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K 35. výrotiu zjednotenia geodetickej služby

V

Československu

Na prahu roka 1989 si pripomínajú geodeti a kartografi našej vlasti 35. výročie zjednotenia zememeralskej služby
a jej sÚ8tredenia do samostatného rezortu. 1,~loo snahu zabezpečif efektívnejšie uspokojovanie potrieb našej spoločnosti v oblasti geodetických a kartografických prác. vrátane evidencie nehnutelností (EN). Mnohoročné opodstatnené
snahy vtedajšej generácie geodetov (J, kartografov boU zrealizované vládnym nm'iadením č. 1/1954 Zb., ktorým sa zriadila s účinnostou od 1. januára 1954 Ústře4ní správa geodézia a kartografie (OSGK), ako centrálny orgán štátnej
správy pre riadenie odvetvia geodézie a kartografie v našom štáte. V rámci tohto orgánu bola ustanovená v súlade s vtedajMm politickosprávnym
usporiadanim štátu Správa geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS), ktorej úlohou
bolo riadenie novovytvoreného odvetVl:a na území Slovenska.
Pochopitelne že takýmto sústredením pracovných a výrobnlích kapacít bolo možné progresívnejšie zabezpečovat do·
vtedajšie i novokoncipované úlohy, ktoré od geodetov a kartografov spoločnos(vyžadovala. Táto skutočnos( ako aj prudký
vývoj ostatných odvetví národného hospodár.stva viedli k postupnému nárastu kvantitatívnych i kvalitatívnychpožiadaviek na rezort geodézie a kartografie, ktorě sa v zásade darilo, i keď spočiatku za značne stažených podmienok, 1Úipešne
plnit. Na druhej strane táto aktivita rezortu pozitívne ovplyvňovala jeho organizaéný, kádrový, materiálnotech'm:cký
i sociálny rozvoj, ktorý v celom svojom komplexe postupne dvíhal a upevňoval váhu rezortu geodézie a kartograjie
'I) hierrchii nášho národného hospodárstva.
Ďalším pozitívnym momentom sústredenia československej (čs.) geodetickej a kartografickej služby bolo vytvorenie
priaznivých predpokladov na podstatné prehlbenie vedeckotechnickej spolupráce s geodetickým'i službami (GS) socialI:stických štátov, ktorá patrí k výrazným progresívnym komponentom rozvoja nášho odvetvia až podnes.
Z hlad1:ska riadenia a organizácie čs. GS v priebehu 35 rokov nastali viaceré zmeny. V roku 1960 bola zrušená
SGKS a celý rezort v Československu riadila bývalá ÚSGK. Vroku 1969 na základe Ýfitavného zákona o ls.federácii
boli zriadené dva národné Ú8tredné orgány: Slovenský úrad geodézie a kartografie -- zákonom SNR 15.207/1968 Zb.,
l' znení zákona SNR č. 39/1973 Zb. a Český úřad geodetick;/Ía kartografický zákonom ČNR 15.2/1969 Zb. V tomto
organizačnom usporiadaní sa dostali obidva citované ústredné orgány po prvýkrát na úroveň ostatných samostatných
národnýchÚ8tredných orgánov, pričom ich predsedovia zodpovedajú za 'výkon svojej funkcie priamo prislušným národným vládam. Zákonmi ČNR č. 36f1973 Zb. a SNR 15.39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie nastalo dovršenie organizačnej štruktúry a výstavby národných rezortolJ geodézie a kartografie li nadvaznosti na územné členenie
štátnej správy tým, že sa vytvorili územně orgány geodézie a kartografiekrajské správy geodézie a kartografie. Táto
organizačná štruktúra je až dosial kvalitatívnym vyvrcholením organhácie GS v ČSSR, o 150msvedčia predovšetkým
dosiahnuté výsledky na plnenJ rozhodujúcich úloh oboch národných rezortov, nlco aj ich celkové spoločenské uznávanie.
V tejto súvislosti treba spomenú( najma dovršenie základnej etapy budovania (J, obnovy mapového fondu máp velkých
ln1:erok na Slovensku, v ČSR skončenú a v SSR-I)
