze státních financí z rozpočtu
vědeckotechnického oddělení Nejvyšší rady ná·
rodního hospodářství.

VI. Jednotlivé resorty, zabývající se jakýmkoli
druhem mapování a nivelací, zachqvávajíce vý-
robní činnost a samostatnost svých speciálních
prací, řídí se ve své činnosti obecnými směrnicemi
Nejvyšší geodetické správy z technického hledis-
ka, řídí své práce podle schválených nejnovějších
technických instrukcí pro tyto prác.e, předkláda-
jíce včas ke schválení svých rozpočtů Nejvyšší
geodetické správě projekty i rozpočty jimi chysta-
ných geodetických a topografických prací. Pro-
zkoumávání rozpočtů Nejvyšší geodetickou sprá-
vou nemůže zdržovat zahájení a provoz prací.

Předseda Rady lidových komisařů
V. Uljanov (Lenin) v. r.
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V článku [1] byla podrobně popsána účast druži-
co:vé stanice VúGTK v první celosvětové cílené ob-
servační kampani. V témže článku byla také naznačena
možnost využití geodetického materiálu socomáždě-
ného ze všech zúčastněných stanic v databance Centre
National d'Etudes Spatiale (CNES) v Brétigny
(Francie).

Prvním předpokladem pro další úspěšnou činnost
družicové stanice je znalost její polohy v nějakém
světovém globálním systému. Pro takové zapojení
stanice do systému jsou dvě hlavní cesty:

a) metoda geometrická,
b) metoda dynamická.

Metoda geometrická je v podstatě prostorová
triangulace, kde družice slouží jako záměrný cíl.
Z jednoduchých geometrických útvarů - trojúhelníků
je pak možno metodami analytické geometrie získat
polohy stanic. Je tedy náročná na pozorovací materiál
- vyžaduje totiž tzv. simultánní (časově překryvná)
pozorování ze stanice určované a ze stanic polohově
známých.

Metoda dynamická naopak využívá známých
prostorových drah družic (tyto jsou určeny ze souřad·
nicově známých stanic nebo se s nimi stanice určují
zároveň). Paleta zpracovatelských metod je velmi
pestrá, dosti obvyklý je způsob současného vyrovnání
elementů drah družic, dynamických charakteristik
zemského tělesa a poloh stanic (buď všech, nebo
několika). Dynamické metody nevyžadují simultán-
ních pozorování, jsou však náročné na exaktnost
teorie pohybu umělých družic a na kapacitu počítačů
při řešení velkých souborů určovaných parametrů.

V tomto článku je jednak popsána geometrická
metoda, kterou jsme použili k určení polohy my, dále
je pak provedeno srovnání s výsledky dynamické
metody, která byla použita v Goddard Space Flight
Center, Greenbelt, Maryland, USA.

Když listujeme publikacemi CNESu, vydanými ku
příležitosti akce ISAGEX, je z nich a z celé koncepce
programu jasně vidět, že je určen převážně pro úkoly
dynamického charakteru. Předběžné programy využití
výsledků tomu také nasvědčují.

Rozborem dostupného materiálu z databanky
CNES jsme zjistili, že se můžeme - při řešení kon·
krétního problému zapojení jedné stanice do geo-
centrického systému - ubírat cestou geometrického
řešení, které pro svou nezávislost na dynamických
parametrech zemského tělesa bude velmi dobrou kon.
frontací metod dynamických.

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Ing. Jan Kostelecký,
Ing. Václav Skoupý,

Ing. )'áclav Synek,
VUGTK v Praze

Z databanky CNESu jsme obdrželi pozorování
stanic 1055 - Užgorod, 1084 - Riga, 8009 - Haute
Provence, 8010 - Zimmerwald, 8019 - Nice, 9004 -
San Fernando, 9030 - Dionysos, tj. pozorované topo-
centrické směry na družice Geos A. 650891, Geos
B - 680021, Diadéme 2 . 670141. Pozorování sovět.
ských stanic 1055 a 1084 jsme obdrželi nezávisle též
z Astrosovětu AV SSSR.

Všechny uvedené stanice jsou souřadnicově urče-
ny v globálních geocentrických systémech nám v době
zpracování dostupných: Standard Earth II a III,
systém GSFC a systém WN-4.

Geocen rické systémy Standard Earth II a III, [2,
3], jsou určeny z kombinovaného geometricko-dyna-
mického řešení prováděného Smithsonian Astro-
physical Observatory, USA, při současném určování
souřadnic a dynamických parametrů Země s využitím
optických (SE II) a optických spolu s. laserovými
(SE III) pozorováními.

Systém Goddard Space Flight Center - GSFC [4]
je dynamické řešení z optických pozorování.

Systém Ohio State University - značený WN-4
[5] je určen "čistě" geometricky. Dynamické údaje,
nutné pro přechod na geocentrum, vstupují jako známé
hodnoty.

Pravoúhlá souřadnicová soustava X, Y, Z ve
všech čtyřech systémech - zvaná terestrický systém
- je dána takto:

a) počátek je ve středu (těžišti) Země,
b) osa Z míří k střednímu pólu ocr, definovanému

IPMS resp. BIH,
c) rovina (X, Z) je rovnoběžná s rovinou Green-

wichského poledníku, definovanou časovým
systémem BIH,

d) osa Y je kolmá na rovinu (X, Z) ve smyslu
matematicky kladném (míří na východ).

Všechny tyto systémy jsou charakterizovány jako
geocentrické. s vnější přesností průměrně kolem
± 10 m. Toto je však třeba brát s určitou rezervou.
Když srovnáme tytéž stanice v různých souřadnico·
vých systémech mezi sebou, nejeví se žádný výrazný
systematický posun mezi systémy, ale přesto rozdíly
nabývají např. mezi systémy GSFC a SE III na sta-
nici 9004 - San Fernando hodnoty + 29,5 m v Z
souřadnici, mezi WN-4 a SE III hodnoty - 51,1 m pro
stanici Užgorod v souřadnici Y.

Podle předchozího odstavce bylo tedy nutné reduko·
vat topocentrické směry - jejichž směrové kosiny
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označme x', y', z' - do jednotné soustavy dané při-
jatými souřadnicovými systémy.

Označme x, y, z směrové kosiny topocentrických
směrů vztažených k soustavě souřadnic X, Y, Z.

kde x, y, ž vzniknou z x', y', z' opravených- nebylo-li
tak již učiněno před zasláním do databanky - o roční
a denní aberaci, paralaktickou refrakci a družicovou
aberaci, matice A pak může být součin dalších matic,
opět podle potřeby pokud to již nebylo uvažováno
- P, N, P, lI>,kde P je vliv precese, N vliv nutace,
P oprava z pohybu pólu (převod z okamžitého na
ocr) a li> je převod do terestrického systému ze systé.
mu inerciálního.

Podrobně je tento převod - prováděný důsledně
v systému směrových kosinů - popsán spolu s meto-
dou aproximace dráhy pro získání simult. polohy
v [6].

Pro praktické určení byla vybrána metoda prosto-
rového protínání z rovin. Protože z výsledků kalibrací
komory (viz [7] a [10]) se dala očekávat systematická
chyba z přiřazení absolutní hodnoty času, byla určová-
na časová oprava jako jedna z neznámých. Podmínkou
vyrovnání byla minimalizace střední vzdálenosti syn·
chronních (simultánních) rovin od určeného vyrovna-
ného bodu.

ai = (YaZb - zaYbh/sin Yit

bi = (ZaXb - xazb)i/sin Yi,

Ci = (XaYb - Yaxb)i/sin Yi,

ve kterých úhel Yi je úhel mezi prostorovými směry;
index a značí určovanou stanici a b značí dané stanice,

svýznamem

ei = [(Za - Zb)iYbi - (Ya - Yb)zbi]/sinYi,

fi = [(Xa - Xb)iZbi - (Za - Zb)x'i]/sin Yi,
!Ji = [(Ya - Yb)iXbi - (Xa - Xb)Yb;J/sin Yit (4.4)

ve kterých Xa, Ya, Za jsou přibližné souřadnice určo-
vané stanice a Xb, Yb, Zb jsou souřadnice daných
stanic; xai' Ýai' zai' jsou časové změny Xai' Yai' Za.;
a konečně hodnota li

li = ai(Xa - Xb)i + bil Ya - Y b)i + Ci(Za - Zb). (4.5)

Dále provedeme vyrovnání za podmínky :EPiViVi =
= min.
Toto vyrovnání je teoreticky přesné (přesto že se

minimalizuje součet čtverců oprav veličiny ve skuteč-
nosti neměřené), pokud každé pozorování vstupuje
jen do jedné synchronní roviny. Přitom za měřené
veličiny považujeme jako obvykle pozorované směry
k družici. Uvažováno zcela přesně, měly by se za
zprostředkující veličiny považovat měřené snímkové
souřadnice, ale takový způsob vyrovnání se pro nad-
měrné komplikace neužívá. Vlivem systematických
chyb by asi také sotva dal lepší výsledky.

Protože mezi geodety není v otázce volby vah pn
kosmické triangulaci dosud jasno, rozhodli jsme se
zavést ;áhových systémů několik. O oprávněnosti
jejich volby lze usuzovat ze vzájemné dobré shody
výsledků.

Váhy
pf = K[(rama); + (rbmblTJ (5.1)

jsou typem klasických vah kosmické triangulace typu
Viiisiilii. V tomto výraze a v dalších je K volitelná
konstanta, ra, rb jsou vzdálenosti stanice - družice,
ma, mb jsou střední chyby směru na družici - získané
v našem případě z výsledků aproximace trajektorie
(viz [6], [8]); přesně vzato, mají to být jejich složky ve
směru normály k synchronní rovině (pokud se chyby
podél a napříč pozorované trajektorie liší).

Systém vah

pf I = Ka[(ramaPa)f + (rbmbPbl2] (5.2)

se liší od systému pf jen tehdy, když některé směry
k družici vstupují do P > 1 určujících synchronních
rovin. V našem případě je vždy Pb = 1 a Pa je rovno
počtu synchronních rovin, do kterých pozorování
z určované stanice vstupuje. Váha pozorování vstu-
pujícího do několika synchronních rovin se tedy sníží
- vyrovnání se pak přibližuje teoreticky přesnému
řešení. Váhy

předpokládají stejnou přesnost pozorování ze všech
stanic a uvažují pouze vliv konfigurace. Konečně
váhy

pfv = 1

zanedbávají i vliv konfigurace.

Řešení systému normálních rovnic bylo provedeno
metodou křížového násobení [9] se současným výpo.
čtem korelačních koeficientů.

Než popíšeme rozdělení do· výpočetních skupin
je třeba ještě uvést, jakého charakteru byla pozoro-
vání.

Jednak byla - alespoň z naší strany - pozoro-
vána družice Geos B jako záblesková (aktivní).
Tato pozorování jsou nezávislá na systému přiřazení
času časovým systémem observačního přístroje (časy
záblesků jsou publikovány NASA). V tomto případě
se neurčuje čtvrtá neznámá .LIT.

Druhý typ pozorování je takový, že družice je
po dobu fotograíování08větlena sluncem - je tedy
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pasivní (viz [I]). Časové pmazem Je pak různé
podle typů komor a v případě naší stanice je možné
určovat hodnotu L1T.

Vzhledem k tomu byl výpočet rozdělen do tří
hlavních skupin - aktivní, pasivní, aktivní a pasivní
dohromady.

První skupina vyrovnání ~ z aktivních pozoro-
vání - obsahovala 9 synchronních rovin se stanicemi
8009 (2 roviny), 8010 (3), 9004 (I) a 9030 (3). Vzájemné
rozložení určujících stanic i subsatelitních bodů je pro
určení příznivé. Vyrovnání s různými systémy vah
ve všech čtyřech souřadnicových systémech dává
střední polohovou chybu, počítanou ze vzorce

Kombinace aktivních a pasivních pozorování
dává 21 synchronních rovin ze všech v odst. I uvede-
ných stanic s roztylem chyb mp mezi 16 až 23 m.
Přitom hodnota neznámé L1T v žádném systému vah
nepotvrzuje vliv systematické odchylky. Výpočet
pouze z pasivních pozorování dává rozptyl mp mezi
53 až 66 m, hodnotu L1T v tomto případě - pro vy-
soký koeficient korelace (0.96) nelze spolehlivě určit.

Rozborem získaných výsledků lze usoudit:

- volba různých váhových systémů dává výsledky
lišící se v mezích středních chyb, nejlepší jsou pro
váhy (5.2).

- systematická chyba v timingu se neprojevila;
z rozptylu výsledků z pasivních pozorování a dále
srovnáním s výsledky z kalibrace timingu [10]
a z aproximace trajektorie lze však usuzovat na
rychle proměnnou chybu v přiřazení času se střední
hodnotou 5 ms.

Z toho vyplývá, že pasivní pozorování nám výsled-
ky zhoršuje. Protože počty aktivních pozorování jsou
pro určení dostačující (při 6 přeletech bylo pozorováno
celkem 87 jednotlivých směrů a z nich odvozeno
9 syntetických synchronních rovin), je ke konečnému
určení geocentrických souřadnic stanice 1I47 užito
těchto pozorování, vyrovnaných s váhami (5.2).
V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky pro různé geocen.

trické systémy. Polohy jsou vyjádřeny též vzhledem
k rotačním elipsoidům, vázaným na příslušné souřad-
nicové systémy, kromě délky LE, šíř'ky B a výšky H
je udáno též převýšení geoidu h.

Souběžně s naším zpracováním bylo prováděno v God-
dard Space Flight Center dynamické řešení obdobného
problému na základě materiálu programu ISAGEX
[II].

Zpracováním 13 orbitálních oblouků z různých
časových období (5 Geos A, 8 Geos B) programem
GEODYN bylo určeno 6 stanic - čtyři ze subcentra
Astrosovětu (Ulanbátar, Užgorod, Riga, Helwan)
a dvě z východoevropského subcentra (Ondřejov 2
a Postupim).

Pro naši stanici získali řešitelé z databanky CNES
celkem 168 pozic, z nichž 99 užili (59 %).

Výsledné hodnoty jsou

LE = 14° 47' 53,"2, B = 49° 55' 16,"9.

Převodem na pravoúhlé souřadnice (pro užitý elipsoid
a = 6378155 m, liJ = 298.25) dostaneme pravoúhlé
souřadnice stanice 1I47:

Xl = 3978448 m, Y = 105IOlI m a Z = 4857604 m.

Porovnáním s naším určením v systému GSFC zjistíme
polohovou odchylku 50 m. Přitom autoři [II] udávají
přesnost určení v každé souřadnici asi 20 m, kromě
toho systémy souřadnic GSFC podle [II] a námi užitý
[4] nejsou zcela totožné.

Srovnáním výsledků získaných geometrickou a dyna.
mickou cestou zjišťujeme, že jejich shoda není ještě
zcela uspokojivá. Zdá se, že výsledky získané geo-
metricky mají v našem případě větší váhu. Toto
soudíme nejen z menší chyby výsledku vyrovnání, ale
také z toho, že dynamické řešení je zatíženo výše
zmíněnými chybami v pasivních pozoro'Váních, které
jsou při výpočtu neodstranitelné.

Kromě toho bylo geometrické řešení č!Ístečně
kontrolováno například využitím přímého laserového
měření na družici Geos B ze stanice 7809 Haute - Pro-

Geocentrický sont. syst. SE U SE Ul GSFC i WN· 4,

Geocentrické souř. [mJ . I
X = 3978000 + 454 ± 10 444 ± 9 455 ± 7

I
432 ± 10

Y = 1051000 + 015 ± 7 035 ± 6 029 ± 5 008 ± 7
Z = 4857000 + 527 ± 8 549 ± 7 558 ± 6 ! 555 ± 8

Elipsoid Burša 1971 Rapp 1973 GSFC -: WN·4
a [mJ = 6378000 + 139 142.82 155 I 127.8
II! 298.258 298.25625 298.255 -I 298.25

Souřadnice na elipsoidu I

LE = 14° 47' + 53".32 54".41 53".98 I 53".26
B = 49° 55' + 15".12 15".69 15".66

I
16".29

H [mJ 521 531 532 539
h = H - 506 [mJ 15 25 26 33
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vence (viz [12]). Tyto kontroly potvrzují správnost
polohy v mezích daných střední chybou.

Touto prací je také naznačena cesta, kterou je
nutno ubírat se dál. Především je nutné zdokonalit
systém přiřazování času u komory SBG (viz [1]), dále
pak rozšířit sortiment observací o laserová pozorování,
která pro svou řádově vyšší přesnost rovněž povedou
ke zpřesnění výsledků. Domníváme se, že do té doby
lze považovat za nejlepší geocentrické souřadnice
experimentální družicové stanice VÚGTK 1147 Ondře-
jov 2 - výsledek našeho geometrického řešení v systé-
mu Standardní Země III (budovaném již s hojným
použitím laserových měření), tj. 1147:

X = 3978444± 9 m, Y = 1051035± 6 m,

Z = 4857549± 7m.

Poznámka při korektuře (v říjnu 1974J:
V době přípravy článku k tisku byla rozeslána defi-

nitivníverze systému Standard Earth III [13], v níž se
souřadnice daných stanic poněkud lišÍ. Dodatečný výpo-
čet v tomto systému dal polohu stanice 1147: X =
= 3978455± 11 m, Y = 1051037± 8 m, Z = 4857559±
± 9 m, která se od původního výpočtu liší o 15 m.

Autoři děkují pracovníkům CNESu a Astrosově-
tu AV SSSR za poskytnutí výsledků pozorování,
RNDr. P. Lálovi, CSc. - vedoucímu východoevrop-
ského subcentra ISAGEX - a RNDr. L. Sehnalovi,
CSc. z ASÚ ČSAV za zprostředkování styku s CNES
a svým spolupracovníkům J. Hejmové a J. Hanfovi
za pomoc při zpracování observačního materiálu.
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Do redakce došlo dne 31. 5. 1974
Lektoroval:

Prof. Ing. Ján Krajlí,
SVŠT v Bratislave

Usnadnění justáže analogových
fotogrammetrických strojil

V průběhu justáží analogových fotogrammetrických
strojů je třeba určovat konstanty projektorů a pro-
mítací vzdálenosti, z nichž se určuje složka základny
bz• •

U analogových strojů se často stává, že během
použití dojde k náhodnému přestavení odečítacích
pomůcek, takže hodnoty nastavené vyhodnocovatelem
na stupnicích neodpovídají skutečným velikostem
příslušného prvku. Tak např. u stereoplanigrafů se
velmi často a snadno při nastavováni konstant pro-
jektorů pootočí stupnice, které jsou spojeny se sta~...
věcími šrouby pouze červíky, aniž by. došlo ke změně
konstanty. U stereometrografů sice k takové poruše
dochází zřídka, poněvadž spojení hřídelů se stupnicemi
kOllstantkomol' a komorami jsou dostatečně masivní,

Ooc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

ale často dochází ke změně složky základny bz• Příčina
nahodilých změn odečítacích pomůcek pro měření
a určování bz tkví v selsynech.

Pro výpočet určovaných hodnot je zatím třeba
využívat počítací stroje. Předkládaný příspěvek uvá-
dí možnost zjednodušení tohoto kroku justáže tím,
že potřebné výpočty lze s požadovanou přesností
provádět pouze s využitím logaritmického pravítka.

Konstanty projektorů vyhodnocovacího stroje a pro-
mítací vzdálenosti se určují ze vztahů, které plynou
z obr. 1. Obr. odpovídá vyhodnocovacímu stroji, u ně-
hož se ve směru osy z pohybují projektory, jako
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je tomu např. u stereoplanigrafu. Platí však i pro
stroje, u nichž se ve směru osy z pohybuje základnový
vůz, jako např. u stereometrografu a autografů.

Označme:,

Zl o •• maximální promítací vzdálenost,

Za ••• minimální promítací vzdálenost,

8" :. ~ délka střední příčky měřické mřížky založené
v projektoru stroje,

100, konstanta projektoru

81 a 8a .• , teoreticky správné hodnoty průmětů mřížky
určené ze vztahu

Předpokládáme, že u stroje jsou posunuty odečí-
tací pomůcky pro konstanty komory I a pro měření
promítacích vzdáleností z.

Konstanta komory skutečná ISkut se bude lišit od
velikosti nastavené na číselníku InMt o

dl = Iskut - Inast

a promítací vzdálenosti ve stroji skutečně docílené
při měření zt skut (Za skut) od hodnot nastavených Zl nast
(Z2 nast) o

Průmět střední příčky měřické mřížky založené
v projektoru měřený při nastavených promítacích
vzdálenostech se bude lišit od hodnot teoreticky
správných o

d81 = 8lm - 81 a M2= 82m - 82,

kde

81m průmět příčky měřený při promítací vzdále-
nosti Zl nast

8am •.. průmět téže příčky měřený při vzdálenosti
za nast·

Lze tedy odvodit vztah, že

f, - 8' • (Zl - Za) _ 8' • L1z (1)
skut - -

8lm - 8am 81-82 + d81-d82

Předpokládáme-li, že skutečná hodnota konstanty
projektoru (fskut) se bude od hodnoty, která byla
nastavena na stupnicích projektoru (f"asd lišit jen
o malé hodnoty, můžeme diferencováním (1) získat
rovnici:

Iskut = Inast - kl . (d81 - d8a)· (2a)

Konstanta kl je pro daný typ stroje určena rozsa-
hem promítacích vzdáleností a rozměrem použité
střední příčky. Pro jednotlivé stroje ji lze vyjmout
z tab. 1.

