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autorských
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Prof. Ing. Ondrej Michalčák,
Geodetické meraniapri
v Banskej Bystrici

CSc.

vytyčovaní Pamiitnika SNP
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Doc. Ing. Vladislav Hojovec, CSc.,
Ing. Božena Morcová
Použití automatického
kreslícího koordinátografu
CORAGRAPH k vyhotovení konstrukčního listu mapy malého mě'ítka
195
Ing. Jaromír
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Ing. Jindřich Lunga
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46. zákon ze dne 8. července 1971 o geodézii a kartografii
(zvláštní příloha)

528.489:719(437.6)

528.489:719/437.6)

MICHALCAK, O.
Geodetické
meraoie
pri
SNP v Baoskej Bystrici.

MICHALCAK, O.
vytyi!ovaol

Pamlitolka

Geodetickf a kartografický
obzor, 17, 1971,
s. 189-195, 14 obr., 2 I1t.

8,

Č.

Popis, tvar a konstrukce památníku Slovenského
národního povstání, odhaleného v Banské Bystrici
dne 29. srpna 1969. Zpl1sob vytyčení objektu. Kontrolní měření vodorovných
a svislých posund.
Zhodnocení vytyčovacích prací a kontrolního měření.

Geodlitische Messungen bei der Absteckuog des
Deokmals des Slowakischen
Nationalaufstaodes
io Baoská Bystrica.
Geodetický a kartografický
obzor, 17, 1971, Nr. 8,
Seite 189-195, 14 Abb., 2 Lit.
Beschreibung,
Form und Konstruktion
des in
B. Bystrica am 29. August 1969 enthiillten Denkmals des Slowakischen Nationalaufstandes.
Absteckungsart
des Objektes. Kontrollmessung
der
horizontalen und vertikalen Verschiebungen. Wertung der Absteckungsarbeiten
und der Kontrollmessung.

528.59-503.55:528.916(084.3-14)

528.59-503.55:528.916(084.3-14]
HOJOVEC, V., MORCOvA, B.

HDJDVEC, V., MDRCOVÁ, B.

Pouliti automatického
kresIíclho koordi06tografu
CORAGRAPH k vyhotovenl
koostruki!nlho
listu
mapy malého miiřltka.

Anwendung des automatischen
Zeicheokoordinatographen
CORAGRAPH zur Herstelluog
eioes
kleinma6stlibigeo
Konstruktions-Kartenblattes.

Geodetický a kartografický
s. 195-196, 8 lit.

Geodetický a kartografický
Seite 195-196, 8 Lit.

obzor, 17, 1971,

8,

Č.

Možnosti mechanizace a automatizace
při vyhotovení konstrukčního
listu mapy. Princip tradičního postupu prací. Možnost využití automatického koordinátografu
podle návrhu doc. Války. Užití automatického
koordlnátografu
CORAGRAPH.
Ekonomické zhodnocení konstrukční přípravy.

obzor, 17, 1971, Nr. 8,

Mechanisier).lngsund Automatisiel'ungsmllglichkeiten bei der Herstellung eines KonstruktionsKartenblattes.
Prinzip des traditionellen
Arbeitsv9rfahrens. M1iglichkeit der Anwendung des automatischen
Koordinatographen
nach
dem Vorschlag von Doz. Válka. Anwendung des automatischen Koordinatographen
CORAGRAPH. Okono·
mische Wertung der Konstruktionsvorbereitung.

528.927:778.1
528.927:778.1

JE2EK, J.

JE2EK, J.
Reprografie a jejl aplikace v kartografU
grafické polygrafU (1. l!óst].
Geodetický a kartografický
s. 197-201.

a karto-

obzor, 17, 1971,

8,

Č.

Pojem, využití a rozdělení reprografických
metod. Požadavky na ideální reprografický
proces.
Reprografické
metody fotografické,
difúzní proces. Diazotypický zpdsob rozmnožování. Principy
těchto metod, materiály a přístroje.

Reprographie und ihre Applikation in der Kartographie
und kartographischen
Polygraphie
(1.
Teil].
Geodetický a kartografický
Seite 197-201.

obzor, 17, 1971, Nr. 8,

Begriff, Anwendung und Teilung der reprographischen
Methoden.
Anforderungen
an einen
idealen reprographischen
ProzeB. Photographisehe reprographische
Methoden, difuser ProzeB.
Diazotypisches
Vervielfll.ltigungsverfahren.
Prinzlpe dieser Methoden, Materiale und Gerll.te.

528.283:52(058) (47)
LUNGA, J.

528.283:52(058) (47)
LUNGA, J.
Interpolace v hviizdliřské roi!eoce Astrooomii!eskij
ježegodoik při výpoi!tu azimutu z astrooomického
měřenl oa Sluoce.

Interpolation
im astrooomischen
Jahrbuch Astronomii!eskij ježegodnik bei der Berechnung
des
Azimutes aus astronomischen
Messungeo auf die
Sonne.

8,

Geodetický a kartografický
obzor, 17, 1971, Nr. 8,
Seite 201-203, 1 Abb., 6 Lit.

Interpolace při výpočtech azimutu se omezovala
pouze na prvnI dlference tabelovanfch
hodnot.
Clánek odvozuje, do jaké mIry byla tato úvaha
sprlivná a s jakými chybami byly pdyodnI výpočty provedeny, když nebyla k..vadratická interpolace uvažována.

Die Interpolation
bei der Berechnung
des Azimuts beSchrll.nkte sich auf die erste Differenz
der tabel1ierten Werte. In der Abhandlung wird
abgeleitet, inwiefern diese Erwll.gung richtig war
und mit welchem Fehlern die urspriinglichen
Berec.hnungen bei Nichterwll.gung der quadratischen
Interpolation durchgefťlhrt wurden.

Geodetický a kartografický
s. 201~203, 1 obr. 6 lit.

obzor, 17, 1971,

Č.

528.489:719[437.6 J

528.489:719[437.6)

MICHALČAK, O.

MICHALČAK,O.

Geodetic
Measurements
for Setting-Out
SNP Monument at BanskA Bystrica.

of the

Geodetlcl(ý a kartografický obzor, 17, 1971, No. 8,
pp. 189-195, 14 fig., 2 reL
Description, shape and construction
of the Sl 0vak National Uprising Monument unveiled
at
Banská Bystrica on August 29th, 1969. Method of
setting-out. Control measurements
of horizontal
and vertical displacements.
Appreciation of tha
setting-out works and control measurements.

Levě gěoděsique pour le jalonnement
du monument de I'lnsurrection Nationale Slovaque a BanskA Bystrica.
.
Geodetický a ,kartografický obzor, 17, 1971, No. 8,
pages 189-195, 14 mustrations,
2 littératures.
Description, forme et construction
du monument
de ľlnsurrection
Nationale Slovaque édifié ABanská Bystrica le 29 aOut 1969. Fa~on du jalonnement de ľouvrage. Levě do contrOle des děplacements hori'zontaux et verticaux. Valorisation des
travaux de jallonnement et levé de contrOle.

528.59-503.55:528.916[084.3-14)
528.59-503.55:528.916[084.3-14 J

HOjOVEC, V., MORCOVÁ, B.

HOJOVEC, V., MORCOVA, B.

Emploi du coordinatographe
automatique ft dessin
CORAGRAPH pour la crěation de la feume de
carte de construction ft petřte échelle.

Use of AutDmatic Coordinatograph
CORAGRAPH
for Drawing Construction Sheet of a SmaIl-Scale
Map.
Geodetický a kartografický
pp. 195-196, 8 reL

obzor, 17, 1971, No. S,

Possibility of mechanization and automation when
drawing construction sheet ofa map. Traditional
procedure. Method of using automatic coordinatogr,aph developed by dr. Válka. Use of automatic
coordinatogra'ph
CORAGRAPH. Economic evaluation.
.

Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 8,
pages 195-196, 8 littératures.
Moyens de mécanisation et automatition
relatifs
A la crěation de la feuille de carte de construction. Principe du procédé tradltionel
de traval1.
Possibilité
d'exploitation
du coordinatogra'phe
automatique d'aprěs le projet de M. Válka, chargé
de cours. Emploi du coordlnatographe
automaque CORAGRAPH.Bilan économlque des préparatifs de construction.

528.927:778.1
JEZEK, J.
528.927:778.1
JEZEK, J.
Reprography and Its Application in Cartography
and Cartographic
Polygraphy. (1st part)
Geodetický a kartografický
pp. 197-20l.

obzor. 17, 1971, No. 8,

Definition, use and classification of reprographic
methods. Requirements
from an ideal re,prographic process. Photographic methods of reproduction, diffusion process. Diazotypic method of
reproduction.
Principles of these methods, materials and instruments.

La rěprographie
et son applieatioD
graphie et polygraphie eartographique
partie).
Geodetický a kartografický
pages 197-20l.

en eorto(premiére

obzor. 17, 1971, No. 8,

Conception, mise en valeur et répartition
des
méthodes réprographiques.
Prétentions
pour un
processus réprographique
iděa1. Měthodes réprographiques photographiques,
processus de diffusion. Procédé diazotypique
de la reproduction.
Prlnclpes relatifs A ces méthodes, matériaux et
appareils.

528.283:52(058) (47)
LUNGA,I..
528.283:52[058 J (47)
LUNGA, J.
Interpolation
in the Stal' Almanar: "Astronomit-.
sheski Yeshegodnik"
when Computing Azimuth
from Astronomical Observations Taken on the Sun.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, NO:""a:
pp. 201-203, 1 fig., 6 reL
Inter·poiation for azimuth computation
used to
be limited only on the first differences between
the tabulated data. The article derives how far
this consideration was correct and what was the
accuracy of computations without quadratic interpolation.

Interpolation dans l'annuaire astronomique Astronomiěeskij j8Žegodnik relatif au caleul des azlmuts děrivěs du levě astronomique en direetlon
du soleil.
Geodetický a kartografický
obzor 17, 1971, No. 8,
p,ages 201-203, 1 illustration, 6 littératures.
L'interpolation
pour les calculs de l'azlmut c'est
borněe A la premiére différences des valeurs
tabulaires.
L'article děduit A ťluel point cette
réf1exion ětait juste et avec quelles erreurs furent
effectués les premlers calculs, tenant compte. du
fait que ľlnterpolation
qU!ldratique ne fut pas
prlse en consldération.

Legislativní
základ dalšího
geudézie a kartografie

rozvo;e
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ROZVOJE ČESKOSLOVENSKÉ

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

. Dne 6. července 1971 schválilo
Federální
shromáždění vládní návrh zákona o geodézži a kartografži. Zákon nábývá účinnosti dnem 1. září 1971.
Tímto se uzavírá ;edna kapitola
československé
geodézie a kartografie,
pokud ;de o zákonodárství,
a to kapitola,
která trvala 44 let, od r. 1927 do
letošního roku.
V roce 1927 byl vydán zákon č. 177/1927 Sb.,
o pozemkovém katastru a ;eho vedení {katastrální
zákon},
velmi obsáhlá a rozsáhlá právní norma;
hlavním cílem a záměrem této právní úpravy bylo
upevnění
soukromokapitalistických
vztahů a zatištění zá;mů státní pokladny.
Zákon sloužil převážně fiskálním
potřebám, a to pro konkrétní
vyměřování pozemkové daně ;ako významné položky
státní pokladny
buržoasní republiky.
Zákon ve svém souhrnu byl pochopitelně
odrazem poměrů a potřeb 'tehde;ší politické
a společenské situace. Řada ;eho ustanovení však r:nohla
být používána i za zcela ;iných politickospolečenských podmínek,
tf. i po roce 1945. Katastrální
zákon a vládní nařízení
č. 64/1930 Sb., ;ímž se
částečně provádě;í hlavy II, III a IV katastrálního
zákona, podrobně, věcně a ;ednoznačně
stanovily
zásady a technické
parametry
pozemkového
katastru a jeho operátů, organizace,
řízení a provádění prací, a staly se základem
na svou dobu
moderního měřického díla.
Po osvobození
v roce 1945 zůstaly
na úseku
geodézie a kartografie
v používání právní předpisy
z buržoasní republiky.
vývo; našeho národního
hospodářství
a společnosti po roce 1915, osídlování
pohraničí
a re:llizace pozemkových
reforem,
a ze(ména po roce
1948 socializace
zemědělství,
zemědělská velko!JýI'oba a;. vyvolaly
rozsáhlé změny v držbě půdy.
Úkoly kladené na zeměměřickou
službu stále narůstaly. Dosavadní roztříštěnost
organizace
zeměměřžcké služby nevyhovovala,
potřeby
národního
hospodářství
a perspektivy
dalších požadavků na
geodetické a kartografické
práce vedly k nutnosti
soustředit zeměměřžckou službu.
Prvním krokem na této cestě byl zákon č. 82/1948
Sb., o úpravě působnosti ve věcech veře;ného vy,měřování a mapování {zeměměřický
zákon}, který
byl schválen dne 16. dubna 1948 Ústavodárným
národním
shromážděním.
Zákon stanovil,
že veře;né vyměřování a mapování náleží do oboru působosti ministerstva
financí.
Avšak období fiskálních zá;mů ministerstva
financí skončilo a zeměměi'ická služba se stává oborem naléhavě potřebným, ze;ména při řešení "technických
problémů budování socialistického
státu.
Necelé dva měsíce po vítězství československého pracu;ícího lidu v únoru 1948 se ne;vyšší orgán
státní moci a ;ediný celostátní
zákonodárný
sbor
zabývá
československou
geodézU a kartografU,
podobně ;ako v SSSR, kde ;iž v březnu r. 1919
V. I. Lenin podepsal vládní dekret ,,0 zřízení hlavní
geodetické
správy". Také v SSSR bylo v souladu
se zá;my rozvo;e výrobních
sil ve státě skoncováno s předrev9luční
rozdrobeností
topografickogeodetických
prací, která brzdila mapování státu.
Zemi!mlH-tcký
zákon
č. 82/1948
Sb.
výslovně

nezrušil
žádný z právních
předpisů
o geodéziž
a kartografiž
vydaných
za buržoasní
republiky.
Stanovil
pouze obecně, že se zrušu;í ustanovení
předpisů vydaných
za první republiky,
pokud odporu;í tomuto zákonu. Tím zákon splnil cíle _ sledované při ;eho vydání.
Technický
charakter
zeměměřické
služby vedl
brzo k nutnosti
vhodně;šího
organizačního
začlenění služby. Zákon č. 250/1949 Sb. změnil a doplnil
zeměměřický
zákon, a působnost
geodézie
akartografie
přešla z ministerstva
financí na ministerstvo
techniky.
Šlo vlastně o první socializační etapu v geodézži a kartografU,
která vedla
v roce 1951 ke zrušení oprávnění civilních
techniků
a inženýrských
komor.
Od roku 1953 geodézie a 'kartografie
patřila do
oboru působnosti ministerstva
stavebnictví.
Pod zorným úhlem komplexního
pohledu na široký
rozsah
úkolů
geodézie a kartografie
byly
organizační,
právními
úpravami podložené změny
v podstatě proviz6riem.
Velmi významným
právním předpisem
pro geodézU a kartografU
bylo bezesporu vládní nařízení
~. 1/1954 Sb., o zřízení Ústřední správy geodézie
a kartografie.
Ústřední správa geodézie a kartografie byla sice podle ustanovení
§ 2 cit. vládního nařízení podřízena ministru
místního hospodářství, pozdě;i pak ministru vnitra, ale byla zcela
samostatným
ústředním
orgánem plně vybaveným
pravomocí,
potřebnou
k plnění
úkolů
na svěřeném úseku. Ústřední správě geodézie a kartografie příslušelo ze;ména:
řízení geodetických,
topografických
a kartografických prací,
vydávání potřebných předpisů,
vykonáváiil
dozoru a kontroly
ve všech orgánech zabýva;ících se výkonnou činností v oboru
geodézie, topografie
a kartografie.
Na Slovensku vykonávala
Ústřední správa g?Odézie a kartografie
svou působnost prostřednictvím
oblastního
orgánu Správy geodézie a kartografie
na Slovensku, která byla podřízena pověřenci místního hospodářství a od roku 1958 pověřenci vnitra.
Vládní nařízení č. 111954 Sb. v celkovém
rozsahu 8 paragrafů
si nekladlo
za cíl upravit komplexně celou problematiku
geodézié a kartografio.
Šlo v podstatě o zřizovací a organizační
normu,
tíž byl zřízen ústřední orgán a stanoveny orgány,
;imiž ústřední orgán svou působnost vykon 27)1. Na
Ústřední správu geodézie a kartografie
přešla dosavadní působnost ministerstva
stavebnictví
v oboru veře;ného vyměřování
a mapov.1ní a udělování
pověření a oprávnění
k výkonu geodetických,
topografických
a kartografických
prací.
Touto právní
úpravou
rovněž nebyly
zrušeny
žádné předcháze;ící
obecně závazné právní předpisy. Zůstaly tak vedle sebe v platnosti
předTJisy
vyplýva;ící
z poměrů buržoazní republiky, předpisy
z doby těsně po únoru' 1948 a tento předpis z roku
1954.
V souvislosti
se. změnami
ve státním
aparátě,
prováděnými
na základě
Ústavy Ceskoslovenské
socialistické
republiky
č. 100/1960 Sb. byla vládním nařízením č.. 102/1960 Sb., současně se zruše-
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ním ostatních
oblastních
orgánu státní správy na
Slovensku
zrušena i Správa geodézie a kartografie na Slovensku.
V roce 1964 byl přijat zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.
Tento zákon zustává i nadále
v platnosti.
Zákon č. 22/1964 Sb., se dotýká
širokého
okruhu
organizací
a občanu, již se vžil,
a proto
nebylo
účelné
včleňovat
jej do zákona
o geodéziž a kartografU.
Zeměměřický
zákon č. 82/1948 Sb., vládní
nařízení č. 1/1954 Sb., zákon č. 22/1964 Sb. a předpisy vydané k jejich
provedení
nahradily
převážnou část ustanovení
katastrálního
zákona č. 177/
/1927 Sb. a jeho prováděcích
předpisu,
aniž však
přesně vymezily,
které jeho předpisy
se zrušují.
To zpusobovalo
často nejasnost,
zda a co z jeho
ustanovení
platí
[např.
rozsah
platnosti
§ 56
o úkolech
obcí). Výklad platných
předpisů
katastrálního
zákona pusobil
potíže i vzhledem
k nastalým politickoekonomickým
a právním
změnám.
Z ustanovení
katastrálního
zákona a jeho prováděcích
předpisu
v podstatě
byla používána,
jen
ustanovení
vztahující
se ke geometrickým
plánum,
místnímu
šetřeni,
vstupu na pozemky,
jejich
užívání při měřických
pracích,
odstraňování
porostu
a k náhradě
škod. Také ustanovení
vládního
nařízení č. 43/1920 Sb., o jednotné
organizaci
přesných výškových
měření, byla z velké části vývojem překonána.
Nové úkoly geodézie a kartografie
nutně vyžadovaly
novou právní
úpravu
vyhovujicí
potřebám
vyspělé socialistické
ekonomiky.
Proto během roku
1967 byly vypracovány
zásady zákona o geodézU
a kartografU,
které byly v prvním
pololetí
1968
projednány
ve výborech
Národního
shromáždění
a poté v červenci
1968 schváleny
vládou ČSSR.
Zásady zákona vycházely
z unitárního
ústředního orgánu
státní
správy
geodézie
a kartografie.
Přijetím
ústavního
zákona č. 143/1968 Sb., o československé
federaci,
podle jehož článku 8 a 9 věci
geodézie
a kartografie
patři
do výlučné
působnosti České socialistické
republiky
a Slovenské
socialistické
republiky,
bylo nutno připravit
návrh zákona opírající
se o existenci dvou ústředních
orgánu
geodézie
a kartografie
v ČSSR, jednoho
IJ CSR a druhého
v SSR.
Ústředním
orgánem státní správy geodézie a kartografie
v ČSR je Český úřad geodetický
a kartografický
zřízený zákonem ČNR č. 2/1969 Sb. a v SSR
Slovenská
správa geodézie
a kartografie
zřízená
zákonem SNR č. 207/1966 Sb.
Zákon o geodéziž a kartografU
Je výsledkem
širokého
připominkového
řízení.
Již v první etapě
tohoto připomínkového
řízení, tj. k návrhu zďsad
zákona o geodéziž a kartografU,
byla uplatněna
řada připominek,
které byly zpracovateli
zákonné
úpravy
velmi pečlivě
zkoumány
a poté zapracovány do návrhu
paragrafovaného
zn'ění zákona
o geodézU a kartografU.
V druhé etapě, tj. v připomínkovém
řízení
k návrhu
paragrafovaného
zněni
Zákona, připomínky
pak pochopitelně
již
nesměřovaly
k příp. změnám
věcné povahy,
ale
byly zaměřeny zejména ke zkvalitnění
a zpřesnění
formulací
jednotlivých
jeho ustanoveni.
V nových podmínkách
československé
federace
byla příprava paragrafovaného
znění zákona o geodézU a kartografiž
velmi náročná, neboť šlo o první
komplexní
normu, kterou přijímá
Federální
shromáždění, u níž však výkon v plném rozsahu patři
orgánum republik.
Schválený
zákon o geodézii a kartografU
představuje
moderně
pojatou
hmotně
právní
úpravu

základ dalšího rozvofe československ6
geod~zie a kartografie

otázek geodézie a kartogra!ie.
Přitom b~lo vša~
nutné se dotknout
i některych
otázek pusobnostz
jednotlivých
orgánu geodézie a kartografie
např.
v § 10 a 13.
Duvodová
zpráva k návrhu
zákona o geodéztt
a kartografU
je otištěna ve Zpravodaji
CÚGK a ve
Spravodaji
SSGK. V její zvláštní
části Isou zdulJodněna jednotlivá
ustanovení
zákon~ o geodézžt
a kartografU.
Není proto nutné zabyvat se jeho
konkrétními
ustanoveními.
Přesto bude účelné si na závěr připomenout
některá fakta.
Zákon o geodéziž a kartografU
ods,traňuje
roztříštěnost a nepřehlednost
dosud platných právních
předpisu
o geodézU a kartografU.
Nová právní
úprava je podstatně jednodušší.
Řada starých právních předpisu
je nahrazena
právní normou, která
odpovídá
potřebám
a situaci
naší současné ekonomiky a společnosti.
Zákon rámcově
vymezuje
pusobnost
ústředních
a územních
orgánu
geodézie
a kartografie
a jiných orgánu
státní
správy.
Zájmy
obrany
státu
jsou zajištěny
ustanovením
o pusobnosti
orgánu
národní obrany a ustanovením
o tom, že geodetické systémy
zásadr:zího významu
stanoví
a mění
vláda CSSR. Přesnost
a odbornost
geodetických
a kartografických
prací je zalištěna
podmínkou,
že je mohou provádět jen organizace,
lestliže malí
kvalifikované
pracovníky
a že práce
musí být
prováděny
v souladu s platnými
předpisy.
Ověřování splnění těchto podmínek
pam do pusobnosti
orgánu geodézie a kartografie,
lelichž
povinností
je zajišťovat
udržování
geodetických
základu, stát:
ních mapových děl, evidence nemovitostí,
vydávám
kartografických
děl, řízení prací inženýrské
geodézie a koordinace
geodetických
a kartogro,jických
prací
i výzkumu
a vědeckotechnického
rozvoje.
Zákon jednoznačně
vymezuje
i polmy geodetické
základy,
kartografické
dílo, státní
mapové
dílo
a inženýrská
geodézie, které dosud byly vykládány
často nejednotně.
Jak liž uvedeno shora, zákon o geodéziž a kartografU le výsledkem
širokého
připomínkového
f'lzení. Vznik tohoto právního
předpisu
byl umožněn
těsnou spoluprací
řady československých
geodetu
a kartografu,
kteří
bez ohledu
na to, v kterém
podniku
a v kterém
resortu
praculí,
společně se
snažili o to, aby československá
geodézie a kartografie mohla pod vedením strany a vlády a v duchu závěru XIV. sjezdu KSC racionálněli
a efektivněji
než dosud plnit podle nové právní úpravy
všechny veliké úkoly při dam výstavbě
naší socialistické
společnosti,
které Iso u jí svěřeny.
Dík za to patří všem geodetum
a kartografum,
Jakož i ostatním
pracovnikum
v československé
geodézU a kartografit,
kteří se na pf'lpravě a konečném dotvářeni
zákona podíleli.
Vydáním
zákona
o geodéziž a kartografU
byl
zdurazněn
zájem státu na výsledcích
činnosti orgánu a organizací
československé
geodézie a kartografie.
Zákon o geodézit
a kortografii
posiluJe
vliv strany a vlády na další rozvoj československé
geodézie a kartografie,
upevňuje autoritu a funkci
socialistického
státu a vytváří
pFedpoklady
pro
lepší uspokojování
potřeb společnosti
geodetickými pracemi
a mapami všeho druhu a určení.
Zákon o geodézii ťl kartografU
vytváří
bezpečnou základnu
dalšího rozvole československé
geodézie a kartografie
a k plnění
velikých
úkoltl,
které pro odvětví geodézie a kartografie
v našem
státě vyplývati
ze závěru XIV. slezdu Komunistické
strany Ceskoslovenka.
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Prof. Ing. OndreJ Michalčák, CSc.,
Katedra geodézie SvF, SV~T.
Bratislava

Geodetické merania pri vytyčování
Pamatníka SNP v Banskej Bystrici

Dňa 29. augusta 1969 pri príležitosti 25. ročného
jubilea Slovenského národného povstania bol slávnostne
odovzdaný národu Pamatník
SNP v Banskej Bystrici (obr. 1). V projekte monumentálnej stavby sa
odráža symbiózna myšlienka pamatníka a múzea1).