podstat ne staženejMch podmienkach - značne rozpracovanú
úlohu zakladania právnych vzfahov 'v EN (bude skončená v roku 1992), ďalej lrydam:e Základnej mapy ČSSR
1: 10 000 v rozsahu celého štátu, 1)ybudo/!am:ezáklado/! Výskumného ústa/!u gl'Odézie a kartografie v Bratislave, ako
i pracovísk dialkového prieskumu Zeme s medzirezortnou pósobnos(ou v Prahe a /) Hratl:slave, atd.
Podobne vytvorené predpoklady na harmonické zabezpečoi'anie ,~lÍča,mých úloh sú zárukou, že terajMe i budúce potreby a požiadavky národného hospodárstva, vrátane obyvatelst!Ja, výkomni, l'{jrobkami a službami rezortov geodézie
a kartografie budú pokryté. M edzi dóležité úloh y súčasnosti pat ri, okrnn i fI ých. trI'alá akt ivita na úseku EN. Pri meran ú
pozornost budeme venova(naďaleji realizácii novej koncepcie tvorby máp velkúch mierok, Základnej mape ČSSR vel·
kej mierky, ktorej cielom je p08kytova( národnému hospodár.~tvu jednotné grafické a číselné lokalizačné l:nformácie,
vzhladom. k icn dóležitosti a významu jednotlivých územných oblastí, diferencovane 150 do rozsahu a presnosti.
Vydávanie kartografických diel v oboch rezortoch bude i v budúcom období vychádzat .z dlhodobých koncepčných zámerov, kloré odrážajú požiadavky uspokojovalda potdeb národného hospodárstva a obyvatelstva.
Prudk;/Í rozvoj civilnej kartografie bol zazname;utnú najmu pri zabezpečovani potr'ieb širokej verejnost1: mapami,
atlasmi a glóbusmi rozličného obsahového zamerania. Rezorty 8Ú od svojhovzniku jedl~ným dodávatelom máp a atlasov
pre výučbu zemepisu a dejepisu v rámci jednotnej výchovnovzdelávacej sústavy.
Plnem:e progresivnych liloni programových cielov rozvoja geodéz1:ea kartografie sa stáleuskutočňuje pri maximálnej
hospodárnosti a efektívnosti. Kvalitatívny skok v rozvoji rezortov geodézie a kartografie, ktorý sa prejavil tiež v dynam1:ke rastu kvalitatívnych a kvantitatívnych ekonomických 'ukazatelov plánu, je organicky spojený 090 zavádzaním mechanizácie a automalizácie geodetických a kartografickýchprác. Len zavádzaním a využivaním mechanizácie a autornatizácie m.Meme dosahovat 'lJytýčené programové ciele predovšetkým na úseku budovania a obnovy mapového fondu,
máp velkých mierok, vedeni EN, tvorbe máp pre hospodársku výstavbu a v ďalších činnostiach.
V nad vaznosti na zavádzanie mecham:zácie a automatizácie sa stále zvyšuje prod'uktivita práce pri súčasnom
poklese materiálovej 1: mzdovej náročnosti geodetických a kartografických prác, 150 sa odráža predovšetkýrn v dynandc.
kom rozvoji rezortu, v efektívnosti a rentabilite vykonávaných prác.
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V rámci pre.~tavby hospodárskeho mechanizmu sa v odvetví geodéúe a kartografie v ČSSR nepredpokladajú štruk·
turálne zmeny výroby. V,~etky doterajšie národné podniky prejdú na nový systém Mspodárenia a budú narlalej pri
uplatňovaní úplného cMzrasčotu a zásad samofinancovania zabezpečovat proporcionálny a dynamický rozvoj geode.
tických a kartografických prác pre potreby národného hospodárstva.
Napríek všetkým - i nespornenutým - dosiahnu(~múspechom
vyžaduje naša spoloénost a jej rozvíjajúce sa národného hospodárstvo od rezortov geodézie a kartografie stále nároénej.~I:e, kvalitatívne a kvantl:tatívnevyššíe plnenie
úloh, ktoré sa bude uplatňovat predovšetkým v etape po prestavbe hospodárskeho mechanizmu, na prahu ktorého sa
práve nachádzame.
Ing. Ondrej ~}lichalko,
predseda Slovenského úradu geodézie a kartngrafie