Parametry pro určení konstant komor a promítacíeh vzdáleností

stroj I f(mm) I s'(mm) I z,(mm) I z,(mm) I 8, (mm) I 8,(mm) I k, I k, I ksI
I

stereoplanigraf 210 140 630 210 420,00 140,00 0,75 i 0,75 2,25
115 140 460 230 560,00 280,00 0,41 I 0,82 1,64I

j-

stereollletrograf 115 160 300 130 417,39 180,87 0,49 i 0,55 1,27
150 160 300 130 320,00 138,67 0,82 I 0,71 1,65
210 160 300 130 228,87 99,05 1,62 i 1,01 2,32

i-
topokart 150 200 300 200 400,00 133,33 0,56 i 0,38 1,12

I

I
autograf A5 200 160 400 200 320,00 160,00 1,25 I 1,25 2,50I

A7 150 200 450 200 600,00 266,67 0,45

I
0,60 1,35

A8 150 200 300 200 400,00 266,67 1,12 1,50 2,25

stereoautograf I
!

0,42 1,66pravítka x-y 198 160 400 100 323,23 80,80 0,82 !
pravítka z-q 198 120 400 100 242,42 60,60 1,09 I 0,55 2,20I

dBl = s~;n-- Sl' ds. = S.m - S., fskut = fnast - kl • (dsl - ds.), Zl skut = Zl nast - k •. dSl + k, • dSI
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Zápisník justáže, stroj: SMG Č. V. 220602

I, A

I
B

projektor
I Ix y x y

Zl + s'(2 660,03 660,04 660,02 660,02
300,00 -s'(2 339,97 339,96 339,98 339,99

Slm 320,06 : 320,08 320,04 320,03

-Sl 320,00 320,00 320,00 320,00

dSl +0,06 +0,08 +0,04 +0,03

Z2 + s'(2 569,33 569,35 569,32 569,31
130,00 -s'(2 430,65 430,65 430,68 430,69

S2m 138,68 138,70 138,64 138,62

-S2 138,67 138,67 138,67 138,67

dSa +0,01 +0,03 -0,03 -0,05

k1 0,82 0,82

(dsl - Ma) -0,05 -0,05 -0,03 +0,08

kl{ds1 - ds2) 0,04 0,04 -0,06 -0,07

fnast 150,00 150,00 150,00 150,00

f{mm) 149,96 149,96 150,06 150,07

Zl nast 300,00 300,00 300,00 300,00

ka . Ml -0,04 -0,06 -0,03 -0,02

ks' dS2 +0,02 +0,05 -0,05 -0,08

Zl 299,98 299,99 299,92 299,00

b.
I I

- 0,07

I
bz =

+30,00 = 29,93

Skutečnou hodnotu maximální promítací vzdá-
lenosti (Zt skut) lze vypočítat ze vztahu

Zl.kut = Zl nast - k2 • dSI + ks . ds2• (4a)

Koeficienty k2 a ks lze opět vyjmout pro jednotlivé
typy strojů z tab. 1.

Vzorce (2a) a (4a) jsou vhodné pro řešení na loga-
ritmickém pravítku. Potřebný výpočet je tím ulehčen
a zkrácen.

Z promítacích vzdáleností Zl se pak již běžným
postupem pro daný typ vyhodnocovacího stroje odvodí
správné hodnoty složek základny b•.

Před zahájením justáže konstant komor je třeba
v závislosti na typu stroje provést všechny předcháze-
jící úkony, tak jak je předepisují justážní postupy.
V každém případě je však nutné, aby byly dokonale
justovány: kolmost vedení x a y, zjištění nulového
pootočení snímku x, překontrolována výchozí poloha
promítacích paprsků (průběh sloupu z) a u strojů
s mechanickou projekcí prověřen i průběh vedení
konstant komor. Vlastní měření lze provést jen při
přesně provedených předchozích krocích justáže stroje
a po odstranění eventuálních chyb z asymetrie a afini-
ty projektoru.

Měření na jednotlivých typech strojů se provádí
při konstantách komory f, délce středních příček
mřížky s' a promítacích vzdálenostech Zt a Z2 uvede-
ných v tab. 1. Přitom je třeba zdůraznit, že změna
promítacích vzdáleností musí být zavedena přesně,
zpravidla pomocí stupnice pro měření výšek nastavené
na měřítko 1 : 1000 (nebo 1 : 1).

Průběh měření a celý výpočet lze zaznamenat
v jednoduchém zápisníku (tab. 2). Použitím tohoto
postupu se podařilo velmi výrazně zkrátit časy,
potřebné pro justáže konstant komor a promítacích
vzdáleností u analogových vyhodnocovacích strojů.

Lektoroval:
Ing, Zbyněk Marlík, CSc" VÚGTK v Praze
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Sledovanie zvislých posunov vozovky
v závislosti na zmenách vodnotepelného
reiimu Ing. Dušan Cebecauer, VŠD v Žiline

Ing. Drahoslav Makovník, VŠD v Žiline

Katedra geodézie a geotechniky VŠD sa zúčastnila na
riešení štátnej výskumnej úlohy P-12-526-074 koordi-
novanej Výskumným ústavom inžinierskych stavieb
(VÚIS) v Bratislave riešením podetapy: "Sledova-
nic zvislých posunov vozovky presnou nive-
láciou".

CieTom riešenia čiastkovej úlohy bolo získať
údaje o priebehu a maximálnych hodnotách zvislých
posunov vozovky počas zimného obdobia. Za tým
účelom sme na pokusnom úseku cesty Žilina-Rajec
(pri obci L. Lúčka) vykonali experiment, v rámci
ktorého sa zvolili dva profily, v ktorých bolo stabili-
zovaných 14 pozorovaných výškových bodov (2 X 7).
Každý profil sa nachádzal na inom type pOVTchovej
i podpovrchovej úpravy vozovky. S geodetickými
meraniami sme začali v januári a skončili v apríli 1973.
V uvedenom období sa vykonalo 11 opakovaných
meraní. Riešenie úlohy prinieslo niektoré zaujímavé
poznatky, s ktorými chceme oboznámiť širšiu technic-
kú verejnosť.

Pretože našou úlohou bolo zisťovať zvislé posuny,
bolo nutné ešte pred meraním vyriešiť otázku pev-
ných bodov.

Na ten účel boli pred počiatkom meraní k dispo-
zÍcii 3 pevné body fF!, F2, F3), ktoré dal vybudovat
VÚIS. Boli stabilizované vo forme sond, navftaných
do hÍbky 3,5 m, so zabudovanými výpažnicami z PVC
o priemere 150 mm. Z vnútornej i vonkajšej strany
sú výpažnice zaliate cementovou kašou. Vlastnú
výškovú značku tvorí mosadzná hlavica, ktorá je
proti mechanickému poškodeniu a poveternostným
vplyvom chránená poklopom s uzáverom.

VzhTadom na predpokladané mikroposuny pev-
ných bodov, ale hlavne vzhTadom na ich excentrické
umiestnenie voči pozorovaným bodom a vysokú vy-
žadovanú presnosť určovania výškových zmien polo-
hy, boli z podnetu riešiteTov podetapy vybudované
lnžiniersko-geologickým a hydrogeologickým priesku-
mom n. p. Žilina ďalšie tri pevné body (F4, F&, Fa).
lch stabilizácia sa vykonala tiež formou sond, s tým

RAJEC - štátna

LEGENDA:
• pevné body povodné

O pevné body nové

® výšková značka štát. niv.

).. stanovisko nlv. prístroJa

_smer stúpajúceho prevýšenía
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rozdielom, že ich híbka je 4,5 m, výpažnica je ocefová
a výšková značka je z nehrdzavej,úcej ocele.

Do siete pevných bodov sme z~hrnuli aj bod F7 -

klincovú značku štátnej nivelácie, stabilizovanú na
betónovom mostíku - a to i napriek tomu, že sa dalo
očakávať, že bude vykazovať lokálne pohyby.

Umiestnenie pevných bodov Fl až F7, ich vzdiale-
nostné pomery a umiestnenie pozorovaných bodov
Pl až Pu schématicky znázorňuje obr. 1.

Pozorované body sme stabilizovali klincovými
značkami z nehrdzavejúcej ocele.

Pri vorbe nivelačného prístroja a metódy merania sme
vychádzali z požiadavky koordinátora úlohy, aby
hodnoty vertikálnych zmien pozorovaných bodov ne-
boli zaťažené vačšou chybou ako I mm (Iemaxl < I mm)
S prihliadnutím na to a na dvojsigmový interval sme
konštatovali, že stredná kvadratická odchýlka určo-
vaných zmien polohy má byť (1,111 < 0,5 mm. Uvedenú
presnosť bolo možné zabezpečiť použitím presného
nivelačného prístroja KONI 007 (VEB C. ZEISS)
a jednej invarovej nivelačnej laty (s polcentimetrovým
delením).

Merania prevýšení sme vykonávali geometrickou
niveláciou zo stredu. Vzdialenosti medzi stanovišťami
lát a prístroja sme vopred rozmerali a v teréne označili.
Celý nivelovaný úsek sme rozdelili na 10 oddielov.
Každý oddiel sme merali dvakrát (tam a nazad).
Za správny sme považovali výsledok vtedy, ak rozdiel
medzi meraním tam a nazad (p = ht - hs) neprekročil
štvornásobok strednej kvadratickej odchýlky pre-
výšenia príslušného oddielu, t.j. keď

kde m1l == (1h je stredná kvadratická odchýlka prevý-
šenia príslušného oddielu.

Odhad strednej kvadratickej odchýlky prevýšenia
sme získali podfa vzťahu:

mh = moVR, (2)

kde R je dížka oddielu.

Pri prvom meraní smeza mo == (10 (štandardná odchýl-
ka pre I km) vzali hodnotu udávanú výrobcom (0,7
mm). V ďalších meraniach sme za mo brali priemernú
hodnotu empirickej strednej kvadratickej odchýlky
pre I km, určenú podra (4) zo všetkých predchádzajú-
cich meraní.

ČO sa týka techniky merania, dodržiavali sme
zásady platné pre vefmi presnú niveláciu, pričom sme
zohradnili špecifické podmienky experimentu.

4. Matematické spracovanie výsledkov merania

Pri matematickom spracovaní výsledkov sme postu-
povali podra metódy, ktorú vypracoval a publikoval
P. Marčák [2, 3]. V daných podmienkach sme vystačili
s jej najjednoduchšou verziou. V komplikovanejších
podmienkach však bude výhodné aplikovať zníženú
hranicu, publikovanú L. Kubáčkom [3], prípadne
i regresnú analýzu.

Určité špecifikum experimentu spočívalo v tom,
že výsledky nebolo potrebné odovzdávať po každom
meraní, ale až po ukončení celého experimentu. To
malo dve výhody. Po prvé: charakteristiky presnosti
potrebné na zhodnotenie a interpretáciu výsledkov
stačilo odhadnúť až po skončení experimentu. Keďže
podmienky pri všetkých meraniach boli prakticky
rovnaké, možno očakávať, že naše empirické charak-
teristiky presnosti sú dosť sporahlivým odhadom sku-
točných charakteristík. Po druhé: za základné sme
mohli zvoliť posledné meranie, keď stav vozovky bol
konsolidovaný. S nivelačnými meraniami sme totiž
mohli začať len oneskorene, keď už bolo zrejmé, že
vplyvom predchádzajúcich mraz ov došlo k výškovým
zmenám polohy vozovky, čo sa neskor skutočne
potvrdilo.

Na získanie hraníc pre prípustné hodnoty rozdie-
lov p medzi meraním tam a nazad (I) bolo potrebné
už v čase merania určiť mo' Určovali sme ju podra

m = ~ V-.!- ~L, alebo (3)
o 2 np R

I V~p2
mo ="2 ~R' (4)

Zo všetkých ll-tich meraní (z 97 prvkov) sme
dostali nasledujúce odhady štandardnej odchýlky pre
I km:
mo = 0,37 mm - podfa (3) a mo = 0,36 - podra (4).

Vlastné matematické spracovanie výsledkov za·
čína určením zmien jednotlivých prevýšení JhU-1li:

medzi základným (h;j_t);) a uvažovaným (h;L,)j) me·
raním.

Zo zmien prevýšení (5) sme určovali zmeny pre·
výšení medzi všetkými pevnými bodmi navzájom.

Pri každom meraní sme tak získali (n - I) hodnot
Jkj pre každý pevný bod podra vzťahu [3]:

;
Jkj = ~ Jh<i-lli,

i=k+l

kde k = {I,2,... ,(j -I), (j + I), ... (n -I)} a j =
= {(k + 1), (k + 2), ... , n}.

Hodnoty Jkj súčasne predstavujú posuny bodov Fi
voči bodom Fk•

V ďalšej časti sme porovnávali IJkil so zodpoveda-
júcimi odhadmi štandardných odchýlok:

m,1ki = moV2R , (7)

resp. s ich dvojnásobkami (s kritériami skutočného
posunu). Porovnanie hodnot 'Jkil s kritériami a s tým
spojená analýza nám umožnila identifikovať tie pevné
body, o ktorých sme mohli s praktickou istotou tvrdiť,
že zmenili svoju polohu. Za sporahlivo preukázanú
zmenu polohy sme považovali tú výškovú zmenu,
ktorá bola potvrdená z vačšiny bodov.

Zostávajúce pevné body sme považovali za vý-
chodiskové. Z nich sme vytvárali referenčnú sústavu.
Je to obyčajne línia, pre ktorú platí:
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kde LI sú vertikál no zmony polohy východiskových
bodov vo vzťahu k referenčnej sústave.

V našom prípade sme úlohu riešili pomocou hori-
zontálnej priamky tak, že sa redukovali posuny jed-
notlivých východiskových bodov Llki [6] o priemernú
hodnotu posunu všetkých východiskových bodov:

- 1"LI = - ~ Lli , (9)
ni=l

kde n je počet východiskových bodov.

Redukčné vzťahy pre výsledné posuny majú
tvar:

kdej = 1,2, ... , n.

Výškové zmeny polohy pozorovaných bodov sme
určovali zo zmien prevýšení opakovaných nivelácií
medzi pozorovanými bodmi a referenčnou sústavou.
Charakteristiky presnosti zvislých posunov pozorova-
ných bodov sme odhadli podfa vzťahu (U):

kde mA je odhad strednej kvadratickej odchýlky
zvislých posunov pevných bodov od frekvenčnej sústa-
vy a mA iii je odhad strednej kvadratickej odchýlky
zmeny prevýšenia medzi niektorým z pevných bodov
a pozorovanými bodmi. Hodnoty charakteristík pre
vzťah (U) sme určili podfa (12) a (13):- V [LljLlj] - v-

mLI = n(n-1)' mj = mj n.

LIj sú redukované. posuny pevných bodov, ktoré sme
vypočítali podfa (10), n je počet pevných bodov, z kto-
rých smo vytvárali referenčnú Hniu,

Odhad strednej kvadratickej odchýlky mp cha-
rakterizuje presnosť všetkých pozorovaných bodov,
pretože všetky pozorované body sme merali z jedného
stanovišťa prístroja a všetky sa nachádzali v rovna-
kých vzdialenostiach od vzťažného pevného bodu.

Za skutočne posunutý sme považovali ten pozo-
rovaný bod, u ktorého absolútna hodnota posunu
prekročiIa dvojnásobok hodnoty (11), t.j. 2mp.

Ako sme uviedli v úvode, pozorované body usporiada-
né v dvoch profiloch sa nachádzali na roznych typoch
povrchovej a podpovrchovej úpravy vozovky. V pro-
file č. 1 (body Pl - P7, obr. 1) dosiahla maximálna
výšková zmena pozorovaného bodu hodnotu +4,9 mm.
Niektoré body nevykazovali počas celého merania
prakticky žiadne zmeny polohy (Pa, P4 a Ps). V profile
č. 2 body· (P8 - Pu) dosiahli maximálne výškové
zmeny jednotlivých pozorovaných bodov hodnoty
od +17,7 mm do +25,3 mm. Extrémy výškových
zmien sme zistili pre vačšinu pozorovaných bodov
počas 5. meranf v januári 1973. Na obrázkoch 2 a 3
sme znázornili priebeh výškových zmien charakteris-
tických bodov Ps (profil č. 1) a Pu (profil č. 2) spolu

s priebehom teplotných zmien pod povrchom vozovky.
Z obrázkov vidieť, že bod Ps nevykazuje vačšie výško-
vé zmeny ako 2mp už od piateho merania, na rozdiel
od bodu Pl2, u ktorého začala konsolidácia až od
9-ho merania. Obidva obrázky potvrdzujú, že sa nám
nepodarilo zachytiť začiatok pohybu pozorovaných
bodov.

V prvých dvoch meraniach sme vzťahovali pre-
výšenia k pevnému bodu Fa (body F4, Fs a Fs neboli
ešte dobudované). V ďalších meraniach (3-11) sme
prevýšenia vzťahovali k bodu F4• Pretože body Fa a F4
sú rozne vzdialené od pozorovaných bodov, dostali
sme dve rozne hodnoty odhadu strednej kvadratickej
odchýlky prevýšenia mj hi (13) (0,28 mm pre prvé dve
merania a 0,09 mm pre merania 3-11). Strednú
kvadratickú odchýlku zvislých posun ov východisko-
vých bodov mA (12) sme odhadli ako kvadratický
priemer zo všetkých porovnávaných meraní a dostali
sme hodnotu 0,25 mm. Uvedené fakty sposobili, že
i pre odhad strednej kvadratickej odchýlky výškových
zmien mp (11) sme dostali dve hodnoty: 0,37 mm pre
prvé dve merania a 0,26 mm pre merania 3-11.

Priebeh meraní a zhodnotenie výsledkov jedno-
značne dokazujú, že doplnenie siete existujúcich pev-
ných bodov ďalšími bodmi bolo správne. Hoci pevné
body F4, Fs a Fs boli budované v zimnom období,
ukázalo sa, že nezmenili do konca meraní svoju
výškovú polohu. Taktiež vhodné umiestnenie týchto
pevných bodov sposobiIo citefné zmenšenie hodnoty
mA hi, t.j. zvýšila sa presnosť určenia výškových
zmien pozorovaných bodov približne o 30 %' U ostat-
ných pevných bodov vybudovaných skor sa prejavil
vplyv mikroposunov, takže tieto body sme museli
niekofkokrát z ďalších výpočtov vylučovať. Obr. 4
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Cebecauer,D., Makovník, D.: Sledovanie zvislých posunov
vozovky v závislosti na zmenách vodnotepelného režimu
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znázorňuje výškové zmeny pevného bodu Ft, u ktorého
sme konštatovali najmarkantnejšie mikroposuny
(správnejšie by bolo hovoriť už o výškových zmenách)
a pevného bodu F4, kde boli mikroposuny minimálne.
Výškové zmeny bodu Ft (> 1 mm) sa prejavili v 3. až
5. meraní, t.j. práve v období maximálneho zdvihu
pozorovaných bodov. Domnievame sa, že došlo k poru-
che jeho stabilizácie a že podliehal vplyvom premfza-
nia pody, podobne ako pozorované body. U ostatných
pevných bodov F2, Fa a F7, ktoré sme z výpočtov
občas vylučovali, sa takéto extrémy nevyskytli.

Geodetické merania sme ukončili, keď pozorované
body v troch po sebe na'lledujúcich meraniach už
nevykázali výškové zmeny, o ktorých by bolo možné
tvrdiť, že sú skutočnými zvislými posunmi.

O'C __ PQ.v.re;bQ.vá,
teplota

-lO'c------------

.,mm~
, ~~~

/ 4 -2m•.
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Na základe dosiahnutých výsledkov i získaných skú-
seností pri experimente mažeme konštatovať, že
aplikácia matematického spracovania výsledkov me-
rania, ktoré vypracoval P. Marčák [2, 3] a z toho vy-
plývajúci sposob merania, sa ukázal veImi výhodný
a mOžemeho odporllčať na riešenie podobných problé-
mov. výpočty sú nenáročné a v takoni prípade, že
výsledky sa spracovávajú až nakoniec a ide o vačšiu
sériu opakovaných meraní, možno ich všetky t.j.
skúmanie stálosti pevných bodov, určenie referenčnej
sústavy i príslušné stredné kvadratické odchýlky,
naprogramovať a vykonať na počítači.

Počet 6-7 pevných bodov, resp. doplnenie na
tento počet, vnašomprípade pokladáme za optimálny.
Náklady na vybudovanie pevného bodu podIa ná-
vrhu riešiteIov úlohy činia približne 8000 Kčs.