Pamatník sa nachádza v živom prostredí mesta
a tvorí priestorovú dominantu sídliska Pred nádražím. Hlavná hmotová časť objektu je postavená v osi
strednej komunikácie sídliska (obr. 2). Gradácia Pamatníka je podporená výškovým posadením objektu.
Urbanistické aspekty mali vplyv aj na architektonickú koncepciu objektu. Objekt svojími výrazovými
prostriedkami plní aj emočnú úlohu Pamatníka.
Zmysel formovania do dvoch hmot, roztrhnutých
z jedného pratvaru, má naznačiť, že sa čosi udialo,
evokovať
spoločenský
čin. Medzera medzi dvo·
1) Autorom architektúry: Doc. Ing. arch. Dušan
Kuzma z vSVU v Bratislave, statiky: Ing. R6bert
Lamprecht
zo Stavebnej fakulty SVŠT, gen. projektant: Banské projekty Bratislava, gen. dodávatel: Stavoindustria, n. p. závod Banská Bystrica.

ma hmotami vytvára sugestívnu preluku, cez ktorú
je riešené aj osvetlenie múzea. V nízkej horizontálnej
časti objektu sú umiestnené prevádzkové priestory
múzea a kino (obr. 3).
Z konštruktívneho hfadiska je objekt vefmi zaujímavý, komponovaný ako skulpturálne dielo. Realizovať odvážny skulpturálny tvar objektu nebola
úloha fahká v našich podmienkach a neobišla sa bez
presných vytyčovacích meraní. Aj po statickej
stránke si nezvyklé tvary vyžadovali zložitú výpočtovú techniku, praktické skúsenosti a kontrolné merania na modeloch a realizovanom objekte.
Výstavná (múzealná) časť objektu je navrhnutá
v dvoch skulpturálnych tvaroch (obr. 4) -pravý
ako
trojpodlažný a favý ako dvojpodlažný objekt. Tech.
nológia výroby a tv~r objemov sa riešil pomocou
ramenátov;
drevené fošne sa kládli afinitne do kri.
viek. Celkove tvar výstavnej časti objektu bol vole.
ný tak, aby bolo možné realizovať debnenie a jeho
podperné konštrukcie. Výsledný geometrický tvar
vonkajšieho povrchu skulptúry (obr. 5) je určený tva·
rom čelnej krivky ležiacej v zvislej rovine (zasklenná.
plocha). Táto čiara, označená "a", je zložená z kriviek
a to v oblasti strechy parabolou štvrtého stupňa (úsek

1971/189

Geodetický a kartografjnký obzor
190
ročník 17/59, číslo 8/1971

Micha/ť!ák,

medzi bodmi Aa-A1o), v úsekoch bočných (Ao-A10,
A5-Aa) priamkami a v dolnej časti (Ao-A1, Ag-A5)
kvadratickými parabolami. V úseku A1-Ag je opať
parabola štvrtého stupňa. Krivka je spojitá okrem bodov Aa a AlO" Ďalej je tvar skulptúr určený krivkou
"c", ktorá tvorí prienik strešnej plochy a plochy zadnej steny. Krivku tvorí rovina, všeobecne položená
a je opísaná analytickým prienik0!ll roviny a parabolického valca štvrtého stupňa. Další východiskový
pn-ok tvori krivka "h", tvoriaca rozhranie plochy zadnej steny a plochy dna. Krivku tvorí opať prienik
parabolického valca štvrtého stupňa a roviny. Strešná plocha je v úseku AlO-Aa daná krivkou "a" a krivkou "c", v reze, v smere osi X je daná kvadratickou
parabolou. Plocha zadnej steny je priamková, ktorá
vzniká tak, že krivky "b" a "c" sú spojované priestorove mimobežnými priamkami, kt.orých nárysný
priemet je zvislý. Toto riešenie bolo zvolené preto,
aby zvislé rezy boli priamkové, čo podstatne zjednodušilo debnenie. V koncovej oblasti (úsek Ao-AlO) je
z estetických d6vodov napojený prechodový konoid.
Bočnú stenu, medzi bodmi A5, B4, Aa a C4, tvorí hyperbolický paraboloid. Spodná plocha je parabolická
- obsahujúca krivky "a" a "b". Pozdlž krivky "b"
je dotyčnica s plynulým prechodom do plochy zadnej
steny.
.
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Nosnú konštrukciu debnenia železobetónových
škrupinových útvarov tvorila skruž (obr. 6) vytvo.
rená z ocele a dreva. Základným nosným prvkom boli
priečne vazby, vytýčené osove po 100 cm, vo zvislých
rovinách kolmých na os X (obr. 7). Každá priečna
vazba sa skladala z dreveného ramenátu, vytvoreného
v tvare priečneho rezu žalezobetónového škrupinového útvaru a zo stojok, vytvorených bežným rúrkovým
lešením. Ramenáty boli vyrobené z fošni 6/30 cm po
úsekoch dlžky asi do 320 cm. Jednotlivé diely sa navzájom pospájali styčníkovými plechami. Na pod-
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pernú konštrukciu bol ramenát uložený v mieste styku
pomocou svornikového krbu. OceIové stojky podper.
nej konštrukcie boli v priečnom smere vazby vy týčené po 300 cm. Každů stojku tvorili dve lešenárske
Tabufka 1: Pravoohlé súradnice a výšky hlavných vytyčovacfch prvkov objektu
Pravouhlé súxadniee v m

Označenie
bodov

AD
AI
Aa
A.
As
A6
A,
A6
A.
A10
Bo
BI
Ba
B.
B4
B6
Co
CI
Ca
08

C4
V

X

I

-22,220
-12,800
0,000
+13,700
+23,600
+25,780
+ 13,700
0,000
-12,800
-19,600
-22,220
-12,800
0,000
+ 13,700
+27,420
+23,600
-19,600
-12,800
0,000
+13,700
+29,300
-22,236

I
I

Relatívne výšky
Zvm

y

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
+- 10,300
+ 13,200
+ 11,000
+4,000
0,000
0,000
+ 11,818
+15,200
+ 12,602
+5,598
0,000

I

I

+3,299
+0,500
0,000
+0,799
+4,569
+ 11,900
+13,770
+14,499
+13,480
+ 12,100
+3,299
+-3,585
+3,950
+4,329
+4,699
+4,569
+ 12,100
+ 11,820
+11,503
+ 11,288
+11,003
+3,186

obzor

191

rúrky, vytýčené symetricky k rovine ramenátu. Drevený ramenát bol na oceIové stojky uložený pomocou
svorníkového ložiska, čím sa docielila jednotná konštrukcia styku a uloženia - nezávisle od sklonu ra·
menátu v danom mieste. Táto úprava umožnila pripevnenie prahu v rubovoInej výške a jednoduchú rek·
tifikáciu výškovej polohy uloženia ramenátu a potom
aj odskruženie konštrukcie. Celá pod perná konštrukcia
bola uložená na stabilnom vodorovnom podklade pod
celou konštrukciou skruže na kóte -10 cm. Ramená·
ty boli presne vyrobené v stolárskej dielni. Presnosť
tvaru skruže bola starostlivo kontrolovaná, takže
odchýlky od vyžadovaného tvaru a rozmerov boli minimálne, maximálne do 2-3 mm. Každý ramenát
bol v dielni úplne zmontovaný a nepresnosti boli vykorigované. Celkový pohrad na montáž podpernej
konštrukcie debnenia pravej skulptúrya na zmontovanú podpernú konštrukciu debnenia časti spodnej
a zadnej plochy Iavej skulptúry je na obr. 8.
2. Sposob vytýč~nia objektu
Na základ vytýčenia objektov skulptúr bola zvolená
pravouhlá sieť s osou X v smere čelných stien a s osou
Y približne v strede navrhovaných skulptúr. Poloha
Y.ovej osi ravej a pravej skulptúry je navzájom posu.
nutá v smere osi X o 1 m, nulové súradnice o 5,500 m.
Najprv sa vytýčila polohove podperná časť, vo vačši·
ne pravouholníková sieť (obr. 9), pre osadenie stojok.
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Každá stojka pozostávala z dvoch zvislých lešenár·
skych rúrok, priemeru 48,25 mm, zostavených z dielov
dlžky 2, 4 alebo 6 m2). V prvej fáze stojky sa zmon·
tovali len do výšky, ktorá bola potrebná pre prvú
pracovnú vrstvu, t. j. na debnenie škrupiny dna.
Výška tejto vrstvy bola ohraničená čiarou "b" (obr. 6).
Stojky prechádzali otvormi cez škrupinu dna, čo bolo
vhodné na vytvorenie jednoduchej konštrukcie skruže
a presné vytýčenie tvaru. Vzniklé otvory okolo rúrok
boli kónické pre spolahlivé dodatočné zabetónovanie.
V druhej fáze sa upínacie skrutky rúriek nastavovali
na Ýýšku podla projektu. Aby sa rúrky nemuseli
rezať, prechádzali aj cez škrupinu strechy. Po vykonanej montáži konštrukcie skruže a ramenátov sa
urobila kontrola tvaru skruže a osadenia ramenátov
a zistené odchýlky v geometrickom tvare sa rektifiko·
vali výškovým pohybom uložených bodov ramenátov.
Potrebný výškový posun sa vykonal skrut,kovým
zdvihákom a hydraulickým lisom, ktorý sa vložil do
priestoru medzi horným a dolným úložným prahom.
Po výškovej úprave sa upínacie skrutky pripevnili
k hornému prahu, nesúcemu úložnú vidlicu a poloha
sa zaistila bukovými klinami medzi horným a dolným
prahom. Kazetový tvar strechy sa dosiahol presným
šalovaním.
2) Na výstavbu objektu sa použilo asi 70000 bm
rúrok, 30 000 upínacích a 3000 nastavovacích spojok
Trusta.
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Podrobné vytýčenie celého objektu, naJma vytýčenie
polohy
podrobných bodov jednotlivých
kriviek a plOch bolo vykonané metódou pravouhlých
súradnic (obr. 5), podrobné výškové
vytýčenie
niveláciou s presnosťou na milimetre. Pravouhlé sú.
radnice a výšky hlavných vytyčovacích bodov objek.
tu sú uvedené v tabufke 1.
Odskruženie sa vykonalo po zatvrdnutí celej železobetónovej konštrukcie uvolnením podperných bodov ramenátov .Odskruženie skulpturálnych útvarov
bolo urobené tak, aby sa docielil pozvolný prechod
vlastnej váhy konštrukcie na železobetónové základy
objektu.
3. Kontrolné merania na objekte
Odskruženie skulpturálnych útvarov patrilo medzi doležité fázy výstavby objektu a preto boli sledované
pretvorenia obidvoch skulptúr, zvislý posun a pooto·
čenie základov objektu.
Zvislé a vodorovné priehyby
konštrukcie
skulptúr sa pozorovali dvoma nezávislými metódami
- pomocou Fričových priehybomerov a geodeticky
- trigonometrickou metódou. Pre trigonometrickú
metódu bolo osadených 12 značiek na· každej skulptúre, ktoré sa sledovali zo 6 pevných bodov. Hlavné
pevné body tvorili trojuholník (obr. 10). Stabilizácia
bodov bola uskutoěnená pilierami s murovanými tehlovými stfpikami, do ktorých sa zabudovali kovové
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ccntračné platne. Treba poznamenať, že múrované
strpiky pilierov sa neosvedčili. Boli pružné a vermi
citlivé na dotyk pozorovatera. Preto na kontrolné
geodetické merania odporúčame
piliere budovať
zo železobetónu.
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Horizontálne posuny pozorovaných bodov v smere os~ X a Y boli veImi malé. Posuny v osi Y sa pohybovali od +1,1 mm do -2,5 mm; posuny v smere
osi X boli 'v medziach od +0,9 mm do -1,6 mm.
Hodnoty posunov sú vačšinou v rámci presnosti me-

Body osadené na zadných a čelných stenách
, skulptúr boli sledované polohove a výškove a ich posuny vypočitané na základe zmien meraných vodorovných a výškových uhlov. Potrebné držky zámer boli
určené riešenim horizontálneho, resp. vertikálneho
trojuholnfka. Pozorované body boli signalizované kruhovými značkami s čiernobielym medzikružim, ktoré
boli osadené na vodorovných mosadzných konzolkách,
dlžky 50 cm tak, aby vyčnievali z rúrkového lešenia
(obr. 11). Meranie vodorovných
smerov sa vykonalo teodolitom Wild T2 v troch skupinách, meranie
výškových
uhlov v troch, resp. v dvoch skupinách.
Výsledné hodnoty zvislých posunov pozorovaných
bodov po odskruženi skulptúr sú čiselne uvedené na

račskej metódy, takže možno prakticky konštatovať,
že pozorované body nevykazovali povšimnutia hodné zmeny.

obr. 12 (v mm). Všeobecne hodnoty vodorovných
a zvislých posunov sú malé v porovnani k rozmerom
konštrukcie, najma k rozpatiu (asi 1 : 10 000) a pri
niektorých pozorovaných bodoch sú prakticky zanedbateIné a pohybujú sa v medziach presnosti metódy.
Presnosť určenia posunov pozorovaných bodov je asi
±0,5 mm, pri dlžke zámer v rozpati od 23 m do
56 m. Pevné body prakticky nevykazovali zmeny.
rch stabilita bola overovaná pretinanim nazad od
kontrolných bodov osadených na prifahlých objektoch.
Keď porovnáme hodnoty zvislých posunov v pri~reze x = O, ziskané geodeticky, s hodnotami nameranými Fričovými priehybomermi (údaje sú uvedené
v zátvorke) dostávame celkove zhodu nameraných výsledkov. Rozdiely medzi metódami sa prejavujú len
v miestach J a K, kde hodnoty z priehybomerov sú
3 až 7krát menšie ako hodnoty ziskané trigonometricky. PodIa nášho názoru hodnoty ziskané priehybomermi sú ovplyvnené teplotou a bolo by ich treba
opraviť o korekciu z teploty.

:Ďalej sme sledovali zvislé posuny a pootočenia základov. Nakaždej podpore boli osadené4výškové čapové značky z antikóroznej ocele. Meranie zvislých
posunov základov bolo vykonaně presnou niveláciou
vzhfadom k pevným bodom, stabilizovaných na prifahlých budovách. Rozmiestnenie pozorovaných bodov
a celkové hodnoty nameraných posun ov (celkom
5 merani) sú uvedené na obr. 13. Z pohfadu na výsledky posunov vyplýva, že sadanie základov je minimálne, prakticky zanedbateIné až na podporu I pod
pravou skulptúrou, ktorá zaznamenala malý pokles.
Relativne pretvorenia základov objektu boli merané
priložným Hugenbergerovým
deformetrom. V jednotlivých skulptúrach sú umiestnené dve, resp. tri
podlažia, ktoré sú zavesené na oceIových tiahlach
upevnených v strešnej konštrukcii. Pri montáži podlaží sme sledovali deformácie strešnej konštrukcie
obidvoch skupltúr. Za týmúčelom sa osadili pri jednotlivých tiahlach na škrupinjÍ,ch striech klincové výškové značky, ktoré sa sledovali relativne presnou niveláciou pred a po montáži závesných podlaží. Sché-

Z výsledkov nameraných zvislých posunov vyplýva vcelku vysoká tuhosť konstrukcie. Krátke previslé konce skulptúr, vplyvom uvoInenia poIa, zaznamenali posun smerom nahor. Všeobecne pri pravej
skulptúre sú priehyby vačšie ako pri skulptúre Iavej, čo
je logické lebo váha skulptúr je rovnaká, len prierez Iavej skulptúry je podstatne nižší a tým menšiaj moment zotrvačnosti.
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a určenie príslušných rozmerov. Rámy okien sú zvislé
a priečne vystúžené. vodorovnými priečnikami v projektovaných horizontoch. Preto bolo potrebné najprv
vytýčiť zvislice pre osadenie rámov po celej ploche
čelných stien, potom vytýčiť príslušné horizonty a na·
pokon presne určiť rozmery jednotlivých rámov. Povodne sme uvažovali úlohu riešiť pomocou dlhej olov·
nice, pásma a pohyblivého hasičského rebríka (žeria-'
vu). Toto riešenie bolo vefmi nákladné a pre zlé terénne podmienky prakticky neuskutočnitefné.Preto
sme

bodymerane priehýbOlnermi
bodymerané trigonometricky
bodymerané pri montáž, pod/až/

čeln~

I

stena

ma rozmiestnenia značiek je na obr. 14. Najviičšie
priehyby boli namerané v strede strešných konštrukcií
v priereze x '= O; najmenšie pri okrajových hranách
(obr. ]2).
Po odskl'užení. skulptúr bolo potrebné presne za·
merať (s presnosťou ±2 mm) čelné steny skulptúr,
vytýčiť a určiť skutočné rozmery ocefových rámov za·
sklenných ploch. Presné rozmery boli potrebné jednak
na výrobu kovových rámov a jednak pre presnú individuálnu v}'Tobu špeciálnych (belgických) skiel s osobitnými tepelnými a svetelnými vlastnosťami na zasklenie vefkorozmerných
čelných ploch. Presné
vytýčenie a zameranie jednotlivých
rámov konštrukcie okien bolo komplikované tým, že čelné
steny skulptúr boli neprístupné pre priame vytýčenie

{,lohu riešili tak, že najprv sme vytýčili vodorovné
odfahlosti jednotlivých rámov okien na dolných obru.
bách čelných stien, potom sme opticky, teQdolitom
z protHahlej skulptúry vytýčili zvislice na čelných
stenách a nakoniec sme osobitne upraveným a zave·
seným ocefovým pásmom s milimetrovým delením za·
merali príslušné rozmery rámov a okien. Tento spósob
sa pri starostlivo vykonanom meraní plne osvedčil.
Bol vcelku pracovne jednoduchý, podstatne lacnejši
a rýchlejši a dosiahla sa aj vyžadovaná presnosť určenia rozmerov rámov a okien. Svedči o tom skutočnosť; že všetky rámy a sklá mali správne rozmery, čo
umožnilo rýchlu a správnu montáž zasklenia velkých
ploch čelných stien skulptúr.

Móžeme konštatovať, že vytyčovacie práce a kontrolné merania pri výstavbe objektu boli velmi dóležité,
časove a pracovne náročné. Pri podrobnom polohovom
vytyčovaní objektu sa použila vcelku jednoduchá me·
tóda - metóda pravouhlých súradnic. O kvalite vytyčovacich prác svedči to, že geometrický tvar kon·
štrukcie objektu bol správne realizovaný, čo sa prejavuje v tom, že neomietnutý vonkajši povrch je ply.
nulý a bez viditefných povrchových nepresnosti.
Úspešná realizácia výstavby Pamiitnfka SNP
ukázala, že zvolený geometrický tvar, materiál, typ
podpernej konštrukcie, spósob vytýčenia a realizácie

1971/194

Michali:!ák,
Pamt..tnika

O.: Geodetické
SNP v Banskej

merania
Bystrici

pri

vytyčovaní

Geodetickt a kartngrafickt
roijnik 17/59, číslo 8/1971

objektu boli správne a opodstatnene volené. Dielo
okrem iných progresívnych technických a technologických prvkov prinieslo aj nový svojrázny vklad do
tzv. skulpturálnej architektúry, ktorá sa vyvíja paralelne s výtvarným umením, menovite sochárstvom.
Do redakcie došlo: 2. 6. 197}.

Ooe. Ing. Vladislav HoJovee, CSc"
Fakulta stavební ČV UT Praha
Ing. Božena Moreová,
Oblastní ústav geodézie Brno

Automatické (programově řízené) koordinátografy
- mají v návaznosti na práci samočinných počítačů principiální význam v celé řadě oborů lidské činnosti.
Jsou užívány pro kontrolu programů programově řízených obráběcích strojů, pro kresbu projektové dokumentace, grafů, diagramů a nomogramů atd. V geodézii usnadňují značnou část rutinních prací při tvor·
bě map automatizací zobrazovacích prací. V současné
době je např. u nás již užíváno automatického koordinátografu CORAGRAPH mj. při tvorbě a údržbě
map velkého měřítka ve vhodné návaznosti na předchozí práce samočinného počítače. I při tvorbě map
malých měřítek je jistě otevřené pole pro využití
automatizace výpočetních a hlavně zobrazovacích
prací. Na katedře mapování a kartografie stavební
fakulty ČVUT Praha jsou této problematice věnovány
mj. každoročně diplomové úkoly, jejichž vypracování
umožňuje řešit Ilěkteré dílčí problémy. Problematiku
tohoto článku tvoří hlavně obsah pr!Íce [4], která byla
podána v uplynulém školním roce.

2.1 Princip tradičnihó postupu praci

195

KAPASNÝ, L.: Debnenie výstavnej časti pamatníka
SNP v Banskej Bystrici. Pozemné stavby, 18, 1970,
č. 12, s. 347-349.
LACKO, J.: Pamiitník Slovenského národného povsta·
nia v Banskej Bystrici. Projekt, XI, 1969, č. 11-12,
s. 204-213.

Použití automatického kreslícího
koordinátografu CORAGRAPH
k vyhotovení konstrukčního listu mapy
malého měřítka

2. Možnosti
mechanizace
a automatizace
vyhotoveni
konstrukěniho
listu mapy
malého měřítka
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sítě a rámu pomocí pravítka a křivítek; je možno též
užít technologie rytí do rycí vrstvy, nanesené na
vhodném podkladu.
2.2 Možnost mechanizace užitím děrnoštitkových
strojů
V diplomových pracích katedry mapování a kar.
tografie [7], [8] je sledována myšlenka vy-užití automatického koordinátografu, který byl konstruován
podle návrhu VÁLKY a užíván ve Výpočetníni středisku GÚ v Praze. V práci [7] je propracována myšlenka jeho využití spolu s předchozími jednoduchými
výpočetními pracemi na děrnoštítkových
strojích,
které tvoří pro tento účel syvedeným automatickým
koordinátografem vhodný celek. Návrh na mechanizaci konstrukční přípravy je založen na vytvoření
tzv. "děrnoštítkové knihovny kartografických zobra·
zení" [2]. Knihovna by obsahovala děrné štítky s vyděrovanými údaji zeměpisných a rovinných souřadnic
spolu s dalšími údaji, potřebnými pro případné před.
chozí výpočetní práce. Takovými pracemi jsou např.
redukce souřadnic, převedení do měřítka a plošná
interpolace. Projekty s metodickými pokyny pro uží.
vání této knihovny tvoří jádro uvedené práce; výsledkem případných výpočetních prací je děrnoštítkový soubor, který slouží jako nositel informací přímo
pro automatický koordinátograf.

2.3 Užiti automatického koordinátografn
Základ konstrukční př'ípravy u mapy malého měřítka
CORAGRAPH
tvoH vyznačení tzv. uzlových bodů, tj. průsečíků
obrazů poledníků a rovnoběžek a dále rohů rámu.
Hlavním nedostatkem myšlenky, popsané v před.
chozím odstavci je pouze částečné mechanizování
Zpravidla je užíváno k určení polohy těchto bodů pravoúhlých rovinných souřadnic, které se u uzlových
konstrukčních prací, prótože zmíněný děrnoštítkový
bodů vyčíslují ze zobrazovacích rovnic zvoleného zo- . koordinátograf pracuje pouze metodou "bodování";
brazení. Často se přitom využívá tabulek různého
neprovádí tedy kreslení obrazu geografické sítě a rámu
a tyto práce musí být dodatečně provedeny tradičním
druhu. S výhodou je možno pro nejčastěji užívaná
(standardizovaná) zobrazení užít tabulek, které jed.
způsobem. Kromě toho dlouhodobé uchovávání děrnoduchou cestou umožňují vyhledat - s případnou
noštítkového materiálu ve vhodných klimatických
podmínkách činí potíže .. Po zakoupení automaticképlošnou interpolací - k souřadnicím zeměpisným
přímo souřadnice pravoúhlé [I). Po získáni potřebných
ho koordinátografu CORAGRAPH, užívaného dnes
ve Výpočetním středisku GÚ v Praze, v jehož operačsouřadnic se uvedené body vyznačují pravoúhlým
ních možnostech je též provádění kresby, případně
koordinátografem a po vyznačení se vykreslí čáry
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rytí, naskýtá se možnost využít tohoto přístroje mj.
též pro kresbu (rytí) konstrukčního listu. Tato myšlen.
ka byla propracována v práci [4] sestavením programu,
jeho aplikací a přibližnou ekonomickou rozvahou.
Popis, technické údaje a princip programování
pro CORAGRAPH byl již uvěden v tomto časopise
[6]. Bližší údaje o programování obsahuje publikace
[5]. Většina příkazů, kterých je nutno užít při kresbě
konstrukčního listu, vyžaduje - stejně jako u výše
popsaných způsobů - údaje pro kresbu ve formě pravoúhlých rovinných souřadnic. Nejčastěji je užito
příkazů:
LIN Xl Y1 X2 Y2
IPO Xl YI X2Y2"

pro kresbu přímých obrazů poledníků nebo rovnoběžek,
'Xn Yn •.. pro kresbu křivých obrazů poledníků nebo rovnoběžek.