Štan dardizácia geografického

1. Obsah a ciel štandardizácie
názvoslovia

názvoslovia

geografického

Štandardizácia geografického názvoslovia sa definuje
ako proces, ktorého podstatou je určiť pre každý po.
menovaný objekt na zemskom povrchu jediný námv
tak, aby jeho podoba zodpovedala skutočnosti, rešpektovala zákonitosti spisovného jazyka, bola zrmmmitefná a prakticky použitefná a ciefom ktorého je
jednotné používanie takto štandarrlizovaných podob
geografických názvov. ,Jednotno;,;ť v používaní sa
zabezpečí všeobecnou právnou závaznosťou štandardizovaných podob geografických názvov.
Geografické názvo;,;lovie, ako súbor geografickýeh
názvov všetkých pomenovallých neživ)'ch prírodnýeh
objektov na zemskom povrchu. je organiekou súčasťou
jazyka, preto je predmetom spoločenKkej komunikáeie
hlavne v politiekej, hOKpodárKkej, kultúmej a výchovno-vzdelávaeej
oblasti.
Geografieké whvy majú
v spoločenskej komunikáeii nezastupitefné
miesto,
pretože spolu s lokalizačnými údajmi jednoznařne
identifikujú gcografieké objekty, ktoré sú predmetom
záujmu spolo('no;,;ti. Lahko si teda možuo predstaviť
problémy, ktoré vznikajú z nejednotného používania
geografickýeh náz\'ov v rámei jedllého štátu alebo
jedného jazyka. Pretože pri medzinárodnej komunikácii tieto problémy rnnohonásobne narastajú je ncvyhnutné, aby sa problematika štandardizácie geografiekého názvoslovia (štanardizácia) riešila na medzinárodnej úrovni.
Problematiku
štanrlardizáeie je značue rozsialda
a rámeovo jn možno rozdeliť do týehto tematických
oblastí:
a) národná štandardizácia,
b) zoznamy gcografickýeh názvo\',
e) terminológia v štandardizácii,
d) exonymá.
e) systémy prepisov nelatinkových písem do latink~'.
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Ing. Dulan Fičor,
Slovenský úrad geodézie a kartografie

f) názvy objektov presahujúcich oblasť suverenity
jednotlivých štátov,
g) medzinárodná spolupráca pri štandardizáeii.
h) výchova odborníkovo
2. Medzinárodná organizácia
celosvetový význam