Merania sme vykonávali v nepriaznivých pove-
ternostných podmienkach (január - apríl 1973). Na-
priek tomu sa podarilo bez vačších problémov dosiah-
nuť požadovanú presnosť. Maximálna chyba určova-
ných výškových zmien neprekročila. s praktickou
istotou 0,75 mm pre prvé dve merania, resp. 0,52 mm
pre merania 3-11, t.j. lemaxl:::::: 0,75 mm, resp.
Icmaxl ::::::0,52 mm.

Dosiahnuté výsledky potvrdzujú teoretické pred-
poklady zadávateIa, podIa ktorýeh v profile č. 2, t.j.
pri bodoch Ps-Pw dosiahnu výškové zmeny podstat-
ne vyššie hodnoty než v profile č. 1 (Pt _. P7), uprave-
nom proti vplyvom zmien vodnotepelného režimu.

Literatúra:

[1] BORM, J.: Vyrovnávací počet. SNTL Praha 1964
[2] MARČÁK, P.: Skúmanie lokálnych výškových

zmien pevných bodov pri meraní sadania priehrad.
Geodetický a kartografický obzor, ročník 11/53
č. 12/1965

[3] MARČÁK, P. - KUBÁČEK, L.: The Problem of
the System of height Reference in Determining the
Settling of Foundations and Buildings. Studia
Geoph. et geod. 18/1974

. [4] KOLEKTÍV: Sledovanie zvislých posunov vozovky
presnou niveláciou. Výskumná správa, VŠD Žilina
1973

Do redakcie došlo 4. 6. 1974.

Lektoroval: Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
Výskumný ústav geodézie, a kartografie v Bratislave
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Všeobecná dokumentace - klíč
k racionalizaci prací na středisku geodézie

Činnost odvětví geodézie a kartografie spočívá
převážně ve sběru informací (šetření, měření),
v jejich zpracování (výpočty, vyhodnocení, zobra-
zení), v dokumentování (v mapě, seznamu souřad-
nic, v písemném operátu) a v předávání výsledků
geodetických a kartografických informací jak re-
sortním tak i mimoresortním orgánům a organi-
zacím téměř všech úseků národního hospodářství,
které je požadují k dalšímu využívání.

Tuto činnost by měly zajišťovat zejména doku-
mentace resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického (ČÚGKJ, a stojíme před otáz-
kou, jak zkvalitnit poskytování informací vzhle-
dem k narůstajícím potřebám a účelům, jak na
základě dosavadních zkušeností tuto činnost ra-
cionálně zabezpečovat. Poohlédněme se proto tro-
chu zpět do minulosti, abychom si částečně při-
pomněli vývoj dokumentací v resortu ČÚGK
a na tomto podkladě lépe zhodnotili sou-
časný stav a snažili se společně vytvářet
optimální podmínky pro tento nesporně velice vý-
znamný úsek prací.

2. vývoj dokumentační služby a její úkoly

Sjednocením zeměměřlcké služby v r. 1954 by-
la Ústřední správa geodézie a kartografie (ÚSGK)
postavena před úkol zajistit evidování veškerých
prací za účelem jejich využití pro celostátní země-
měřické práce a jiná odvětví národního hospodář-
ství. Tuto činnost vykonávaly zejména technické
dokumentace v krajích, začleněné do Oblastních
ústavů geodézie a kartografie, které převzaly do-
kumentační materiály v převážné míře z bývalých
KNV a z bývalého Geoplánu, později ještě doku-
mentace vedené u tehdejšího Geodetického a to-
pografického ústavu v Praze.

V roce 1964 byla Ústřední správou geodézie
a kartografie vydána-Směrnice [1], která sjedno-
tila a nově upravila dřívější předpisy vydané v zá-
ležitostech dokumentační služby se zřetelem k do-
kumentaci geodetických základů v nových systé-
mech a k potřebám jejich udržování a dalšího vy-
užívání. Směrnice stanovila, že dokumentaci v obo-
ru působnosti ÚSGK budou vykonávat s ohledem
na třístupňové členění dokumentační služby stře-
diska geodézie v okresech, Oblastní ústavy geodé-
zie a kartografie v krajích, Geodetický a topo-
grafický ústav v Praze a pro vlastní potřeby Kar-
tografický a reprodukční ústav v Praze. Dokumen-
tace II. a lll. stupně byly založeny a svou činnost
vykonávaly od roku 1955. Dokumentace I. stupně
u středisek geodézie nebyly až do roku 1964 vy-
baveny potřebnými dokumentačními fondy a do-
kumentační práce prováděny nebyly.

K zajištění řádného založení dokumentaci I.
stupně byly ústředním orgánem vydány v roce

Ing. Ivan Čermák,
Český úřad geodetický a kartografický

1965 Pokyny [2], které podrobně upravovalyorga-
nizaci a pracovní postup pro založení všeobecných
dokumentací (VD). Základním účelem založení do-
kumentací I. stupně bylo

zavedení pořádku u středisek geodézie (tj. roz-
třídění, inventarizace a řádné uložení všech
mapových, měřických i spisových materiálů),
spolehlivá evidence a dokumentace výsledků
všech geodetických a kartografických prací
provedených v územním obvodu okresu,
optimální využívání dokumentovaných materiá-
lů v zájmu hospodárnosti a vyloučení multipli-
city geodetických a kartografických prací.

Založení všeobecných dokumentací mělo být
provedeno ve dvou etapách v časovém rozpětí dvou
let, nejpozději však do 30. června 1968. Od tohoto
data měly všeobecné dokumentace zajišťovat do-
kumentační činnost stanovenou ve dříve vydané
Směrnici [1].

Účel a poslání všeobecných dokumentací na
střediscích geodézie nebyl však vždy plně chápán,
což se odráželo a někdy ještě i odráží jak ve vy-
bavování VD potřebným dokumentačním materiá-
lem, tak i v personálním obsazování funkcí doku-
mentátorů, ve vyčlenění potřebných prostor na SG
a konečně i ve vlastním organizačním začlenění
všeobecné dokumentace v rámci SG. Dokumentáto-
ři se nevěnovali v plném rozsahu vedení všeobec-
né dokumentace a vyřizování stran, ale byli za-
městnáváni někdy i v převážné většině své časové
kapacity jinými úkoly SG.

Novelizací některých částí Směrnice [1] z roku
1964 vydal Český úřad geodetický a kartografický
v roce 1971 podle § 4, odst. 2 vládního nařízení
č. 1/1954 Sb. Prozatímní návod a dokumentační
řád [3]. Předpisy se vztahují na orgány a organi-
zace resortu ČÚKG, které vykonávají a zajišťují re-
sortní dokumentační činnost. Kladou si za cíl sjed-
notit a zhospodárnit dokumentační činnost a vy-
budovat dokumentační fondy v takovém složení a
rozsahu, aby se staly spolehlivým článkem Infor-
mačního systému geodézie a kartografie a mohly
poskytovat veškeré údaje o geodetických pracích
a mapových dílech, které mají význam pro další
využití jak v oboru geodézie tak v celém národním
hospodářství.

Geodetická a kartografická dokumentace je tří-
stupňová, přičemž

I. stupeň je všeobecná dokumentace na SG pro
území okresu,

II. stupeň technická dokumentace v krajích pro
obvod kraje a

III. stupeň ústřední dokumentace v Geodetickém
ústavu, n. p., Praha pro území České socialistické
republiky a Ústřední archiv geodézie a kartografie
pro území ČSR, který byl v roce 1971 vybudován
z bývalé mapové a listinné dokumentace Geode-
tického ústavu v Praze.

1974/313



Geodetický a kartografický obzor
314 rooník 20/82, číslo 11/1974

(Jermák, f.: Všeobecná dokumentace - kWJ
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Základní jednotkou třístupňové dokumentace je
její I. stupeň, který tvoří všeobecné dokumentace
na SG pro území okresů, s výjimkou SG pro hl. m.
Prahu, při kterém byla zřízena v roce 1971, vzhle-
dem k rozsahu zajišťovaných prací, II. stupeň -
- technická dokumentace, která plní současně
i funkci všeobecné dokumentace.

Úkolem VD podle předpisů [3] je zejména sdě-
lovat údaje a informace z dokumentovaných fondů
z obvodu své územní působnosti. Rozsah fondů
a činnosti jednotlivých stupňů dokumentací je po-
drobně stanoven ve zmíněném Dokumentačním řá-
du [3], popř. v přílohách k tomuto řádu. Vzhledem
k Jejich obsáhlosti uvádím pouze odkaz na pří-
slušná ustanovení v předpisu a předpokládám, že
čtenář je s nimi dostatečně seznámen. Z výčtu
úkolů YD, uvedených na příloze č. 19 k Dokumen-
tačnímu řádu [3] a ze složení fondů, kterými mají
být vešobecné doukumentace vybaveny, uvedenými
v odst. 7.1 předpisu [3], je patrná velká odpověd-
nost vedoucího VD a zároveň náročnost na jeho
kvalifikaci. Nemalý úkol, který musí VD také za-
jizťovat vyplývá ze zákona o ochraně státního ta-
jemství a prováděcích přepisů k němu a ze Sezna-
mu utajovaných skutečností v oboru působnosti
ČÚGK.

Přesto, že proces budování všeobecných doku-
mentací trvá několik let, nemůžeme být dosud spo-
kojeni s vybavením VD ať již z hlediska dokumen-
tačních fondů nebo zejména z hlediska kádrového
zabezpečeni tohoto úseku praci. Soustředění vše-
obecné dokumentace do vyhražených prostor
v rámci SG je uskutečněno pouze přibližně na po-
lovině všech středisek geodézie resortu ČÚGK.Kde
není VD soustředěna do samostatných místností,
není vytvořen předpoklad k řádnému zajištění
správy a ochrany národního majetku, ke komplex-
ní odpovědnosti dokumentátora za úplnost elaborá-
tů a za důslednou evidenci jejich zapůjčování
uvnitř střediska geodézie a předpokladu pro racio-
nalizaci výrobni činnosti SG. Na některých stře-
discích geodézie, jako např. Mladá Boleslav, Bene-
šov, České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Tá-
bor, Domažlice, Klatovy, Ústí nad Labem, Jablonec
nad Nisou, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Par-
dubice, Brno-město, Opava a jistě i dalších středis-
cich geodézie, jsou vytvořeny vhodné podmínky
a činnost dokumentace je dobře zajišťována.

Názory na organizaci a celkovou činnost vše-
obecné dokumentace na středisku geodézie byly
předneseny a diskutovány na podzim roku 1972 na
semináři uspořádaném závodní pobočkou ČVTS při
Geodézii, n. p. v Liberci s názvem "Všeobecná do-
kumentace", na semináři pořádaném závodní po-
bočkou ČVTS při Geodézii, n. p. v Plzni s názvem
"Racionalizace prací na SG" a v roce 1974 na se-
mináři "Využití mikrofilmu v geodézii", pořáda-
ném závodní pobočkou ČVTS při Geodézii, n. p.,
Brno v Blansku .r 4, 5, 6]. Na všech jmenovaných
akcích bylo závěrem zdůrazněno, že na těch stře-
discích geodézie, kde doposud není soustředěna
dokumentace a kde nebyly funkce dokumentátorů
obsazeny kvalifikovanými pracovniky, je třeba ne-
odkladně přistoupit k řešení a k cílevědomému za-
bezpečování tohoto úseku činnosti, se kterým stojí
a padá zavádění nové techniky v resortu geodézie
a kartografie.

Nedostatečné prostorové vybavení zejména vše-
obecných dokumentací je třeba v prvé řadě řešit
řádným prováděním skartace nepotřebných mate-

riálů ve smyslu Skartačního řádu [7]. Skartační ří-
zení u všech dokumentací je složitým a obtížným
úkolem, ale chceme-li si vytvořit příznivější pod-
mínky jak v samotné VD tak i pro výrobní činnost
středisek geodézie, je třeba této zdánlivě neatrak-
tivní činnosti potřebný časový fond věnovat.

Nepříznivá situace v kapacitě skladovacích pro-
stor na SG bude dále postupně řešena mžkro!Umo-
váním dokumentačních elaborátů trvalé hodnoty
v resortních mikrof1lmovacích pracovištích podle
přijaté koncepce [B, 9, 10]. V resortu ČÚGK budou
v dohodě s přislušnými podniky práce zajišťovat
celkem 3 mikrof1lmovací pracoviště, a to:

mikrof1lmovací pracoviště Č. 1 - v Geodetic-
kém ústavu, n. p. Praha. Mělo by provádět
mikrof1lmovací práce pro vlastni potřebu včetně
výpočetního střediska, kromě mikrof1lmování
mapových děl,
mikrof1lmovací pracoviště č. 2 - v Geodézl1,
n. p., Brno, které by mělo zajišťovat mikrof1lmo-
vací práce pro n. p. Geodézii v Pardubicich,
v Opavě a pro vlastní podnik, kromě mikrof1l-
mování map a jejich podkladů,
mikrof1lmovací pracoviště č. 4 - v podniku Ge-
odézie Praha s působností pro n. p. Geodézie
v Českých Budějovicích, v Plzni, v Liberci a pro
vlastni potřeby, dále pro ČÚGK, VÚGTK a popř.
pro Kartograf11, n. p., Praha. Mikrofilmováni
map a mapových podkladů by mělo zajišťovat
pro všechny organizace resortu ČÚGK.

Útvary, které budou mikrof1lmové snímky použi-
vat, tedy zejména střediska geodézie (VD), budou
postupně vybavovány čtecím a zpětně reproduku-
jícím zařízením. V současné době to jsou přístro-
je Meomax, čteci přístroje Meoprox, Meoflex V 2
[11].

Dokumentace v oblasti využívání mikrof1lmu
v geodetických a kartografických pracích sehrají
důležitou roli při přípravě podldadů k miltrof1lmo-
vání a v dalším využívání mikrof1lmových pracov-
ních archivů [12].

Otázkou uspořádání dokumentačních elaborátfi
VD ve stísněných prostorách se zabývá pojednáni
[13].

Stěžejní úkol, před kterým stojí dokumentace
všech stupňů, vyplývá z realizace koncepce vy-
tváření Informačního systému geodézie a kartogra-
fie (ISGK) a z realizace koncepce udržování sou-
ladu evidence nemovitostí se skutečností zejména
při shromažďování informací, jejich třídění a po-
skytování k dalšímu využiti.

Naše společnost prochází ve svém vývoji řadou
změn. S rostoucím technickým rozvojem, zvyšová-
ním životní úrovně obyvatel a jejich nároků na
vyšší civilizaci narůstá urychleně v celém vyspělém
světě problém optimálního řešení vývoje životního
prostředí. Plánování a řízení společnosti je pak zá-
vislé na množství, kvalitě a včasnosti informací,
na jejich uspořádání, doplňování a účelném vyu-
žívání.

Resort geodézie a kartografie přispívá ve znač-
ném rozsahu informacemi pro potřeby rozvoje a
řízení národního hospodářství a stojí před otázkou,
jak zkvalitnit poskytování informací vzhledem
k narůstajícím potřebám a účelům. Tento cíl mů-
že do jisté míry uspokojit vhodně uspořádaný in-
tegrovaný Informační systém geodézie a karto-
grafie, na který budou napojeny zejména dokumen-
tace (uchovávání informací, jejich aktualizace a
další využití) [14].
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3. "Funkce všeobecné dokumentace

Dokumentace byly na střediscích geodézie zalo-
ženy v ri'lzné úrovni v letech 1966 až 1968 jmenová-
ním funkce dokumentátora. Zpočátku byla činnost
všeobecné dokumentace soustředěna na založení
nutných evidencí a na zatřídění dokumentačních
materiáli'l. Postupem doby se vlivem pi'lsobení no-
vých technologií a využíváním výpočetní techniky
rozsah prací referenta dokumentace stále zvět-
šoval a současně se ukazuje, že některé činnostt
střediska geodézie se dají nejefektivněji zajišťovat
v rámci dokumentační služby, a dále, že dokumen-
tace musí být aktivním pracovištěm, vedeným od-
borně zdatným pracovníkem. Do této podoby za-
tím na většině středisek geodézie skladba kvali-
fikace pracovníki'l dokumentace nedospěla.
Všeobecné dokumentace na SG pečují dosud pře-

devším pouze o dokumentování a popř. využívání
údaji'l evidence nemovitostí. Jestliže přijímáme zá-
sadu, že v novém pojetí nemi'lže dokumentace zi'l-
stávat víceméně pouhým archivem materiáli'l a vý-
sledki'l dřívějších měření, ale že se musí stát pra-
covžštěm pro při;ímání, uchovávání a hlavně pro
zpracovávání a sdělování informací, bude muset
v nejbližší době dojít především ke kvalitativním
změnám na úseku dokumentací, ke změnám v je-
jich organizačním začlenění v rámci SG spojeným
zároveň s celkovou přestavbou vnitřní organizace
středisek geodézie tak, aby útvar dokumentace
mohl ovlivňovat i další činnosti SG.

Z předcházející kapitoly je patrné, že dokumen-
tace musí a budou muset zajišťovat činnosti vyplý-
vající ze zavádění koncepce využití mikrofilmové
techniky, koncepce budování podrobného bodové-
ho pole, ze zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně stát-
ního tajemství a prováděcích předpisi'l k němu, je-o
hož aplikace pro podmínky resortu je obsažena
v Seznamu utajovaných skutečností a Pokynech
pro zacházení s utajovanými materiály a v nepo-
slední řadě činnosti, které vyplývají a vyplynou
ze zavádění ISGK. Útvar dokumentace na SG bude
třeba postupně vybavit takovým počtem a kvalifi-
kačním složením pracovníki'l, aby byl schopen za-
jišťovat v podmínkách nové organizace a řízení
střediska geodézie, kromě úkoli'l stanovených Doku-
mentačním řádem [3], i tyto další činnosti:

racionální sběr informací o realizovaných i za-
mýšlených změnách z území okresu včetně in-
formací o stavebních povoleních a o provede-
ných "kolaudacích". Na podkladě vyhodnocení
těchto informací zajišťovat jejich operativní vy-
užívání a usměrňovat tak další činnost SG (plá-
nování, řízení a příprava výroby SG),
přijímání objednávek, kompletizaci všech nále-
žitostí včetně dodání všech potřebných podkla-
di'l pro měřický oddíl, tj.,
technickou přípravu zakázek (přípravu výroby J,
spolupráci při tvorbě podrobných bodových
polí,
přejímku výsledki'l geodetických prací, jejich
zhodnocení, uložení a zajištění dalšího využiti.
V důsledku těchto inovací bude třeba doku-

mrmtace na SG dále vybavovat potřebnou mikrofil-
movou a reprografickou technikou pro pohotové
poskytování snímki'l, výpisi'l, a opisi'l orgánům,
organizacím i občanům, ale i pro vyhotovování ko-
pií pro svou vlastní potřebu (přípravu výroby), a
to jak z transparentních, tak i z neprůsvitných

předloh. Reprografická technika by měla v období,
kdy budou pozemkové mapy EN vedeny na plastic-
kých fóliích, umožňovat též pohotové pořízení
aktualizovaných kopií celých mapových listů (řeší
i odčerpá ní nadnormativních skladových zásob
v mapových službách), samozřejmě i jejich výřezi'l
(racionalizace prací při vyhotovování snímki'l po-
zemkových map EN, p,ři pořizování podkladi'l pro
záznamy podrobného měření změn apod.).
Bude třeba na všech střediscích geodézie ZrIZO-

vat soustředěné dokumentační útvary, které po-
stupně vytvoří integrovaný systém geodetických a
kartografických informací včetně EN a stanou se
tak rozhodujícím článkem řízení a jejich význam
v organizaci SG bude vzrůstat. Všeobecná doku-
mentace by se měla stát pracovištěm, na jehož čin-
nosti je závislý hladký chod prací na celém stře-
disku geodézie.
Opatření v tomto směru byla přijata na poradě

řediteli'l hospodářských organizací a Krajských
geodetických a kartografických správ (KGKS)
v červnu a listopadu 1973, obdobnou problemati-
kou se zabývaly i krajské aktivy vedoucích středi-
sek geodézie za účasti KGSK, konané v polovině
minulého roku. Na základě přijatých závěri'l na
těchto jednáních byla Českým úřadem geodetic-
kým a kartografickým učiněna opatření směřující
ke zkvalitnění a racionalizaci práce na úseku do-
kumentací a celkové činnosti SG [15, 16, 17].
V každém kraji bylo vytipováno jedno SG, na němž
má být od roku 1974 dokumentace personálně vy-
bavena podle schématu: 1 vysokoškolák - vedou-
cí útvaru dokumentace (pokud možno zástupce
vedoucího SG), 1 ÚSO (nynější dokumentátor),
1 kreslič a 1 pracovník na "vydávání elaborátl1 ft
pro reprografické práce. Na větších SG je možno
podřídit vedoucímu útvaru dokumentace dalšíh~'
pracovníka s vysokoškolským vzděláním. V jednot-
livých krajích byla vybrána v dohodě s příslušný-
mi podniky tato SG: Mladá Boleslav, České Budě-
jovice, Klatovy, Ústí nad Labem, Pardubice, Ždár
nad Sázavou, později Brno-město a Opava. Součas-
ně bylo přijato opatření ověřit na jednom SG v kaž-
dém kraji optimální způsob řízení a organizace
práce, který by respektoval důsledky automatizace,
specializace, nový zpi'lsob získávání informací a
nový pohled na úlohu všeobecných dokumentací.
Realizaci obou těchto zásadních opatření je třeba
uskutečňovat současně na vytipovaných středis-
cích geodézie.