. .•

by, užívané pro všechny kresličské práce. Pro sestavení programu při užití automatického kreslícího
koordinátografu byla vzata v úvahu hodinová sazba
programátorky se středDškolským odbornýmvzdělá.
ním, rovněž tak u operátorky, obsluhující koordináto·
graf. Do pracovní doby koordinátografu a finančního
hodnocení jeho práce byla uvážena při rytí též doba,
potřebná pro kontrolní kresbu. Ze srovnání údajů
vyplývá, že práce automatického koordinátografu
CORAGRAPH při kresbě zkracuje celkovou dobu asi
6krát a zlevňuje asi 4,5krát oproti dosud užívanému
způsobu. Při práci rytím do rycí vrstvy na plastické
fólii se zkracuje celková doba téměř 5krát a vyhotovení je zlevněno více jak 2krát.

Z předchozích údajů vyplývá, že užití automaticPřitom pravoúhlé rovinné' souřadnice Xi, Yi je možno
kého
koordinátografu CORAGRAPH je ekonomicky
nejčastěji převzít z již publikovaných materiálů. Při
výhodné. Z hlediska kartografického bude vyhovovat
kresbě kružnicových oblouků (např. obrazy rovnoběspíše práce rytím pro svoji velmi dobrou kvalitu. Nežek v kuželových zobrazeních v normální poloze) je
výhodným
se jeví užití pro kresbu nebo rytinu písma;
možno též použít příkazu např. CSP Xl Y1X2 Y2 R,
vyžaduje neúměrné zvětšení rozsahu přípravných
je však nutno předtím určit (používáme-li napt·. taprací pro umístění a tvar písmen neodpovídá kartobulek v práci [1]) poloměry kružnic R z daných pravografickým požadavkům.
úhlých souřadnic 3 Bodů kružnice, což je z hlediska
Uvedená práce je zhodnocením dílčí možnosti
efektivity práce nežádoucí. Kresba pHkazem IPO při
užití CORAGRAPHu při tvorbě mapy malého měřítpoužití tabulek [1] neutrpí na přesnosti (ve srovnání
ka, které se může uplatnit při zamýšlené automatizaci.
s užitím CSP), jak bylo v práci [4] experimentálně
Obdobně jako u děrnoštítkového tak i u automaticprokázáno. Výsledky jsou při použití pravoúhlých
kého, programově řízeného koordinátografu by mohla
rovinných sQuřadnic z tabulek [1] identické při deklabýt zavedena knihovna zobrazení, jejíchž údajú by
raci M3P i M5P. Hustotu zadávaných bodů pro příkaz
využíval např. vhodný program samočinného počíta.
IPO je ovšem třeba v každém případě posoudit samoče, generující řídící (příkazovou) pásku pro určitý
statně; je však velmi pravděpodobné, že při vhodné
automatický koordinátograf. Tento úkol tvoří však
standardizaci zobrazení pro přehledné mapy [1], [3] se
vystačí s hustotou bodů, uvažovanou v tabulkách [1], již zvláštní problematiku. Obdobně jako pro vykreslení polohopisu mapy velkého měHtka byl pro CORAkterých je možno plně využít po předchozí případné
GRAPH vytvořen tzv. "katastrální program", bylo
plošné interpolaci a přepočtu do požadovaného měřít·
by rovněž vhodné pro mapy malých měřítek vytvořit
ka. V programu je obecně možno využít i funkce
obdobu, tedy speciální program usnadňující v pod.
CORAGRAPHu pro kresbu popisu (např. očíslování
.
statné míře programovací činnost oproti "obecnému
poledníků .a rovnoběžek atd.) příkazem TXI F a
kreslícímu programu", jehož btlo y našem případě
TEX X Y ROT OTEVŘENÝ TEXT. Přitom je nutužito.
no znát přibližnou polohu začátku popisu (souřadniée
levého dolního rohu prvního písmene), což při užití
tzv. "obecného kreslícího programu" pro náš účel činí
určité potíže a prodlužuje přípravné práce. Rovněž
[I] GlNSBURG, G., SALMANOVA, T.: Atlas dlja vybora kartografičeskich projekcij. Moskva 1957.
výpočet průsečíků obrazů poledníků a rovnoběžek
[2] HOJOVEC, V.: Automatizace geodetických výpo(~s mapovým rámem by byl neefektivním. Při zobrazotŮ. Skriptum, Praha 1970.
vacích pracích u map velkých měřítek je tato nesnáz
[3] HOJOVEC, V., KOVAŘÍK, J.: Matematickákarodstraňována užitím speciálního tzv. "katastrálního
tografie. Skriptum, Praha 1968.
programu", který mj. zajišťuje automaticky výpo[4] KLOUČKOV Á-MORCOV Á, B.: Možnosti užití automatického kreslícího koordinátografu CORAGRAPH
čet průsečíků kresby se sekčními čarami a kresbu
pro vyhotovení konstrukčního listu mapy malého
v nich ukončuje. V našem případě je však možno
měřítka. Dipl. práce na katedře mapování a kartokresbu přesahující mapový rám odstranit vhodnou
grafie fakulty stavební ČVUT Praha. Praha 1970.
technologií navazujících prací.
[5] Kreslící koordinátograf
CORAGRAPH obecný

Způsob, stručně popsaný v předchozím odstavci
byl pro ekonomické hodnocení aplikován na normální
kuželové ekvidistantní zobrazení Číny v měř. 1 : 10 mil.
Konstrukční příprava byla pro dosud užívaný
způsob hodnocena časově podle užívaných "Ústavních výkonových norem" (normat.ivů). Finanční zhod.
nocení bylo provedeno podle jednotné hodinové saz-

kreslící program. Vydal: VÚGTK, Praha 1969.
[6] KURZ, A.: Programově řízený kreslící koordinátograf CORAG!tAPH. GaKO 1969, Č. 8.
[7] PEŠOUTOVA, J.: Návrh mechanizace konstrukční
přípravy přehledných map. Dipl. práce na katedře
mapování a kartografie. Praha 1968.
[8] VOSPĚL, Z.: Použití novodobých výpočetních prostředků v kartografU. DipI. práce na katedře mapování a kartografie. Praha 1964.
Do redakce došlo 15. 12. 1970
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Reprografie a její aplikace v kartogra(ii
a kartografické polygrafii
'

Ing. Jaromír Jelek. CSc .•
Vojenská akademie A. Zápotockého, Brno

Reprografie je podle schválení terminologického
oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV souhrnný po.
jem pro způsoby zhotovování reprodukcí předloh a do.
kumentů všeho druhu pomocí mikrofilmu, fotokopií,
diazotypie, clektrografie (xerografie) nebo jinou meto·
dou.

oblast fa'ksimilního ~řenosu informací pomocí televizní
obrazovky, přenos informací telefonicky, oblast rozmnožování a mikroreprodukce výstupů ze samočinných
počítačú, přenos záznamu z magnetické pásky na
mikrofilm apod" bude článek zaměřen pouze na re·
prografické způsoby' a metody sloužící pro kopírování;

Reprografie tedy označuje souhrnné pojmenování
pro síúmací, kopírovací a rozmnožovací postupy) při
kterých viditelná krátkovlnná a dlouhovlnná část
elektromagnetického' záření způsobuje na speciálních
citlivých vrstvách fotochemické nebo fotofyzikální
změny, které lze trvale zachytit, Výsledným produktem potom je reprodukce neboli kopie daného origi.
nálu nebo předlohy.

1. Reprografické metody fotografické
2. Diazotypický způsob rozmnožování
3. Elektrografický způsob rozmnožování
4. Termografický způsob rozmnožování
5. Reprografické metody rozmnožování v kartografickém provozu.

Pro představu je třeba alespoň přibližně vymezit
rozdíl mezi polygrafickými reprodukčními a tiskovými technikami na jedné straně a reprografickými technikami na straně druhé.
Polygrafické reprodukční a tiskové techniky jako
jsou ofset, knihtisk a hlubotisk jsou uzpůsobeny pro
tisk nejen malých, ale zejména velkých formátů (až
200 X 160 cm) a dále pro reprodukci a tisk vysoce
náročných barevných originálů ve velkém nákladu
systémem barvotisku.
Rewografie jako rozmnožovací technika se využívá především pro záznam informací textových
a obrazových na malý formát převážně v jednobarevném podáni.
Z přednášek na I. mezinárodním kongresu o re·
prografii v roce 1963 vyplynulo, že by ideální repro-_
grafický způsob :lllělsplňovat tyto požadavky: měl by
být jednoduchý ve zpracování, suchý a čistý při práci,
měl by dávat originální reprodukci kontrastu, detailů
obrazu a barev, měl by být rychlý, používané repro·
grafické přístroje by měly zaujímat co možná nejmenší
pracovní místo s možností zpracovávat provozní materiál ve světlé místnosti, měl by d~vat libovolný počet
kopií a samozřejmě být co nejlacinější.
Rozmnožování informací, pokud se provádí tiskem, děje se převážně ofsetovou technikou až do for·
mátu A 3 v malém počtu, podle potřeby 25-1000 kS'.
Reprografické metody rozmnožování lze v pod.
statě rozdělit na fotografické, diazotypické, elektrografické a termografické.
!Tyto reprografické metody je třeba doplnit ještě
o způsoby lihového rozmnožování, známého pod označením "ormig" a blánového rozmnožování (cyklostyl)
a jejich spojení zejména s metodou termografie.
Uvedené metody reprografie jsou založeny na vy·
užívání buď halogenidostříbrných vrstev nebo na využívání nehalogenidostříbrných vrstev, některé z nich
pracují jako mokré procesy, jiné jako procesy suché.
Vzhledem k tomu, že oblast reprografie zahrnuje
kromě již uvedeného také oblast organizační techni.
ky, problematiku archivace pomocí děrných štítků.

K pořizování kopií z různých dokumentů, tiskovin,
časo{Jisů, článků z knih v jediném exempláři nebo při
nízkém počtu kopií byla až do roku 1950 k dispozici
prakticky pouze "klasická" fotografie, využívající
v tzv. reflektografii nesenzibilizovaných a ortochromatických, kontrastně až velmi kontrastně pracujících
halogenidostříbrných materiálů, zejména dokument·
ních papírů k pořizování průsvitovou nebo reflexní
metodou kopírování čitelných negativních nebo pozitivních kopií z jednostranně popsaných (pokresle.
ných) průsvitných předloh nebo oboustranně potiště.
ných neprůsvitných předloh.
Velké uplatnění nachází dokumentní papír při
přímých projekčních způsobech pořizování kopií ve
speciálních fotokopírovacích zařízeních s optickým
systémem (např. Adicop) a při zvětšování a rozmno·
žování mikrofilmů běžným fotolaboratorním zpracováním, které je časově poměrně zdlouhavé.
Vzhledem k tomu, že světové zásoby stHbra se
neustále zmenšují, jeho cena se neustále zvyšuje, je
stále větší tendence-nahrazovat zejména v technických
aplikacích, konvenční citlivý materiál materiály jinými, které buď omezují nebo odstraňují spotřebu stříbra
pro jejich výrobu a podstatně zkracují dobu na zhotovení jedné nebo více kopií.

Tento způsob kopírování (kopírovací technika), zalo·
žený na 'využití difúze stříbrných solí, umožňuje bez
temné komory, bez působení fotografických roztoků
v obvyklém smyslu, zhotovit za 20-30 vteřin po
osvětlení pozitivní obraz.
Nejjednodušší úpravu využití difúze stříbrných
solí navrhli současně Dr. Weyde (fa AG.B'A)pod označením "COPY-RAPID" a Dr. Rott (fa GEVAERT)
pod označením "GE VACOPY", které jsou vhodné ke
zhotovování duplikátů z potištěných, pokreslených
nebo popsaných originálů, které se ve spojení s nega·
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tivIÚm papírem, v němž kromě citlivých halogenidů
stříbrných i vyvolávací substance se v kontaktuobvykle reflexní metodou osvětlí.

denním nebo umělým svČtlem. Pozitivní materiál je
označen jako FOMAOOPY P 'a příslušná vývojka
FOMAOOPY O I.

Při dopadu světla dojde k odrazu paprsků na
světlých místech originálu, zatímco temná místa
(tmavý text nebo tmavá kresba) světlo absorbují.
Působením odraženého světla od světlých míst před·
lohy vznikne v citlivém negativním materiálu fotochemická změna,tzv. latentní obraz.
Exponovaný negativIÚ papír se uvede do kontak.
tu (vrstva na vrstvu) s vrstvou pozitivního materiálu,
v němž nejsou žádné citlivé halogenidy stříbrné, ale
ustalující látka, tj. thiosíran sodný a koloidní zárod·
ky stříbra nebo sirníku stříbrného, v prostředí alkalicko-siřičitanovém roztoku ve vyvolávacím zařízeIÚ.
Oba papíry se ovlhčí· a zavedou mezi válce, čímž na
sebe pevně přilnou, takže jsou v těsném dotyku.

Pro kopírování s využitím difúze stříbrných· solí .
je v současné době v zahraničí vyráběna celá řada
materiálů jako jsou speciální tzv. multipapíry, umožňující z téhož negativního papíru zhotovit až 10 po·
zitivních kopií. Pozitivní kopie mohou být zhotovo.
vány na různě zabarveném a různě silném papíře nebo
na pozitivním filmu nebo po obou stranách papírového podkladu apod. Jednotlivé materiály potom nesou
označení např.: Gevacopy pozitiv, karton, duplex,
transparent, avipost, film apod.

Působením alkálie začnou vyvolávací látky redukovat osvětlený halogenid stříbrný v negativním ma·
teriálu pro difúzní přenos. Ustalující látky v pozitivní
vrstvě rozpouštějí naopak neosvětlená a nevyvolaná
zrna halogenidu stříbrného v negativní vrstvě, čímž
vznikne komplexní iont thiosíranu sodno.stříbrného,
kterýdifunduje (přechází) do pozitivní vrstvy a z ně·
hož se za přítomnosti vyvolávací látky ve vlhkém
prostředí alkalického roztoku vylučuje na koloidních
zárodcích stříbra stříbro v podobě hnědě až černě zbarveného viditelného obrazu. Touto reakcí vytvářejí
tmavé části předlohy tmavá místa na pozitivní kopii,
protože veškerý halogenid stříbrný se rozpustila vyredukované stříbro přispívá ke vzniku zčernání na pozitivním obraze. Světlá místa papírového podkladu
předlohy, odrážející světelné paprsky, dávají po osvět·
lení a po zpracování kovové stříbro na negativním
papíře, takže zde nedochází k difúzi stříbrných solí,
čímž na pozitivním materiálu se zachovají bílá místa,
která odpovídají bílým místům na předloze.
Z jednoho stranově obráceného (nečitelného) negativu se zhotoví vždy jeden stranově správný (čitel.
ný) pozitiv, asi po 20-30 vteřinách, kdy se od sebe
oba druhy papíru oddělí. Papíry nesmějí být v kontaktu delší dobu, protože dochází k pevnému slepení
a oddělení je potom možné jen po rozmočeIÚ ve vodě.
Zhotovené pozitivní kopie se musí co nejrychleji usušit
jednotlivě, aby se zabránilo tvorbě žlutých skvrn.
Zhotovené kopie mají poměrně dobrou trvanlivost, neuchovávají.li se ve vlhkém a příliš teplém prostředí. Pro zvýšení trvanlivosti kopií se doporučuje
ponechat čerstvé kopie několik minut ve 2% roztoku
kamence hlinitodraselného a po krátkém opráIÚ usušit,
aby se tak předešlo nežádoucímu žloutnutí kopií.
U nás se zabezpečuje využívání difúze stříbrných
solí pomocí dovážených přístrojil z Maďarské lidové
republiky, a to přístrojů DOKUFO ve formátu A 4
a A 3, Spotřební materiál, tj. negativní a pozitivIÚ
papír a rapidní alkalickou vývojku, vyrábí n. p. Fotochema, závod Brno. NegativIÚ materiál je dodáván
ve dvou citlivostech, citlivější FOMAOOPY N pro
práci se slabším světlem bílé žárovky nebo při silně
tlumeném denním světle a desetkrát méně citlivý druh
negativního papíru FOMAOOPY S (Slow),který dovoluje pracovat při normálním osvětlení místnosti

S využitím difúze stříbrných solí byl také vyvinut
způsob přípravy hliníkových kovolistů pro maloformátový ofsetový tisk (až A 3), z nichž nejznámější je
u nás znám jako GEVAOOPY OFFSET, umožňující
zhotovit tiskovou desku během dvou minut. Negativní
materiál, označený jako GEV AOOPY·NEGATIV-SLOW-OFFSET-PAPER se osvětlí v kont,.ktu s originálem buď průsvitem nebo reflexem podle povahy
předlohy. Doba osvitu se pohybuje od 5-10 vteřin.
Vyvolávání se provádí obdobným protahováIÚm ma·
teriálů v roztoku ustalující vývojky a odstraňováním
jejího přebytku tlakem mezi gumovými válečky při
teplotě vývojky GEVAOOPY OFFSET 20-22 °0.
Projde-li negativ na papíře s kovolistem vyvolávacím
prostorem, je třeba ho podle přilnavosti papíru k povrchu kovolistu oddělit (odlepit) buď ihned po vyjití
z vyvolávacího přístroje (přilnavost negativního papí.
ru ke kovolistu je velká) nebo až po několika vteřinách
(přilnavost papíru je menší). Po odlepení negativIÚho
papíru se na hliIÚkovém kovolistu objeví hnědý obraz,
který se potře ustalovačem GEVAOOPY FIX, obsahujícího vodní roztok aminů vyšších mastných kyselin
a kyseliny fosforečné. Ustálení hliníkových fólií se
musí provést potřením vatovým tampóilem nejpozději do 15 minut po přenosu a je-li povrch hliníkového kovolistu ještě dostatečně ovlhčen ustalovačem,
zatřc se malým množstvím ochranné barvy, znovu se
preparuje ustalovačem a potom se vysuší. Takto je
možno uchovat hliIÚkovou desku až do jejího použití
při tisku v ofsetovém stroji.
Velmi dokonalá je Landova "Polaroid.kamera",
pracující na stejném principu, ale umožňující obrazovou fotografii v amatérských kamerách pro černobílý
i barevný difúzní materiál. Kamera je uspořádána tak,
že se při transportu filmu po jeho osvitu rozmačká papírová trubička s pastovitou vývojkou, takže se vývojka rozdělí po celé ploše přenosového negativního
materiálu a pozitivního materiálu, při jejich protahování mezi přítlačnými válečky. Jakmile uplyne čas
potřebný k difúzi stříbrných solí, pozitiv se' oddělí
a kamera je opět připravena k dalšímu použití. Získaný pozitivní obraz se potře tyčinkou ustalovače, čímž
se zabezpečí jeho trvanlivost na světle.
Způsob využití difúze stříbrných solí je propraco.
ván v současné době pro využití v procesu mikroreprodukce, v mikrokopii, při zpracováIÚ síf,ových pozitivů,
při zpracováIÚ vstupních průkazek, při zpracování pasových fotografií apod.
Důležitá varianta využití difúze stříbrných solí
spočívá v tom, že osvětlený negativní materiál se
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uvede do kontaktu s barevným papírem v obdobném
vyvolávacím zařízení, při čemž se na osvětlená místa
negativního materiálu př'enese z barevného papíru za
1-2 minuty tolik barviva, které po oddělení barevného papíru umožňuje zhotovit např. v lihovém rozmnožovacím zařízení v průměru 100 intenzivních nebo
200-300 méně intenzívních, ale dobře čitelných obtahlt. Tato úprava využití difúze stříbrných solí je firmou
AGFA označována jako "CARBORAPID PROCESS".
Vedle klasických fotografických proceslt se v poslední době uplatňuje jako rychlý fotografický proces
tzv. stabilizovaný (dvoulázňový) proces, který se od kla·
sických odlišuje tím, že se zpracovávaný fotomateriál
neustaluje ani nepere, nýbrž "stabilizuje". Za "stabilizaci" se zde považuje zneéitlivění neosvětleného halogenidu stříbrného v podobě necitlivé komplexní sloučeniny, která zůstává ve fotografické vrstvě.
I

Aby se mohl stabilizovaný proces uskutečnit, musí
být k dispozici speciální fotografický materiál, speciální
pracovní lázně a průběžný elektrický přístroj, který je
sestaven ze dvou úzkých korýtek (vaniček) s uvedenými roztoky.
Fotografickým materiálem pro stabilizovaný proces bývá zprav~dla chloridostříbrná citlivá vrstva,
která obsahuje také redukčně vyvolávací látku, nejčastěji hydrochinon, který slouží jak pro zpracování
negativu, tak pro ihotovení pozitivu.
Vyvolání, ustalování a praní je zahrnuto do dV0u
po sobě rychle jdoucích procesů. Osvětlený fotomateriál je transportován pomocí tlakových gumových
válečků průběžného vyvolávacího přístroje nejdříve
do "aktivátoru", kde se jeho povrch smáčí v alkalickém roztoku s přísadou konzervačních látek a potom
roztokem "stabilizátoru", kde koncentrovaný roztok
thiokyanatanu amonného v mimořádně krátké době
znecitliví neosvětlený a nevyvolaný halogenid stříbro
'ný, takže dc.ba zpracování tohoto materiálu trvá po
osvitu pouze 6-8 vteřin (formát A 4 po kratší straně). Trvanlivost zhotovených kopií limitují výrobci
těchto materiálů na dobu cca 9 měsíců. Po této době
může dojít ke žloutnutí zhotovených kopií. Aby se
trvanlivost kopií vyrovnala fotografickým kopiím,
zhotoveným klasickým způsobem, doporučuje se dodatečné ustálení a v,yprání těchto "stabilizovaných"
kopií.
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Prostřednictvím PZO Artia a podniku Řempo
dováží se z NDR do ČSSR přístroj "Zweibadgerat
ZB 1", umožňující zpracovávat'formát papírů až A 3,
jejichž osvit se provádí na zvětšovacím zařízení
MVLTIFOC VV, Současně s přístrojem lze využívat
fotografický papír, vyráběný rovněž v NDR, a to
v 5 gradacích. Cena přístroje ZB 1 činí 118 rublů.
Ad 2. Diazotypický zpusob rozmnožování
Vedle fotografických způsobů, které využívají
světelného účinku na anorganické soli, existují slou·
čeniny organické, které svou citlivostí vůči světlu dávají předpoklady pro zpracování jako tzv. "světloko.
pírovací" materiály.
Z organických sloučenin mají tyto vlastnosti tzv.
"aromatické diazosloučeniny", které účinkem krátkovInného ultrafialového záření odštěpují ze své mole·
kuly molekulu dusíku a tím ztrácejí schopnost vytvořit
v alkalickém prostředí příslušné barvivo s vhodnou
vazební látkou, tzv. kopulantou (vazební komponentou), jako jsou např. resorcin, floroglucin, naftolde.
riváty apod.
Naproti tomu světlem nezasažená vrstva diazo·
sloučeniny je schopna s uvedenými komponenty
v alkalickém prostředí vytvořit některá barviva jako
je barvivo modré, červené, hnědé a černé.
Ačkoliv průběh uvedených chemických reakcí byl
principiálně znám již koncem minulého století, podařilo se teprve v roce 1917 Kogelovi připravit citlivý
diazotypický papír, jehož vrstvu tvořila diazoslouče·
nina spolu s fenolem jako kopulační látkou, aniž by
při uskladnění tohoto papíru nastala předčasně kopulační rakce a vznik barviva. K tomu došlo teprve
v alkalickém prostředí, např. v ovzduší vodní páry,
nasyceného amoniakem nebo v nějakém alkalickém
roztoku, který má určitou hodnotu pH, kdy se vytvořil určitý barevný tón na neosvětlené diazovrstvě.
Způsob, který
(čpavku) byl poprvé
OZALID německou
a v provozu velký
i ostatními firmami.

pracuje v prostředí amoniaku
použit v roce 1923 pod názvem
firmou KALLE a měl na trhu
úspěch a později byl převzat

Předností stabilizovaného procesu je nejen velká
rychlost zhotovení kopie, ale i možnost použití v kontaktních kopírovacích procesech, při přímém zpracování pozitivních i transparentních materiálů apod.