štandardizácie

a jej

Závažnosť problematiky štandardizáeie, najma z med.
zinárodného hfadiska, uznala i samotná Organizácia
spojenýeh národ ov (OSN), a tak jej Soeiálno.ckono.
mická rada rozhodla o pravidelllom usporadúvaní
celosvetovýeh konferencií o štanardizácii priamo pod
záštitou OSN. To znamená·, že najvyšším orgánom prc
štandardizáciu z medzinárodného hfadiska sÍI celo.
svetové konferencie, ktoré v pafročnom cykle z\'olávu
Sekretariát OSN na základe rozhodnutia Sociálno-ekonomiekcj rady OSN. Závery z rokovaní konfcrencií sa
formulujú do rezo)úeií, ktoré po odsúhlasl'ní ~oeiá]no.ekonomickou radou OSN nadobúdajÍI charakter odporúčaní pre členské štáty OSN. Disiaf sa uskutořnilo
5 celosvetovýeh kOllferencií. a to: T. konferencia v roku
] 967 v Ženeve. Ir. konferencia v roku 1972 v Lonrlýne,
I I I. konferenci a \, rok u 191i v Atpnach, lV. koférencia
v rok u 1982 v Želll'VC a V. konfel'cncia v roku 1987
v l\1ontreaIi.
Kontinuitu štandardizáeie v medziobdohí eelosvctových kOllferencií Z<l~w'l:wř'niesklll'ina expl'l'tov OSN
pl'e geografické názvy (skupina experto\' OS~), ktorá
je stálym poradným orgánom a v systéme OI-lN jediným org;i,nom zaoberajú,'um
sa štllndardizáeiou.
Skupina expertov OSN je z!ožená zo zástupcov tzv.
"Iingvisticko.geografickýeh
regonálllyeh ,;kupín OSN
pre štandardizáciu geografického názvoslovia" (regionálna ;;kupina OSN). Skupina expert o\' OSN predovšetkýrn zabezpečuje stály kontakt mcdzi členskými
štátllli OSN v tejto oblasti a ricši odborné otázky
štandarrlizácie. ktoré ostali otrorené na predehárlzajlÍ.
cej konferencii. Agendu skupin,\' expertov OS~ zahez-

Geodetický a kartografický obzor
ročnlk 35/77, 1989, čl.lo 1
3

pečuje skupina prírodných zdroj ov a energie oddelenia
pre technickú spoluprácu a rozvoj Sekretariátu OSN,
ktorá zvoláva i jej pravidelne zasadania v dvojročnom
cykle. Dosial sa uskutočnilo 13 zasadaní skupiny
expertov OSN.
Základným
článkom medzinárodnej
orgamzacIe
štandardizácie sú regionálne skupiny OSN, ktoré
:ldružujú členské štáty OSN podla princípu jazykovej
a geografickej spolupatričnosti
národov a štátov.
Hlavný význam regionálnych skupín je v tom, aby sa
vytvorili optimálne podmienk.y na rozvoj medzinárod·
nej spolupráce. Preto v duchu ustanovenej lingvistic.
ko.geografickej regionalizácie sveta můžu byť jed.
notlivé štáty členmi viacerých regionálnych skupín
OSN. Počet týchto skupín nie je stabilný. II. konf!'·
rencia OSN ustanovila 14 regionálnych skupín OSN
a V. konferencia odporučila ďalšie rozšírenie počtu zo
17 na 19, v takejto regionálnej štruktúre (poradie
podla anglickej abecedy):
- Stredná Afrika,
- Východná Afrika,
- Západná Afrika,
- Arabská skupina,
- Východná Ázia (okrem Číny),