Pro činnost dokumentací v tomto roce byly pod-
niky Geodézie vypracovány a projednány s přísluš-
nými KGKS projekty prací. Pro vzorové všeobecné
dokumentace byl ČÚGK vydán jednotný projekt,
podle něhož mají být ve vytipovaných VD prá-
ce zajišťovány a sledovány [18]. Zkušenosti s čin-
ností vzorových VD budou hodnoceny a p,ředpoklá-
dá se budování obdobných soustředěných útvarů
dokumentace postupně i na dalších střediscích geo-
dézie. Některé podniky Geodézie již v letošním
roce přikročily iniciativně k vytvoření dokumentač-
ních útvarů splňujících nové požadavky i na dal-
ších střediscích geodézie, jako např. v Jihočeském
kraji kromě SG v Českých Budějovicích, probíhá
realizace nového uspořádání střediska geodézie
včetně vybudování útvaru dokumentace na SG pro
okres Písek a na SG pro okres Tábor.
Současně s těmito operativními opatřeními s cí-

lem přizpůsobit organizaci SG dnešním potřebám
a vytvořit v okresech dokumentační útvary, které
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budou schopny zajišťovat důsledky inovací v geo-
dézii a kartografii byl do plánu rozvoje vědy a
techniky (RVT) na rok 1974 zařazen výzkumný
úkol Č. 4.11 s názvem "Výzkum systému dokumen-
tace výsledků geodetických prací přizpůsobený no-
vým automatizačním možnostem a nové reprogra-
fické technice" [19, 20]. Od výzkumu se očekávají
po dokonalé analýze dosavadní dokumentace v re-
sortu ČÚGK a jejího vztahu k ISGK a po zjištění
nedostatků a nutných změn s ohledem na nové po-
jetí funkce dokumentace, návrhy zejména v oblasti:

organizace dokumentačních útvarů s přihlédnu-
tím k účelnosti přesunu těžiště dokumentací na
dokumentace všeobecné,

optimální vybavenosti dokumentačních útvarů
moderní reprografickou, zakládací a vyhledá-
vací technikou,

zpracování dokumentačních přehledů, které
jsou nezbytné pro rychlé vyhledávání a zaklá-
dání operátů.

Dále se očekává, že výzkum pomůže k vypraco-
vání systémového řešení problematiky dokumenta-
cí, kam bude nutné zahrnout i dosud vyřešené dílčí
části dokumentace, nap,ř. při využití mikrofilmově
techniky, vypracovávání dokumentačních materiá-
lů a jejich ukládání a využívání při číselné údržbě
map (DTHM, DFÚO), s tím výhledem, že v budouc-
nosti bude možno nákladné mapovací práce při ob-
nově map omezit nebo dokonce úplně odstranit
tvorbu mapy z dokumentovaných materiálů.
Společně vytipovaným cílem výzkumného úkolu

je, po zhodnocení Prozatímního návodu a dokumen-
tačního řádu [3], navrhnout nový dokumentační
a pracovní řád, popř. technologie, které by činnost
dokumentací usměrňovaly tak, aby vyhovovala dříc
ve uvedeným požadavkům a perspektivním potře-
bám ISGK.
Některé dílčí problémy v oblasti dokumentací

nevyžadující hlubšího zkoumání, budou operativ-
ně řešeny na poradách vedoucích technických do-
kumentací. Vedoucí krajských technických doku-
mentací jsou pověřeni metodickým řízením vše-
obecných dokumentací a měli by přijatá opatření
zajišťovat v rámci kraje v dokumentacích na SG,
a to jak na samostatných poradách vedoucích vše-
obecných dokumentací, tak i na vybraných pora-
dách vedoucích středisek geodézie. Dosud přijatá
opatření jsou zakotvena v [19J. Bude ovšem třeba
nadále se zabývat otázkou organizačního začlenění
krajské technické dokumentace v rámci podniku
Geodézie a vytvářet tak předpoklady pro zkvalit-
nění metodického řízení dokumentací v okresech.

4. Organizace všeobecné dokumentace na středis-
ku geodézie

V předcházejících kapitolách bylo řečeno, že
útvary dokumentace na SG mají zajišťovat ne-
jen vlastní dokumentační práce, které ukládá dneš-
ní Dokumentační řád [3], ale v novém pojetí má
dokumentace na středisku geodézie svou činností,
po zhodnocení všech získaných informací, usměr-
ňovat práce celého SG. Vytváření takového útvaru
nelze provádět zcela odděleně při zachování celko-
vé dosavadní organizační struktury střediska geo-
dézie.
Důsledky mechanizace a automatizace geodetic-

kých a kartografických prací ovlivňují vešk~ou
činnost střediska geodézie, činnost všech pracov-
níků a kladou velké nároky na osvojení řady spe-
cifických znalostí bezpodmínečně nutných k plné-
mu zavedení a využití nové techniky. Výhledově se
jeví neúnosné, aby nové profese zvládl každý ve-
doucí rajónu a dále dnešní organizační struktura
většiny SG nedává dobré předpoklady k jednot-
nému provádění prací v území celého okresu. Uka-
zuje se však nebezpečí, že zaostáváním v orga-
nizačním zabezpeční by mohlo dojít k ohrožení
zavádění a zejména využívání nové techniky. Ja-
ko markantní příklad je možno uvést dosavadní
způsob uložf:;ní a využívání výstupních údajů při
automatizaci výpočetních a zobrazovacích prací
a způsob zakládání sítí a určování PBPP.

Zejména však sběr informací o realizovaných a
zamýšlených změnách v území okresu o změnách
předmětů měření, uživatelských a vlastnických
vztahů a o všech změnách údajů, které jsou před-
mětem údržby evidence nemovitostí, jejich vyhod-
nocení, uchovávání a zajištění možnosti jejich
operativního využívání nutně ovlivní vybavení a
postavení dokumentace na SG.

Z dosavadních poznatků s přihlédnutím k účel-
nosti a racionálnímu provádění prací se jeví u sou-
středěných středisek geodézie s větším počtem pra-
covníků (nad 50 ITP), kde je možno plně uplatnit
specializaci prací, jako jedno z výhodných organi-
začních uspořádání podle schématu 1.

Vedoucímu SG je umožněna zejména poli-
tická činnost, která by se mimo jiné projevovala
v úzké součinnosti s okresními orgány a organi-
zacemi v okrese s patřičným uplatňováním politic-
kých hledisek v otázkách půdního fondu, jeho
ochrany a využití. Přitom je třeba klást důraz na
využívání operátů EN a na nutnost, aby v cyklu
údržby byly plněny povinnosti stanovené záko-
nem. Na aktivitě vedoucího SG závisí v tomto smě-
ru i úroveň a kvalita EN, protože p'ropagací prací
střediska geodézie a vzbuzením zájmu o činnosti
SG se dostaví i zlepšení spolupráce s národními
výbory a zemědělskými závody a měla by se zlep-
šit i oznamovací [ohlašovací) povinnost. Úzkým
stykem s orgány a organizacemi v okrese by měl
vedoucí střediska geodézie zajistit i předávání
informací středisku geodézie o zamýšlených a rea-
lizovaných změnách, které jsou předmětem údržby
evidence nemovitostí včetně správních rozhodnUtí,
územních a zastavovacích plánů, projektů, realizač-
ní dokumentace apod. Zásady vytvoření systému
racionálního sběru informací o realizovaných a
zamýšlených změnách jsou obsaženy v závěrech
ze semináře [17J.
Současně je vedoucímu ,SG vytvořen větší

prostor pro konkrétní kádrovou a personální práci.

Ekonom SG by měl zastávat zejména zpracová-
vání výkaznictví a fakturacl prací, popř. korespon-
denci střediska geodézie.

Útvar dokumentace ft přípravy výroby Je třeba
postupně vybavit v optimálních podmínkách čtyř-
mi až pěti pracovníky, jak bylo uvedeno v předchá-
zející kapitole. Sloučením skupiny EN (právních
vztahfi) do tohoto útvaru se počet pracovníkfi roz-
šíří na osm až devět. Hlavní náplní je:
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yedoucí útvaru dokumentace a přípravy

výroby
(zást. vedoucího SG)

útvar dokumentace a přípravy výroby
min. 4-5 ITP (VD) +

3-4 ITP právní vztahy EN
- dokumentace výsledků g. prací vč.

informací veřejnosti, vedení sbírky před-
pisů, skladu přístrojové techniky a skla-
du tiskopisů

- racionální sběr informací o změnách,
jejich vyhodnocování, třídění a využí-
vání

- příjem objednávek, jejich kompletizace
- technická příprava zakázek (příprava

výroby)
- spolupráce při tvorbě bodových polí
- přejímka g. prací, jejich zhodnocení,

uložení a využití
- kopie, opisy, výpisy, identifikace
- reprografie a mikrofilm
- právní vztahy EN
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_~ měřický oddíl
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měřické práce v terénu,
(geometrické plány, spe-
ciální práce, projekty na
tvorbu bodových polí

I

I
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- vedení dokumentace výsledků geodetických
prací ve smyslu Dokumentačního řádu [3] včet-
ně podávání informací veřejnosti (vyřizování
stran ),

sběr informací o realizovaných a zamýšlených
změnách podle [17] včetně stavebních povole-
ní, kolaudací, právních listin, jejich třídění,
hodnocení a zajištění využití pro plánování, ří-
zení a přípravu výroby,

příjem objednávek, jejich kompletizace a pře-
dání měřickému oddílu (včetně technické pří-
pravy zakázek),

spolupráce s měřickýrri oddílem při tvorbě bo-
dových polí,

přejímka výsledků prací prováděných SG, jejich
zhodnocení, uložení a zajištění dalšího využití,
vyhotovování drobných prací (kopie, opisy, vý-
pisy, identifikace),

reprografie a mikrofilm, výhledově i pořizování
kopií z pozemkových map EN vedených na plas-
tických fólifch,

vedení sbírky předpisů, skladu přístrojové
techniky a skladu tiskopisů,

zakládá dní evidence právních vztahů podle
došlých listin a komplexní zakládání EN.

Náplní vedoucího útvaru dokumentace a přípra-
vy vtroby, který by měl být zároveň zástupcem ve-
doucího SG, je zejména:

usměrňování činnosti ostatních útvarů (oddílů)
SG,

odpovědnost za uložení a další využití doku-
mentačních materiálů při automatickém zpra-

cování číselně zaměřených změn (pásky, sezna-
my souřadnic apod.),

odpovědnost za shromažďování informací o rea-
lizovaných a zamýšlených změnách, prováděl1í
jejich hodnocení a zajišťování jejich operativ-
ního využití v rámci SG (usměrňování další čin-
nosti SG),
odpovědnost za dokumentaci podrobných bodo-
vých polí a její využívání,

zajišťování mikrofi1mování dokumentačních
elaborátorů a odpovědnost za využívání repro-
grafické techniky,
odpovědnost za provádění přípravy výroby pro
zakázky (kompletizaci zakázek),
sledování nových technologických postupů a
metod, prosazování jejich používání na SG a
usměrňování číselného způsobu zaměřování
změn,
odpovědnost za bezpečné uložení všech doku-
mentačních materiálů,

odpovědnost za zakládání evidence právních
vztahů podle došlých listin a komplexní zaklá-
dání EN.

Měřickt oddíl, podle potřeby rozdělený do mě-
řických čet, provádí pouze měřické práce, ze-
jména zaměřování geometrických plánů a ostat-
ních geodetických prací včetně některých speciál-
ních měření. Vedoucí měřického oddílu, vyso-
koškolák, kromě vlastního řízení oddílu za-
bezpečuje zpracování projektů pro tvorbu bo-
dových polí, odpovídá za používání nových tech-
nologií a číselné zaměřování změn, odpovídá za
jednotné provádění prací v oddíle, tedy v celém
území okresu.
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I vedoucí SG

fVl -I
~

ekonom
řidičiPOP

fVl
oddíl měřický
min. 8ITP

geometrické plány, spe·
ciální práce

(polní a konstrukční prá-
ce)

vedoucí útvaru dokumentace a přípravy
výroby

(zást. vedoucího SG)

útvar dokumentace a přípravy výroby
min. 4-5 ITP (VD) +

3-4 ITP právní vztahy EN
- dokumentace výsledků g. prací vč.

informací veřejnosti, vedení sbírky před.
pisů, skladu přístrojové techniky a skla·
du tiskopisů

- racionální sběr informací o změnách,
jejich vyhodnocování, třídění a využí.
vání

- příjem objednávek, jejich kompletizace
- technická příprava zakázek (příprava

výroby)
- spolupráce při tvorbě bodových polí
- přejímka g. prací, jejich zhodnocení,

uložení a využití
- kopie, opisy, výpisy, identifikace
- reprografie a mikrofilm
- právní vztahy EN

rVJ
I oddíl EN

min. 8ITP

údržba EN a příprava
dat pro Sapo

(polní a konstrukční prá-
ce)

I
! PD i

Oddíl konstrukční a pfípravy dat zpracová-
vá vstupní a výstupní údaje, tj. zejména:
- vlastní údržbu EN,

zpracování geometrických plánů,
sumarizace,
přípravu dat pro Sapo,
provádění analýzy chyb a určování způsobu je-
jich oprav,
převod dokončených lokalit THM do EN,
přípravu obnovy map, převod pozemkových map
EN na plastické fólie a jejich další údržbu
apod.
U soustředěných středisek geodézie s průměr-

ným počtem ITP se ukazuje jako optimální řešení
organizační struktury podle schématu 2, uspořá-
dání SG s menším počtem ITP vyplývá ze schéma-
tu 3. Náplně prací v obou případech jsou stejné
jak byly uvedeny v organizačním uspořádání podle
schématu I, s tím rozdílem, že oddíly zabezpečují
polní i konstrukční práce a ke specializaci prací
dochází až v rámci oddílu.
Uvedené organizační struktury předpokládají

soustředěné SG do jednoho místa (sídla ONV).
Roztříštěná střediska geodézie s detašovanými pra-
covišti bude třeba postupně soustřeďovat. Kde za-
tím k této realizaci nelze ihned z různých příčin
přistoupit, je třeba v nejbližším období vyřešit sou-
středění títvaru dokumentace do sídla se tak, aby
veškerý operát byl na jednom místě a detašovaná
pracoviště postupně orientovat pouze jako polní
měřické skupiny (čety).
Otázkou organizace a řízení SG s ruznými speci-

fickými podmínkami v rámci Jihočeského kraje se
zabývá práce [21], obdobně i další práce [22].

-~...-

II PD ,

Považuji za vhodné upozornit ještě na jeden dů-
ležitý moment. Z koncepcí podniků a KGKS kromě
jiného vyplývá, že zhruba asi během příštích dese-
ti let by všechna SG měla být umístěna v nové bu-
dově. Při zpracovávání projektů na stavbu budov
SG je třeba všechny uvedené úkoly SG a dokumen-
tace dokonale zvážit a již v projektech řešit opti-
mální umístění a vybavení jednotlivých organizač-
ních článku střediska geodézie tak, aby svým uspo-
řádáním odpovídaly jejich funkčnímu poslání.

V zásadě navržená organizační začlenění útvaru
dokumentace v rámci SG se jeví jako nejúčelnější.
Pro jednotlivá střediska geodézie by je však bylo·
třeba dále rozpracovat, popř. upravit podle speci-
fických podmínek a zasloužila by si hlubšího roz-
boru a zkoumání, popř. týmového zpracování.
Cílem pojednání je přiblížit si dnešní problema-

tiku dokumentací, zdůraznit jejich novou funkci,
která vyplývá ze zavádění nové techniky do prací
SG a pokusit se navrhnout optimální organizační
začlenění dokumentace v rámci nové organizační
struktury střediska geodézie. Jistě by věci prospě-
lo, kdyby zejména střediska geodézie, která orga-
nizují vzorové VD se aktivně zapojila do řešení
uvedeně problematiky a popř. seznámila se svými
zkušenostmi i širší odbornou veřejnost.
Nepřizpfisobíme-li dnešním potřebám i organi-

zační strukturu SG včetně vytvoření dokumen-
tačního útvaru s novým pojetím, mfižeme říci, že
jsme nezajistili podminky pro rozvoj racionalizace
práce na SG, pro zavedení automatizace a mecha-
nizace do geodézie a kartograf1e včetně podmínek
pro budouci Informační systém geodézie a karto-
graf1e.
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I
ekonom
řidiči
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I
vedoucí útvaru dokumentace a přípravy výroby

(zást. vedoucího SG)--------'-----
útvar dokumentace a přípravy výroby

min. 4-5 ITP (VD) +
3-4 ITP právní vztahy EN

- dokumentace výsledků g. prací vč. informací ve·
řejnosti, vedení sbírky předPIsů, skladu přístrojové
techniky a skladu tiskopisů

- racionální sběr informací o změnách, jejich vyhod.
nocování, třídění a využívání

- příjem objednávek, jejich kompletizace
- technická příprava zakázek (příprava výroby)
- spolupráce při tvorbě bodových polí
- přejímka g. prací. jejich zhodnocení, uložení a využití
- kopie, opisy, výpisy, identifikace
- reprografie a mikrofilm
- právní vztahy EN
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menta·čních prací. výnos CúGK Č. 6694/1973-2
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1850/1974-2
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[21] THEINER, P.: Organizace a řízení středisek geodé-
zie v Jihočeském kraji v podmínkách automaUzace.
Závěrečná práce I. běhu postgraduálního studia
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Do redakce d0310 16. 7. 1974

Lektoroval:
Ing. Zdeněk Hanuš,

Geodézie, n. p. v Praze
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INFORMACE Z ČÚGK A SÚGK

Oslavy 20. výročia vzniku rezortu
geodézie a kartografie

V rámci osláv 30. výrocla Slovenského národného po-
vstania a pri príležitosti 20. výročia sústredenia a zjed-
notenia štátnej civilnej zememeračskej služby a vytvore-
nia samostatného rezortu geodézie a kartografie uspo-
riadal Slovenský úrad geodézie a kartografie dňa 6.
septembra 1974 v Bratislave slávnostný celoslovenský
aktiv, ktorého hlavné body programu boli:

Prejav predsedu SÚGK Ing. O. Mi c h a I k u
Prejav vedúceho odboru pofnohospodárstva a výživy
ÚV KSS Ing. V. On d r e j o v i č a
Odovzdanie vyznamenaní a vyhlásenie spresnených
socialistických závazkov.

Aktiv sa konal v zname,ní ústredného hesla osláv "PI-
nením záverov XIV. zjazdu KSČ za ďalší rozvoj geodézie
a kartografie".

Aktivu sa zúčastnili vedúci pracovníci rezortu Sloven-
ského úradu geodézieo a kartografie, predsedovia ZO KSS,
ZV ROH a ZO SZM pri jednotlivých organizáciách, ďa-
lej najlepší pracovníci rezortu SÚGK za roky 1969 až
1973, ako aj vyznamenaní pracovníci, ktorým bolo na
aI{tíve oclovzdúné "Č e s t n é u z n a n i e z a z á s I u h y
o r o z VOj g e o d é z i e a k a r t o g r a f i e".

Ako hostia sa aktívu zúčastnili:

Jozef Gaj do š í k, podpredseda SNR,
Ing. Július Han u s, podpredseda vlády SSR,
Ing. Vincent On d r e j o v i č, vedúci odboru ÚV KSS,
Oto K not e k, vedúci ta;omník ObV KSS Bratislava I,

- Ing. František K o u b e k, predseda ČÚGK,
- Ing. Jaroslav K o u b a, námestník predsedu ČÚGK,

Plk. Ing. Vladimír Vah a I a, CSc., náčelník topogra-
fickej služby FMNO,
Ing. I:ubor U I e h I a, námestník riaditela Slovenské-
ho geologického úradu,
Ing. I:ubomír Fr i e d I, námestník predsedu Sloven-
ského banského úradu,

JUDr. Ervín Žemla.
Slovensky úrad geodézie a kartografie

Doc. Ing. Michal Dan i š, CSc., pmdekan Stavebnej
fakulty SVŠT a ďalší hostia z Kancelárie SNR, Úradu
vlády SSR, z FMNO, Ministe,rstva financií SSR, Mini-
sterstva výstavby a techniky SSR, Ministerstva práce
a sociálnych vecí SSR, SVŠT, Národného výboru hlav-
ného mesta SSR Bratislavy, SAV.

Aktív otvori! a viedol Ing. Pavol H a z li c h a. vedl1ci
ekonomického odboru a predsooa ZO KSS pri SÚGK, kto-
rý zdoraznil, že oslavy 20. výročia vzniku rezortu sú sú-
časťou osláv 30. výročia SNP.