Druhý způsob zpracování diazomateriálů v prostředí alkalického roztoku je spojen s firmou Van der
Grinten, který vedl k úspěšnému nečpavkovému vyvolávání, tzv. polosuchému vyvolávání roztokem "vývojky".

V zahraničí je stabilizovaný proces rozšiřován pod
různými označeními jako např. RAPIDOP~INT,
ILFOPRINT apod. V ČSSR v současně době připravuje výrobu tohoto druhu citlivého materiálu n. p.
Fotochema pod označením FOMAPRINT.
Přístroje pro zpracování fotomateriálu pro stabilizovaný. proces vyrábí řada výrobců: POLYFAX,
'.ILFORD,
AGFA-GEVAERT,
MICROBOX, DOKVPHOT apod. V NDR vyrábí tento přístroj VEB
Pentacon. V ČSSR výrobu připravuje Filmový průmysl. Některé firmy vkládají rychlovyvolávací přístroj do svých systémů, se kterými tvoří uzavřený
výrobní celek. Jsou to např. systémy firmy KODAK,
ALOS aj.

Přes dobrý kvantový výtěžek při fotochemickém
rozkladu diazosloučeniny jsou k získání obrazu na
těchto diazotypických materiálech ve srovnání s halogenidostříbrnými solemi v klasické fotografii potřebné značně delší expoziční doby, neboť liJezde neuplatňuje zesílení latentního obrazu jako při fyzikálním nebo chemickém vyvolávání halogenidostříbrných
vrstev. Proto je zřejmé, že i za předpokladu použití
vhodného osvětlení přichází, v úvahu pro diazoproces
kontaktní způsob kopírování se značně větší spotře.
bou světelné energie při delší době osvětlení, i když
jsou v poslední době dodávány na trh materiály, které
s využitím optiky, propouštějící ultrafialové záření RC
dají využít pro zvětšováni mikrofilmů.
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Diazotypie se používá k rychlému rozmnožování
pozitivních pérových předloh, u nichž je kresba provedena ostře ohraničenou sytou čarou určitého barevného tónu, většinou černého, takže zde neexistují tóny
různých optických hustot. Do této skupiny předloh
patří např. psané a tištěné texty, výkre$y, náčrty, plá.
ny, mapy, atd., zhotovené na průsvitném a poloprů.
svitném materiálu, tj. papíru, filmu, fólie z plastické
hmoty atd. Podmínkou rozmnožování pomocí diáZOtypie je ovšem, aby předloha byla kreslena, tištěna
nebo kopírována pouze jednostranně, i když lze ve
výjimečných případech použít i předloh na netransparentních podložkách. V tomto případě se musí pod.
kladový papír předlohy zprůsvitnit speciální transparentní tinkturou, která po určité době z papíru vyprchá. V zahraničí jsou pro tyto případy používány
jako podložky předloh materiály, propouštějící ultrafialové záření.
Diazotypické vrstvy, jak již bylo řečeno v úvodu
k této části, jsou citlivé vůči fialovým a modrým pa·
prskům viditelného světla a vůči ultrafialovému záře.
ní. To znamená, že pouze elektromagnetické záření
vlnové délky přibližně do 500 nm, může způsobit
rozložení diazolátky, čímž diazolátka ztrácí schopnost
vytvořit s příslušnými komponenty jednotlivá barviva. Jinak řečeno, vrstva se zabarví pouze tam, kde
byla při kopírování zakryta kresbou (černou, hnědou,
červenou, žlutou nebo zelenou), přičemž intenzita dosaženého zabarvení je obecně odstupňována v tomto
jmenovaném pořadí barev. Čím je kresba nebo text
pozitivní předlohy kvalitnější, tj. čím je sytější a čím
více nekresebná místa předlohy propouštějí světlo, tím
je diázotypická kopie kvalitnější, tj. kresba je dosta.
tečně sytá a nekresebná místa jsou bez barevného závoje. Proto se při psaní textu, který má být rozmnožen diazotypicky, vkládá do psacího stroje ze spodní
strany list karbonového papíru, čímž se zvýší krytí
psaného textu.
Pomocí diazotypie nelze rozmnožovat kresbu, provedenou na průsvitném papíře barvou fialovou nebo
barvou modrou. Vzhledem k jejich citlivosti mohou se
zpracovávat při rozptýleném denním světle.
Diazotypické vrstvy mají ve srovnání s halogenidostříbrnými vrstvami malou trvanlivost a lze je
skladovat pouze několik měsíců, v průměru 4-6 měsíců podle druhu diazotypického papíru. Staré vrstvy
ztrácejí schopnost vytvořit účinkem čpavkových par
barvivo.
Diazotypické citlivé materiály u nás v současné
době vyrábí n. p. Fotochema, závod Blansko a závod
Český Brod.
Především jsou to papíry pozitivní, na nichž se
z pozitivní předlohy zhotoví pozitivní kopie. Ze závodu Blansko jsou zatím označovány názvem DIAZID
- čpavkový světlotiskový papír pozitivní. K tomu je
třeba poznamenat, že název "světlotiskový" je v tomto
případě nevhodný, protože světlotisk je speciální tisková technika, určená k rozmnožování 'polotónových
předloh přenosem tiskové barvy z tiskové formy, vytvořené vrstvou želatiny na skleněné podložce. Podle
zabarvení čpavkem vyvolaného obrazu rozlišujeme
papíry z této produkce na červené, modré, hnědé
a černé.

Závod v Českém Brodě v současné době vyrábí
také materiály označené názvem DIAZID. Jednotlivé materiály jsou označeny takto:
Diazotypický pozitivní čpavkový papír s modrou
kresbou AM RAPID M,
lIiazotypický pozitivní středně citlivý čpavkový papír
s červenou kresbou AM ULTRA RAPID,
Diazotypický pozitivní vysoce citlivý čpavkový papír
s červenou kresbou AM SUPER RAPID, který slouží
ke zvětšování mikropozitivů,
Diazotypický pozitivní čpavkový papír s červenou
kresbou pro přímé kopírování, opatřený zadní termolepicí vrstvou AM OPTIMAL HS, používaný většinou
v textilním průmyslu,
Diazotypický pozitivní čpavkový transparentní papír
s hnědou kresbou AM OPACIT,
OPALAR - diazotypická vrstva žlutohn~dá a neutrálně šedá na polyesterové fólii.
Kromě těchto diazotypických materiálů pro čpavkové vyvolávání vyrábí n. p. Fotochema v závodě
Český Brod materiály pro bezčpavkové vyvolávání,
tzv. materiály polosuché, a to ~D RAPID s černou
kresbou a citlivější SD ULTRA RAPID, které je
třeba vyvolávat v příslušné DTAZO· vývojce.
Do budoucna má být vývoj diazotypických materiálů v n. p. Fotochema zaměřen na typy Standard,
Rapid, Ultrarapid pro půrpurový, modrý a černý tón;
pro čpavkové vyvolávání a stejné typy v polosuchých
materiálech v neutrální černé kresbě.
V perspektivě je také plánován vývoj a výroba
diazofilmu a diazcifolie na podložkách z plastických
hmot, a to acetátových a polyesterových.
Většina z těchto pozitivních materiálů se vyrábí
v rolích, v délce 50 m, některé z nich, zejména polo.
suché materiály, i v jednotlivých formátech A 4, A 3.
Ke kopírování se používá různých technických
pomůcek. Mezi nejjednodušší zařízení patří kopírovací
'}Ouprava, která se skládá z kopírovacího rámu a vyvo·
lávací skříňky, v níž se provádí vyvolání čpavkovými
parami. Použití takové soupravy je vhodné pouze
v tom případě, má-li se z dané předlohy zhotovit minimální počet kopií, poněvadž obě pracovní operace,
tj. expozice a vyvolání, jsou od sebe oddělené a jsou
časově poměrně zdlouhavé.
Moderní kopírovací stroje značně urychlují ko.
pírovací proces. U nich se vkládají průsvitky současně
s diazotypickým papírem do stroje, který je automatic·
ky přenáší na válec, kde dochází k osvitu a odtud do
vyvolávacího zařízení. Výkon těchto strojů je vysoký
a dosahuje rychlosti 3 až 4 m/min. Některé jsou vybaveny i řezačkou, takže se obdrží kopie ořezané podle
formátu předlohy. V provozech je hojně rozšířen
starší typ kopírovacího a vyvolávacího stroje KVS
100, jehož pracovní rychlost bylo možno regulovat
od 0,3 m do 2,8 m/min. Vyvolávací prostor je elektricky
vytápěn, čímž se docílí vysoké koncentrace čpavkových par a tím i urychlení vyvolávacího procesu.
Přístroj je vybaven odsávacím zařízením, které odvádí
čpavkové páry mimo pracovní prostředí. Od roku 1966
se tento stroj nevyrábí a zásobování diazotypickými
přístroji na bázi čpavkového vyvolávání je řešeno do·
vozem přístroje z Maďarské lidové republiky (BA 102).
nebo z kapitalistických států. I v budoucnu je nutno
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počítat s tím, že tyto diazotypické př'ístroje s čpavko.
vým vyvoláváním nebudou u nás vyráběny a že bude
nutno požadavky. na tyto přístroje řešit\dovozem.
V současné době jsou v ČSSR vyráběny diazotypické přístroje pro bezčpavkové vyvolávání polosuchých materiálů. .Je to typ přístroje, označeného
ULTRAFAX 66, který vyrábí družstvo ZNAK, Brno,
Řečkovice, což je upravený diazotypický přístroj
DIADEM anglické firmy OZAUD.
V rámci rozvoje reprografie v ČSSR zabezpečuje
VHJ ZVS Brno ve svém národním podniku Vlárské
strojírny, Slavičín licenční výrobu diazotypických přístrojů OCÉ 106, OCÉ 206, OCÉ' 212 také pro bezčpavkové vyvolávání polosuchých diazotypických
materiálů.
Typ kopírovacího pHstroje OCR 106 je určen pro
rychlé zhotovování kopií a rozmnožování spisů, zpráv
a nejrůznějších tiskopisů z průsvitných a poloprůsvitných př'edloh, až do formátu A 3. Pro práci lze také
využít diazotypickéhb papíru z role. PHstroj je dodáván od roku 1969 za 9300,- Kčs n. p. Kancelářské
stroje. Výkon přístroje je regulovatelný od 0,113,5 m/min.
Typ kopírovacího přístroje OCÉ 206 je určen pro
technické kanceláře s velkoformátovou. výkresovou
gendou se středně velkým provozem. Výkon přístroje
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e opět regulovatelný
od 0,06 m do 3,3 m/min. Lze kopírovat až na šířku role polosuchého papíru 1230 mm.
Dodávky přístroje z výroby budou zabezpečovány již
v roce 1971 v ceně přibližně 19000,Kčs.
Typ př'ístroje OCÉ 212 je analogií přístroj OCÉ
206. Je však výkonnější, a to 0,05 m - 4,5 m/min.
Kopírování se uskutečňuje na šířku role papíru
1230 mm. Dodávky přístrojů z výroby jsou plánovány
již v rQfJC1971 v ceně cca 28000.Kčs.
Předností diazotypie je rychlost rozmnožování
pérových předloh, zhotovených na průsvitné a poloprůsvitné podložce. Obsluha strojů a technologie celého procesu je velmi jednoduchá, takže stačí krátké
zapracování k tomu, aby byl pracovník pro tuto techniku dostatečně zaškolen.
Další předností je to, že náklady na zhotovení
jedné kopie formátu A 4 se pohybují v průměru kolem
0,20 Kčs.
Z uvedených důvodů doznává diazotypie v současné době velké rozšíření zejména v konstrukčních
a plánovacích odděleních, v provozní výkresové dokumentaci ve strojírenství, ve stavebnictví a jiných tech.
nických oborech, ale i v užité kartografii a kartografické reprodukci pro zhotovování různých konceptů,
mezikopií apod.

Interpolace v hvězdářské ročence
Astronomičeskij ježegodnik při výpo~tu
azimutu z astronomického měření
.
na Slunce

V minulých letech prováděla se v býv. resortu
ÚSGK revize trigonometrických bodil a při této
příležitosti určovaly se azimuty orientačních bodů,
zřízených pE trigonometrických bodech, různ}'mi metodami, mimo jiné též metodou astronomické orientace
na Slpnce.
Při výpočtu azimutu je nutno určit interpolací
z efemerid Slunce - deklinace 15 a časové rovnice E -hodnoty, odpovídající okamžiku pozorování. Při výpočtech
se interpolace omezovala pouze na první diference
tabelovaných hodnot, neboť se předpokládalo, že
při použité metodě lze vystačit pouze s lineární interpolací. Účelem tohoto článku je zkoumat, do jaké
míry byl tento předpoklad správný a jakých ehyb
jsme se dopouštěli, zanedbávajíce druhé diferenee,
tj. kvadratickou interpolaci.
V A. J. jsou sluneční efemeridy tabelovány pro
každý den v okamžiku O hodin v Greenwichi, tj. pro
světovou půlnoc .• Je tedy intervalem i, který přichází
v úvahu pro interpolaci, 24 hodin, čili 1 den.
Nazveme-li tabelované hodnoty v O hodin světového
času Do, je doba uplynu vší od jedné půlnoci k druhé
rovna (Do
i). Hledané hodnoty pak jsou někde
mezi hodnotami Doa (Do+i), v místě, odpovídajícím
okamžiku pozorování D.

obzor

Infenýrská

Ing. Jlndl'lch Lunga,
geodézle, n. p., Brno

Pro interpolaci proto potřebujeme
součinitele n, kterou lze vyjádřit:
D-Do

n=------

(Do+ i) -Do

znát hodnotu

D-Do
i

a poněvadž bylo řečeno, že v A. J. v efemeridách
Slunce je intervalem i jeden den, je hodnota celého
výrazu
D-Do
n=---=D-D
1
o,
čili je dána dobou, jež uplynula od světové půlnoci
k okamžiku pozorování.
Součinitele n pak vyjadřujeme zlomkem dne. Násobíme-li tímto součinitelem první diference ~' tabelovaných hodnot, obdržíme hledanou ho,dnotu pro
okamžik pozorování. Tato hodnota je konečná v případě, že první diference ~' jsou stejné. Jde pak o lineární interpolaci a hledaná hodnota

" D =D,j +n~' .
Nejsou-li však první diference ~' stejné, je třeba.
vytvořit ještě druhé diference ~If (rozdíly diferencí
~'), přípa.dně i třetí diference (rozdíly diferencí ~If)
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podle nejčastěji používaného interpolačního Besselova
vzorce pro postupnou interpolaci.
Musíme-li použít druhých diferencí, pak se bude
jednat o interpolaci kvadratickou a vzorec pro koneč.
nou hodnotu bude mít tvar

D

= Do + n!l'

+ n (n;-

16' 49,611
-23'

--0040'

!l'

{j

Dat.
20. VI.

+23 25'

21.

+230 26' ~5,9"

0

!l"

57,3"
+28,6"
-24,8"
+3,8"

+23026'

-24,9"

29,7"
-21,1"

+230 26' 08,6"

-24,8"
--45,9"

24.

+23025'

Dat.
20. XII.

_23

21.

_230 26' 15,0"

22,7"

!l'

{j
0

!l"

25' 30,0"
--45,0"
+28,2"
-16,8"

22.

_230 26' 31,8"

+28,3"
+U,5"

23,

-'-230 26' 20,3"

+28,2"
+39,7"

24.

_230 25' 40,6"

17. III.

_1031'

28,7"

18.

-1007'

45,4"

+23' 43,3"
+0,1"
+23' 43,4"
19.

22,5"

-23'

•22,5"

-23'

21,9"

0,0"

+O,W

18,811

1) označuje se jako n' a jeho hodno-

°

23.

-23'

_10 26' 56,9"

1) . [!l"].

ty jsou sestaveny do tabulek (např. v publikaci
B. Polák: Inženýrská astronomie je to tabulka IX
na str. 120, v A. J. je součinitel n' tabelován jako
výraz B2 v tabulce IX na str. 582).
Pro posouzení, je-li třeba použít dalších vyšších
interpolačních členů, platí všeobecně pravidlo: ne·
přesahují-li druhé diference 4 jednotky posledního
místa první diference, není třeba zavádět do výpočtů
opravy z druhé diference.
Podívejme se nyní, jak tomu je u efemerid Slunce
v rOce 1961, kdy byla tato měření z největší části
prováděna.
Deklinace čJ, jako rovníková souřadnice, se mění
od +23026' 29,7" v O hodin S. Č. dne 22. VI. do
-23026' 31,8" v
hodin S. Č. dne 22. XII. Nejmenší hodnoty - nulové - dosáhne před půlnocí
dne 20. III. (jarní rovnodennost) a dne 23. IX. (podzimní rovnodennost).
Vypíšeme-li si první diference !l' pro jednotlivé dny
v roce, zjistíme, že nulových hodnot dosahují dne 21.
VI. a 21. XII., největších hodnot pak dne 19. III.
a 26. IX.

22.

--0,211

_10 03' 34,4"

-1050'
Výraz ..~-J~2

22,311

U,911

--00 44' 02,0"

0,0"
+23' 43,4"

20.

--00 20' 18,6"

21.

--0003'

V grafickém znázornění tVOI'íprůběh prvních diferencí
pravidelnou křivku. (obr. 1).
VytvoHme-li druhé diference pro deklinaci (j pro
všechny dny v roce, zjistíme, že největší hodnoty
+28,3" dosahují dne 22. XII., načež klesají. Dne
19. III. rovnají se nule, dne 22. VI. dosáhnou největší
záporné hodnoty -24,9", načež opět narůstají, dne
26. IX. se rovnají nule a dne 22. XII. mají opět
maximální hodnotu. V grafickém znázornění vytvoří
druhé diference opět pravidelnou křivku, avšak proti
křivce prvních diferencÍ velmi plochou.
Ve všech případech - kromě období asi 10 dnů "před minimy ve dnech 19. III. a 26. IX. a 10 dnů
po těchto datech - dosahují druhé diference hodnot
větších než 4 jednotky posledního místa prvních diferenci a je tudíž třeba brát je v úvahu při stanovení
výsledných vyinterpolovaných hodnot.
Nezavedeme-li opravy z druhých diferencí, bude
výsledek v různých denních a ročních dobách zatížen
následujícími chybami:
Nahlédnutím do tab. IX, kde je tabelován interpolační součinitel n' podle Besselova vzorce pro různé
zlomky dne, zjistíme, že největší hodnoty a to --0,125
dosahuje pro zlomek dne n ='0,5, tj. pro 12 hodin.
V letních měsících se nedoporučuje provádět měření
azimutů v poledních hodinách,. neboť při strmých
vizurách se zvlášť nepříznivě projevuje chyba z ne·
svislosti alhidádové osy theodolitu. V zimních měsících bude však měření v době kolem poledne častým
zjevem. Podle ki''ivky druhých diferencí zjišťujeme,
že právě od listopadu do února jsou hodnoty druhých
diferencí nejvyšší. Vynásobíme-li krajní hodnotu druhých diferencí ze dne 22. XII. 1961 ... +28,31' inter- .
polačním součinitelem n' = --0,125, pak (+28,3") .
. (--0,125) = -3,5", což bude chyba v určení deklinace v případě, nezavedeme-li opravy z druhých
diferencí.
V letních měsících, vystříháme-li se doby kolem
poledne z důvodti. výše uvedených a měříme pokud
možno v časných hodinách ranních nebo pozdních
odpoledních, dosahuje součinitel n' stále značných
hodnot a nelze tedy opravy z druhých diferencí
opominout,.
Příklad: Měření provedeno 22. VI. 1961 v 7 hodin.
Pro uvedený den dosahuje hodnota druhédiference
-24,9",
zlomek dne n = 0,292, součinitel n' =
= -0,103; pak (-24,911) • (--0,103) = + 2,6".
Příklad interpolace:' Měření provedeno 4. I. 1961
v U hodin 50 min. z efemerid A. J. str.
, 6:

--o,7

l1

+23' 42,7"
24,1"
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-A' -:..

~

n

= 0,493,

n'

Dle vzorce

= -0,125.

D

= Do + n!l' + n'

Do

= _22° 46' 02,9/1
= +380,3/1 . 0,493 =

n!l'
n'[!l/l]

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

=

. [!l/l] bude:

+187,5/1

27,1/1 ~ 27,0/1 . -0,125

= +

n'[!l/l]

Druhou hodnotou, kterou potřebujeme interpolovat,
je časová rovnice E. U této však vystačíme pouze s prv.
ními diferencemi, neboť druhé diference dosahují
pouze hodnot řádu desetin vteřin a nemají tedy vliv
na výslednou hodnotu.
Opravy z druhých diferencí u deklinace projevují se
ve výsledném azimutu v různých denních hodinách
nestejně, jsouce ovlivňovány měnícím se hodinovým
úhlem ve vzorci

tg A = --------

sin t

sin 9?cos t -

cos 9?tg <5 '

oh

!l<5
2,1/1

6

2,3

1,5/1
1,7

Při výpočtu astronomiokýoh orientací lze vyčíslit
nejčastěji hledané hodnoty: deklinaci a časovou rovnici ještě jiným způsobem, než pomocí diferencí a to
pomocí hodinových změn čili variací. Tento způsob je
podrobně popsán ve Vysvětlivkách k A. J. 1961 na
straně 591, takže jej neuvádím. Podotýkám, že tento
způsob je rovněž jednoduchý a dosáhne se jím takové
přesnosti, jako při interpolaci s přihlédnutím ke druhým diferencím.
Do redakce došlo 3. 8. 1970
Lektoroval: Ing~Jan Rambousek,
VUGTK v Praze
Literatura:

z něhož azimut počítáme. Pro výše uvedený příklad
měření dne 22. VI. 1961, 9? = 50°, A = 15°, v jednotli.
vých hodinách SČ, chybám v určení deklinace, vznik.
lým zanedbáním druhých diferencí, odpovídají násle.
dující chyby v určení azimutů:

se

2,2
2,6
2,8
2,2
0,0
2,2
3,0
2,9
2,5
2,2
1,8

Poněvadž výsledné směrníky, vzešlé z astronomiokého
měření, na mnoha bodech srovnáváme se směrníky
určenými geodetioky, je samozřejmým požadavkem,
abyohom pro srovnání měli k dispozici materiál získaný s nejvyšší možnou přesností, již připouští ta
která použitá metoda.

= -3,4/1

Do = _22° 46' 02,9/1
n!l'

2,6
2,8
2,9
3,0
3,1
3,1
3,1
3,0
2,9
2,8
2,6

[1] POLÁK, B.: Inženýrská astronomie, SNTL, Praha
1956

[2] LUKEŠ, L.: Základy geodetioké astronomie, SNTL,
Praha 1954
[3] CVETKOV, K. A.: Praktičeskaja
astronomija,
Geodezizdat, Moskva 1951
[4] Astronomičeskij Ježegodnik na 1961 god, AN SSSR,
Moskva 1959
...
[5] Hvězdáfská ročenka na. rok 1960, roč. 86, NeBAV.
Praha. 1959
[6] Výsledky měl'ení OÚGK Brno
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Návštěva presidenta republiky
Ludvíka Svobody ve výpočetním
středisku Geodetického ústavu v Praze
Dne 24. června 1971 v dopoledních hodinách poctil
president republiky armádní generál s. Ludvík Svoboda v doprovodu předsedy Českého úřadu geodetického
a kartografického s. Ing. Františka Kou bka svou ne·
očekávanou návštěvou výpočetní středisko Geodetické·
ho ústavu v Praze na Arbesově nám. 4, v Praze 5, na
8míchově.
Byla to v poválečné historii první návštěva hlavy
státu na pracovišti československé geodézie a kartografie.
President republiky se velmi živě zajímalo nejmo.
dernější výpočetní a zobrazovací techniku při zpracovávání technickohospodářských map našeho stáťu. Vyslovil uznání pracovníkům výpočetního střediska za dosažení výsledků v automatickém (strojovém) zpraCClvání
těchto map a doporučil, že při narůstajících úkolech
a nedostatku pracovních sil nelze nadále váhat a vyčkávat se zaváděním automatizace a že je nutné se
stara.t o rychlejší zavádění automatizační techniky do
procesu vyhotovování celostátních mapových děl ve
velkých měřítkách.
Na závěr své návštěvy popřál president republiky
pracovníkům střediska hodně zdraví a mnoho úspěchů v zavádění automatizační techniky.
Český úřad geodetický a kartografický považuje
tuto návštěvu s. presidenta republiky ve výpočetním
středisku Geodetického ústavu v Praze za čest a uznání
celému resortu ČÚGK. Pracovníkům výpočetního střediska patří poděkování za kladné výsledky jejich dosavadní úspěšné práce.