- Juhovýchodná Ázia a .Juhozápadné Tichomorie,
- Juhozápadná Ázia (okrem Arábie),
- Keltská skupina,
,- Čína,
- Holandsko.nemecká skupina,
- Východná, Stredná a .Juhovýchodná Európa,
- Východné Stredomorie,
- India,
- Latinská Amerika,
- Román,,,k:o·helénsk:áskupina,
- Řkandinávska skupina,
- Zviiz sovietRkych socialistických republík,
- Spojené kráfovstvo,
- Spojené štáty severoamerické a Kanada.
Československo patrí do regiónu Východná, Stredná
a Juhovýchodná Európa, ktorý sa tiež označuje ako
"X. regionálna skupina OSN". Do tejto skupiny patria
tieto ďalšie štáty (v abecednom poradí): Albánsko,
Bulharsko, Cyprus, Grécko, Juhoslávia, Maďarsko,
PoTsko a Turecko.
Regionálne skupiny OSN majú za úlohu spoločne
dešiť názvoslovné problémy v rámci svojho regiónu,
y duchu rezolúcií prijatých na konferenciách OSN,
rozpracovávať tieto rezolúcie na vJastné podmienky
a zaujímať k ním, pokiaT možno, spoJočné a jednotné
stanoviská. Pracovné stretnutia regionáJnych skupín
OSN sa organizujú podTapotreby. Aktivita a výsledky
činnosti týchto skupín sa hodnotia na základe ich
správ na celosvetových konferenciách OSN. Činnosť
X. regionálnej skupiny OSN bola viackrát priaznivo
ohodnotená. Táto skupina patrí k najaktívnejším,
zásluhou predovšetkým socialistických štátov. Jej
(~innosťsa riadi padla navzájom odsúhlasených zásad,
\' zmysle ktorých vedením tejto skupiny je poverený
vždy jeden zo štátov na obdobie medzi dvoma celo·
svetovými konferenciami. ČSSR bola touto funkciou
poverená v období 1967-1972 prvýkrát a na obdobie
1987-1992 po druhýkrát.
Celosvetová úroveň štandardizácie však závisí pre.
dovšetkým na úrovni národnej štandardizácie v jed.
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notlivých členských štátoch OSN. Podfa záverečných
dokumentov konferencií OSN o štandardizácii [1][5], možno konštatovať, že len asi 50 % členských štá·
tov OSN sa zaoberá problematikou štandardizácie. Sú
to v podstate tie štáty, ktoré majú národné kultúry
na vysokej úrovni, vyspelé národné hospodárstva
a ktorých medzinárodná autorita má rozhodujúci
vplyv na politické dianie vo svete. Zvyšných 50 %
sú v podstate rozvojové a zaostalé krajiny, ktorých
nízka úroveň národných hospodárstiev neposkytuje
dostatočné podmienky na rozvinutie tak nároěnej
celospoločenskej činnosti, ikou je štandardizácia.
Z uvedeného vyplýva, a národné správy štátov·účast·
níkov celosvetových konferencií OSN to potvrdzujú,
že existuje prjama závislosť medzi úrovňou jch štan·
dardizácie a úrovňou ich národnej kultúry. Vo vše.
obecnosti je toto kritérium použitelné pri porovnávaní
úrovne národnej štandardizácie v tom·ktorom štáte
s celosvetovou úrovňou a může sa použiť i na zhodno·
tenie štandardizácie v ČSSR.