Slávnostný prejav predniesol Ing. Ondrej Mi c h a I k o,
predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie, kto-
rý vo svojom referáte poukázal najma na historický vý-
znam SNP a na napfňanie jeho revolučného odkazu
v nadvaznosti na plnenie záverov XIV. zjazdu KSČ v pod-
mienkach rezortu. V d'alše'j časti svojho refe,rátu vy-
zdvihol význam rozhodnutia straníckych a vládnych ore
gánov o sústredení a zjednotení štátnej civilnej zeme-
račskej služby a vytvorenie samostatného rezoTtu geodé-
zie a kartografie ako aktu, ktorým bol vytvorený kvali·
tativne nový základ rozvoja geodézie a kartografic
v ČSSR. Ing. Mi c h a I k o charakterizoval ~plynulých 20
rokov ako obdobie dynamického rozvoja rezortu geodé-
zie a karto,grafie, ktorý zabezpečil všetky hlavné úlohy,
kto;'é od neho boli požadované pre rozvoj národného
hospodárstva.

Súčasne rozviedol vývoj organizačnej štruktúry za
roky 1954-1974, zhodnotil do~era 'ší vývoj, úspechy, sú-
časný stav, ale najma ďalšie úlohy rezortu geodézie a
kartografie na SI·ovensku. Oboznámil prítomných s ob·
sahom, významom a prínosom geodetickej a kartogra-
Hckej služby pre investičnú výstavbu, pre rozvoj por-
nohospodárstva, pre oblasť školstva a kultúry, ako aj
pre ďalšie odvetvia národného hospodárstva a pre ve·
rejnosť. Podrobne sa zaoberal hlavnými úlohami, ktoré
rezort plní v súčasnosti a ktoré ho čakajú v ďalších
paťročniciach, ako i o cestách ich zabezpečovania a
praktickej realizácie. V tej súvislosti zd6razni!, že je to
najma rozvoj pracovnej iniciativy a závazkovéh·o hnutia,
politická angažovanosť, ako i rozvo-j vedy a techniky,
ktoré sú najvačším impulzom plnenia náročných 111oh.

Ing. V. On d r e j o v i Č, vedúci odboru ÚV KSS, vo
svojo-m referáte po-ukázal na vefkú aktivitu a angažo-
vanosť straníkov i nestraníkov rezortu za politiku KSČ,
za plnenie záverov XIV. z;azdu KSČ v podmie'nkach re-
zortu a súčasne pod'akoval za dobrézabezpečovanie a
plnenie úloh v odbore geodézie a kartografle pre roz-
voj národného hospodárstva.

Nasledovalo vyhlásenie vyznamenaných pracovníko-v a
odovzdávanie dip,lomu "Č es t n é u z n a n i e z a z á-
sl u h y o r o z voj g e od é z i e a k a r t o g r a f i e".
Diplomy 58 vyznamenaným pracovníkom odovzdali
predseda SÚGK Ing. O. M i c h a II! o a predsedníčka SV
OZ dr. M. L u d r o v s k á.

"Cestné uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie a karto-
grafie" dostali:

1. Ing. Ondrej M i c h a I k o, predseda Slovenského úra-
du geodézie a kartografie,

2. Ing. František Ko u b e k, predseda Českého úradu
geodetického a kartografického,
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3. Ing. Jaroslav K o u b a, námestník predsedu Ceského
llradu geodetického a kartografického,

4. plukovník Ing. Vladimír V a lb. a 1a, CSc., náčelník to-
pograf1ckej služby Federálneho ministerstva národ-
nej obrany,

5. podplukovník Ing. Vladislav O 1i v a, náčelník Vojen-
ského kartografického ústavu v Harmanci,

6. Ing. ondrej P a s t v a, podpredseda Slovenského zva-
zu bytových družstiev,

7. doe. Ing. Michal Dan i š, CSc., prodekán Stavebnej
fakulty a vedúci Katedry mapovania a pozemkových
úprav Slovenskej vysokej školy technickej,

8. Prof. Ing. Anton S uch á ne k, CSc., vedúci Katedry
geodetických základov Stavebnej fakulty Slovenskej
vysokej školy technickej,

9. Ing. Karol J u r Ci a, z Katedry geodetických zákla-
dav Stavebnej fakulty SIovenskej vysokej školy tech-
nickej,

10. RNDr. Ing. I:uibomír K u b á č e k, CSc., pracovník
Ústavu te6rie merania Slovenskej akadérnie vied,.

11. dr. Ing. Anton Dan i e 1, profesor Strednej prlemy-
selnej školy stavebnej v Bratislave,

12. Ing. Daniel Len k o, námestník predsedu Slovenské-
ho úradu geod-ézie a kartografie,

13. Ing. Paval Ha z uch a, veddci ekonomického odboru
SOGK,

14. Ing. Metod V r z g u I a, ved1.ci koordinačného a
správneho odboru SOGK,

15. Ladislav E h n, vedúcI odborný referent-špeciaUsta
SOGK,

16. Ing. Jozef Far k a š o v s k ý, riaditeI n. p. Geode-
tický ústav, Bratislava,

17. Ing. Stefan F e k i a č, riaditeI n. p. Geodézia, Brati-
slava,

lB. Ing. Pavol K m e t k o, riaditel n. p. Slovenská kar-
tografia, Bratislava,

19, Ing. Vladimír Per dek, riaditel Krajskej správy
geodézie a kartografie v Banskej Bystrici,

20. Ing. Rudolf S a n d r i k, riaditeI n. p. Geodézia, Zi-
Una,

21. Ing. Ján K o c i á n, pracovník Výskumného ústavu
- geodézie a kartografie v Bratislave - in memoriam,

22. Ing. Ján Val o v i č, pracovník Výskumného ústavu
geodézie a kartografie v Bratislave,

23. Ing. Michal Ma r t i n o v i Č, vedúci prevádzky trian-
gulácie n. p. Geodetický ústav, Bratislava,

24. Ing. Eugen Uhl i a r i k, prevádzkový lnžinier n. p.
Geodetický ústav, Bratislava,

25. Ladislav P e t r týl, vedúei podnikavej údržby n. p.
Slovenská kartografia, Bratislava,

26. Mária P o lom o v á, vedúca kartografického oddielu
n. p. Slovenská kartografia, Bratislava,

27. Ivan Led n á r, prevádzkový inžinier n. p. Sloven-
ská kartografia, Bratislava, .

28. Jozef P o n e c, samostatný technický redaktor n. p.
Slovenská kartograf1a, Bratislava,

29. Michal Bel k o, vedúci oddielu evidencie nehnu teI-
ností v Nových Zámkoch, n. p. Geodézia, Bratislava,

30. Andrej Boj t in- K o v á Č, vedúci čaty oddielu evi-
dencie nehnutelností v Trenčíne, n. p. Geodézia, Bra-
tislava,

31. Ján Dz u r o v, vedúci oddielu odbytu n. p. Geodézia,
Bratislava,

32. Imrlch Hor vát h, vedl1ci čaty oddielu evidencie
nehnutelIiostí v Trnave, n. p. Geodézia, Bratislava,

33. Etela K o z I í k o v á, samostatný referent pre kádro-
vú a personálnu prácu n. p. Geodézia, Bratislava,

34. Alojz P o I á k, vedúci oddelenia kádrovej a perso-
nálnej práce n. p. Geodézia, Bratislava,

35. Mária R i e č a n s k á, samostatný technik-špecialis-
ta fotogrammeter n. p. Geodézia, Bratislava,

36. Ladislav Tká Č, vedúci oddelenia plánovania n. p.
Geodézia, Bratislava,

37. Ing. Ladislav Š i n k a, technický námestník riaditela
n. p. Geodézia, Bratislava,

38. Ing. Viktor W I ach o v s k ý, vedúci prevádzky evi-
dencie nehnutelností n. p. Geodézia, Bratislava,

39. Ing. Bernard K než o, vedúci ekonomického úseku
Správy geodézie a kartografie v Bratislave,

40. Ing. Stefan K uch á r, vedúci strediska geodézie
v Ziline, Krajská správa geodézie a kartografie v Ban-
skej Bystrici,

41. Ing. ondrej K a m o ď a, vedúci strediska geodézie
v Prešove, Krajská správa geodézie a kartografie
v Prešove,

42. Ing. Gejza Baj t o Š, vedúci oddelenia prípravy vý-
roby n. p. Geodézia, Zilina,

43. František Dub o v s k ý, samostatný technik-geodet
n. p. Geodézia, Zilina,

44. Ing. Jozef F a š i a n g, vedúci prevádzky inžinierskej
geodézie n. p. Geodézia, Zilina,

45. Ing. František K u mor, vedúci prevádzky mll\Pova-
nia, n. p. Geodézia, Žilina,

46. Albert P a u lov i Č, vedúci oddelenia kádrovej a
personálnej práce n. p. Geodézia, Zilina,

47. Ing. Ján Š k o d a, ekonomicko-obchodný námestník
riaditela n. p. Geodézia, ŽiIina,

48. Ing. Anton H a k e n, na dOchod ku, bývalý pracovník
n. p. Geodézia, Zilina,

49. Ing. Ján N o v o t n ý, technik-geodet n. p. Geodézia,
Z1lina,

50. Ing. Grigorij A na n s k ý, na dOchodku, bývalý pra-
covník n. p. Geodézia, Prešov,

51. Eugen C i n a, vedl1ci raj6nu evidencie nehnutelnos-
tí v Košiciach, n. p. Geodézia, Prešov,

52. Ing. Peter Jan č o k, vedúci prevádzky evidencie
nehnutelností n. p. Geodézia, Prešov,

53. Vladimír Moc h n a y, vedúci raj6nu evidencie ne-
hnutelností v Prešove, n. p. Geodézia, Prešov,

54. Štefan Mu rán s k y, vedúci rajónu evidencie ne-
hnutelností v Levoči, n. p. Geodézia, Prešov,

55. I:udovít P e t ruš k a, referent útvaru ochrany zdra-
via a bezpečnosti pri práci n. p. Geodézia, Prešov,

56. Anna P f i s t e r o v á, samostatná dokumentaristka
n. p. Geodézia, Prešov,

57. Michal S i j k a, technik oddielu evidencie nehnu tel-
ností v Trebišove, n. p. Geodézia, Prešov,

58. I:udovít V á c I a v í k, samostatný dokumentátor n. p.
Geodézia, Prešov.

V mene vyznamenaných pracovník ov rezortu prednie-
sol J. D z u r o v, predseda ZV ROH pri n. p. Geodézia,
Bratislava, spresnený celorezortný socialistický závll.zok
na počest 30. výročia SNP, 30. výročia oslobodenia Ces-
koslovenska Sovietskou armádou a 20. výročia vzniku
rezortu geodézie a kartografie. Spresnený závll.zok pred-
stavuje hodnotu 2166 531 Kčs, čím sa celková hodno-
ta celorezortných socialistických záv1i.zkov zvýšila zo
6173592 Kčs na 8340123 Kčs.

Potom nasledovali príhovory a pozdravy dr. M. L u d-
r o v s k e j, predsedníčky SVOZ, Jozefa G a j d o š ík a,
podpredsedu SNR, Ing. Júliusa Han u s a, podpredsedu
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vlády SSR, Ing. F. K o u b e k a, predsedu ČÚGK, plk.
Ing. V. Vah a I u, CSc., náčelníka topografickej služby
FMNO, a doc. Ing. M.D a n i š a, prodekana Stavebnej
fakulty SVŠT. Títo vo svojich príhovoroch oceenili vý-
znam prác rezortu geodézie a kartografie pre rozvoj ná-
rodného hospodárstva a poukázali na úspechy, ktoré
geodézia a kartografia na Slovensku za posledných
20 rokov dosiahla.
Aktív prebiehal v slávnostnom rámci, mal délstojný

priebeh a v účastníkoch zanechal hlboký dojem.
Súčasťou os láv 20. výročia vzniku rezortu bolo i ko-

nanie výstavy " 2O r o k o v rez o rtu g e o d é z i e

a k a r t o g r a f i e ", ktorú uporiadal Slovenský úrad
geodézie a kartografie v spolupráci s rezortnými orga-
nizáciami v dňoch 3.-6. septembra 1974 v Bratlslave,
v miestnostiach n. p. Geodézia, Bratislava.
Na oslavy nadvlízovali aj I. celoslovenské br a n n o -

- š por t o v é hry pracovník ov rezortu geodézie a kar-
tografie, ktoré prebiehali v dňoch 6. a 7. septembra 1974
v Bratislave na športovom areáli vysokoškolského inter-
nátu Mladá garda za účasti 325 pretekárov. Branno-
-športové hry pri velmi dobrej organizácii mali zaujímavý
priebeh a vysokú branno-športovú úroveň, o čom v GaKO
prinášame samostatný príspevok.

Vyhodnocení nejlep~ích pracovníků
resortu ČÚGK

V pondělí dne 21. října 1974 se konala v Ústředním
klubu školství a kultury v Praze slavnostní konference
u příležitosti předání 2 čestných názvů "Priikopník so-
cialistické práce" a 45 resortních vyznamenání "Nej-
lepší pracovník" v jubilejním roce 20. výročí založení
resortu geodézie a kartografie. Konference se zúčast-
nili předseda Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického soudruh ing. František Koubek, předseda čes-
kého výboru Odborového svazu pracovníků státních or-
gánťi, peněžnictví a zahraničního obchodu soudruh
Miroslav Vacík, náměstek předsedy Českého úřadu geo-
detického a kartografického soudruh ing. Jaroslav Kou-
ba a soudruh ing. Stanislav Líbal, předseda oborové
komise geodézie a kartografie při ČVOS. Slavnostní
konferenci byli dále přítomni soudruzi Václav Kopec-
ký, vedoucí oddělení ČVOS, a jako hosté ing. Rudolf
Pešta z Úřadu vlády ČSR a JUDr. Václav Kvídera z mi-
nisterstva financí ČSR.
Po uvítání přítomných soudruhem ing. Jaroslavem

Koubou a zahájení slavnostní konference, soudruh ing.
František Koubek v úvodním projevu poděkoval a blaho-
přál jménem resortu geodézie a kartografie za vysoké
ocenění práce všem vyznamenaným pracovníkům, ze-
jména nositelům titulů "Prťikopník socialistické práce",
za jejich přínos při zavádění nových pokrokových metod
práce v oboru geodézie a kartografie a ostatním s tím,
že je nutno, aby své dlouholeté zkušenosti a poznatky
předávali dalším spolupracovníkťim pro plnění nároč-
ných úkolů a soustavný rozvoj odvětví geodézie a kar-
tografie. Soudruh Miroslav Vacík poděkoval a blahopřál
vyznamenaným jménem odborového svazu, zvláště za
udělení čestného názvu "Prťikopník socialistické práce"
dvěma pracovníkům resortu, poněvadž dosud v rámci
odborového svazu tento čestný název obdrželi jen 3 pra-
covníci. Závěrem vyjádřil přesvědčení, že všichni vy-
znamenaní budou včele závazkového hnutí na počest
30. výročí osvobození Československa Sovětskou armá-
dou. K blahopřání a poděkování se připojil ing. Stani-
slav Líbal s tím, aby jejich vzoru a příkladu následo-
valo co nejvíce dalších pracovníkťi resortu, a popřál
všem hodně zdraví a síly do příští úspěšné práce.
Za vyznamenané pracovníky promluvil soudruh ing.

Josef Prokeš, který jménem všech poděkoval za vysoké
uznání, kterého se Jim v roce 20. výročí založení re-
sortu geodézie a kartografie dostalo s tím, že své zku-
šenosti a poznatky budou předávat všem ostatním pra-
covníkťim, zejména mladým, aby resort geodézie a kar-
tografie dociloval dalších úspěchťi pro rozvoj naší so-
cialistické vlasti.

Tato vysoká ocenění za angaiovaný politický postoj,
za obětavou a příkladnou práci, za zavádění mechani-
zace a automatizace geodetických a kartografických
prací, za úspěšné plnění úkolů resortu, za rozvoj a rea-
lizaci úkolťi komplexní socialistické racionalizace, vědy

Jaroslav tllka,
Český úl'ad geodetický a kartografický

a nové techniky, za aktivní působení v rámci závazko-
vého hnutí, brigád socialistické práce, socialistického
soutěžení i osobní příklad 'k práci i k naší socialistické
společnosti obdrželi:

Čestný název "Průkopník socialistické práce":

Ing. Josef Pro k e š - vedoucí střediska mapování Geo~
dézie, n. p., České Budějovice

Ing. Miroslav P o I á č e k ~ vedoucí měřického oddUu
Geodézie, n. p., Brno.

Z Českého úřadu geodetického
a kartografického:

Ing. Karel Č í P a - vedoucí oddělení evidence nemb"
vitostí

Věra K a I i n o v á - referentka technického odboru.

Z V Ý z k u m n é h o ú s ta v u g e ode t i c k é ho,
topografického a kartografického,
Praha:

Ing. Bohumil S o k o I í k, CSc. - vědecký pracovník.

Z Kartografie, n. p., Praha:

Antonín C h mel í k - knihař
Vojtěška R a m p a s o v á - samostatná referentka plá-
nování

Jana S o u k u P o v á - kartolitografka
Jan Š a b o u k - vedoucí oddělení technické kontroly
Vladim.ír Z h o u f - kartograf.

Z Geodetického ústavu, n. p., Praha:

Ing. František B e n e š - vedoucí oddílu nivelace
Otto C i h I a - vedoucí střediska
Eva Far s k á - vedoucí oddělení výpočetního střediska
Ing. Vilém J e š u t a - vedoucí oddílu triangulace
Karel V á g n e r - samostatný referent normotvorné
a projektové činnosti.

Z Geodézie, n. p., Praha:

Ing. Ivan B a I a t a - technik, SG Benešov
Marta Brt v o v á - vedoucí fotogrammetrické čety
Miluše Č á s t k o v á - dělnice v reprodukci
Rostislav G r y c h n í k - technik, SG Mělník
Bohumil Mat o u še k - vedoucí oddílu střediska THM.
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Z Geodézie, n. p., Ceské Budějovice:
Ing. Zdeněk And r e a s - vedoucí střediska speciálních

prací
Ing. Pavel T h e in e r - provozní inženýr
Ladislav U r b a n - vedoucí skupiny evidence nemovi-

tostí, SG Jindř:ichův Hradec
Eva Vol dán o v á - technička-kartografka.

Z Geodézie, n. p., Plzeň:

Ing. Václav Mat h a u s e r - vedoucí technické kon-
troly

Ing. Roman Roh r ba c her - vedouct SG Klatovy.

Z Geodézie, n. p., Liberec:

Ing. Jiří Dun d a - ředitel podniku
Josefa K u b áč k o v á - sekretářka ředitele
Ing. Jan P e t r á ň - samostatný inženýr-specialista fo-

togrammetr
Maruška Š e n k o v á - samo techn.-special., SG Jablo-

nec nad Nisou
Josef Š o r f a - vedoucí referent kádrové a personální

práce
Jiří Víš e k - vedoucí oddílu, SG Děčín
Ing. Jitka Vít k o v á - samostatný inženýr geodet-spe-

ciali:sta, SG Litoměřice.

Z Geodézie, n. p., Pardubice:

Josef D vol' á k - samostatný technik

Jiří H I a v á č e k - samostatný referent ZÚ-ZO

Ing. Miroslav P a zde r s k Ý - vedoucí SG Havlíčkův
Brod

Dagmar R i c h t e r o v á - technička-dispečerka hospo-
dářského střediska.

Z Geodézie, n. p., Brno:
Ing. Stanislav Jar o š - ředitel podniku

Ing. Josef M ach - vedoucI SG Brno-město
Ing. Jaroslav O n d r ů šek - vedoucí měřické čety
Jarmila P a v I í č k o v á - technička, SG Znojmo
Ing. Miroslav R e i c h s t H t e r - vedoucí SG HodonIn
Filomena Rez k o v á - dělnice v reprodukcI.

Z Krajské geodetické a kartografické
správy pro kraj Severomoravský
v Opavě:

Ing. Zdeněk H a š a - i'editel.

Z Geodézie, n. p., Opava:
Ing. Vlastimil K a r I í k - vedoucí oddílu
Božena L e x o v á - dělnice v reprodukci

Ing. Jiřt R o z k o š n Ý - vedoucí SG Ostrava.

Všem pracovníkům blahopřejeme k vysokému ocenění
a uznání jejich práce a přejeme hodně úspěchů v další
činnosti i zdraví a spokojenosti v osobním životě.

Vědecká konference k 20. výročí
založení VÚGTK

Ve dnech 8.-11. října 1974 oslavil Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický v Praze
(VÚGTK) 20. výročí svého založení uspořádáním Vě-
decké konference, která se konala v hotelu Interconti-
nental za l1častl 176 domácích a 21 zahraničních l1čast-
níků.