Slovenská správa geodézie a kartografie
z príležitosti
osláv 50. výročia založenia KSČ usporiadala
dňa 27. májal971
v Bratislave celoslovenský
aktiv
najlep š í c h p r a c o v n í k o v rezortu geodézie a kal'tografie na Slovensku. Na aktive boli prítomní doteraz
vyhodnotení
najlepší pracovníci
rezortu geodézie a kal'tografle od r. 1956. Potom predsedovia
ZO KSS a organizácií ROH, dalej vedúci pracovníci
organizácií
rezortu SSGK, zástupca
ÚV KSS, ObV KSS Bratislava
II,
. ÚV Slovenského
odborového
zvHzu pracovníkov
štátnych orgánov, peňažníctva
a zahraničného
obchodu ako
i další hostla.
Aktiv sa konal v znamení osláv 50. výročia založenia KSC, práve v dobe rokovania XIV. zjazdu KSC.
Účelom tohto snemovania
bol o zhodnotit
podiel rezortu Slovenskej správy geodézie a kartografie
na konsolidačnom
procese
našej spoločnosti
a vyhodnotiť
plnenie úloh, ktoré pracovníci
rezortu
SSGK za tým
účelom prijali na predchádzajúcich
aktivoch
v roku
1969 a v roku 1970. Účastníci konštatovali,
že angažovaný vztah, ktorý organizácie
SSGK doteraz kpolitickíJhospodárskym
cielom KSC prejavili
splnením
a prekročením
plánovaných
úloh SSGK, je zárukou,
že jej
pracovníci sú schopní splniť i ďalšie splnenia úlohy vytýčené XIV. zjazdom KSC. Aktiv rozobral
perspektívne
smery rozvoja odvetvia geodézie a kartografie
na Slovensku
v duchu
Smerníc
XIV. zjazdu KSC k piatemu 5 RP.
V úvodnom príhovore
o ú I o h á c h tec hni c k e j
intelLgencle
pri
budovaní
socializmu
pod
ve den í m K S C doc. Ing. Vad o v i Č, DrSc.,
člen Socialistickej
akadémie
v Bratislave,
vyslovil názor, že uskutočnenie
vedeckotechnickej
revolúcle
je
jednu u zo základných
strategických
úloh svetovej soclalistlckej
sústavy. Prvoradým poslaním technlckej
intel1gencle,
ktorej životné záujmy sú zviazané
so záujmaml robotníckej
triedy a tým aj s politickými cielmi

KSC, bude teraz zavedenie
najnovších
vedeckých
po·
znatkov do výrobno-technickej
sféry a zvýšenie efektí.nostl na každom úseku činnosti.
Další referát k s ú č a s n Ý map
e l' s p e k t í v n y m
ú I o h á m l' e z o rtu
S S G K, ktorý predniesol
Ing.
Len k oj, ,nám. riaditela
SSGK, zaoberal sa Smernicaml
XIV. zjazdlu KSC k platemu 5 RP rozvoja národného
hospodárstva.
Tieto predpokladajú
zvýšenie
činnosti
aj
v rezoi:te geodézie a kartografle.
Hlavné úsille sa zamerla nad
o bud o van I e a o b n o v u map o v ého fo n d u velkých mierok, tvorbu a vydávanle máp
pre hospodársku
výstavbu, prác vyplývajúcich
z medzinárodných
dohOd medzi geodetickými
službami socialistických štátov, vydanie Atlasu SSR, vyhotovenie
technických máp miest a významných
urbanistických
centier Slovenska. Systematický
rozvoj vedy a techniky je
daný zrladením
Výskumného
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Hlavnou úlohou rezortu SSGK zostáva postupné
zakladanie
komplexnej
evidencle
nehnutelnosti
v podmlenkach
SSR. Realizácia
týchto úloh
neobíde sa bez zavedenla
automatizácle
pri geodetických a kartografických
prácach.
V neposlednom
rade
je nutné zameranle
p lán u v Ý s k u m u na aplikovaný výskum a na výskum mechanizácie
a automati·
zácle zberu a spracovanla
informácií
v rezorte SSGK.
Pritom účinnou
pomocou sa stane využívanle
medzinárodnej
vedeckotechnickej
spolupráce
s geodetickými
službami
socialistický~h
štátov a samozrejme
účinné
uplatnenie
foriem iniCIativy pracujúclch
a ich hmotnej
zainteresovanosti.
Správu o k o m p I e x n e j s o c i a I i s ti c ke j I' a·
c i o n a I i z á c i i v I' e z o l' t e S S G K, predniesol
Ing.
Š a I a p a, uviedol, že to predpokladá
rozvoj novej techniky a raclonalizáciu
Výroby ako cielavedomé
a systematické využívanie všetkých p'oznatkov a prostriedkov
vedy a techniky na zvyšovanle efektivnosti
ludskej činnosti. Slovenská
správa geodézie
a kartografie
spracovala v roku 1970 p I' o g l' a m a s y sté m I' i a d en i a k o m p I ex n e j s o c i a I i s t i c k e j l' a c i o n aI i z á ci e v rezorte,
ktorý obsahuje i krátkodobé
a
dlhodobé raclonaÍ1začné
opatrenia.
Orgány a organlzácie SSGK vypracovali
si podla vlastných
špecifických
nnnmifmok celý rad krátkodobých
a dlhodobých
raclonalizačných
opatrení, ktoré im poslúžia na uskutočňovanie súčasných
a perspektívnych
úloh.
Z hlavných opatrení treba spomenút pri jednotlivých
podniko.ch a ústavoch aspoň tieto:
O b I a s t n Ý úst a v v B l' a t i s I a v e už vykonal
hlbkové previerky
na úseku materiálneho
zásobovanla,
dopravy a odberu časopisov
a publikácH,
komplexnú
previerku
činnosti SG zameranú
na usporiadanie
evidencie nehnuterností.
.
ln ž i n 1 e l' s k a g e o d é z i a, n. p., B l' a t i s I a v a,
sa zamerala na zavádzanie automatizácle
ekonomických
informácií,
na šlršie využitie fotogrametrie,
účinne!šie
využívanie strojovej techniky, výsledkov zlepšovatelského a vynálezcovského
hnutia.
S loven
s k á k a l' t o g l' a f I a, n. p., B r a t i s I a v a,
prehlbi normotvornú
činnost, najmH výkonových
materiálových noriem.
G e ode t i c k Ý úst a v v B I' a t i s 1 a v e v dl hodobej racionallzácii
zamerla sa na údržbu geodetických
základov a budovanie vlastného
výpočtového
strediska.
Dlhodobá koncepcia
aplikovaného
výskumu vo V ý.
skumnom
ústave
geodézie
a kartografie
v Br a tIs I a v e sa zamerla hlavne na tieto aspekty:
obnova máp velkých mierok, tvorba a údržba základných máp stredných
mierok, vývoj a využívanie
špeclálnej meračskej techniky, vývoj v technol6gli
na spr acovanie, údržbu a vydanie kartografických
dlel rllznych
druh ov, využívanie geodetických
a kartografických
informácií.
K týmto predneseným
referátom
sa prihlásilo
do di skusie celkove 10 účastníkovo
Zástupca ÚV KSC s. Ing. Š e stá k vyslovil pmlakovanie a pozdrav ÚV KSS najlepšfm pracovníkom
rezortu SSGK. Na záver bol a prijatá
l' e z o I ú c i a, ktorú
predniesol
dr. H ude c, a zaslaný p o z d l' a v nýt Qleg l' a m XIV. zjazdu
KSC, ktorý
predčítal
Ing.
Š a I a p a.
-menal-
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Podnik 25. výročia oslobodenia ČSSR
528:06:331.878( 437.6J

------------------

Za účelom aktivizácie
rozvoja pracovnej
iniciatívy
"II rámci socialistickej
súťaže Slovenská správa geodézle
a kartografie
vyhlásila súťaž k 2 5. výr o č i u o s i 0bor.leniél
republiky
::;ovietskou
armád o u. Pri hodnotení orgánov a organizácií rezortu geodézie a 'kartografie
podla výsledkov, ktoré tieto dosiahli pri rozvoji pracovnej iniciatívy a na poli hospodárskom podra predom stanovených kritérií, SSGK a ÚV
SoZ pracovníkov
štátnych orgánov, peňažníctva
a zahraničného
obchodu rozhodli sa udeliť:
Inlinierskej
"Podnik

geodézii, n. p., Bratislave, titul:
25. vtročia oslobodenia CSSR".

Cesto., diplom odovzdali dňa 2. 4. 1971 riaditel SSGK
Ing. ondraj
M i c h li 1k o a predsedníčka
ÚV SOZ
JUDr. Marta
L u d r o v s k á vyznamenanému
podniku
na celopodnikovej
konferencll ROH.
B I a h o ž e lá mel
-menal-

Spolupráce ČÚGK při pfípravě voleb
do zákonodárných sborů
a národních výborů
Aktivita společenského
života, činnost
stranických
a společenských organizací se v současné době zaměřuje
k přípravě' voleb do zákonodárných
sbOJ;ii a orgánů lidové správy všech stupňů. K organizačnímu a politickému
zajištění, přípravě, průběhu a vyhodnocení voleb jsou
ustavovány volební komise Národní fronty. Rozsah a náročnost práce těchto orgánil. vyžaduje takové metody
práce, které umožňují racionální formy organizace, řízení a hodnocení průběhu voleb.
Již z dřívějších předvolebních období. je známa zvýšená
potřeba vhodných mapových podkladů. Takové podklady
byly často vyhotovovány neodborně, někdy byly obsahově nedokonalé
a svým obsahem neodpovídaly
skutečnosti. Zejména však byly nejednotné,
takže metodiku
práce volebních komisí nebylo možno v tomto směru
jednotně usměrňovat.
Přitom je již z činnosti těchto
orgánll v minulosti známo, že vhodné mapové podklady
práci usnadňují, protože umožňují provádění názorných
záznamů, přehlednějších,
než záznaru.y do formulářll či
tabulek, nebo grafů.
S přihlédnutím
k těmto skutečnostem
Ceský úřad
geodetický a kartografický
posoudil mapové fondy z hlediska využití pro potřebu voleb; prostřednictvím
oblastnich ústavil. geodézie provedl průzkum současného stavu
vhodných mapových podkladil. v prodejnách
mapové
služby DÚG a stanovil zásady pro. nezbytné doplnění
skladll mapových služeb redistribucí
a dotiskem tam,
kde dosavadní skladované zásoby neodpovídají předpokládané potřebě. Současně byl dán pokyn oblastním
ústavllm geodézie, aby seznámily volební komise všech
stupňil. s možností využití mapových podkladů a jejich
nákupu. Dále byly poskytnuty potřebné informace všem
organizacím resortu CÚGK tak, aby pracovníci v geodézil a kartografi1, kteří jsou členy národních
výboril.,
politických
stran a společenských
organizací Národní
fronty, byli již při ustavování volebních komisí jednotně
informovánI.
Kartografické
metody registrace, vyjádření a vyhodnocení kvantity i kvality jevů a informací v práci volebních komisí by měly být vlastní v prvé řadě těm
členil.m komisí, kteří jsou odborníky geodety a kartografy a příbuzných oboril.. Využíváme proto i možností
našeho časopisu Geodetický a kartografický
obzor, abychom informovali o celé akci.
Významným faktorem pro přípravu a sledování voleb
je správní r(!)zdělení na ril.zných úrovních; v úrovni krajil., okresil. a jednotlivých sídel (obcí). Proto také v činnosti volebních komisí budou významnou pomocí mapy
správního rozdělení CSSR. Tyto mapy jsou k dispozici
ve dvojím obsahovém provedení:

-

Přehledná
mapa správního
v měř. 1:2 mil. a 1:1 mil.

rozdělení

obzor
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CSSR

Tyto mapy obsahují zákres hranic správního rozdělení
krajů a okresů a krajských a okresních měst. Doplňkem
map je seznam krajil. a okresll CSSR. Tisk je jednobarevný a mapy svým provedením jsou vhodné pro registraci jevil. v úrovni celého státu, národních republik,
krajů a okresii.
Prodejní cena: CSSR 1:2 mil. 0.40 Kčs
CSSR 1:1 mil. 1.60 Kčs
-

Podrobné mapy správního
v měř. 1:200000.

rozdělení

CSSR

Tyto mapy jsou vydány ve dvojím provedení, jako mapy
krajii a mapy okresil.. Obsah map krajii i map okresil.
je shodný. Mapy obsahují zákres hranic správního rozdělení krajil., okresů a obcí, signatury a názvy všech
krajských a okresních měst a obcí. Mapy jsou vhodné
k registraci jevů v rozsahu krajil. a okresů. Jsou tedy
účelným podkladovým materiálem pro zákres volebních
obvodil., a jejich montáží je možno vytvořit podrobnou
mapu správního rozdělení národních republik nebo celého státního území.
Prodejní cena: mapa kraje
5.- Kčs
mapa okresu
0.60-1.- Kčs
Pro práci volebních komisí v městech a obcích je
vhodné doporučit mapové podklady podle místních poměril.. Při výběru těchto podkladů by měla sehrát hlavní
roli aktivní účast a znalosti pracovníkil. středisek geodézie a jejich spolupráce s oblastními ústavy geodézie
a mapovými službami v krajích. Z různých mapových
fondů, které jsou k dispozici, je možno uvážit zejména
následující:
Státní mapa 1:5000 (odvozená či hospodářská),
která
je zpracována z celého státního území (pro území
hlavního města Prahy je opatřena
též popisnými
čísly). Z této mapy je možno sestavit libovolné
územní celky;
mapy velkých
měřítek
(zejména mapy evidence nemovitostí a technicko-hospodářské
mapy] pro menší
.obce;
uliční mapy měst v měř. 1:10000, které jsou zpracovány pro vybraná města;
plány měst pro veřejnost,
které jsou zpracovány pro
vybraná města
[distribuci
těchto plánů zajišťuje
n. p. Kniha).
Doporučením vhodných mapových podkladů by práce
geodetů a kartografů při přípravě voleb neměla končit.
Podle místních možností a potřeb je vhodné uvážit případné poskytnutí kartografických
a polygrafických
kapacit pracovišť Inženýrské
geodézie, n. p., v krajích,
i možností využití kresličských
schopností pracovníků
středisek geodézie. Obdobná opatření zvažuje CÚGKjako
pomoc Ústřední volební komisi a Ceské volební komisi
Národní fronty.
CÚGK věří, že všichni pracovníci resortu aktivním přístupem k procesu přípravy a pril.běhu voleb prokáží svůj
zájem na činnosti zákonodárných
sborů a národních výborů v příštích letech.

Výzkumnt ústav geodetickt,
fickt v Praze vypisuje

topogrBfickt

a kartogrB-

KONKURS
na' místo odborného asistentB-knihovnfka.
PREDPoKLAD: Vysokoškolské
vzdělánfknihovnického
směru, znalost tří světových jazykil. - ruština, němčina,
angličtina.
Platové podmínky podle platového řádu. centrálně řízených organizací. výzkumné a vývojové základny.
Přihlášky se stručným životopisem zašlete personálnímu
a kádrovému útvaru VÚGTK,Politických vězňil. 12, Praha 1
Termín podánf přihlášek je do 15. září 1971. - Nástup
je od 1. října 1971.
Reditel:
Ing. Vladislav Sachunský v. r.
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Meziresortní koordinační komise pro
geodézii a kartografii zasedala v Praze
dne 4. června 1971
528:061.24 :061.3( 437.11 J

Členové komise byli seznámeni s výsledkem· projednání koncepce uspokojování potřeb národního hospodářství odvětvím geodézie a kartografie ve. vládě ČSR
a s usnesením vlády ČSR Č. 57 z 31. března 1971. Druhý
bod usnesení vlády: "prohloubit koordinaci s ústředními
orgány státní správy a národními výbory všech stupňfi
s cílem efektivněji provádět geodetické a kartografické
práce" stane se závaznou směrnicí pro další činnost Meziresortní koordinační komise pro geodézli a kartografli.
Členové koordinační komise v prfiběhu prací na pětiletém plánu a prognózách zajisti upřesnění požadavkfi
svých resortů na geodetické a kartografické práce v pětiletce 1971-1975, opatří údaje o soustředěné investiční
výstavbě a údaje prognóz svých resortů, které pro odvození úkolů geodézie a kartografie v pětiletém plánu
a pro prognózu rozvoje geodézie. a kartografie v ČSR
mohou mít význam.
Po novém organizačním uspořádání některých resortů
bude nutno nově řešit zastoupení některých resortů
v Mezlresortní koordinační komisi pro geodézii a kartografi!, především ministerstva průmyslu ČSR, federálního ministerstva paliv a energetiky, upřesnit zastoupení
ministerstva vnitra ČSR a vyjasnit zastoupení ministerstva stavebnictví ČSR.
KomIse byla informována o připraveném ustavení krajských koordinačních komisí pro geodézli a kartografli.
Zástupci resortů jejich zřízení podporovali a doporučovali .uvážit I koordinační činnost na úrovni náměstků
resortfi, která by řešila problémy zásadní povahy.
Komise se seznámila s koncepcí činnosti sředisek geodézie v období 1972-1975
a s programem komplexní
social1stické racionalizace v resortu ČÚGK na léta 1971
až 1975.

Závěrem byl projednán požadavek četných složek různých resortfi, aby byla urychleně vydána vyhláška O geodetických pracích v Investiční výstavbě. Zajištění bylo
svěřeno zástupci ministerstva výstavby a techniky ČSR.
V případě potřeby budou další členové koordinační komIse požádáni o spolupráci.

včetně kompletizace výrobních postupů a optimální
organizace a metod řízení, které nebyly součástí učebních plánů a osnov v době vysokoškolského studia nynějších řídících pracovníků.
Podmínkou účasti ve zmíněném studiu je ukončené
vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru, praxe
10 let v oboru a úspěšné absolvování přijímacího poho.
voru. Zásady výběru obdržely všechny organizace resortu Českého úřadu geodetického a kartografického
v červnu 1971.
Přihlášky pracovníků organizací resortu ČÚGK za·
sílají ředitelé organizací kádrovému
a personálnímu
odboru Českého úřadu geodetického a kartografického.
Zájemci z jiných resortů se mohou informovat
a přihlásit na směru geodézie a kartografie fakulty stavební ČVUT, Husova 5, Praha 1 - Staré Město. Do
postgraduálního
studia pro řídící_ pracovníky budou
přijímání uchazeči po projednání s Ceským úřadem geodetickým a kartografickým.
Organizaci studia zabezpečuje fakulta stavební,
směr geodézie a kartografie ČVUT.
Čtyřsemestrové .studium bude uskutečňováno dál'
kovou formou. V každém semestru budou čtyři třídenní
soustředění. Pro toto soustředění jsou uvažovány dny
čtvrtek, pátek, sobota. Učební plán počítá se 400 hodinami konsultací, cvičení, seminářů včetně exkursí
Ilo závěrečné zkoušky
(viz tab. na str. 207).
Náplní prvních dvou semestrů jsou základní předmě.
ty, tvořící potřebnou průpravu k další části studia.
Třetí semestr je věnován odborným předmětům, jejichž
hlavní náplní jsou odborné otázky souvisící s komplexním řešením racionalizace geodetických a kartografic.
kých prací. Čtvrtý semestr obsahuje otázky organizace
a řízení s ohledem na postupující automatizaci výrob.
ního procesu.
Výuka bude zabezpečována především pracovní.
ky směru geodézie a kartografie, katedry matematiky
a deskriptivní geometrie a katedry fyziky na fakultě
stavební, dále pak předními odborníky z resortu ČÚGK
i dalších institucí.
Politická výchova řídících pracovníkú musí být
neoddělitelnou součástí výuky.
_
Kromě vyučovacího procesu na CVUT bude zabezpečována individuálně pro jednotlivé pracovníky
v krajských, příp. oblastních politických školách pro.
pojeně na praxi.

Závěrečné zkoušky kursu odpovědných
geodetů v investiční výstavbě

Zavedení postgraduálního studia
pro řídící pracovníky resortu ČúGK
naČVUT v Praze
528:378.126 :331.736[ 437.1/.JJ

Závěry z jednání byra ÚV KSČ ze dne 23. února 1970
ke "ZRrávě o stavu konsolidace a zaměření další činnosti Č'ÚGK" ukládají Českému úřadu geodetickému
a kartografickému
systematicky,
politicky i odborně
připravovat kádry pro řídící funkce na všech stupních
řízení.
Technický rozvoj geodetických a kartografických
prací a plnění náročných úkolů při stanovení obsahu
a technických parametrů rozvoje automatizace sběru,
zpracování a využívání geodetických a kartografických
informací v souladu s dalšími informačními systémy,
prohloubení spolupráce a koordinace s ostatními orgány státní správy a s národními výbory všech stupňú,
stranickými orgány s cílem efektivněji provádět geodetické a kartografické práce, si vynucuje politicko-odbornou přípravu i'ídících pracovníkú v systému cyklické
přípravy formou postgraduálního
studia.
Na návrh Českého úřadu geodetického a kartografického připravil směr geodézie a kartografie na fakultě
stavební ČVUT v Praze čtyřsemestrové dálkové postgraduální studium pro řídící praoovníky v odvětví geodézie a kartografie se zahájením studia v říjnu 1971.
Cílem studia je souborné seznámení zeměměřiokých
inženýrů v řídících funkcích s novými poznatky odvětví,

Na ČVUT v Praze byly ve dnech 29. května,
4. a 5. června 1971 uskutečněny před zkušebními ko·
misemi závěrečné zkoušky kursu odpovědných geodetú
v investiční výstavbě, který byl připraven odbornou
skupinou inženýrské geodézie při ČVTS a probíhal
v listopadu minulého roku.
Z 58 přihlášených absolventů kursu splňovalo podmínky 46 a ti byli pozváni ke zkouškám.
Z 39 absolvujících kurs (7 se omluvilo) prospělo ,;ý.
borně 23, dobře 15, neprospěl 1. Úroveň zn~lostí Jak
v písemné části zkoušek, tak při ústním projevu byla
velmi dobrá, svědčila o poctivé přípravě i rostoucích
zkušenostech.
Složení absolventi!: 30 z českých zemí, 9 ze Slovenska.
Z projektových organizací a dodavatelských organizací bylo po šesti posluchačích, z investorských
5,
ostatní z resortu geodézie a kartografie.
Předsednictvo odborné skupiny 1701 - inženýrská
geodézie při ČVTS předpokládá, že při dostatečném poččtu přihlášek dalších absolventů kursu, kteří splňují
podmínky (5 let praxe, z toho 2 roky v investiční výstavbě) bude vypsán další termín zkoušek v prvé polo·
vině prosince 1971.
Přihlášky nutno předložit na ČVTS, Praha
I,
Široká 5 (Ing. Hercík) do 10. listopadu
1971.
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Počet
hodin

Předmět:

1. semestr
Matemat,ika
Fyzika
Vyrovnávací počet
Výpočetní a zobrazovací technika
2. semestr
Nová měřící technika. Základy
automatizace geodetických prací
Geodetické základy
Geodetická astronomie a gravimetrie
Kosmická (družicová) geodézie
Geodézie
Fotogrammet.rie
3. semestr
Kartoreprodukční metody
Tvorba map
Mapování
Evidence nemovitostí
Inženýrská geodézie
4. semestr
Právní předpisy
Teorie řízení
Plánování a finanoování
Kádrová a personální práce

Závěrečná zkouška

I

Zkouška
zápočet

40
16
24
22
102-

zk
zk
zk
zk

I

obzor

207

Vedoucí učitel

I

doc. Hauf, CSc.
Dr. Pavlíček
Ing. Kašpar, CSc.
Ing. Radouch, CSc.
doc. Hojovec, CSc.
Ing. Ingeduld, CSc.

I

36
9
9
8
20
20
102

zk
zk
zk
z
zk
zk

doc. Hauf, CSc.
prof. Biihm, DrSc.
prof. Buchar, DrSc.
Ing. Burša, CSc.
Ing. Ingeduld, CSc.
doc. Smidrkal, CSc.