Konference neměla pouze oslavný ráz, ale stala se
širokou platformou pro nástup k real1zaci úkolů, vy-
plývajícIch pro obor geodézie a kartografie ze závěrů
květnového zasedání ÚV KSC k otázkám vědeckotech-
nického rozvoje československého národního hospodář-
stvI. To potvrdila i přítomnost vedoucích představiteHi
Ceského úřadu geodetického a kartografického (CÚGK]
a jeho orgánů a organizací, představitelů orgánů a or-
ganizací Slovenského úřadu geodézie a kartografie
(SÚGK), zástupců vysokých škol, národní obrany a řady
dalších organizacI a vědeckých institucI. Politickohos-
podářský význam čtyřdenního jednánI byl zdůrazněn
i účastí zástupce Obvodního výboru KSC v Praze 5. Me-
zinárodní rámec konference vytvořily delegace sester-
ských vědeckovýzkumných institucí ze SSSR, PLR, MLR,
NDR a BLR.

Konference sledovala úkol zabezpečení co nejkom-
plexnějšího informování nejen geodetů a kartografů
v CSSR a částečně i v zahraničI, ale též široké česko-
slovenské veřejnosti o náplni a výsledcích činnosti
VÚGTK. Do oblasti široké veřejnosti byla orientována
tematická náplň tiskové konference ke 20. výročí zalo-
žení VtÚGTK,která pod vedením CÚTI a CÚGK proběhla
dne 7. října 1974. Zl1častnilo se jí 15 zástupců různých

deníků, týdenIků a čs. rozhlasu, kteří obdrželi popu-
lárnI pojednánI o činnosti ústavu a jeho pracovnIch vý-
hledech. V bohaté diskusi nad tímto materiálem byly
vedoucImi pracovnIky ústavu zodpovězeny mnohé dota-
zy noV'inářů a ředitel ústavu poskytl rovněž interview
rozhlasu. Tento rozhovor také téhož dne odezněl ve ve-
černích rozhlasových novinách a v následujících dnech
byly v pěti denících uveřejněny v podstatě zasvěcené
informace o našem ústavu (Rudé právo, Práce, Mladá
fronta, Svobodné slovo, Večerní Praha). Další odezvy
lze ještě očekávat v současné době v některých týde-
nících. Tato akce měla nesporně kladný dopad na obec-
nou informovanost o existenci ústavu a výsledcích jeho
činnosti a byla důstojným úvodem k vlastní vědecké
konferenci.

Slavnostní část konference zahájil předseda COGK
Ing. František Koubek, který ve svém projevu zdůraznil
v duchu květnových stranických dokumentů význam vě-
deckotechnického rozvoje pro další zvyšování efektiv-
nosti a technické úrovně československé geodézíe a kar-
tografie. V hlavním projevu i'editele ústavu Ing. Boři-
voje Delonga, CSc., byly zhodnoceny výsledky dosažené
ústavem za uplynulých 20 let a vytyi:eny perspektivní
úkoly pro příští obdobI. V další přednášce hovořil pro-
děkan směru geodézie a kartografie stavební fakulty
CVUT v Praze prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc.,
o spolupráci své fakulty a VÚGTK a zhodnotll její pří-
nos pro vědeckotechnický rozvoj v geodézi akartogra-
fii. S pozdravnými projevy. vystoupili pak na konferenci
představitelé spolupracujících vědeckovýzkumných pra-
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covišť v CSSR, a to ředitel Výzkumného ústavu geodézie
a kartografie v Bratislavě Ing. Ján Kukuča, CSc., náčel-
ník Výzkumného střediska 090 v Praze plk. Ing. Zdeněk
Karas a ředitel Geofyzikálního ústavu CSAV v Praze
člen-korespondent CSAV Ing. Václav Bucha, DrSc. Kon-
ferenci dále pozdravila instruktorka OV KSC v Praze 5
Jiřina Golíková, která podtrhla význam konkrétního roz-
pracování a dlisledné realizace květnové rezoluce ÚV
KSC pro vědeckotechnický rozvoj.
Pozdravné projevy představitel li vědeckovýzkumných

pracoVišť geodetických služeb socialistických zemí byly
zařazeny do programu v prliběhu jednání konference
a informovaly její účastníky o hlavních úkolech sester-
ských výzkumných ústavli zemí RVHP a o jejich spolu-
práci s VÚGTK. Z uvedených představitelli na konfe-
renci vystoupil náměstek ředitele Ústředního vědecko-
výzkumného ústavu geodézie, fptogrammetrie a karto-
grafle v Moskvě Ing. S. P.· Sokin, CSc., ředitel Institutu
geodéze a kartografie ve Varšavě doc. Ing. Dr. B. Ney,
náměst.ek ředitele pro výzkum Geodetického ústavu
v Budapešti Ing. Dr. T. Lukács, CSc., ředitel Výzkum-
ného střediska Kombinátu geodézie a kartografie v Lip-
sku Ing. Dr. W. Kluge a ředitel Vědeckovýzkumnéh:>
ústavu geodézie a kartografie v Sofii doc. Ing. K. Velev,
CSc. V prliběhu jednání pozdravil konferenci ze zahra-
ničních účastníkli ještě zástupce Hornicko-hutnické aka-
demie v Krakově Ing. Dr. W. Mierzwa a z domácích
účastníkli představitel Slovenské vysoké školy technic-
ké v Bratislavě prof. Ing. O. Michalčák, CSc. U příle-
žitosti konference předaly zahraniční delegace do ru-
kou ředitele VÚGTK pozdravné adresy k 20. výročí za-
ložení ústavu a četné upomínkové dáry.
Tematická náplň vědecké konference byla zaměřel1ll

do řad odborné veřejnosti a měla za úkol podat jednak
souhrnný obraz o dosavadním vývoji ústavu a o úspě-
ších, kterých dosáhl na jednotlivých úsecích své vě-
deckovýzkumné činnosti, jednak též o jeho perspektiv-
ních záměrech. Jednání konference bylo rozděleno na
úsek teoretické geodézie a geodetické astronomie, úsek
mapování a fotogrammetrie, 'Úsek inženýrské geodézie,
'Úsek evidence nemovitostí, 'Úsek výpočetní techniky
a informačního systému, úsek kartografie a 'Úsek eko-
nomiky. Současně bylo úkolem konference prezentovat
takové konkrétní výsledky činnosti těchto 'Úsekli, jež
by přesvědčivě vypovídaly o úrovni našeho výzkumu
a o 'jeho sepětí s konkrétními problémy odvětví geodé-
zie a kartografie i celé společnosti. V s-ouladu s tímto
záměrem všichni 'Účastníci konference obdrželi sborník
referátli, které za jednotlivé vědeckovýzkumné l1seky
poskytly' detailní přehled o příslušných odborných pro-
blémech, jež byly v uplynulých 20 letech nebo se v bu-
doucnu stanou stěžejním předmětem našeho výzkumu.
Hlavní programovou plochu konference vyplnily odborné
přednášky pracovníků ústavu, které byly vybrány tak,
aby jejich tématika dokumentovala určité vyústění nebo
vyvrcholení vfceleté činnosti našeho 'Ústavu na přísJuš-
ném úseku. Texty těchto přednášek byly účastníklim
konference k dispozici ve Sbormících výzkumných prací
VÚGTK. Byly prosloveny tyto odborné přednášky:
- Ing. G, Karský, CSc.: O připojení družicové stanice

ke geocentrickému souřadnicovému s-ystému
- Ing. P. Vyskočil, CSc.: Problematika využ1tf geodetic-

ky určených recentních pohybti zemsiké kdry v pro-
storu

- Prof. G. Meščerjakov - Ing. J. Dejneka (SSSR): Po-
už1tr Stokesových konstant při vytváření globálních
mechanických modeld Země
Ing. V. PichHk, CSc.: K přesnosti a ke kontrole foto-
grammetricky vyhodnoceného polohopisu a výškopisu
ve velkých a středních měřítkách

- Ing. Dr. W. Kluge (NDR): Práce Výzkumného stře-
diska Kombinátu geodézie a kartografie v NDR

- Ing. M. Herda, CSc.: Plánování přesnosti kontrolních
měření stavebních konstrukcí

- Ing. Z. Souček: Zhodnocení tvorby mapy velkého mě-
řítka z výsledkd číselné lídržby a dřívějších měření

- Ing. F. Charamza, CSc.: K interpolaci kubickými
spline funkcemi při velkém počtu stykových bodd

- Ing. Franke (NDR): VývoJ banky dat geodetic'kých
sítI

- Ing. K. Maxmilián: Nové obsahové prvky v automati-
zované evidenci nemovitostí

- Ing. J. Neumann, CSc.: Poslání stochastických modeld
v racionalizaci generalizace hypsometrického obrazu
erosního reliéfu

- Ing. V. Mach (GÚ Praha): Soustava sociálně ekono-
mických informací v geodézil a kartografii

- Ing. B. Volfík: Výzkum VÚGTK na úseku ekonomiky.

V diskusi k předneseným referátům vystoupili postup-
ně Ing. F. Silar, CSc., hlavní geodet pro metro, Ing. J.
Skalický z federálního mtnisterstva dopravy, Ing. Z. Mar-
šík, CSc., z VÚGTK, Dr. J. Krcho, CSc., z přírodovědecké
fakulty UK v Bratislavě a Ing. M. Hájek, CSc., ze Slo-
venské vysoké školy technické v Bratislavě. Diskutující
pozdravili jednání lmnference, zmínili se o své spolu-
práci s VÚGTK a zauj<ali stanovisko k problematice ně-
kterých referátd nebo ji doplnili.
Možno konstatovat, že jak přehledná, tak i detailní

část programové náplně konference, zabezpečovaná
z řad našich vedoucích a vědeckovýzkumných pracovní-
kd, v 'podstatě věrně odrazila dosavadní život ústavu
i odbornou úroveň, jaké se v prdběhu předchozí exis-
tence dopracoval. Přitom 'Účelná kombinace ústních
a písemných projevfi umožnila bez zvýšených nároků
na účastníky konference vtěsnat do této časově omeze-
né akce rozsáhlý soubor informací, jehož úplné sdělení
bylo z hlediska cíld konference žádoucí.

Přínosem pro odbornou náplň konference ~€ stala ta-
ké aktivní 'Účast představitelli sesterských výzkumných
ústavd a dalších vědeckovýzkumných institucí ze SSSR,
PLR, MLR, NDR a BLR. Odbol'l1é přednášky ze SSSR
a NDR umožnily konfrontovat v příslušných oblastech
naše výsledky a záměry s úspěchy a plány zahraničního
výzkumu. V pozdravných projevech zahraničních hoo.tť\
pak odezněla nejen oficiální blahopřání k významnému
výročí ústavu, ale byla též zcela neformálně vyslovena
řada uznání našemu ústavu za účinnou spolupráci při
lIešení společných výzkumných problémd geodetických
služeb socialistických zemí. Při separátním jednání
zúčastněných představiteld výzkumných ústavd, k ně-
muž došlo v prdběhu konference, p·ak byly pl'ojednány'
některé náměty na účinnou dělbu geodetického a karto-
grafického výzkumu v nejbližší budoucnostI. Shoda ná-
zord ť1častníktl na projednávanou pro·blematiku a z ní
vyvozené doporučení předložit návrhy na zdokonalení
předpokladů pro účinnou mezinárodní dělbu výzkumu
příští konferenci geodetických služeb je možno připsat
k nesporným kladdm tohoto jednání.

Závěrečná část vědecké konference byla vyhrazena
elCkurzím, jejichž. posláním bylo jednak ukázat zúčast-
něným odborníkdm pracovní prostředí, v němž se ve
VÚGTK ř,eší některé problémy základního výzkumu, jed-
nak prezentovat praktické doklady provozního uplatnění
výsledkd našeho aplikovaného výzkumu. S přihlédnutím
k tomuto záměru byly pro první 'Účelov<>uobla~,t orien-
továny exkurze na geodynamick:sr polygon Lišov a Geo-
detickou observ'atoř Pecný, pro druhou oblast pak na
SG Mladá Boleslav a do pražského metra. Ohlasy na
zaměření exkurzí a jejich obsahovou úroveň byly vesměs
kladné, z čehož lze usuzovat na splnění zamýšlených
cíld této části konference.

Soubor akcí, souvisejících s oslavami 20. výročí zalo·
žení WGTK, byl ukončen 22. října 1974, kdy byla pro
skupinu vybraných novináM uskutečněna popularizačně
zaměřená exkurze na Geodetickou observatoř Pecný. Ta-
to akce se setkala u pozvanýLh hostd se živou odezvou
a byla jimi vy'užita k získání podkladd pro detailní po-
pis některých výzkumných problémd řešených ve VÚGTK.

Konference nebyla jen vážným jednáním vědeckým,
nýbrž soudruŽS'ká vystoupení zástupctl organizacídomá-
cích i .zaliraničních, kteří spcntánně vysoko ocenili v:sr·
sledky ViÚGTKza uplynulých 20 let a' projevili výraz
vděku a uznání za obětavou spolupráci, vyt'Vořila přízni-
vouatmos.féru v tom smyslu, že každý 'Účastník odc.házel
s pocitem užitečného zastavení se na další cestě k vě-
deckotechnickému rozvoji československé geodézie a
kartograf1e.

1974/324



Geodetický a kartografický obzor
ročnfk 20/62, číslo 11/1974 325

Výměnná odborná praxe
československých a sovětských studentu
mezi ČVUT a MIIGAiK

Již 8 let se každoročně uskutečňuje výměnná odborná
praxe studentil. 3. ročníku zeměměi'ického směru stavební
fakulty v Praze se studenty 3. ročníku Moskevského
institutu inženýrů geodézie, astronomie a kartografie
(MIIGAiK). Každý rok v létě odjíždí skupina studentl1
a asistentů pražské techniky do Moskvy a koncem srpna
skupina sovětských studentů do Prahy.
Ve třetím ročníku zeměměřického studia je osnovami

předepsána měsíční odborná praxe. Tuto praxi absolvují
studenti u rl1zných podniků a geodetických organizací
v CSSR. V roce 1965 se objevil návrh využít této doby
k uskutečnění zahraniční výrobpí praxe. Partnerem byl
zvolen MIIGAiK, škola, která bude zanedlouho slavit
dvousté výročí svého trvání. První vzájemné v.ýměnné
praxe proběhly bez komplikací a k obapolné spokoje-
nosti, a tak po dobrých zkUšenostech byla tato forma
zahrnuta do kulturmích smluv a 'klJlIlkrétní výměna fakul·
ta stavební-MIIGAiK schválena jako pevná spolupráce
obou škol.
Obě školy schválily a podepsaly dokument, který zá-

vazně určuje obsah těchto praxí, jejich termíny a fi-
nanční zajištění. Součástí smlouvy je i doložka o zajiš-
tění kulturního programu a besed, která umožňuje
studentům seznámit se s kulturou navštívené země a na-
vázat přátelské styky s jejím lidem. Skupiny studentů
se tak účastní nejen praxe (v SSSR na tzv. cvičném geo-
polygonu - prostoru, kde probíhají výuky v terénu;
v CSSR u některého z krajských podniků Geodézie) a od-
borných exkurzí, ale také návštěv divadel, koncerttl
a výstav, historických památek a muzeí. Při přípravě
programu skupin se snaží obě školy ukázat co nejvíce
odborné praxe, ale současně i obsáhnout široký kulturní
program. Následkem toho se stává, že studentům nezbývá
mnoho volného času. Ale i v tomto tak plném časovém
režimu se najde chvíle na přátelská setkání, rozhovory
o problémech studia a na zájmy, které nelze ve společ-
ném programu splnit.
Partnerská škola - MIIGAiK - je proti našemu směru

kolos. Vyplývá to nejen z celkově větších rozměrů všech
skutečností v SSSR, ale také z toho, že většinu země-
měřických inženýrů pro celý SSSR připravují pouze dvě
školy, a to MIIGAiK v Moskvě a NIIGAiK v Novosibirsku.
Kromě dvou speciálních 'zeměměřických škol existují
u některých vysokých škol jiných oborů zeměměřické
směry, které 'však vychovávají zeměměřiče již úzce spe-
cializované. MIIGAiK se skládá z šesti fakult: geodetické,
aerofotogeodetické, kartografické, opticko-mechanické
fakulty, fakulty pro dálkové studium (má specializaci
astronomické geodézie, inženýrské geodézie, aerofoto-
geodézie a kartografie) a fakulty pro večerní studium
opticko-mechanického směru.
Na geodetické fakultě se připravuji inženýři ve dvou

specializacích, a to astronomicko-geodetické a znzenýr-
sko-geodetické. Základem osnov astronomicko-geodetické
specializace jsou matematicko-fyzikální disciplíny a tato
specializace je zaměřena na hluboké studium otázek vyšši
geodézie, teorie tvaru Země, gravimetrie a geofyziky,
geodetické astronomie a kosmické geodézie. Připrava
specialistů v oboru inženýrské geodézie vycházi také
z matematicko-fyzikálních předmětil., je ale zaměl'ena na
problematiku aplikace geodézie v ril.zných odvětvich ná-
rodniho hospodářství. Geodetická fakulta je vybavena
geodetickou laboratoří, geodetickým komparátorem,
astronomickou laboratoří, gravimetrickou laboratoři, la-
boratoři inženýrské geodézie. Fakulta spravuje geode-
tické polygony pod Moskvou, kde probihají výuky v te-
rénu z geodézie, vyšší geodézie, astronomie a gravimetrie,

Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
České vysoké učení technické v Praze

a polygon na řece Oce, kde se realizuje výuka v terénu
z inženýrské geodézie.
Aerofotogeodetická fakulta připravuje inženýry s ši-

rokým profilem, specialisty v oblasti leteckých fotogeo-
detických prací. Letecké fotografické mapování a další
způsoby mapování z le<tadela v:rtulníktl jsou základními
metodami zhotovování topografických a speciálních map
Země. Kosmické metody mapování se využívaji pro zjiš-
ťováni přírodního bohatství Země, pro účely hydrologie,
meteorologie, geologie, geofyziky a v neposlední řadě
pro další výzkum kosmického prostoru. Fakulta je vyba-
vena řadou laboratoří: laboratoří letecké fotografie, la-
boratoří leteckého mapováni, radiotechnickou laboratoři,
fotogrammetrickou laboratoři, stereofotogrammetrickou
laboratoří a laboratoří pozemní stereofotogrammetrie a
kabinetem ekonomiky a organizace topograficko-geode-
tických prací.
Kartografická fakulta připravuje inženýry-kartografy,

specialisty v oblasti tvorby map rtlzných měřítek, obsahu
a účelil.. Základem 'výuky jsou především p'ředmětyka!rto-
gra:fického zaměření: matematická a aplikovaná karto-
grafie, plroje'k'ce a ttvorba map, údržba map a techno-
logie výrdby maJP. Na faJkultě exi'Sltují: geogrufiC1ký ka-
binet, kabinet kartografických podkladti, laboratoř zho-
tovování map 8. la,bontoř grafi:c1ké tvorby ma:p.
Opticko-mechanická fakulta vychovává specialisty,

konstruktéry optických, opticko-mechanických a opticko-
-elektronických přístrojtl. Výuka je zaměřena na zvlád-
nutí fyzikálních disciplín, potřebných pro projekci a kon-
strukci nových geodetických přístrojů. Fakulta má řadu
laboratoří: laboratoř pro výzkum materiálil., laboratoř
opticko-mechanických přístrojů, optickou laboratoř, la-
boratoř technologie konstrukce pl'íistrojtl, laboratoř elek-
trotechniky, ele~troniky a radiotechniky a laboratoř
automatiky.
Další dvě fakulty dokumentují velký význam, který

sovětská vláda přikládá vzdělání pracujícího lidu a otáz-
ce zvyšování kvalifikace - jsou určeny pouze pro dál-
kové a večeflní studium. Podmínky pro přijetí na t~o
dvě fakulty a metodika práce školy se studenty se po-
někud liší od našich zvyklostí.
Vcelku lze říci, že přes obecně stejné cíle a globálně

stejné úkoly stoji sovětské geodetické školství před
trochu jinými problémy, vyplývajícími z jiných potřeb
společnosti. Sovětská vysoká škola vychovává daleko
užší specialisty a vzhledem k tomu, že pouze dvě školy
mají speciálni geodetické zaměření, musí projít jejich
učebnami ročně daleko větší množství studenttl. Velmi
zajímavý a podle našeho názoru podnětný je přistup
k organizaci vědecké práée učitelů a studenttl. Forma
zřizování vědeckých laboratoří při kate.drách k vyřešeni
naléhavých geodetických problémtl pro národní hospo-
dářství, spdjená se stimulovaným odměňOVáním, pomá'há
k daleko produktivnějšímu výzkumu. V životě školy je
patrný respekt k vědecké práci, s Hm souvisí i velká
péče státu o špičkové vědecké pracovníky. Pokud lze
hodnotit za tak krátkou dobu, je možno vyzdvihnout
vysokou úroveň geodetické astronomie, teoretické ma-
tematiky a úspěchy inženýrské geodézie. Tyto úspěchy
maji své prameny ve vysoké kvalitě vědecké geodetické
a astronomické báze. S pokrokem v těchto disciplinách
drži krok i vývoj nových geodetických přístrojtl. Lze po-
zorovat zřetelnou tendenci k vydávání značných finanč-
ních prostl'edkd na vývoj a výzkum vlastních nových
přťstrojil.. Úspěchy v rozvoji vlastní vývojové základny
přispivají nejen k rozkvětu oboru, ale současně i omezuji
nutný dovoz zahraničních přístrojil.. Bylo by jistě pro so-
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vět ský stát finančně náročné vybavovat podniky v širší
míře zahraničními přístroji. Dovážejí se především pří-
stroje, jejichž parametry významně převyšují domácí
produkci. Některé odlišnosti ve výuce přináší s sebou
dále i rozdílnost problematiky spojené s evidencí nemo-
vitostí a mapami velkých měřítek. Také situace v prak-
tických geometrických úlohách geodézie je trochu jiná
v souvislosti s podstatně řidším trigonometrickým bodo-
vým polem.

Naše poznatky ukázaly, že ze školy v SSSR vychází
daleko užší specialista, který je samostatnější, prošel
větším množstvím praxí než u nás. Naše studium je
univerzálnější a zdá se, že i studenti jsou všestranněji
připraveni na řešení problémů a jsou schopni se zařadit
do výroby jako aktivní, velmi adaptabilní prvek.
Při své praxi jsme měli možnost se seznámit nejen

s odbornou, ale i s kulturní a politickou úrovní sovět-
ských pracovníků a studentů. O této sféře' lze říci, že
kulturněpolitická úroveň pracovníků na vysoké škole
je plně odpovídající velkým úkolům, které před ně staví
sovětská vláda. Kdo nezná situaci v SSSR a kdo se do-
mnívá, že zde přežívá např. malá znalost cizích jazyků
a tím i malá znalost cizí kultury, je na velkém omylu.
Sovětská školská politika se orientuje na intenzívní vý-
uku cizích jazyků. Současně se snahou o aktivní zvlád-
nutí cizích j-azyků existuJe překladatelské centrum,které
s udivující pohotovostí a rychlostí překládá nejen vý-
znamné odborné knihy, ale v neposlední řadě i širokou
paletu zahraniční beletrie. Připojíme-li k tomu ještě
fakt, že knihy jsou v poměru k ostatním zemím (tedy
i k ČSSR) nesmírně levné, neudiví nás značná sečtělost
lidí. Při procházkách městy jsme se setkávali s lidmi
s knížkou v roce - v metru, v tramvaJI, v čekárnách.
Výčet poznatku, postřehů a pocitu by mohl takto prou-

dit do nekonečna. Naše skupina odjížděla z SSSR plna
nových dojmů a s předsevzetím ukázat našim hostitelum
náš život, práci a zem takové, jaké opravdu jsou. Aby-
chom mohli hosty seznámit nejen se školou, alA I s vý-
robními podniky a praxí vůbec, obrátili jsme se o pomoc
na s. Ing. Koubka, předsedu Českého úřadu geodetického
a kartografického, který nám vyšel ochotně vstříc a
umožnil uskutečnění praxe i požadovaných exkurzí. Při-
jetím na ČÚGK a výkladem náměstka předsedy ČÚGK
s. Ing. Kouby začal pobyt sovětské skupiny v ČSSR a po-
kračoval odjezdem do Plzně, kde byla realizována čtyř-
denní výrobní praxe. Na přípravě prlJgramu praxe se
osobně podílel i ředitel podniku s. Ing. Kas!. Při pro-
hlídce podniku, kde se studenti seznámili s novou bu-
dovou podniku, s chodem podniku, jeho úkoly a s led-
notlivými odděleními, se naši hosté setkávali s vřelým
přijetím. Prakticky byl předveden moderní zpusob za:-
měřování map velkých měřítek se závěrečným vyhodno-
cením samočinným počítačem a kreslícím stolem. Sezná-
mení s kartografickým a fotogrammetrickým oddělením
bylo doplněno účastí při praktické signalizaci bodů pří-
mo venku v terénu. Na místě se sovětští studenti sezná-
mili s problematikou práce, sP'l'lQlblémy pracO\7n~ků a
s životem, možnostmi a s životní úrovní na vesnici.
Další den byl věnován prohlídce střediska geodézle
v Klatovech. S. Ing. Rohrbacher, vedoucí střediska, s ko-
lektivem pracovníků se postarali o důkladný zasvěcený
výklad pracovní náplně, spojený s informací o činnosti
všech složek včetně SSM a ROH. V srdečné besedě a
v přátelském ovzduší proběhl i večer družby, který se
díky pochopení vedení podniku a organizace ROH usku-
tečnI! v podnikové chatě na Špičáku a kterého se zúčast-
nili vedoucí představitelé podniku a střediska v Klato-
vech. Na závěr pobytu v Plznl byla pod patronací s. ,ře-
ditele uskutečněna beseda s mladými pracovníky plzeíí-
ského podniku, a hostům byly předány upomínkové
předměty. Sovětští studenti jen neradi opouštěli Plzeň,
kde byli tak upřímně a neformálně přijati.
Praxe pokračovala seznámením s činností a životem

fakulty. Proděkan směru s. prof. Kovařík a vedoucí jed-
notlivých kateder seznámili studenty s prací zeměměřic-
kého směru, s problematikou studia v ČSSR a s prací
jednotlivých kateder ČVUT spolu s výkladem o novýoh
metodách, nových geodetických přístrojích a nových
technologických postupech.

Odborná praxe pokračovafa exkurzemi do Geodetického
ústavu, Výpočtolvého střediska, GeodéZ,ie - oddělení foto-
grammetrie, Kartografie, n. p., a na geodeticko-astrono-
mické pracoviště VÚGTK Pecný. Na všech těchto praco-
vištích byla skupina přijata velmi srdečně a podrobně
seznámena s problematikou práce. Několik dnů měla
skupina možnost prožít v rekreačním středisku ČÚGK
v Krkonoších. Na zakončení pobytu skupiny v ČSSR byl
uspořádán oficiální závěrečný večer s účastí vedení
směru a zástupce Českého úřadu geodetického a karto-
graflckého.
Celkově učinil pobyt v ČSSR na hosty hluboký dojem.

Při závěrečném hodnocení vysoce oceňovali úroveň ze-
měměřlcké práce na všech pracovištích, vybavenost pří-
stroji, použití počítače při mapování ve velkých měřít-
kách. Obdivovali sečtělost a kulturní úroveň našich lidí
a životní úroveň zvláště v pohraničních oblastech.
Můžeme říci, že tato forma zahraniční odborné praxe

je velmi úspěšná a že byla pro obě skupiny přínosem
pro jejich další prácI.
Závěrem bychom chtěli poděkovat jmenovitě předse-

dovi ČÚGK s. Ing. Koubkovi, jeho náměstku Ing. Koubovi
a řediteli podniku v Plzni Ing. Kaslovl za nevšední
ochotu, s jakou nám pomohJ,1 při Zajišťování praxe so-
větských studentů v tomto roce. Náš dík patří i všem
dalším pracovníkům resortu, kteří se podíleli na srdeč-
ném přijetí sovětských studentti v ČSSR.

Do redakce došlo 1. 10. 1974

ZE ZAHRANIČi

Konf~rence O výchově a o dalším
vzděfávání geodetů a kartografů

Maďarská geodetická a kartografická společnost ve
spoluprácI se společnostmi ostatních socialistických států
uspořádala u příležitosti 25. výročí výchovy dipl?mov~-
ných zeměměřických Inženýrů v MLR konferenCI o VY-
chově a o dalším vzdělávání geodetu a kartografů. Kon-
ference se konala ve dnech 22.-25.5.1974 11 sz~kesfehiir-
váru za početné účasti maďarských geodetů a kartografu
a delegací evropských socialistických států. Přítomni byli
též hosté z NSR, Rakouska a Turecka. Srdečný pozdravný
dopis došel konferenci z Kuby. Po organizační, obs~~ové
i společenské stránce byla konference bezvadně prrpra-
vena a umožnila tak svým účastníkům velmi užitečné
seznámení se stavem, problematikou a vývojovými ten-
dencemi v přípravě odborníku všech kvalifikačních
stupňu pro obor' geodézie a kartografle v socialistických
státech. Mezi školskými i ostatními odborníky těchto
států byly na konferenci prohloubeny srdečné vztahy
a uslrutečnHa se bohatá výměna zkušeností.
Konferenci slavnostně zahájil 22. 5. v zasedací síni

radnice města Székesfehérváru místo prezident konfe-
rence F1'igyes Raum a poté pronesli slavnostní projevy
předseda výkonného výboru rady hostitelského m'S'lt~
Deszo Kalmár a státní sekretář ministerstva zemědělstvl
a výživy MLR Dr. Gábor Soós. Vlastní pracovní pořa.d
konferenCe uvedl její prezident, člen Maďarské akademie
věd prof. Dr. Lajos Homoródi referátem o výchově a
o dalším vzdělávání geodetu a kartografů v MLR a o ně-
kterých problémech tohoto tématu. V podobném duchu
byly koncipovány všechny hlavní referáty delegací ze
socialistických států, přednesené postupně v dalším prů-
běhu konference. V ostatních cca 30 referátech a korefe-
rátech byla zevrubněji vysvětlována výchova geodetii
a kartografU jednotlivých kvalifikačních stupňů v zúčast-
něných zemích a byly probírány užší aktuální otázky.
Zdilrazněna a analyzována byla jednota teorie a praxe
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v přípravě odborníků, spolupráce odborných společností
při dalším vzdělávání, socialistický charakter výchovné
práce škol, vztah učitelů a studentů, požadavky praxe na
kvalifikaci odborníků, význam technicko-ekonomických
znalostí zejména u nejvyššího stupně kvalifikace a další
otázky. Účastníci konference obdrželi předem sborník
referátů a koreferátů v maďarském a německém nebo
ruském znění, tlumočnická služba fungovala dobře, což
vše významně přispělo k pracovnímu charakteru, k ně-
kolikeré diskusi a k plnému zdaru konference. Celé jed-
nání proběhlo v plénu, což se ukázalo být únosné i uži-
tečné vzhledem k úzkým vertikálním i horizontálním
návaznostem v projednávané problematice.

Účastníci konference byli první večer přijati předse-
dou Maďarské geodetické a kartografické společnosti
prof. Homoródim, v dalších dnech vykonali exkurze do
geodetické fakulty v Székesfehérváru, do terénu na prak-
tické měření studentfi [spojeno s výletem na Balaton)
a na Technickou lIDiverzitu v Budapešti, kde se seznámili
s geodetickými katedrami. Závěrečné usnesení konferen-
ce zhodnotilo velmi příznivě její konání, prfiběh i pří-
nosnost a vyslovilo se pro pokračování v konferencích
na téma výchovy a dalšího vzdělávání geodetfi a karto-
graffi v socialistických státech s doporučením třlletého
cyklu těchto konferencí a vystřídání jednotlivých geode-
tických a kartografických společností ve funkci pořa-
datelfi.

Z množství poznatkfi, které konference přinesla, alespoň
zmínku o některých nejpodstatnějších. Ve všech zúčast-
něných socialistických státech jsou na nejvyšším stup-
ni technických škol vychováváni zeměměMčtí inženýři,
přičemž studium svou náročností i délkou se shoduje
s ostatními technickými obory. Označení absolventfi je
rfizné, např. v MLR, NDR, PLR jsou to diplomovaní inže-
nýři na rozdíl od tamějších provozních inženýrfi - absol-
ventfi tzv. inženýrských škol [fakult). Střední stupeň
odborníkti někde vytvářejí již zmínění provozní inženýři,
jinde absolventi středních technických škol [BLR, ČSSR,
SSSR). Konečně provozní pracovníci s elementární kva-
lifikací jsou připravováni rfizně - v podnikových ško-
lách, v odborných nebo středních odborných školách
apod. Vysokoškolské studium oboru geodézie a karto-
grafie se ve většině socialistických státfi dělí na spe-
cializace. Všude jsou předmětem prvořadé pozornosti
a soustředěného úsilí otázky rychlé modernizace a ne-
zbytné racionalizace v geodézH a kartogt"afii, vyvolané
rozmache'm úkolfi oboru, které přivedly a nadále při-
vádějí výchovu kádrfi na nebývalý stupeň náročnosti
a současně si vynucují zejména u nejvyššího kvalifikač-
ního stupně zavádění postgraduálního studia. Tento nový
zpfisob doplňování kvalifikace je ve všech socialistických
státech postupně zaváděn a rozvíjen. Ze základních rysfi
výchovy, které vyplynuly při jednání konference, je
třeba .uvést soustavnou, cílevědomou péči o socialistický
charakter práce příslušných škol, o přípravu zejména
vedoucích pracovníkfi, plně schopných zastávat svou
úlohu v rozvoji společenství socialistického tábora.

Závěrem se přísluší porovnat situaci ve výchově a
v dalším vzdělávání geodetfi a kartograffi li nás a jinde,
jak o tom obrázek vytvořila konference v MLR. Je přiro-
zené, že každá škola, každá koncepce, jak je bylo
možno porovnávat, má určitá specifika, která je ovšem
nutno posuzovat v příslušných souvislostech a podmín-
kách. Z tohoto pohledu lze bez rozpakfi říci, že naše
soustava školské výchovy zeměměřických inženýrfi a
středních techniků je hospodárná, pro naše podmínkv
účelná. Učební plány a celý proces práce našich škol
daného oboru můžeme neméně dobře srovnávat s ostat-
ními státy. V některých oblastech, např. v teoretické
úrovni na vysokých školách, se mfižeme srovnávat se
špičkovými zahraničními školami. Rovněž v progresiv-
nosU vývoje učebního programu ve sféře teoretické
i praktické nejsme v uvedeném srovnání pozadu. Sku-
tečnost, že u nás máme dnes v souladu s požadavky
praxe na rozdíl od ostatních socialistických států v pod-
statě univerzální, jednotné studium oboru geodézie a
kartografie na technických vysokých školách, nasvěd-
čuje vysoké náročnosti našeho studia i práce škol a také
tomu, že toto studium je dnes všemi charakteristikami
právem na úrovni studia ostatních technických oborů.

Poučné je z konference např. též porovnání koncepce
a vnitřních proporcí učebních plánů v jednotlivých stá-
tech v souvislosti s rozsahem a s povahou náplně čin-
nosti zeměměřičfi. Zájemci o bližší seznámení s uvede-
nými okolnostmi mohou nahlédnout do materiálů kon-
ference u autora této zprávy.

Celkem lze tedy organizátorfim konference blahopřát
k úspěchu, poděkovat za cenný přínos odborníkům ze
socialistických zemí a přát si, aby příští konference
k dané problematice byly neméně úspěšné.

Prof· ,. Kovařík,
Stavební fakulta ČVUT, Praha

Mezinárodní konference "Úloha geodetů
při inventarizaci podzemních vedení ve
městech"

Úvod

Mezinárodní XLIV; konference v Lodži byla dílčí akcí
mezinárodní konference zeměměřičfi [FlG) a základní
akcí studijní skupiny O 6. komise FlG, kterou uspořádal
SGP - NOT v Lodži ve dnech 17.-20. 5. 1974.

Konference se za ČSSR zúčastnili ing. Kollár [dele-
gát NV Praha), ing. Šimek [delegát ČVTS-GK), ing.
Škoda [delegát SVTS-GKJ, ing. Dokoupil [delegát KR
ČVTS Ostrava) a ing. Petr [delegát KR ČVTS Ostrava).
Vlastní konference trvala dva dny, a to 18. a 19. 5. 1974.
Navazovala na ni dvě zasedání studijní skupiny O 6. ko-
mise FlG, a to 17. 5. v Lodži a 20. 5. ve Varšavě.
Aktivně se na konferenci podíleli ing. Kollar [osobní
referát], ing. Novosád [osobní referát), ing. Šimek (vy-
žádaný referát) a ing. Podval [osobní referát).

Obě zasedání studijní skupiny O 6. komise FIG řídil
její předseda ing. Kollar.

Program konference

Konfereice se zúčastnilo 180 polských a 44 zahra-
ničních delegátfi: 20 z BLR, 14 z MLR, 6 z ČSSR, 4 z Ju-
goslávie a 1 z Německé spolkové republiky.

Konferenci zahájil a jednání řldil mgr. ing. Klopo-
cif1ski. Byly předneseny tyto referáty:

1. mgr. ing. Waclaw Klopocif1ski - Warszawa, PLR:

Podzemní i nadzemní zařízení ve městech.

Autor se ve svém referátě zabývá úkoly geodetfi ve
stadiu před projektové dokumentace, projektové doku-
mentace, realizace výstavby a dokumentace skutečného
provedení stavby. Geodetická služba ve Varšavě je za-
jišťována 593 technickými pracovníky, z nichž 59 %, tj.
332, se zabývá úkoly inženýrské geodézie pro město
Varšavu.

2. Ing. Jerzy Maruszewski, mgr. ing. Tomasz Telega
a mgr. ing. Tobiasz Oobrski Lodž, PLR:

Podíl geodetů města Lodže v inventarizaci městských
podzemních zařízenÍ.

Lodž začala s tvorbou nových map velkých měřítek
až po druhé světové válce. Do konce roku 1973 bylo
zmapováno 60 % ulic včetně podzemních vedení.

Katastr podzemních vedení je již hotov na 20 %
z celkové plochy města.

Vyhláška č. 6 z roku 1969 ukládá povinnost všem sta-
vebním organizacím dokumentovat podzemní vedení již
před záhozem [viz obdoba měst Varšavy a Vratislavi.].

Ve voj'vodství Lodž je již dokončena dokumentace pod-
zemních vedení v sedmi městech.
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3. Mgr. ing. Antoni Wroblewski a mgr. ing. Tomasz Ry-
bicki - Varšava, PLR:

Katastr podzemních vedení jako souěást banky dat měst-
ského informaěního systému.
Jedním ze speciálních částí městského informačního

systému, které jsou ve Varšavě rozvíjeny, je katastr
podzemních vedení, jehož dokumentace je vedena čí-
selně, tedy v souřadnicovém systému, což podtrhuje
důležitou úlohu geodézie v národním hospodářství.

4. Mgr. ing. Krysztof Marski - Kraków. PLR:
O projektu informaěního systému "katastr podzemních
vedení", který se provádí v ZETO Kraków.

V Krakově se budují tři registry informačního sy-
stému:
- registr evidence nemovitostí [právní vztahy],
- registr \lvidence budov [technické inventarizace),
- registr podzemních vedení (vybavení podzemí teClh-

nickým zařízením).
Pomocí těchto číselně zpracovaných dat je možno

automaticky vyhotovit grafickou dokumentaci evidence
nemovitostí, podzemních vedení aj.
5. Mgr. ing. Bronislaw Bucewicz - Warszawa, PLR'
"01oha geodézie při inventarizaci městských podzemních
vedení.

Založení kat astru podzemních vedení není problém
technický, ale spíš organizační. Proto se plánuje ve Var-
šavském geodetickém podniku založení střediska, kde
by kromě geádetu byli též všichni potřební specialisté.
Autor vypočítává náplň tohoto střediska a na konec se-
stavuje potřebnou pomoc u nadřízených orgánu včetně
vydání technických i prá1(ních předpisu.

6. Dipl-lng. Jean Friedli a Verm.-Ing. Armin Konig -
Bern, CH:

Dvacet let zkušeností v měření a vyhodnocování podzem-
ních vedení.

Autoři se zabývají vývojem založení nového katastru
podzemních vedení města Bernu v měřítku 1: 200 od
roku 1954 až po dnešek. Puvodně započatý systém "tras
ulic" ve formátech 30X 60 cm byl v roce 1968 opuštěn
a nahrazen rámovým systémem mapových listu o roz-
měrech 84X60 cm. Podle plánu bude do konce roku
1975 dokončeno a zmapováno 1400 mapových listů v mě-
řítku 1: 200.
Dále jsou rozebírány hlavní zásady technologické jak

pro založení, tak pro údržbu. Nakonec jsou uvedeny fi-
nanční náklady, financování a přechod na digitální for-
mu tohoto významného mapového díla města Bernu.
7. Ing. Ní Šimek - Praha, ČSSR:

Geodetická dokumentace skuteěného provedení stavby
v CSSR.

V referátě byl podán přehled o vývoji geodetické do-
kumentace na sídlištích v ČSSR a dále přehled vývoje
tvorby technických map měst v naší republice, kde již
20 měst založilo toto mapové dílo.
Na' příkladu technické mapy Prahy bylo poukázáno

na mnohostranný účel a široké využití této mapy.
V závěru byla učiněna zmínka o právě vydané vy-

hlášce o geodetických pracích ve výstavbě a o připra-
vované vyhlášce o souborné evidenci podzemních ve-
dení, jakož i o vyhlášce o financování geodetických pra-
cí v investiční výstavbě.

8. Dipl.-Ing. Lasló Reis - Budapest, MLR:
Zkušenosti s geodetickou dokumentací podzemních ve-
dení.

Autor se nejprve zmiňuje o všestranné použitelnosti
dokumentace podzemních vedení a pak se zabývá pře-
vážně technickými problémy při zakládání této doku-
mentace.
Zvláštní kapitola je věnována požadavkum investora,

projektanta a správců podzemních vedení na tento druh

map. Nakonec uvádí autor některé ekonomické aspekty
při zakládání a tvorbě těchto mapových děl.