15
12
30
17
30
104

zk
zk
zk
zk
zk

Ing. Jeřábek, CSc.
Ing. Kraus
Ing. Martinek, CSc.
Ing. Podhorský, CSc.
Ing. Podhorský, CSc.
prof. Dr. Krumphanzl

6
36
20
10
'72

z
zk
zk
zk

doc. Tlustý
Dr. Drobník
doc. T~ustý
Ing. Baudyš
Institut řízení a kádr. a pers. odbor ČÚGK

20
Celkem

400

17 zk
2 z

Aktiv "Racionalizace v geodézii
a kartografi i"
Na počest 50. výročí založení Komunistické strany Československa uspořádaly 12. května 1971 v Obecním
domě v Praze Česká vědeckotechnická
společnost
pro geodézii a kartografii a Český úřad geodetický a
kartografický ve spolupráci s vysokými školami zeměměřického směru aktiv "Racionalizace
v geodézii a
kartografii" .
Heslo aktivu "Leninskou cestou k racionalizaci",
umístěné v čele sálu, vyjádřilo zásadní přístup geodetů
a kartografů k otázkám řízení a provádění komplexní
socialistické racionalizace. Referáty i diskuse tomu plně
odpovídaly ..
V úvodním referátu se _z~měřil s. Ing. Jaroslav
Kouba, náměstek předsedy CUGK, na hlavní úkoly,
které má odvětví geodézie a kartografie ze své spole.
čenské funkce plnit. Poukázal na leninské principy koncepce budovánta činnosti státní geodetické a kartografické služby. v CSSR, které jsou dále rozvíjeny v závěrech byra UV KSČ ke konsolidaciyoměrů
a zaměření
činnosti ČÚGK a v usnesení vlády CSR o koncepci rozvoje uspokojování potřeb národního hospodářstvíodvětvím geodézie a kartografie. Činnost v roce 1970 z hlediska zajištění úkolů pro období 1971-1975
hodnotil
jako úspěšnou a to zejména v tom, že byla upevněna
řídící činnost nejen v centrálním orgánu, ale ve všech
organizacích resortu. V další části svého referátu roze·
bral podrobně úkoly na jednotlivých úsecích činnosti

geodetů a kartografů v souvislosti s rozvojem celého
národního hospodářství v 5. pětiletce a podmínky, které
je třeba vytvořit k jejich splnění.
Dr. Ing. RNDr. Karel Svoboda, ředitel odboru
ministerstva výstavby a techniky ČSR, přednesl referát
na téma geodézie v investiční výstavbě. Poukázal na
to, že geodetické práce ve výstavbě nezajišťují jen odvětvový orgán geodézie a kartografie a jeho organizace, ale
že na tomto úseku by měly sehrát významnou úlohu
geodetické složky přímých investorů. Na škodu věci je
v této oblasti řada nedostatků a nevyjasněných problémů v postavení a docenění úlohy geodetů v těchto organizacích, protože geodézie hraje významnou
úlohu
v investiční výstavbě, a to od jejího záměru až po realizaci.
Referát s. Ing. Jaroslava Čipery, ředitele technickosprávního odboru ČÚGK, se zaměřil na otázky racionalizace činnosti středisek geodézie v okresech. Střediska geodézie mají bezprostřední styk s nejširší veřejností,
zejména na úseku evidence nemovitostí, a proto nelze
jejich činnost chápat jen jako záležitost ryze technickou,
ale je třeqa dbát i politického přístupu k řešeným problémům. ČUGK proto přistoupil k vypracování analýzy
činnosti středisek geodézie a vyvodil z ní závěry, které
jsou shrnuty v "Koncepci činnosti středisek geodézie
v období 1971-1975".
Koncepce vymezuje hlavní úkoly
středisek geodézie a naznačuje cesty; jak je plnit, zejména zvyšováním podílu prací, prováděných pomocí
mechanizapních a automatizačních
prostředků. Závěrem referující konstatoval, že při dobré organizaci práce
a realizaci racionalizačních opatření, je reálné odstranit
v nejbližších 2-4 létech všechny zjevné' nesoulady
evidence nemovitostí se skutečností a vytvořit předpoklady k postupnému získávání komplexních údajů o ne,
movitostech.
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Doc. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc., proděkan
stavební fakulty ČVUT v Praze, se zabýval ve svém
referátu výchovou zeměměřičů v ČSR. Poukázal na
nutnost, aby vysoké školy připravovaly
absolventy
nejen pokud jde o jejich vysokou odbornou kvalifikaci,
ale i v oblasti politicko-organizátorské,
aby geodeti byli
schopni aktivně spolupracovat s politickými, hospodářskými a správními orgány při řešení technických problémů. Proto se dnes věnuje politickovýchovné
práci na
školách mimořádná pozornost. V souladu s racionalizačními snahami v geodézii a kartografii přizpůsobily
se te?retické základy výuky zeměměřičů podmínkám
rozvíJení mechanizace
a automatizace
geodetických
prací a digitalizace geodetických a mapových děl. V současné době je na stavební fakultě v Praze zeměměřický
směr nejrozvinutější, pokud jde o automatizaci výpočet.
ních prací. Novým podmínkám a požadavkům se přizpůsobují i formy studia. Vedle tradičních forem denní·
ho a dálkového studia se od školního roku 1971/1972
zavádí postgraduální studium, které je určeno zejména
pro vedoucí pracovníky. V dalším se referující zmínil
o otázkách podagogických, nových pohledech na výchovu vědeckých pracovníků, činnosti kateder zeměměřického směru na úseku výzkumu aj. V závěru ujistil
přítomné, že škola učiní vše potřebné, aby se ctí splnila
očekávané úkoly.
Po přednesení referátů probíhala diskuse. Diskutující se zaměřovali k dílčím problémům racionalizace
geodetických prací, zejména seznámili účastníky aktivu s realizací výsledků řešení některých -výzkumných
úkolů, které mohou značně přispět k zefe~tivnění geodetických
prací. Byly to např. diskusní příspěvky
Ing. Václava Pichlíka CSc., pracovníka Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického, o technickohospodářském
mapování místních tratí
v ~ěřítku 1 : 1000 fotogramme~rickou metodou, a Ing.
Miroslava Roule, pracovníka ČUGK, o fotogrammetrické metodě, jako nástroji racionalizace prací na středisku geodézie. Ing. Slavomír Kádner, pracovník federálního ministerstva dopravy, informoval aktiv o problematice racionalizace geodetických
a kartografických
prací v resortu ministerstva dopravy. Hlavní redaktor
n. p. Kartografie, Dr. Ivo Čáslavka, se zabýval ve svém
diskusním příspěvku přínosem kartografie k racionalizaci řídící práce.
Aktiv byl ukončen přijetím resoluce, která je otištěna na jiném místě.
Přestože čas pro jednání aktivu byl jen krátce vymezen, umožnil geodetům a kartografům
vyměnit si
alespoň základní informace k otázkám komplexní socialistické racionalizace. Živý zájem účastníků aktivu
ukázal, že pokládají racionalizaci za jeden ze základních nástrojů dalšího rozvoje geodézie a kartografie.
I 'Y/g. Vladimír Saga

Inženýrská geodézie, n. p., Brno a ZP ČVTS pro
a kartografi! při I. G., n. p., Brno, z pověření
úřadu geodetického a kartografického v Praze
ního výboru ČVTS pro geodézii a kartografii
ve dnech 14.-15. září 1971v Brně

Geodézii
Českého
a ústředpořádají

9. burzu pi'ístrojů, pomůcek a materiálů
pro geodetické účely
Odborné zaměření 9. burzy je orientováno na přístroje,
pomíl.cky a materiály pro geodetickou praxi, vyráběné
a distribuované
ČS.
podniky. Burza bude doplněna
stručnými informacemi vystavovatelíl. o technických
parametrech vystavovaných předmětfl s jejich praktickým předvedením.

z aktivu "Racionalizace v geodézU a kartografU"
Aktiv projednal hlavní úkoly geodézie a kartografie
v období 1971-1975, program komplexní socialistické
racionalizace
a otázky rozvoje pracovní
iniciativy
u příležitosti 50. výročí a XIV. sjezdu KSČ. V našem
státě se plně uplatnily leninské principy koncepce a činnosti státní geodetické a kartografické služby. Z těchto
principů po osvobození našeho státu Sovětskou armá·
dou vycházel rozvoj naší geodetické a kartografické
služby a významný stranický dokument - závěry byra
ÚV KSČ ke konsolidaci poměrů a zaměření další činnosti Českého úřadu geodetického a kartografického.
Realizace závěrů byra ÚV KSČ ke konsolidaci poměrů a zaměření další činnosti Českého úřadu geodetic.
kéhoa
kartografického
přinesla upevnění řídící čin·
nosti v geodézii a kartografii, bylo dosaženo dobrých
výsledků při plnění plánu geodetických a kartografic.
kých prací a byly vytvořeny předpoklady pro rozvoj
racionalizačního hnutí a pro rozvoj pracovní iniciativy.
Hodnocení plnění závěrů byra ÚV KSČ také uká·
zalo, kterým dosud neuspokojivě řešeným problémům
je třeba věnovat soustředěnou pozornost. Jde 'Zejména
o otázky věcného propracování perspektivních a dlouhodobých úkolů pro potřeby národního hospodářství,
zvýšení úrovně řízení a zlepšení organizace geodetických a kartografických prací, aktualizace fondu map
velkých měřítek a evidence nemovitostí a uspokojová.
ní požadavků obyvatelstva
na geodetické práce. Na
tyto dokumenty navazuje a dále je rozvíjí usnesení
vlády č. 57 z 31. března 1971 o koncepci rozvoje uspokojování potřeb národního hospodářství odvětvím geodézie a kartografie.
Důležitým předpokladem včasné aktualizace geodetických a kartografických informací - zejména aktualizace map - je úzká spolupráce se všemi resorty ná·
rodního hospodářství na všech úrovních, znalost jejich
dlouhodobých potřeb s nutným předstihem i nejbliž'
ších potřeb a lepší informovanost těchto resortů a jejich
pracovišť o parametrech, obsahu a možnostech využívání geodetických a kartografických dat.
Racionální koordinace a řízení geodetických a kar·
tografických prací ve státě vyžaduje ve všech resor·
tech, ve kterých jsou geodetické a kartografické práce
prováděny pro vlastní potřebu, jejich centrální řízení.
Ke splnění úkolů na období 1971-1975 je zaměřen
program komplexní socialistické racionalizace ČÚGK.
Obsahuje soubor racionalizačních úkolů v oblasti říze·
ní, kádrové a personální činnosti, a v oblasti výroby
a automatizace. Jejich základním cílem je zvýšit úroveň
řízení, výrazně snížit rozsah živé práce a s rozvojem
automatizace
rozšířit kapacity
k zajištění hlavních
úkolů do roku 1975.
Rozvoj pracovní iniciativy v geodézii a kartografii
na počest 50. výročí KSČ svědčí o aktivním přístupu
pracovníků našeho odvětví, podniků, ústavů, stramckých a odborových organizací i VTS k účasti na zajišťování úkolů plánu komplexní socialistické racionali·
zace a rozvoje vědy a techniky.
Účastníci aktivu
1. souhlasí se základním zamerením činnosti odvětví
geodézie a kartografie a komplexní socialistické racionalizace v období 1971-1975,
2. zabezpečí v okruhu své působnosti aktivní účast praCOvníků na koncepčním zpracování úkolů odvětví
geodézie a kartografie ve smyslu Směrnice XIV. sjez.
du KSČ k 5. 5LP rozvoje národního hospodářství,
3. spatřují rozhodující prostředek racionalizace v zavá·
dění výsledků technického rozvoje do praxe a učiní
. vše pro urychlení tohoto procesu,
4. zaměří rozvoj pracovní iniciativy na všech pracoviš.
tích na realizaci úkolů 5. 5LP geodetických a kartografických prací a na racionalizační hnutí,
5. Závodní pobočky VTS dohodnou s vedením svých
organizací konkrétní spolupráci při realizaci a rozvíjení racionalizačních opatření na svých pracovištích.
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Semináf: Geodézie a
fotogrammetrie při výstavbě a provozu
průmyslových závodů

528.9 :338.23 :374.5 ( 437.6 J

SVTS Slovenská geodeticko.kartografická
spoločnost, Odborná skupina pre kartografiu usporiadala
v Bratislave wa 17. júna 1971 na SlovenskeJ vysokej
škole technickej v Bratislave seminár na tému
"Automatlzácla tvorby kartografických dlel"
Rokovanie otvoril a viedol pplk. Ing. Oliva.
Úvodnú prednášku, ktorú spracoval kolektiv doc.
Ing.
Daniša
na tému: "Matematické
prvky
z hfadiska
automatizácie"
predniesol Ing.
Vafko. Poukazuje sa v nej na sp6soby vyhotovenia
zemepisnej a pravouhlej siete, ich sp6sob vyhotovenia
klasickými metódami a pomocou samočinného počitača
spojeného s koordinátografom. / Poukázal na sp6soby
transformácie súradnic. Zároveň podal prehfad o stave
automatizácie strojovej a pristrojovej techniky u nás
i v zahraničí.
DalM prednášatef Ing. Háj ek vo svojom pris.
pevku natému:
"Problémy
generalizácie
v podmienkach
automatizácie"
zoznámil pritomných
s vefmi aktuálnou problematikou, pred ktorou stojí
každý spracovatef pri vyhotovovaní každéhó mapového diela. Pri generalizácii kartografickej tvorby sa ne·
m6žeme vYhnút subjektívnemu hfadisku. A je to práve
automatizácia, ktorá nám dáva mnohostranné podklady, aby sme objektívne mohli posúdiť
a rozhodnúť
sa pre správne
a logické
riešenie
obsahu mapového diela. Svoje vývody prakticky dokumentoval dia·
pozitivami i panelom a osvetlil ich na jednom povodí
v r6znych mierkach máp kartograficky spracovanom
klasickým sp6sobom i vyhodnotenia funki'mej závislosti
dvojitých vzťahov. Diskusia, ktorú táto téma vyvolala, potvrdila správnosť nastolenia problematiky ako
i opodstatnenosť teoretického riešenia.
Posledné dve prednášky rozoberali problematiku
procesov pri tvorbe
tematických
máp.
Tak dr. Krcho vo svojej prednáške: "Podmienky automatizácie
tematických
máp"
načrtol
problematiku riešenia obsahu tematických máp z hfadiska použitia samoč~nných počitačov. Osvetlil sp6sob
získavania. vstupných údajov kartografickej a nekartografickej povahy, ich prevody a uchovávanie. Ďalej sa
zaoberal zbieraním
informácií
na mapách a ich vyhodnocovania pomocou r6znych tvarov sietí, pričom
a.ko najúčinnejšiu považuje autor šesťuholníkovú
sieť. Prednášku spestril diapozitívami.
V nadviiznosti na. predošlú prednášku odznel príspevok dr. Haverlíka
na tému: "Matematický
náčrt automatizácie
spracovania
dát z hfadiska. tvorby
tematických
máp". Prednášater poní.
ma mapu ako výstup údajov zo samočinného počítača.
Zaoberal sa informačným systémom v6bec a spomenul
všeobecné napojenie informačného systému geodézie
a kartografie na. túto sústavu. Uvádzal matematické
hfadiská
pri spracovaní informácií, ich rozloženie
v priestore a kartografické hradiská automat,ického
spracovania.
V diskusii, ktorá nastala po odprednášaní oboch
predchádzajúcich tém, sa osvetlili bližšie prednesené
tematiky.
Priebeh a obsahovú náplň seminára na zakončenie
zhodnotil Ing. Kelemen.
Celkove na akcii SVTS - Slovenskej geodeticko.
kartografickej spoločnosti, Odbornej skupiny pre kartografiu Ba zúčastnilo 77 zástupcov z 27 organizicií
a. vysokých šk61 z celej ŮSSR.
Seminár sa konal v rámci príprav na 8. kartografickú konferenclu
s medzinárodnou účasťou. Táto
sa bude konať v septembri 1972 v Bratislave.
Po seminári sa zišli na oracovné zasadanie odbor·
né skupiny pre kartografiu eeskej spoločnosti pre geo·
déziu a kartografiu a Slovenskej geodeticko.kartogra.
fickej spoločnosti. Hlavným bodom programu rokovania. bolů organizačné zabezpečenie 3. kartografickej konferenoie v Bratislave v r. 1972.

Ve dnech 15. až 17. června t. r. uspořádal krajský výbor Ceské vědeckotechnické
společnosti
pro geodézii
a kartografii pro kraj Severomoravský seminář na téma:
Geodézie a fotogrammetrie
při výstavbě a provozu prfimyslových závodfi.
Seminář se konal v pěkném a klidném prostředí na
zámku v Hradci nad Moravicí, nedaleko Dpa vy. Semináře se zúčastnilo na 100 vědeckých a odborných pracovníků z oboru geodézie a stavebnictví a techničU pracovníci stavebn!ch a investičních
útvarů prfimyslových
organizaci a závodi'J. z Ceskoslovenska a Polska. Účelem
semináře byla výměna zkušeností z použití progresívních metod práce a seznámení se s nejefektivnějšími
metodami stavebně vytyč ovacích a kontrolních
g~odetických a fotogrammetrických
prací během výstavby
průmyslových závodů, při osazování, montáži a údržbě
strojního zařízení, zjišťován! příčin deformaci při havariích jeřábových drah, válcovacích tratí apod.
Seminář byl zahájen
15. 6. 1971 s. Ing. Milanem
D o k o u P i lem. Po zahajovacím projevu byl promítnut
dokumentárn!
film "Modelové projektován!"
pořízený
Báňskými projekty v Ostravě. Film dokumentuje vědecký přístup Báňských projektfi k prostorovému
modelován! projektll prfimyslových závodfi a báňských děl.
Po pozdravných
projevech zástupcfi polské delegace
Mgr. inž. Huberta Raka a zástupce CÚGK Ing. Františka
Štorkána, odborného redaktora našeho časopisu (autora
tohoto příspěvku), bylo přikročeno k vlastnímu jednání
semináře.
Ing. Miroslav Her d a, CSc., VÚGTK v Praze, referoval
o využití geodeticktch
metod ve strojírenství.
Ve svém referátě poukázal na možnosti využiti geodetických metod ve strojírenském
měření při výrobě a při
osazování velkých strojn!ch
zařízení.
Charakterizoval
úpravu geodetických
př!strojfi a doplňkových
zařízení
pro využití ve stroj!renství,
zejména theodolitfi, optických nivelačních přístrojů a nivelačních
lati. Pojednal
o geodetických mikrosftích ve strojírenství,
o jejich měřen! a výpočtu, o využití výsledki'J. měření rozměrů, tvaru
a polohy k rektifikaci velkých strojn!ch zař!zení, o využití prostorových souřadnicových
soustava jejich transformaci, o směrové rektifikaci jeřábové dráhy početním
zpfisobem a preventivním proměřování a kontrole strojních zařízení.
Ing. Jaroslav
K o ti á n, VZKG Ostrava,
o geodeticktch
pracích při montáži ocelovtch
ci a jeřábových drah.

referoval
konstruk-

Ve své přednášce hovořil o své geodetické práci při
montáži ocelových
konstrukcí
v průmyslové
výstavbě
od projektu až po předáni náčrtu ukončené stavby. Vytypizoval tyto práce do tři kategorií: práce při stavbě nového průmyslového závodu, při přístavbě ve volném prostoru stávajícího závodu a při přestavbě ve stávajíc!m
objektu závodu. U nich pak rozlišuje, jsou-li práce konány na pevném nepoddolovaném
územ! anebo na poddolovaném území.
Posluchačfim předal bohaté zkušenosti
odpovědného
geodeta při kontrole jeřábových drah a ostatních velkých strojních dopravních výrobních zařízení i velkých
zařízení
vyráběných
ve VZKG, jakým je Zďákovský
most, Bratislavský
most\ nebo vysoké pece.
O novtch možnostech použití fotogrammetrie
ve strojírenském
průmyslu
referoval
Ing. Jiří S í m a, CSc.,
VÚGTK v Praze.
Se zřetelem k tomu, že v prfimyslových měřeních JSOU
požadovány výsledky v trojrozměrném
prostoru, zabýval
se ve své přednášce stereofotogrammetrickými
metodami. Byly objasněny možnosti vyhodno,cován! leteckých
a pozemn!ch snímk"Ů a vymezeny oblasti použití blízké
a velmi blízké fotogrammetrie.
Přednášející
hovořil
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o problematice použití fotogrammetríe
v prostředí prllmyslového závodu, zejména o volbě fotogrammetrické
základny k pořízení měřických
snímků z pozemních
stanovišť, potřebném
odstupu od fotografovaných
objektll, jejich optimálním osvětlení, o vlícování a přesnosti.
Ukázal na možnosti využití letecké fotogrammetrie při
podrobném mapování závodil a budování podrobného
bodového pole, reambulaci
základních
plánll závodil
a dokazoval na výsledcích výzkumu a svých experimentll vyhovující přesnost fotogrammetrického
vyhodnocení
polohopisného obsahu základních plánů závodil v měřítku 1: 500. Ve svém výkladu uvažoval o přednostech
a kladných faktorech vysoce efektivní fotogrammetrické
metody.
Podrobně se zabýval pozemní fotogrammetrií
ve strojírenském prllmyslu a blízkou fotogrammetrií
jako novým prostředkem k raciohalizaci měření ve strojírenství
ft na příkladech
strojírenské výroby ukázal na možnosti
využití i velmi blízké fotogrammetrie.
Všechny uvedené práce, bude-li o ně ze strany prllmyslových závodů zájem, mohou být, jak uvedl přednášející, v současné době prováděny čs. fotogrammetrickými pracovišti, která jsou pro tyto činnosti moderně
vybavena.
Ing. Jiří H l' o u d a, z provozu fotogrammertie, lG, n. p.,
Praha referoval
o aplikaci fotogrammetrické
metody
ke sledování deformací ocelových desek při jejich automatickém svařování. Sdělil zkušenosti z případu sledováni ocelové desky při automatickém elektrostruskovém
svařovánf. Snímkování se provádělo během pokusu souběžně s jinými (např. tensometrickými)
měřeními ve
14 časově odlišných stavech. Pro výpočet zjišťovaných
hodnot deformací byl vypracován program na samočinný počítač ODRA 1003. Podrobně se pak zabýval volbou
fotogrammetrických
metod a přistrojil pro sledování deformačnich jevil v časových a prostorových souvislostech, početním a grafickým zpracováním
naměřených
hodnot a přesností fotogrammetrického
určení deformací ocelové desky. Přednáška ukázala na další možnosti
uplatnění fotogrammetrie.
O geodetických pracích při montáži a rektifikaci válcovacích tratí referoval Ing. Štefan Val k o v i č, VSŽ
Koš!ce.
Seznámil účastníky semináře se zařízením válcovací
trati a válcovacím procesem, s technickými podmínkami válcovací tratě, které zaručují její správný a bezporuchový chod. Z nich je odvozena činnost geodeta při
montáži válcovacích
tratí, která spočívá v úkonech:
. 1. vytyčení a zajištění os a přesné určení výškóvých
bodll, 2. vyrovnání zařízení do vytyčených os a přesných
výškových
úrovní,
3. měření
posunll a deformací
a 4. kontrolní měření po ukončené montáži.
V dalším referoval
o rektifikaci
váléOvacích tratí
v provozu, o náročnosti takových prací, o pomůckách
přesného strojírenského
měření, užívaných, kromě geodetických přístrojll, k plnění uvedených úkolll.
Fotogrammetrické
práce pro účely hornického průmyslu'
byl námět přednášky,
kterou přednesl Ing. Jiřf Je dl i č k a z Vědeckovýzkumného uhelného ústavu v Ostravě-Radvanicích.
Ve své přednášce, která nebyla předem publikována ve
sborníku semináře, uvedl, že dosud byla v hornickém
prllmyslu aplikována především klasická pozemní fotogrammetrie, a to v Severočeském hnědouhelném revíru
pro odbírky skrývek. a těžbu. V Ostravsko-karvínském'
revíru byly zkoušeny některé speciální fotogrammetrické postupy, např. pro zaměřování (kontrolu)
svislosti
• jam apod. V Ústavu pro výzkum rud v Praze byla vyvinuta metoda světelných řezů, o níž byl projeven zájem nejen u nás, ale i v zahraničí. Podrobně byl v referátě uveden zvláštní způsob aplikace blízké fotógrammetrie pro účely kontroly postupu a způsobu zavalování
ve stěnovém po rubu v jednom karvínském dole.
Z nedostatku vhodných speciálnich přístrojů pro bllzkou fotogrammetrii byla použita unikátní stereof1exareta

se základnou
14 cm. Vyhodnocení
bylo prováděno,
vzhledem na velkou toleranci v požadované přesnosti,
graficky normálním Zeissovým stereoskopem se stereometrem. Tento způsob, navržený přednášejícím
s. Ing.
Jedličkou, se ukázal pro daný účel jako velmi vhodný.
V OKR byl zkoušen také fotogrammetrický
postup při
výzkumu vývoje vlivů dobývání na povrchové stavby
normální pozemní fotogrammetrií.
Referát ukázal, že fotogrammetrie
se ujímá a najde
široké uplatnění i v našem hornictví.
D l' U h Ý den (16. 6. 1971) pokračoval seminář speCiálním referátem Některé příčiny deformací jeřábových
drah, předneseným Ing. Vilémem B a ď u l' o u.
Ve svém referátě uplatnil své víc než bohaté zkušenosti z proměřování řádově sta jeřábových drah a jeřábových mostll. Uvedl druhy a příčiny deformací jeřábových drah a pozornost posluchačů soustředil na směrové
a výškové odchylky jeřábových drah, vady betonových
nosníků, deformace konzolových drah, stavební pojezdové jeřáby, podmínky správného
chodu jeřábového
mostu, jako je geometrie kol, maximálni a minimální
podmínky rozpětí mostu a drah, stejný prllměr kol,. současný dotyk lícll narážek mostových a kolejo1Tých. Dále
se zabýval problematikou
technologie
polního měření,
zpracováním
výsledkll měření a. použitím grafu pro
návrh opravy os dráhy.
Ve svém niterném a hlubokém přesvědčeni o prospěšnosti své práce pro strojírenství nabádal v závěru svého
referátu k lepší informovanosti o pracích geodeta v kruzích odpovědných činitelů v průmyslu, kterým navrhuje
a doporučuje periodické preventivní geodetické kontroly jeřábových drah, prováděn:\,ch kvalifikovanými odpovědn:\,mi geodety. Ušetří sami sobě mnoho nepříjemných
chvil tím, že geodet odhalí včas případné
deformace,
které se dají napravit rektifikací
strojního
zařizení,
a národnímu hospodářství zachrání miliónové hodnoty.
Náklady na preventivní
kontroly jsou jen nepatrným
zlomečkem takto zachráněn:\,ch hodnot.
\
Ing. Stanislav P ř ! k I' Y1, měř. oddíl 301 Beroun, lG.,
n. p., Praha, referoval o rovnání - rektifikaci kulového
mlýna Č. 9 na cement v Králodvorských cementárnách.
V přednášce uvedl popis speciálního zařízení
kulového ml:\,na na mletí (roztírání) sušené i k mletí vypálené suroviny na cement, dále popis opravy, tzv. výměny
lubu, při které šlo o zachování souososti čepů (vtokového a výtokového). K zajištění souososti byla k návrhu
Ing. Ctibora Drtiny použita speciální Zeissova seřizovaci
souprava
(Richtungsund Fluchtungspriifgeriit
VEB
Carl Zeiss JENA). Měření prováděl přednášející.
Uvedl·
popis a .funkci seřizovací soupravy a některé problémy
řešené při zajišťování tohoto úkolu, při kterém získával
první zkušenosti.
V dalším průběhu semináře sdělovali své ne méně bohaté zkušenosti polští přátelé.
Dr. inž. Miroslav Z a k referoval o geodetickém' měření deformací základu komína během výstavby. Z problematiky ochrany životního prostředí v průmyslových
oblastech Polska vzešel požadavek snižovat prašnost
vzduchu rozptylováním exhalací na větší prostory. To
lze realizovat stavbami vysokých průmyslových komínů
(v konkrétních případech šlo o komíny 300m a 260m].
Stavby vysokých komínů jsou spojeny s problematikou
postupného zatěžování základů a základové půdy vahou
hmot těchto komínů. Proto se věnuje velká pozornost
především základům takov:\,ch komínů a jejich deformacím. Jako první příklad uvedl železo betonový komín
o výšce 300 m. Základy tohoto komína mají tV!lr 10m
prstence o vnějším průměru 44,5 m a hloubce pouze 5 m.
Cílem měření bylo určení deformací a poklesů záklactil vlivem vzrůstající zátěže, kterou způsobil první 3m
úsek stavby komína. Váha prvního úseku činila více než
20000 tun.
V prllběhu stavby bylo provedeno 42 měření nivelačním přistrojem Zeiss Ni 007. Vyrovnání naměřených hodnot bylo provedeno tzv. diferenciační metodou, při které
bylo používáno jen výškových rozdflů
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Měření poskytla cenné poznatky o deformaci základového prstence.
Střední pokles 8 měřických značek
umístěných na vnější hraně základli činil 12,92 mm.
Ve výzkumech tohoto druhu se pokračuje při stavbě
dalšího obdobného komína na méně vhodném podloží.
Mgr. inž. Józef Jan e c k i, SGP Katowice, referoval
o plánováni
a organizování
měření deformací pomocí
síťové analýzy.
Ve svém referátě sdělil zkušenost! geodeta pracujícího
v prostoru intenzívní těžby nerostli, kde šlo o problematiku vytěžit z dřívější doby ponechávané
ochranné
příhradníky
(pilíře], které chránily objekty na povrchu
před vlivy z poddolovánf. Zásady a způsoby bezpečné
těžby z ochranných příhradníkli byly stanoveny na základě geodetických
observací, kterými byly zjišťovány
účinky z poddolování.
Intenzívní těžba, zejména pod městy, si vynucuje obzvláště dlisledně projektovat observační sítě, ze kterých
lze zaměřovat nejen terén, ale také stavby a podzemní
zařízení (plynovody, vodovody, kanalizace). Za tím účelem bylo třeba do observačního programu začlenit zřizování geodetických
sítí (triangulace,
polygonizace)
určených protínáním, trilaterací
a kombinovaně.
Přesnost určování horizontálních
a vertikálních pohybli a analýza deformačníno
procesu v terénu
(budov
a zařízeni) je závislá nejen na tvaru observační
sítě
a, přesnosti jejího určení, ale také na časovém odstupu
jednotlivých opakovaných měření. Deformace povrchu
vlivem poddolování je v čase nelineární funkcí. Proto
zásadní význam má časový činitel. Problémem je stanovit vhodný postup prací. K jeho vyřešení doporučil
přednášející
využít matematického
programování
(operačního počtu], jehož cílem je nalezení optimální cesty
pomocí matematického
modelu. Úlohu řešil grafickým
schématem - síťovým grafem. V dalším uvedl příklad
síťové analýzy, která dovoluje složité úkoly rozložit v dílčí činnosti matematicky a graficky velmi srozumitelně
a dává široké možnosti v upřesňování organizace práce,
koordinaci
a synchronizaci
jednotlivých
dílčích pracovních úsekli tak, aby úkoly byly splněny v termínu
a v době co nejkratší.
O přínosu geodézie k ochraně prostředí vprtimyslovtch prostorách referoval Mgr. inž. Hubert R a k, SPG
Katovice.
Ve stručnosti lze velmi obsažný referát shrnout takto:
Značná koncentrace průmyslu v Hornoslezském uhelném
revíru je příčinou ničení přírodního prostředí člověka,
a to:
a) chemickým ničením a vysokou prašností
atmosféry
nad přípustnou normu;
b J 100% biologickým zničením vodních toků;
c) nedostatečně ovládanou deformací terénu a tím
na
něm postavených budova staveb;
d J degenerací přírodního charakteru kraje;
e) trvalými změnami struktur sociologických, psychologických a fyziologických v obvodě osídlení, jež jsou
výslednicí činnosti dfilních a ostatních průmySlových
závodfi.
Pro zlepšení prostředí je řada zabezpečujících a regenerujících
zpfisobů, z nichž přednášející
uvedl:
modernizace
výrobních procesů, změny zpfisobu výroby, kompletování tepelně energetického
hospodářství, neutralizace odpadli, elektrifikace drah;
instalování filtračníth a čisticích zařízení v závodech,
které exhalují prach a plyn;
výstavba systémů čistících odpad, zřizoVl!ní uzavřených koloběhů vody v průmyslových závodech;
systematické
pozorování vlivů. dlilních prací působících deformace povrchu a škody;
preventivní
opatření. ve stavebnictví
pri'lmyslovém
a bytovém, a to tak, aby stavby byly odolné proti dlil·
ním škodám;
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komplexně řízené akce:
ochrana zemědělských produktfi,
rekultivace povrchu zničeného prů.myslem,
obhospodařování
celin,
přebudování přírodních struktur zničených a ohrožených prostorů,
přizpi'lsobení metod práce a odpočinku místního obyvatelstva za změněných podmínek.
V každém z vyjmenovaných zpfisobů ochrany prostředí člověka se bude geodézie akartografie
angažovat, zejména v těchto disciplínách.;.
aJ přizpfisobení všeobecných i účelových map ve všech
měřítkách od největších
(1:250 J přes topografické
mapy až k zeměpisným a jejich adaptaci
na mapy
problémů;
b) využití vysoké přesnosti geodetických základů. k pozorování. deformací povrchu a založení inventarizace
zásahfi do přírodního prostředí;
c J speciální geodeťiéké práce pro stavební prů.mysl;
d) řízení geodetiCkých prací pro hospodářské
v místních národních výborech,
ochranu objektů.,
rekultivaci povrchu zničeného prfimyslem a
obhospodařování celin.

účely

Doc. ing. Juraj Š o I c, CSc., referoval o vytyi!ovacích
pracích v prtimyslovém závodě. Ve svém příspěvku poukázal na ekonomickou a technickou užitečnost kvali·
fikovaných vytyčovacich
prací. Sdělil své zkušenosti
z vytyčovacích prací pro řadu subdodavatelů.
stavby
a z koordinovaného vytyčování stavebnfch objektů. prů.myslových závodů. a jejich návaznosti.
Ing. Jaroslav Z o u I a, lG, n. p., Praha, ve svém příspěvku doplnil referát s. Ing. Šímy příklady z využitf
bUzké fotogrammetrie pro ekonomické rozmístění stroj li
a zařízení v provozních halách průmyslových
závodů,
z využití fotogrammetrie pro výpočet rozdílové kubatury
zásob na skládkách unlí větších než 50 tis. tun, pro výpočet zásob na skládkách superfosfátu a jiných sypkých
hmot a surovin, odtěžených zemin v otevřených lomech
apod. a z využití blízké fotogrammetrie'
pozemní a letecké z vrtulníku k pořízení plánů. v měř. 1:250 a v měřítku 1:2500 pro rekonstrukce
dopravnícn staveb v prů.myslovýcn závodech.
V diskusi upozornil Ing. Herda, CSc., na připravované
CSN 73 0420, 730421 a 73 0422, které nově stanoví vytyč ovací odcnylky stavebnícn objektů., a na připravovaný
nový technologický postup pro rektlflkaci
jeřábových
drah.
Zhodnocením přednáškové části semináře, které provedl Ing. Juraj Š o I c, CSc., docent SVŠT v Bratislavě,
byl seminář zakončen. Účast polských soudruhů. a přátel
z Katovic a Glivic byla milým překvapením a dokladem
těsné spolupráce čs. a polských geodetli, která přináší
oboustranný prospěch a užitek. Předností semináře byla
jeho monotematičnost
zaměřená k bezprostřední funkci
geodeta v rozvoji prů.myslové oblasti, jako je Ostrava
a Katovice.
Třetí den byla uspořádána
exkurze do Vítkovickýcn
železáren Klementa Gottwalda, kde byly názorným způ.sobem demonstrovány geodetické práce při montáži ocelových konstrukcí a jeřábových drah. Exkurze byla užitečným. doplněnj;m referátu Ing. Jaroslava Kotlána z prvního dne semináře.
Seminář byl po všech stránkách
nil své ,poslání.

dobře připraven

a spl-

Všem zájemců.m o geodetické a fotogrammetrické
práce v prlimyslových závodech, kteří se z jakýchkoli dů.vodů. nemohli semináře zúčastnit, sdělujeme, že na seminář
byl připraven sborník "Geodézie a fotogrammetrie
při
výstavbě a provozu prlimyslových závodů.", který je ještě
k dispozici za Kčs 50,- v Krajské radě ČVTS pro geodézii a kartografii, Gottwaldova 113, Ostrava 1, tel. 51269.
Storkán
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Sedmdesátiny prof. Emila Buchara, DrSc.
92 'Buchar

Těžko uvěřit, mluvíme-li s jubilantem, že letošního
roku oslaví již své sedmdesáté narozeniny. Profesor
RNDr. Emil Buchar, DrSc., se narodil dne 4. srpna 1901
v Horní Nové Vsi u Lázní Bělohradu v vočetné dělnické
rodině. Větší část svého činorodého života věnoval rozvoji čs. geodetické astronomie a geodetické gravimetrie
a je proto naší radostnou povinností, můžeme-li vzpomenout životního jubilea tak významného příslušníka
našeho geodetického společenství.
ZivotI1í dráha prof. Buchara prochází třemi, navzájem se prolínajícími, etapami. Začíná teoretickou přípravou, která přechází do praxe, aby vyústila v činnost
pedagogickou.
Uveďme několik dat z doby jeho teoretické přípravy.
Vystudoval reálku v Nové Pace. V letech 1921-26 přírodní vědy na Karlově universitě v Praze. Dva roky pracuje na universitní hvězdárně v Bouzareu v Alžíru.
V r. 1927 získává doktorát přírodních věd na základě
disertační práce "L'orbite de,le planete 1055". Krátkou
dobu pracuje jako asistent v Astronomickém ústavě KU.
V r. 1929 přechází jako civilní astronom do Vojenského zeměpisného- ústavu v Praze. Jeho přechod do
vzO usměrňuje jeho další orientaci na praktické použití
astronomie v geodézii. Pracuje zde při astronomickém
určování zeměpisných souřadnic a azimutů čs. trigonometrické sítě. Prakticky provádí. tato měření na velkém
počtu základních bodů čs. geodetické sítě. Studuje používání různých metod, které zdokonaluje a vypracovává
metodu přímého určení z pozorování průchodu hvězd
vertikálem směru. Uplatňuje při měření - v cizině neznámý - cirkumzenitál, přístroj české konstrukce, který
doplňuje neosobním mikrometrem.
Organizuje gravimetricki1 měření
a sestavuje
první mapu geoidu
pro CSR.
Třetí a nejvýznamnější životní etapu prof. Buchara
představuje jeho pedagogicki1 činnost. S pedagogickou
činností se sezni1mil, jako asistent, již za dob studia na
ostatní učitele. Za 25 let svého působení na vysoké škole
specii11ních nauk CVUT a v r. 1946 se stává řádným profesorem geodetické a teoretické astronomie a gravimetrie na této škole. Buduje, jako vedoucí, vědeckou
observatoř astronomie a geofyziky na škole, kteri1 mej:ltím přešla na zeměměřickou fakultu a později na fakultu stavební CVUT. Po několik let byl vedoucím katedry vyšší geodézie a zastával v r. 1948 i funkci děkana.
Jeho příchodem na školu se disciplína geodetické astronomie a geofyziky povznesla na vysokou úroveň. Jeho
přednášky i při náročnosti a složitosti přednášené li1tky,
vynikají jasností a logickou stavbou a jsou vzorem i pro
ostatní učitele. Za 25 let svého působení na vysoké škole
vychoval řadu nadšených pracovníků a vědeckých aspirantO, které vždy vede k cflevědomé vědecké práci.
Se všemi životními etapami je samozřejmě spojena
rozsi1hlá vědecká práce obrážející se v bohaté publikační činnosti. Začíná již v r. 1925 jako student článkem
"Výpočet dráhy nových planet 1015 a 1924 SA", aby pokračoval v dalších článcích a odborných pojednáních,
dosahujících do dnešní doby ke stovce titulů. Svá pojednání uveřejňuje jak v našich, tak i v četných zahraničních časopisech a sbornících. Vydi1vá však i skripta
pro studenty a několik knižních publikací. Je třeba připomenout, že přes své vysoké teoretické zaměření je
i znamenitým konstruktérem
nových pomOcek a přístrojO, z nichž jmenujme alespoil kyvadlový
zenitteleskop.
Jeho pilná a houževnatá pri1ce jej přivádí do mnoha
vědeckých společností. Již při založení 'CSAV v r. 1952
je jmenovi1n členem korespondentem. Je členem vědecké
rady fakulty stavební, národních komitétů astronomického a geodeticko-fyzikálního,
vědecké rady VÚGTK
a čestným členem Cs. astronomické společnosti. Z mezini1rodních organizací jmenujme alespoň nejdůležitější,
jejichž byl nebo je členem. COSPAR (kde byl v 1. 1960
až 1966 členem byra a výkonného výboru za socialistlcké země), lnterkosmos,
Mezini1rodní astronomická
unle, Byro pro družicovou geodézii, Mezinárodní astronautlcki1 akademie.

Jako člověk, sice skromný, ale s význačným smyslem
pro pokrok a sPravedlnost, nemohl sti1t stranou současného dění. Svou odbornou vědeckou pri1ci spojuje i s jejím politickým významem. Jako člen a často vedoucí čs.
delegací sehrál významnou roli na mezini1rodních zasedáních a v mezini1rodnfch společnostech, při prosazování stanovisek socialistických zemí. POsobil po tři roky
též j,ako vědecký poradce čs. delegace Ua zasedi1ní výboru pro mírové využití kosmického prostoru OSN.
Dalo by se jistě ještě mnohé říci, zejména k bohaté
vědecké činnosti, kteri1 jistě bude podrobněji zhodnocena v jiných časopisech. My chceme v našem malém
přísp,ěvku, k významnému životnímu jubIleu, poděkovat
prof. Bucharovi za jeho velký přínos na poli čs. geodézie. Chceme poděkovat za jeho práci pedagogickou, jejímž výsledkem je řada mladých vědeckých pracovníkO,
~ za jeho přMelství, které vždy československým země1'1ěřičům projevoval. Do dalších let mu přejeme sti11e
dobrou svěžest a neutuchající pracovní elán, který nám
všem je vzi1cným příkladem.
Ing. O. TeMbek, CSc.

65 let prof. Dr. Karla Kuchaře
92 Kuchař

15. dubna letošního roku oslavil své pětašedesátiny
jeden z čelných představitelů
československé kartogr'afie a geografiě, profesor RNDr. Karel Kuchař, vedoucí
katedry kartografie a fyzické geografie na přírodově.
decké fakultě Karlovy university, vedoucí kartografic.
kého oddělení Geografického ústavu ČSAV, .aktivní člen
a spolupracovník
řady československých
i mezinárod.
ních vědeckých a odborných organizací a komisí.
Prof. Kuchař vystudoval na přírodovědecké fakultě Karlov:ť university, stal se asistentem prof. Švambe.
rya prof. Salamona a brzy se habilitoval pro obor kartografie a fyzické geografie. Této své pracovní oblasti,
především však kartografii, zasvětil celý svůj život na·
plněný spontánním nadšením pro obor a mimořádnou
pílí. Spolu s nevšední erudicí a s cílevědomou všestranností dovolily tyto vlastnosti prof. Kuchařovi vytvořit
dílo trvalé hodnoty, v němž s plnou intenzitou a svěžestí
dále pokračuje.
Výčet jubilantových prací vysoce přesahuje 100titu·
lů, dokládajících šťastnou symbi6zu činnosti ve vědních
oborech geografie i kartografie a uvnitř kartografie pa.k
ve všech jejích složkách včetně historie oboru. Studium
v této oblasti, při němž se objevně zabýval zejména
dřívějšími mapami našich zemí, skloubil prof. Kuchař
se současnou tvorbou kartografických
děl a s progresivním rozvíjením
československé
kartografie
k jejímu .
dalšímu pokroku. Poznatky z práce v celém oboru kartografie, podložené zasvěcenou
znalostí zobrazované
geografické reality, předává prof. Kuchař svým žákům
jak při výkonu učitelské činnosti, tak formou učebnic
nebo učebních textů, o něž je vždy živý zájem i vod·
borné veřejnosti.
Procházíme·li chronologicky činnost prof. Kuchaře
a z ní plynoucí publikace, zjišťujeme ještě jednu výraz·
nou charakteristiku,
že totiž každá další práce - ať
velká či menší - přináší svým obsahem či koncepcí
nové myšlenky, postřehy, prostě konkrétní užitek oboru
kartografie. Doklady lze najít např. v seznamu prací
prof. Kuchaře ve Sborníku čs. společnosti zeměpisné,
roč. 1966, str. 169. Je mezi nimi řada publikací o starých
mapách včetně unikátního
díla Monumenta cartogra.
fica Bohemiae, autorství nebo význačná spolupráce na
řadě československých
školních a vědeckých atlasů,
učebnice nebo skripta ze zeměpisu a z kartografie
a řada dalších titulů. Zdůraznit je třeba též velkou zá·
sluhu prof. Kuchaře na vybudování
Státní mapové
sbírky, jeho redakční vedení Kartografického
přehledu
a další úspěchy, které vydobýl pro československou
kartografii. Jako příklad neutuchající aktivity z poslední doby lze uvést podnětnou účast na přípravách Atlasu
Prahy a jejího okolí.
Jubilantovo
dílo překročilo daleko rámec našeho
státu a je podle toho uznáváno. Přejeme-li tedy prof.
Kuchařovi dobré zdraví a mnoho dalších úspěchů, je to
přání nejen jeho sympatické osobnosti, ale též zájmům
rozvoje československé kartografie.
Kovafoík
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ZÁKON

ze dne 8. července 1971
O GEOD~ZIl A KARTOGRAFII

Federální shromáždění Československé
publiky se usneslo na tomto zákclllě:

socialistické

re-

g) provádění opatření v geodézii a kartografii v zájmu
obrany státu se souhlasem federálního
ministerstva
národní obrany,
h) řízení a koordinace výzkumu a vědeckotechnického
rozvoje v geodézii a kartografii,
i) zajišťování úkolů mezinárodní
a kartografii.

Základní ustano.vení
(1) V oboru geodézie a kartografie
se podle státních
pláno. rozvoje národního hospodářství zabezpečují odborné měřlcké, výpočetní a. konstrukční práce v geodetických základech, v mapování, v inženýrské geodézii a evidence nemovitosti, zejména pro potřeby hospodářské
(l kulturní
výstavby a obrany státu, a práce 'spojené s vytvářením a vydáváním kartografickýcll
děl..

I
(2)

Úkoly geodézie a kartografie

plní:

a) ústřední a územní orgány geodézle a kartografie České socialistické republiky a Slovenské socialistické
republiky jako orgány státní správy pro zabezpečování clvllních potřeb geodézie a kartografie
(dále jen
"orgány geodézie a kartografie")
a jim podřízené organizace,
.

a) zajišťují zřizování, udržování,
taci geodetických
základů,

obnovování

a dokumen-

b) vedou ústřední geodetickou a kartografickou
dokumentaci a ústřední dokumentaci kartografických
děl,
informace,

obrany a jemu podříd J plní úkoly
a vývoje,

c) jiné orgány státní správy a socialistické orgamizace,
stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

§ 2

Do pť'Jsobnosti orgánů

v geodézii

K zabezpečení
odborných tethni'ckých
činností geodézie a kartografie
zřizují ústřední
orgány geodézie
a kartografie republik organizace, které v rozsahu určeném těmito ústředními orgány:

c) zajišťují vědeckotechnické

1

b) federální ministerstvo národní
zené orgány a organizace,

spolupráce

geodézie

a kartografie

náleží:

a) stanovení koncepcí a směrť'J rozvoje geodézie a kartografie a odpovědnost za jejich realizaci,
.

výzkumu

a vědeckotechnického

e) plní i jiné úkoly, jimiž je pověří ústřední
dézie a kartografie republiky.

rozvoje
orgán geo-

Má-li být předmětem činnosti") socialistických
organizací, které nejsou podřízeny ústřednímu orgánu gp-odézie a kartografie republiky, výkon prací v oboru .geodézie a kartografie, je' k tomu třeba souhlasu tohoto orgánu.

b) zřizování, popřípadě vyhotovování, udržování, obnovování a dokumentace geodetických základŮ a státních mapových děl,
c J zakládání a vedení evidence nemovitostí")
a vyhotovování a ověřování geometrických
plánů pro tyto.
účely,
.

§ 5
Orgány státní správy a socialistické
organizace
(dále jen "orgány a organizace") provádějící geodetické
a kartografické
práce jsou ve své činnosti povinny dbát
zájmů obrany státu, zejména při stanolllení geodetických
systémů, při budování, udržování a zdokonalování geodetických a geofyzikálních základů a při tvorbě kartografických děl. Při činnosti, která se dotýká zájmů obrany státu, postupují tyto orgány a organizace sElIsouhlasem federálního ministerstva národní obrany.
[l)

d) řízeni prací inženýrské

geodézie,

e) koordinace
geodetických
a kartografických
prací,
které mají být převzaty nebo využity též pro státní
mapová díla a shromažďování, zhodnocování a dokumentace výsledkť'J těchto prací,
f) vyhotovování, rozmnožování a vydávání kartografických děl a jiných publikací a koordinace vydávání
těchto děl jinými k tomu oprávněnými orgány a organizacemi,
.