9. Ing. dr. Albert Baka - Budapest, MLR:
tíloha geodézie při realizaci dokumentace podzemních
'vedení v městském informaěním systému.
V referátě jsou sestaveny úkoly geodézie pro vytvo-

ření registrů banky dat pro městský informační systém
se speciálním zaměřením na dokumentaci podzemních
vedení.
V Maďarsku platí zásada tzv. "geodetického práva",

podle kterého musí být každá podzemní investice ohlá-
šena před záhozem geodetick ~ službě.

10. Mgr. ing. Kazimierz Zarajczyk - Varšava, PLR:
Metody a přístroje na vyhledání podzemních vedení.

Autor zde podal rozbor možností a charakterických
závislostí mezi vybranou metodou přístrojovou a poža-
dovanou přesností měřickou.

11. Ing. Kazimierz Walocha, mgr. ing. Adam Gralak -
Kraków, PLR:

Možnost použití geofyzikálních metod ,při inventarlzaci
podzemních vedení a objektů.
Zde byly vysvětleny duvody, proč se vědecký kolektiv

v Krakově zabýval úkolem, jak úspěšně vyhledat nevo-
divá podzemní vedení. Tento referát vlastně shrnul tři
vědecká pojednání: dr. hab. ing. Adama Gawina, dr.
ing. Marka Lembergera, dr. ing. Andrzeje Marchowka
a dr. ing. St. Staszica.

12. Ing. Jan Strzalkowski - Varšava, PLR:
Autor se ve svém referátě zabýval zásadami bezpeč-

nosti a hygieny práce jako nezbytného prvku kvalifi-
kace pracovníku. Závěrem uvádí seznam polských tech-
nických předpisů, propagačních a instruktážních filmů
z tohoto oboru, jejichž znalost je pro polské· geodety
nezbytná.
Dále byly organizátorum konference poskytnuty tyto

osobní referáty:

13. Ing. Karel Kollar - Praha, ČSSR:
Zák·.ar:lní komunikaění systém Prahy a koncepce geo-
detických prací.

14. Ing. Zdeněk Novosad - Praha. ČSSR:
Digitální koordinace projektů komplexní VfstavbJ.

15. Ing. Evžen Podval - Praha, ČSSR:
Evidence podzemních vedení na civilních letlltfch
v ČSSR.

Zasedání studijní skupiny D při 6. komisi FlG.
První schuze se konala v pátek dne 17. května 1974

v Lodži a řídil }i předseda skupiny ing. Karel Kollar
[ČSSR). Předmětem jednání tohoto zasedání bylo přede-
vším projednání a odsouhlasení souhrnné zprávy pro
Washington - XIV. kongres FIG a jme~ování zástupce
studijní skupiny D pro tento kongres. Zpráva byla po
bohaté diskusi schválena. Potom následovala .debata
o problému, který vznesl prof. Hallermann [NSR], vice-
prezident 6. komise FIG: patří vilbec dokumentace pod-
zemních vedení do 6. komise FIG? Po obsáhlé rozpra-
vě, ve které se vystřídali všichni přítomní, bylo jedno-
myslně přijato usnesení, že tato studijní skupina patří
výhradně do 6. komise FIG.
Dále bylo uloženo všem národním skupinám, aby zpra-

covaly své vlastní programy činnosti a také národni
seznamy literatury ze specializace studijní skupiny D
6. komise FIG.
Druhé zasedání studijní skupiny D se konalo 20. 5.

1974 ve Varšavě. Na tomto zasedání bylo přijato usne-
sení, aby zástupci Švýcarska, Maďerska, IugosláVl1e
a Bulharska vyšetřili ve svých zemích možnosti konání
konferencí spojených se zasedáními studijní skupiny D
6. komise FIG v letech 1975-1978.
V přijatém usnesení byly pak shrnuty úkoly pro ná-

rodní studijní skupiny D na nejbližší období.

Ing. liří Slmek,
Geodézle, n. p., Praha
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Úspěšné ukončení kursů kresličů
na SG-1. běh

Kartografický tým při ČúGK v celkovém hodnocení
kartografické výc'hovy v rllSOll'tu doporučil, aby byl
uS'pořádán pro kresliče na střediscích geodézie (SG)
kurs, ježto v nejbližších létech se změní struktura prací
na SG a též proto, aby se zvýšila kvalita grafických pra-
cí, zejména geometrických pláni'!.
Tým vypracOval pro kurs osnow výuky a výcvikU kres-

liči'! na SG, která po připomínkách z podniki'! Geodézie
byla schválena v rozsahu 400 hodin, z čehož připadlo 75
hodin na teoretické technické základy, 310 hodin na
praktický výcvik kresby grafických tabulek a 15 hodin
na závěrečné grafické, písemné a ústní zkoušky.

Teoretické technické základy byly věnovány výuce těch-
to předmětů:

Organizace služby, pracovní právo a BOZ
Vybrané kapitoly z geodézie, mapování
a fotogrammetrte

Technická práce na SG
Technika kresličské práce a kartografické
pomi'!cky

Základy kartografie a polygrafie
Instruktáž k praktickému výcviku kresby
tabulek

v rozsahu
6 hodin

16 hodin
20 hodin

9 hodin
12 hodin

Praktický výcvik byl prováděn po provedené instruk-
táži přímo na pracovištích za dozoru instruktori'! na SG.
Při výcviku se přešlo od jednoduchých volných tahi'! tuž-
kou ke konstrukci čar a křivek tuší, rýsovacím perem,
volnoosým perem a kreslícím kartografickým perem. Po-
tom následovala kresba číslic a písma podle vzorfi tuší,
kresba značek a výřeZů map z TBM, SMO-5, ZM
1 : 10000 a ul: 50000 doplňování kyvadlových map.
Účastníci prováděli rozpis názvosloví a lepení názvo-

sloví, vyhotovovali snímky map, zákres změn do THM
podle polních náčrti'!, prováděli zjišťování délkové
a plošné srážky mapy, určování výměr ploch ri'!znými
zpfisoby a konečně vyhotovování geometrických plánfi
včetně všech grafických náležitostí a adjustace kopií.
Všechny tyto práce byly realizovány v rozsahu 310 ho-
din, při čemž hlavní di'!raz byl kladen na cvičení toho, co
se posluchači nejméně dařilo.
Kursy byly uspořádány souběžně na 3 místech -

v Pardubdícíc'h, v Praze av Bmě vždy pro n~k-o-
Uk podntkfi. Pl"Vl1í kurs byl zaihájen v Pardu'bicích,
kde bylo přihlášeno 17 posluchačfi a dokončilo kurs 15
absolventi'!, z nichž' byli 4 z n. p. Geodézie - Liberec
a 11 z Geodézie, n. p., Pardubice. Závěrečné zkoušky
29. května 1974 složilo 14 absolvlmti'!, jedna absolvent-
ka pro nemoc bude skládat zkouškU až na podzim.
Druhý kurs běžel v Praze, kde bylo přihlášeno 18 po-

sluchači'!, kurs dokončilo 15 absolventi'!, závěrečné zkouš-
ky dne 20. června 1974 složilo 9 absolventi'! z Geodézie,
n. p., Praha, 2 absolventky z Geodézie, n. p., Čes. Budě-
jovice a 4 absolventky z Geodézie, n. p., Plzeň.
Třetí kurs probíhal v Brně, kde bylo přihlášeno 39 po-

sluchačfi, kurs dokončilo 34 absolventi'! a závěrečné
Zkoušky dne 26. če,rvna 1974 sl'ooilo 17 ab'solventfi z Goo-
dézie n. p. Brna a 15 absolventi'! z Geodézie n. p. Opava,
2 absolventky pro nemoc budou skládat zkoušky na
podzim.
Třebaže kursy běžely na třech ri'!zných místech a lek-

toři byli rfizní, výcvik a výuka byly stejné podle jednotné
osnovy. Závěrečné zkoušky byly rovněž shodné, každý
absolvent vypracoval jako závěrečnou grafickou práci
geometrický plán, písemnou práci z technických základ i'!
a před komisí pak prokázal znalosti z přednesené lát k)'.

Závěrečné zkoušky složilo 61 absolventi'!, s vyzname-
náním bylo 16 absolventů t. j. 26,6 '/0, s prospěchem
horším než 2,5 bylo 6 posluchačfi, tj. cca 10 %. Celkový
prospěch všech absolventfi je v pri'!měru 1,8.
Z absolventek, které končily kurs s vyznamenáním

uvádím alespoň čtyry nejlepší, jsou to soudružky: Hele-
na Kadlecová z SG Brno-město, Dagmar Bařáková z SG
Vsetín, Zdenka Nepovímová z SG Chrudim a Eva Diblí-
ková z SGMladá Boleslav.
Výsledky zkoušek jsou pěkné a prokazují, že poslu-

chači v pri'!běhu kursu získali určité základní znalosti
a kresličskou zdatnost k vyhotovování jednoduchých
kartografických děl, zejména čistokresby Geometric-
kých plánfi; výsledky grafických prací by byly ještě lepší,
kdyby pracovníci a střediska geodézie vfibec byla vyba-
vena dobrými rýsovacími pery, nulátky, kartografickými
kresličskými pery a volnoosými rýsovacími pery.
Pro podniky, respektive pro střediska geodézie budou

absolventi kursu velkým přínosem, protože vyhotovová-
ní čistokresby geomertických plánfi absolventy kursu
pro několik inženýr i'! se práce podstatně zefektivní
a zkvalitní.
Se souhlasem ČÚGK bude OSVP pořádat na podzim

1974 2. běh kursu kresličů na SG, zvláště pro ta středis-
ka geodézie, která neměla pracovníky v 1. běhu. To
umožní vedoucím všech SG, aby vyslali do něho podle
potřeby a množství úkoli'! své pracovníky. Vysláním
pracovníki'! do kursu plní vedoucí a podniky usnesení
červencového pléna ÚV KSČ o zvyšování kvalifikace
mladých pracovníki'!, jim samým pak přinese to prospěc?
tím, že získají schopné pracovníky k urychlenému plne-
ní úkoli'! na úseku služby obyvatelstvu dodáváním kva-
litních geometrických plánfi v krátkých lhi'!tách.

Ing. Karel Pecka,
vedoucí OSVP

OSOB Nf ZPRÁVY

Z geodetického kalendáře
(říjen, listopad, prosinec)

12. října 1884 - před 90 léty se narodil v Pečkách Ing.
Josef Křovák, býv. přednosta triangulační kanceláře ~in.
fin., tvfirce jednotné trigonometrické sítě katastrálm a
jednotného zobrazovacíh,o systému. Jeho práce vycháze-
la z bohatých zkušeností nashromážděných ve státní
katastrální službě a ve vídeňské triangulační kancelářI.
Za svou vynikající činnost byl jmenován členem Čs. geo-
detického a geofyzikálníbo komitétu. (Zemřel 3. září
1951 ve Škvorci u Úval.)
12. října 1969 - před pěti lety zemřel v Praze Ing.

Antonín Kolíťál, profesor Střední pri'!nryslové šk'oly ze-
měměřičské v Praze. Patřil mezi pracovníky, kteří se
podíleli na budování tohoto di'!le'žitého článku zeměmě-
řické výchovy v našem státě. Rozsáhlé praktické zkuše-
nosti a pedagogické scbopnosti mohl 'plně uplatnit při
výchově mladých technických kádri'!, kteří na něj vděč-
ně vzpomínají. (Narodil se 12. června 1906 v Horažďo-
vicích.)
15. října 1919 - před 55 lety byl založen Vojenský ze-

měpisný llstav - VZÚ v Praze, který sehrál v mapova-
cích pracích našeho státu velmi di'!ležitou roli.
20. října 1889 - před 85 lety zemřel ve Vídni Franti-

šek Zrzavý, význačný český zeměměřič, pracující ve ví-
deňské triangulační kanceláři. Byl jedním ze spolutvi'!r-
ci'! uherského katastru. Byl literárně činný a své práce
publikoval česky ve Zprávách Královské české společ-
nosti nauk. (Nar-odU se 26. března 1836 v Krucemburku,
dnešní Kří~ové.)
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27. října - před 90 lety se narodil v Sobkovi-
cích v Čechách Ing. Emil Faltus, význačný zeměměřič
projektant v oboru stavební parcelace. Pro své bohaté
zliušenosti byl povolán do poradního regulačního sboru
města Brna. Zastupoval Československo na mnoha ze-
m~měřičských kongresech.
51 listopadu 1899 - před 75 lety se v Ujpestu narodil

Dr. Sandor Radó, profesor katedry ekonomické karto-
grafie. Význačný maďarský kartograf, v poválečných
letech vedoucí kartografického oddělení na Hlavní sprá-
vě geodézie a kartografie v Budapešti, předseda Národ-
ního kartografického komitétu a představitel Maďarska
v mnoha mezinárodních organizacích. V r. 1942 byl vy-
znamenán Řádem Lenina.
"Prot. dr. Sandor RadO má velkf podíl na uskutečně-
ní společného tikalu všech socialistických zemí, na vy-
dáni Mezinárodní mapy světa v měřítku 1:2,5 mil. Pod
jeho vedením, jako 'předsedy redakční rady, byla roz-
sáhlá práce letos prakticky dokončena vydáním 274 listu
této mapy.
,;7. listopadu 1899 - před 7'5 lety byly zaháj,eny před-
nášky na Ceské vysoké ikole technické v Brně.
9. llstopadu 1884 - před 90 lety se ve ZbyšavÍ! u Slav-

kO,Vanarodil Ing. Ondřej Kri!mář, bývalý přednosta ni-
velačního oddělení min. věř. pr,aci, honorovaný docent
CVUT. Dlouhá léta pracoval v Brně u Agrárních operací
a ténto předmět též přednášel na vysoké škole. V r.
1920 byl povolán k deÍlmitačníkomisi, kde piisobil 'až
do r: 1937, kdy se stal vedoucím nivelačního oddělení.
Jeho literární činnost byla velmi 'bohatá, stejně jako je-
ho ěinnost spolková. (Zemřel 19. srpna 1948 v Praze.)

14. iistopadu 1899 - před 75 lety se nal'odil v Petro-
hradu Ing. Nikolaj Němčenko. Po skončení studia pra-
coval řadu let ve VZO, po převedení do Zeměměř. úřadu
,!:tyl ve.ďllucím fot()lgi'ammetrického odd., později odd. li-
terí1rlJi dokumentace a knihovny. Byl členem výboru
geodeticko-kartog~afické sekce Cs.. společnosti pro dě-
imy věd ,a techniky při CSAV. Hojná byla i jeho činnost
literární, byl spoluautorem Rusko-českého zeměměřické-
ho ~jovníku.

17. listopadu 1884 - před 90 lety se narodil v Hradci
.Králové Ing. KarelPulpit, býv. přednosta zemské
katastr. služby v Cechách. Jeho praxe 'byl':! o'pravdu 'bo-
hatá, prošel řadu katastrálních l1řadu, od. r. 1920 půso-
bil v Praze u nového měřenLPo přeložení k min. finan-
cí sezl1častnil zakládání a obnovy poz. katastru na
Slovensku, Hlučínskua Podkarpatské Rus!. Od r. 1936
ll.racoval v dohiéd~cí službě a v. r. 1939 byl ustanoven
prednostoli katastru. (Zemřel 4. října 1959 v ,Praze.)
21. listopadu 1909 - před 65 lety se narodil v Do-

moušicích u .Loun, Ing. Václav Morch, vedoucí techn.
odboru býv. USGK v Praze. Dlouhá léta pracoval v re,-
sortJilíCh organizacích, zejména na úseku triangulačních
pr~cL Své bohaté zkušenosti uplatňoval též jako externí
UČItel na SpS zeměměřické v Praze. Svou poctivou a
rO'lvážnou prací přispíval vždy k rozvoji našeho obo-
ru.:
23. listopadu 1864 - před 110 lety zemřel v Petrohra-

dě Fridrich Georg Wilhelm Struve, ruský astronom a
geodet, ředitel Pulkovské hvězdárny. Organizátor a ve.-
d?U~í velkého rusko-skandinávského stupňového měře-
111, uskutečněného v letech 1816-1819. Organizoval též
rozsáhlé měření nivela·ční mezi Kaspickým a Černým
rqoř~, (Narodil se 15. dubna 1783 v Altoně).
30. listopadu 1924 - před 50 lety se v Plzni narodil

Ing. Vilém_ Vyhnálek, vedoucí Střediska geodézie pro
okresPlzen-sever. Po bohaté praxi u Čs. státních drah,
ve ~ko~oVých 'závodech a v ruzných zeměměřických 01'-

g~nIzaqIch přešel do resortu a pracuje na OÚGK v Plz-
Ip. )3opatá je jeho činnost veřejná ve stranických a
spoleČenských organizacích i v orgánech NV.
3; prosin.ce 1914 - před 60 lety se v Praze narodil

Ing; . FrantJlíek Thuma, vedoucí technicko-akonomické
k,?ntl'Oly 'I1a podnikovém řed. n. p. Geodézie. Po začáteč-
111 poraxi u Zeměměřickéhol1řadu pracoval řadu let jako
~eh1ěměřič v různých zemědělských organizacích: Cs.
stát. statky, Agroprojekt, min. zemědělství, Stát. l1stav

pro typizaci a vývoj zeměděl. a les. staveb. V r. 1960
přechází opět do resortu, kde vedl SG Praha-východ.
Mezi spolupracovníky byl vždy oblíben pro svůj dobrý
poměr k lidem.

4, prosince 1904 - před 70 léty se narodil v Plzni Ing.
Dr. Josef Trnka, profesor ČVUT, vedoucí katedry geodé-
zie na stav. fakultě, prorektor, nám. ministra školství
pro vys. školy. Význačný a rozvážný pedagog, ve své
věde,cké práci se věnoval aplikaci stereofotogrammet-
rické metody měření deformací prof. Pantoflíčka, je-
hož byl žákem. (Zemřel 18. listopadu 1962 v Praze.]
24. 12. 1974 sa dožíva šesťdesiatky Ing. Zoltán Kotzig,

ktorý zastával významné funkcie v rezorte geodézie
a kartografie (predseda Správy geodézie a kartografie
na Slovensku, nám. predsedu iÚSGK, riadite! n. p. Slo-
venská kartografia) a mimo rezorta (ved. po!nohospo-
dárskeho odbora Slov. plán. komisie, ved. odd. lesného
a vodného hospodárstva Ministerstva financlí SSR). Na·
posledy pracoval na Výskumnom ústavu geodézie a kar-
tografie, odkial odešiel na zaslúžený odpočinok.

Ing. O. Teřábek, CSc.

Dne 13. listopadu 1974 se dožil životního jubilea 60 let
Ing. Jan Poppe, technický náměstek ředitele n. p. Geo-
dézie Praha. V oboru geodézie a kartografie pracuje od,
roku 1940, začínal jalm figurant li Katastrálního měřic-
kého l1řadu v Praze v oddělení nového měření, kde
později působil jak!o smluvní měřickf úředník a mě.
řický komisař. V roce 1949 nastupuje do funkce ve-
doucího zeměměřického oddělení na ONV v Říčanech
od 1. ledna 1954 při soustředění zeměměřické slUŽbÝ
v resortu geodézie a kartografie nastupuje u bývalého
Oblastního l1stavu geodézie a kartogrefie, později Oblast·
ní ústav geodézie v Praze, }ako vedoucí střediska geo-
dézie, provozní inženýr a hla'Vllí g·eodet pro město Prahu.
V souvislosti s novým uspořádáním resortu geodézie a
kartografie k 1. lednu 1972 přechází k n. p. Geodézie
Pl'aha do funkce vedoucího oddělení technloké kontroly
a dnem 1. března 1974 do funkce technického náměs.tka
ředitele. Během svého pusobení získal všestranné zna-
losti a zkušenosti ze všech l1seků zeměměřických prací.
Při plnění náročných l1kolfi ve své nynější funkCi čerpá
především z vlastních dlouholetých poznatku jak v obo-
ru mapovacích prací, tak ve znalosti činnosti a l1kolů
středisek geodézie.

V roce 1968 obdržel čestné uznání za zásluhy o vý·
s.tavbu v kraji od Středočeského KNV a za svou l1spěš-
noua obětavou práci pro rozvoj geodézie a kartografie
obdržel v roce 1969 resortní vyznamenání "Nejlepší pra-
covník".
Soudruh Ing. Poppe rovněž aktivně pracuje ve stra·

nických funkcích, v současné době je vedoucím stranic-
ké skupiny a od roku 1964 je členem občanského výboru
v Modřanech.
Všechny svěřené úkoly plnil a plní vždy' svědomitě,

s pocitem odpovědnosti ve prospěch naší socialistické
společnosti i resortu. Ve svém jednání je ukázněný
a uvážlivý, pro svou klidnou povahu a osobní skromnost
získal si oblibu a vážnost u svých spolupracovníkť'1
i v celém resortu.
Do další jeho činnosti přejeme jubilantovi hodně zda-

ru a l1spěchu a v osobním životě zdraví, spokojenost
a stálou pohodu.
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Režie: Siegfried Klihn

Polský film
Temná řeka
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