"J Zákon Il. 22/196. Sb., o evidenci
Ostl'ednl
správy
geod&ie
a kartografie
pl'o\fAdl zákon Il. 22/1964 Sb., o evide.nci
hlášky č. 133/1965 Sb.

nemovitostí,
a vyhláška
č. 23/1964 Sb., kterou
se
r.emovitostl,
ve zněnl vy-

(2) Závazné geodetické
sys.témyzásadního
významu
stanoví vláda Československé socialistické republiky.
[-3) Zásady pro uveřejňování
a rozšiřování geodetických a geofyzikálních. údajfi, map, mapových příloh a ostatních kartografických
děl z hlediska zájmu obrany státu stanoví vláda Československé socialistické republiky.

§ 6
(1 J Geodetické
a kartografické
práce pro potřeby
obrany státu provádl ve s\čém oboru nebo zabezpečuje
federální ministerstvo
národní obrany. Způsob využití
výsled!{ů těchto prací pro civilní potřebu dohodnou federální ministerstvo národní obrany a ústřední orgány
geodézie a kartografie republik.
(2J Geodetické a kartografické
dílo
třeby obrany státu spravuje federální
rodnl obrany.

určené pro
ministerstvo

poná-

(3 J Federálnl ministerstvo
národnl obrany a orgány
a organizace jemu podřízené provádějl geodetické a kartografické práce pro potřeby obrany státu nezávisle na
orgánech a organizaclch uvedených v § 1 odst. 2 plsm.
a) a c), jejichž působnost se na tuto činnost nevztahuje.

§ 7
(1) Orgány a organizace
mohou provádět geodetické
a kartografické práce pro vlastní potřebu v mezích oboru
činnosti, pro který byly zřízeny, jestliže mají k tomu kvalifikované pracovnlky; přitom JSOU povinny je provádět
odborně a v souladu s předpisy vydanými pro tyto práce.
(2) Hodlají-li tyto práce vykonávat, jsou orgány a organizace povinny to oznámit předem územnímu orgánu
geodézie a kartografie přlslušnému podle jejich sídla.

Geometrické plány a jiné výsledky geodetických pracf,
které mají být převzaty nebo využity též pro státní mapová dna a pro dokumentace vedené orgány geodézie
a kartografie, mu sl být ověřeny, zda svými náležitostmi
a přesností odpovídají platným předpisům.

(3) Vyhotovovat nová státní mapová díla a rozmnožovat je lze jen s předchozím souhlasem ústředního orgánu
geodézie a kartografie republiky.
(4) K použití státních mapových děl a jejich částí nebo
kartografických
odvozenin (zmenšenin, zvětšenin J pro
tvorbu a vydání kartografického
díla jsou orgány a organizace povinny si vyžádat předem souhlas územního orgánu geodézie a kartografie,
který udržuje příslušnou
část státního mapového díla.
(5) Ústřední orgán geodézie a kartografie
republiky
může v přlpadě potřeby prOminout u některých kartografických něl povinnosti stanovené v předchozích odstavclch.

§ 11
(I) Ústřednl orgány geodézie a kartografie
republik
usměrňují geodetické a kartografické
práce a zabezpečujl koordinaci prací, které lze převzít nebo využlt též
pro státní mapová díla a pro dokumentace vedené orgány
geodézie a kartografie.
(2) Územní orgán geodézie
a kartografie
rozhodne
ihned po oznámení prací (§ 9 odst. 1) a po jejich projednání s oznamovatelem, zda podiéhají tyto práce koordi" naci. Práce podléhajlcl koordinaci se provádějí v dohodě
s tímto orgánem".

Orgány a organizace provádějící geodetické a kartografické práce, jež majl být převzaty nebo využity též
pro státnl mapová díla a pro dokumentace vedené orgány
geodézie a kartografie,
jsou povinny poskytnout těmto
orgánům účinnou pomoc při kontrole těchto pracl, zejména umožnit jim provedení kontrolních měření a předložit jim potřebné podklady.
I

§ 13
(1) Zjistí-li

(I J Orgány a organizace provádějlcí geodetické a kartografické práce, které majl být převzaty nebo využity
též pro státní mapová dna a pro dokumentace vedené
orgány geodézie a kartografie,
jsou povinny oznámit
tyto práce před jejich započetím územnímu orgánu geodézie a kartografle
příslušnému
podle ml sta konaných
prací a dávat tomuto orgánu bezplatně Výsledky těchto
prací ověřené podle § 8 ke zhodnocehí, dokumentaci
a využitL
(2J Vzniknou-li organizaci při provádění geodetických
a kartografických
pracl vyšší náklady výhradně proto,
aby tyto práce mohly být převzaty nebo využity též pro
státní mapová dna a prEl dokumentace vedené orgány
geodézie a kartografie,
uhradl orgán geodézie a kartografle zvýšené náklady jen tehdy, jestliže předem byl dohodnut způsob provádění prací a poskytnutí úhrady těchto nákladů.

(1) Orgány a organizace
mohou vytvářet a vydávat
kartografická
díla pro civilní potřebu, nejsou-li k tomu
oprávněny již podle zvláštnlch právních předpisů [§ 1
odst. 2 plsm. c)], jen s předchozlm souhlasem ústředního orgánu geodézie a kartografie republiky.

Vydánlkartograflckých
děl určených k veřejnému
rozšiřování pro civilnl potřebu musl být předem oznámeno ústřednímu orgánu geodézie a kartografie republiky.
(2)

ústřední orgán geodézie a kartografie republiky, že jsou při provádění geodetických a kartografických pracl přes předchozí upozornění vážně porušovány povinnosti vyplývající z tohoto zákona, zakáže po
projednánl s přlslušným ústřednlm orgánem provádění
těchto prací až do odstranění závad.
(2) ZjistHi ústřednl orgán geodézie a kartografie
republiky, že orgány a organizace při své činnosti v oboru
geodézie a kartografie porušujl zájmy obrany státu (§ 5),
zakáže v dohodě s federálním
ministerstvem
národní
obrany takovou činnost.

Povinnost mlčenlivosti
Pracovníci provádějící geodetické a kartografické práce a dohled na ně musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při své činnosti dověděli a které
v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných
osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami.
Této povinnosti mohou být v jednotlivých odůvodněných
případech zproštěni vedoucím orgánu nebo organizace,
pro které tuto činnost vykonávali. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

§ 15
(1) Orgány a organizace

provádějící geodetické práce
jsou při výkonu těchto prací a při dohledu na něv nee
zbytném rozsahu oprávněny po předc;hozlm upozornění
vlastníka (uživatele) vstupovat a vjll!dět na cizí nemovitosti a užívat je ke zřizování, udržování, přemísťování,

odstraňování
a obnovování měřických značek, signálfi
a jiných zařízeni. Přitom musí dbát, aby co nejméně rušily hospodaření na pozemku a jiné užívání nemovitosti.
(2) Oprávnění ke vstupu na nemovitost se prokazuje
úfedním průkazem.
(3) Orgány a organizace
uvedeně v odstavci 1 mohou
také v nezbytném rozsahu, jestliže tak neučiní na jejich
žádost v přiměřené lhůtě vlastník (uživatel) pozemku,
provádět n~ vlastní náklad nutné úpravy půdy, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející provádění geodeCckých prací a užívání měřických značek, signálů a jiných zařízení.

(4) Jsou-Ii činností uvedenou v odstavcích 1 a 3 dotčeny jiné sta tem chraněné dfiležité obecné zájmy, zejména
na úseku územního plánbvání, dopravy, zemědělského
pfidního fondu, lesního fondu, ochrany půdy proti erozi,
rozvodu energie, telekomunikací, památkové péče a státní ochrany přírody, postupuje se po předchozí dohodě
s orgány, kterým přísluší ochrana těchto zájmů.

[l) Vlastníci
(uživatelé)
nemovitostí
i jiné osoby
jsoU povinni trpět umístění měřických značek, signálfi a
jiných zařízení na nemovitostech a zdržet se všeho, co by
je mohlo· zničit, poškodit nebo učinit nepouživatelnými.
Je-li nutné je ze závažných důvodfi přemístit nebo odstranit nebo učinit jiná opatření, jež by mohla ohrozit
užívání těchto značek, signálfi a jiných zařízení, je třeba
to předem oznámit orgánu nebo o.rganizaci, které je' spravují"a provádět tato opatření jen s jejich souhlasem.
(2)
Vlastníci
(uživatelé)
nemovitostí
jsou povinni
oznámit územnímu orgánu geodézie a kartografie zničení, poškoze~í nebo ohrožení měřických značek, signálů a jiných zařízení.
(3) Kdo zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí měřickou
značku, signál nebo jiné zařízení, odpovídá podle obecných předpisfi.

(5) Dojde-li ke sporu o rozsahu. oprávnění podle odstavcfi 1 a 3, rozhoduje v jednotlivých případech okresní národní výbor.

Náhrada škody

(1) Vstup do prostorů a objektfi užívaných ozbrojenými silami, dále na místa, kde jsou umístěna zařízení sloužící k obraně a bezpečnosti státu, a vstup do vyhrazených prostorů drah se řídí zvláštními předpisy.
(2) Orgány nebo organizace spravujIcí zařízení, která
mohou ohrozit život nebo zdraví, umožňují pracovníkům
provádějícím geodetické práce vstup do těchto zařízení
a zajišťují jim bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zřizování a ochrana měřických značek, signá~ů
a jiných zařízeni

(1)
Zřizování, udržování, přemísťování, 'odstraňování
a obnovování měřických značek, signálů a jiných zařízení bodů geodetických
základů zajišťují organizace
geodézie a kartografie a pro potřeby obrany státu též orgány federálního ministerstva národní obrany. O provedených změnách se vzájemně informují. Tyto orgány a organizace
vymezují podle potřeby také území nutné
k ochraně těchto bodů.

V ochranném území nesmí být prováděna činnost,
jež by mohla ohrozit měřické značky, signály a jiná zařízení bodfi geodetických základfi, na jejichž ochranu
bylo toto území vymezeno, nebo znemožnit, popřípadě
ztížit jejich užívání.
(2)

(3) Ústřední
orgán geodézie a kartografie
republiky
může v jedno~livých případech pověřit po vzájemné dohodě ,i jiný orgán nebo organizaci zřizováním, udržováním, přemísťováním, odstraňováním a obnovováním mě. řických značek, signálů a jiných zařízení bodů geodetických základů.

(4) Ostatní měřické značky, signály a jiná zařízení
mohou
mezích své působnosti zřizovat, udržovat, přemísťovat, odstraňovat a obnovovat kromě orgánfi a organizací geodézie a kartografie i jiné orgány a organizace., Budou-li tyto měřické značky, sigI}ály i jiná zařízem vyhovovat trvalému využití, mfižeústřední
orgán I
geodézie a kartografie republiky zcela nebo zčásti uhradit příslušné náklady.

v

[l) Orgány a organizace provádějící geodetické práce
jsou povinny při výkonu prací co nejvíce šetřit práv a
oprávněných
zAjmfi vlastníkfi (uživatelů)
nemovitostí,
jakož i jiného majetku. Po ukončení prací jsou orgány
a organizace povinny uvést nemovitosti, jakož i jiný majetek v předešlý stav.
,
(2) Není-li možné zpfisobenou škodu nahradit uvedením v předešlý stav, má vlastník (uživatel) nemovitosti
právo na náhradu škody v penězích podle obecných
předpisfi.
(3) Je-li vlastník
(uživatel) nemovitosti prováděním
prací uvedených v § 15 odst. 1 a 3, popřípadě umístěním
měřických značek, slgnálfi a jiných zařízení anebo vymezením ochranného území podle § 17 odst. 1 podstatně
omezen v běžném užívání nemovitosti, má dále právo, aby
mu orgán nebo organizace, pro jejichž účely se práce
provádějí nebo zařízení zřídilo, poskytly za toto qmezení
přiměřenou jednorázovou náhradu. Toto právo je třeba
uplatnit u orgánu nebo organizace do 6 měsícfi ode dne
ukončení prací, jinak zaniká.
(4) Spory o nároky podle odstavcfi
okresní národní výbory.

2 a 3 rozhodují

Spolupráce orgánů a organizací
[l) Všechny orgány a organizace jsou povinny podávat orgánfim geodézie a kartografie informace potřebné
k plnění jejich úkolfi, zejména oznamovat jim změny skutečností evidovaných v operátech
vedených u těchto
orgánfi a předkládat jim k tomu potřebné podklady.
(2) Místní národní
výbory vyhlašují na požádání orgánů geodézie a kartografie konánI místních šetření a
zajišťují účast vlastníkfi (uživatelů) na nich. Nedostaví-li
se vlastník (uživatel) k místnímu šetření, ač byl pozván,
mfiže být místní šetření provedeno v jeho nepřítomnostI.
(3) Orgány geodézie a kartografie
plní úkoly, které
souvisejí s činností národních výborfi, ve spolupráci s nimi a poskytují jim v oboru své působnosti odbornou
technickou pomoc.

(4) Orgány geodézie a kartografie spolupracují se všemi órgány a organizacemi provádějícími geodetické práce, zejména poskytováním podkladfi pro tyto práce.

Společná

a závlirečnáustanovení
§ 21

(l) Geodetickými základy se rozumějl: československá
astronomlckogeodetická
s1ť, československá
trIgonometrická síť, československá
jednotná nlvelačnl siť, československá slt opěrných gravimetrických
bQdfi a československá g~vlmetrlcká
sft prvnIho a druhého řádu.

Inženýrská geodézle zahrnuje spec'lálnl geodetické
práce využívajIcI geodetických
metod a poznatkfi, zejména v InvestlčnI výstavbě a v prfimyslu s výjimkou speclálnlch geodetických pracl v hornlctvl.
(2)

(3) Kartografickým
dnem se rozuml kartografické
znázorněnI zemského povrchu nebo jeho části nebo jiných předmětfi či jevfi objektivní skutečnoSt! spdlu s textovými a jinými vysvětlivkamI.
(4) Státním mapovým dnem se rozum! souvislé zobrazenI státního územ! vyhotovené ve státním zájmu a podle
jednotných zásad.

§ 22
ústřední orgány geodézle a kartografle republik vydajl
v dohodě se zl1častněnýml ústřednIml orgány potřebné
. provádl:lc! předpisy, v nichž podrobněji upraví:
a) prováděn!
geodetických
a kartografických
pracl,
zejména oznamovánI, koordinaci a kontrolu těchto
pracl, odevzdávánI hodnocen! a dokumentaci jejich výsledkfi, vyhotovování a ověřován! geometrických plá-.
nO.a jiných výsledkfi geodetických prací li požadavky
na kvalifikaci pracovn!kfi, kteřl geodetické a kartografické práce prováděj!,
b) zřizování a ochranu
ných zařízeni,

měřlckých

(l) ZrušujI se:
a 1 nařízení vlády č. 43/1920 Sb., o jednotné organizaci
přesných výškových měření,
bJ zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém\katastru
a jeho
veden! (katastrálnl zákon),
c) vládnI nařízenI č. 64/1930 Sb., jImž se částečně prováděj! hlavy II, III a IV zákona o pozemkovém katastru a jeho veden! (katastrálního zákona],
d) zákon č. 82/1948 Sb., o úpravě působnosti ve věcech
veřejného vyměřování a mapování (zeměměřlcký zákon), ve znění zákona č. 250/1949 Sb.,
.
e ) vládní, nařlzen! č. 1/1954 Sb.,D
zřízen! Ústřednl
správy geodézle a kartografie,
f) vyhláška Ústřední správy geodézle a kartografle
č. 156/1957 Ú. 1., o ohlašování geodetických a topografických pracl, předkládán! elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožovánI kartografických
děl, ve znění
vyhlášky č. 35/1968 Sb.
(2) Nedotčeny
zůstávají právní předpisy upravujlcí
evidenci nemovitosti, prováděnI účelových geodetických
prací a vyhotovování, vedení a vydávánI dfiln!ch, popřípadě jiných účelových (tematických) map.*)

§ 25
Tento zákon nabývá účinnosti

d) postup při uveřejňován! a rozšiřování
údajfi a kartografických
děl,

geodetických

a kartografle

Publikováno
ZvldUnt

s jinými

dnem 1. zál'f 1971.

Svoboda v. r.

značek, slgnáh1 a ji-

c) tvorbu, oznamovánI, rozmnožování a vydávání kartografických děl, jejich dokumentaci, odevzdáván! povinných a pracovních výtisko. a distribuci těchto děl,

e) spolupráci orgán o. geodézle
orgány a organizacemI.

§ 23
Na orgány a organizace, které již majl podle dosavadních právních předplsfi oprávněnI k výkonu geodetických pracl, se nevztahuje oznamovacl povinnost podle
§ 7 odst. 2.

Dr. Hanes v. r.
Dr. Strougal

v. r.

') Zejména tyto:
vládni nai'lzenl
č. 96/1953 Sb., o Hydrometeorologickém
ústa·
vu, zákon č. 41/1957· Sb., o využiti nerostného
bohatstvl
(hor·
ní zákon), ~ákon Č. 166/1960 Sb., o leslch a lesnlm hospodář·
stvl (lesní' zákon),
zákon Č. 54/1963 Sb., o Československé
akademií věd, a zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitosti,
a ptlslušné
prováděcl
předpisy.

ve Sbtrce záko,!-l1, částka 14/1971

pFtloha časopisu GeodetickO a kartografickO
(Roč. 17 (59), čtslo 8, Prdha, srpen 1971)

obzor

Karol Kučera, Jiří Adámek: Klasifikace geodetických
přistrojů. Edice VÚGTK Praha, řada 4, Praha 1971.
10 str., 9 tab.

Vydáním publikace se dostává odborné veřejnosti pomůcka, umožňující zlepšit současný stav klasifikace
(třídění) geodetických přístrojů v praxi i ve výuce.
Publikace je výtahem části výzkumných prací obou
autorů v oblasti přístrojů a jejich zkoušek z dřívějších
let a jistě přispěje k větší jednotnosti jak v počtu
a názvu jednotlivých tříd přístrojů tak co do velikosti
kritérií v jednotlivých třídách. V publikaci jsou klasifikovány theodolity, nivelační přístroje, optická dálkoměrná zařízení, tachymetry a telemetry. V každé z těchto skupin jsou definovány a pojmenovány 4 třídy, uvedeny parametry týkající se přesnosti a dalších vla~tností přístrojů, určování parametrů přesnosti a definICe
klasifikačních zkoušek.
Theodolity se třídí na vteřinové (T la nebo b),
dvouvteřinové (T 2), desetivteřinové (T 3) a půlminutové (T 4) se stř. chybou směru v obou polohách daleko·
hledu pi"i jednom cílení postupně 1", 1,4 až 2,0",4 až 8",
15 až 30".
.
Nivelační přístroje se třídí na přístroje vysoké
přesnosti (N 1 nebo NK 1), střední přesnosti (N 2 nebo
NK 2), nižší přesnosti (NK 3) a nejnižší přesnosti (NK 4)
se stř. ki10metrovou chybou obousměrné nivelace postupně (v mm) 0,5, 1,2 až 2,0, 4,0 až 6,0, 15,0 až 25,0.
Optické dálkoměry, tachymetry
a telemetry se
třídí na paralaktickou
soupravu (TPL 1 a nebo b},
přesný optický dálkoměr nitkový (D 21) nebo .dvOlobrazový (D 22), dá1koměr střední přesnosti dvo,lobrazový (D 32) a na dálkoměr nižší přesnosti nitkový
(D 41) nebo diagramový (D 43), se stř. hektometrovou
chybou (v cm) postupně 0,2 až 0,6 (vnější), 3,0 (vnější)
nebo 1,5 (vnitřní), 5,0 až 7,0 (vnější) nebo 3,0 až 6,0
(vnitřní) a 10 až 20 (vnitřní).
Lze očekávat, že publikace umožní postupně odstraňovat značnou rozmanitost a subjektivnost v třídění geodetických přístrojů a měla by být využívána
i při hodnocení přístrojového vybavení a P?s.';lzování
přístroj1i při příležitosti inventarizací a při Jejich vyřazování.

Mapová služba oblastnfch 1istavů geodězie v krajích má
pro vás připraveny následuj~cí směrnice a technologické postupy:
SMtRNICE
pro českllslovenskou
cena 1,70 Kčs

jednotnou

trigonometrickou

pro zřizovánf a evidenci zhušťovacfch bodil
cena 3,- Kčs

pro 21řizování a evidenci zhušťovacfch bodů
cena 4,- Kčs

sft

Citace literatury a odkaz na citaci
v Geodetickém a kartografickém obzoru
001.811(083.74)

Autory článků upozorňujeme
na CSN 010197
Bibliografické citace, která nahrazuje
dřívější ČSN
01 6904 z 26. 6. 1963. Účinnost ČSN 01 0197 je stanovena od 1. 7. 1971.
Tato norma stanoví pravidla pro tvoření bibliografických citací a jejich uvádění v odborných neperio.
dických a periodických publikacích.
Autory článků určených pro Geodetický a kartografický obzor žádáme, aby podle uvedené ČSN 01 0197
důsledně
dodržovali,
pokud jde o rozsah a formu,
základní
citaci,
která má obsahovat údaje potřebné
pro identifikaci publikace nebo její části a pro poskytnutí základní představy o jejím rozsahu, popř. obsahu.
Kupř. základní citace článku v časopisu obsahuje údaje:
příjmení a osobní jméno autora (autorů), název článku,
název časopisu, ročník (svazek), rok vydání, číslo,
stránky.
Příklady: FLORCZYK, H.: Porównanie stanu czystosci
wód rzeki Odry w latach 1964 i 1967. Gosp. wodna,
29, 1969, č. 6, s. 209-214.
DUBOVSKÝ,J.
aj.: Hydroxyprolin, prolin a některé další důležité aminokyseliny kolagenu a di·
fusních nemocí kostry. Acta Univ. Caro!. med., 12,
1969, č. 2, s. 133 - 164.
WŮSTER, E.: Die Einfiihrung der Perreaultischen
Beziehungszeichen in die DK. DK-Mitt., 14, .1969,
č. 4, s. 15-18; č. 5, s. 19-21.
Dále žádáme autory, aby uváděli ve svých článcích správně odkaz na citaci,
kterým se rozumí odvolání v textu na citaci uvedenou na jiném místě (pod
čarou nebo v seznamu literatury na konci článku).
Uvedená ČSN 01 0197 je k dostání v prodejnách
norom za Kčs 4,-. S touto normou souvisí
ČSN 01 0195. Bibliografický (dokumentační) a katalogizační záznam. 1965.
ČSN 01 0196. Zkracování názvů časopisů a jiných perio.
dik. 1970.
ČSN 88 0220. Úprava rukopisů pro knihy a časopisy.
1965.

ČVTS - odborná skupina geodetických základů a ma·
pování a Závodní pobočka VTS při n. p. Inženýrská
geodézie, Brno, uspořádají dne 23.lístopadu 1971 v Brně
seminář n,a téma

MOŽNOSTI VYUŽITI
ELEKTRONICI\:ÝCH DÁLKO~RŮ
VGEODÉZII
Program semináře:
Doc. Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.: Současný vývoj elektronických dálkoměrů
Ing. František Kocina: Využití světelných dálkoměrů
v Geodetickém ústavu Praha
Prof. In~. Anton Suchánek, CSc.: Některé možnosti použit~ dálkoměru EOS při geodetických pracích
Ing. Zdislav Chodura: Zkušenosti s využitím světelných
dálkoměrů N ASM 4B a EOS
Ing. Ján Valovič: Zkušenosti s měřením délek ve Slovenské socialistické republice
Přihlášky přijímá Závodní pobočka VTS při n. p. lG
Brno, Běhounská. 26.
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Pro Vás vybíráme
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Cesko-německý
technický slovník
Obsahuje asi 80000 termínů
nologických

a termi-

spojení ze všech technic-
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....,

kých oborů. Slovník je sestaven na zá-
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kladě excerpce

-o
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-

..':ft.
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Z

Inženýrfim,
všech

fakult

moderní terminologie.

technikům,
vysokých

posluchačům
technických

-
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BEZPLATNA
INFORMACNI

,

'V

SLUZBA
Již na sto tisíc našich techniků,
podářských

hos-

pracovníkfi, dělníkfi a stu-

škol a dokumentaristfim.

dentfi využívá výhod naší

2. vydání. 1096 stran, váz. 98 Kčs

BEZPLATNÉ

INFORMAČNí

SLU ŽB Y

I

která je informuje o novinkách v tech-

...J

nické literatuře

I-

dovat technický rozvoj v oborech, kte-

Z

ré je zajímají.

V)

Věříme, že se BIS stane

u

přihlášky

::J

o
e:
(J)

c:

N

plány

a

přehledy knížek, které jsou na skladě.

-o

>

Vám budeme posílat měsíč-

ník NOVINKY SNTL, ediční

~

)(1)

také Vaším

dobrým pomocníkem. Na základě Vaší

(J)

o
!....

a pomáhá jim tak sle-

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL,
odbytově oddělení, Spálená 51. Praha 1

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL,
Spálená 51, Praha 1

BEZPLATNÉ
INFORMAČNÍ

SLUŽBY