3. Trendy medzinárodnej štandardizácie a súěasný sta"
štandardizácie v ()SSR
Na získanie ucelenej predstavy o obsahu a cieloch
štandardizácie sa v ďalšej časti príspevku uvádzajú
koncentrovane najvýznamnejšie rezolúcie predchádza.
júcich konferencií, ktoréprincipiálne
riešia najdůleži.
tejšie otázky štandardizácie a určujú trendy v jed.
notlivých jej oblastiach. Celosvetový trend sa zároveň
konfrontuje
so súčasným stavom štandardizácie
v ČSSR a s plnením rezolúcií OSN v podmienkach
ČSSR.

Už I. kooferencia OSN v roku 1967 principiálne vy.
riešila vzťah medzinárodnej štandal'dizácie, ktorá je
konečným cierom aktivity, k národnej štandardizáeii
v tom zmysle. že národnú štandardizáciu postavila
ako základ medzinárodnej štandardizácie. Na naplne.
nie tohoto princípu odporučila všetkým štátom, aby
ako prvý krok ustanovili národné názvoslovné orgány,
ktoré by boli kompetentné štandardizovať geografické
názvy z celého územia štátu. Takéto orgány by mali
svojou funkciou a zložením zodpovedať štruktúre
existujúcich vládnych orgánov s konkrétne vymedze.
nouprávomocou.
s možnošťou určovať národné pro·
gramy štandardizácie v súlade s dlhodobými záujmami
štátu. s kompetenciou vytvárať regionálne komisie
na nižšej úrovni podla jazykov alebo oblastí. Ďalej by
mali mať možnosť plne využiť služby kartografovo geo·
detov, lingvistov, geografova iných odborníkov, ktorí
možu byť v tejto práci nápomocní. Tieto orgány majú
disponovať takými prostriedkami,
ktoré umožnia
okamžité a široké rozširovanie informácií o výsledkoch
štandardrizácie. Pripúšťa sa však možnosť zriad iť
i viac národných názvoslovných orgánov', tie však
majú mať jasne vymedzenú právomoc.
Na základe poznatkov a 8kúseností štátoy, ktoré
pokročili v štandardizácii. odporúčajú sa najvhodnejšie postupy na "terénne a kancelár8ke" spracovanie
geografických názvov.
Nezabúda sa ani na viacjazyčné oblasti, kde sa pri.
jala zásada, aby každý geografický názov bol určený
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vo všetkých oficiálnych jazykoch tohto štátu a ďalších
existujúcich jazykoch. Pri publikovaní názvov sa má
jasne určiť rovnocennosť alebo priorita oficiálnych
názvov.
CieI prijatých rezolúcii v oblasti národnej štandardizácie je teda v tom, aby každý štát v čo najkratšom
čase štandardizoal geografické názvy z vlastného územia tak, aby sa tieto mohli stať závaznými pre medzinárodné použitie. Na posilnenie tohoto principu prijala III. konferencia OSN v roku 1977 také odporúčanie,
podla ktorého OSN uzná len také zmeny štandardizovaných geografických názvov, ktoré vykonali len
kompetentné národné názvoslovné orgány.
V ČSSR je problematika
vyriešená len čiastočne:

národnej

štandardizácie

-

názvy československej federácie, národných republík, jednotlivých krajov a okres ov patria do
posobnosti zákonodarných orgánov a sú ustanovené príslušnými právnými predpismi,
- názvy obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranštiev - tzv. sídelne geografické názvy z územia
ČSSR - patria do posobnosti Ministerstva vnútra
(MV) SSR a MV ČSR a ich štandardizácia sa vykonáva podfa vyhlášok č. 93/1970 Zb. a č. 97/1961 Sb.,
pritom názvy ulíc a verejných priestranstiev sú
v posobnosti miestnych a mestských národných
výborov,
- štandardizácia niektorých druhov sídelných geografických názvov (samoty, sídelné lokality, urbanistické obvody i jednotlivé objekty ležiace v extravilánoch obcí a štandardizácia nesídelných geo.
grafických názvov nepatria dosiaI do posobnosti
žiadneho ústredného orgánu.
Je všeohecne známe, že názov štátu, republík, názvy
krajov a okresov boli ustanovene zákonom č. 36/1960
Zb. a ďalšími nadvazujúcimi zákonmi a ichnovelami.
Jde tu o najvýznamnejšie geografické názvy, ktoré
sú relatívne ustálené a k ich zmenám dochádza len
v súvislosti s významnými spoločensko-administratív.
nymi premenami.
Závazné podoby názvov obcí a ich častí schvalujú
MV SSR a MV ČSR a publikujú ich lSúborne raz za 5
rokov v ústredných vestníkoch. Tento súbor názvov
je v ustavičnom vývoji, ktorý v posledných rokoch je
podmienený integračným procesom. Zmeny štandardizovaných názvov obcí vyvolané zlučovaním a výnimočne i delením obcí posudzujú odborné poradné
orgány MV SSR a MV ČSR - názvoslovné komisie,
a odporúčajú ich uvedeným ministerlStvám na schválenie.
Pretože štandardizácia nesídelných a časť sídelných
geografických názvov z územia ČSSR nepatrí do po·
sobnosti žiadneho ústredného orgánu - napriek tomu
že ide o najpočetnejšie skupiny geografických názvov
- a potreba praxe, hlavne kartografickej, vyžadovr:la
pracovať výlučne so štandardizovanými
podobami
geografických názvov, ujali sa tejto úlohy iniciatívne
a jednotne rezorty geodézie a kartografie v SSR a ČSR.
Obdobne ako MV SSR a MV ČSR zriadili i Slovenský
úrad geodézia a kartografie (SÚGK) a Český úřad
geodetický a kartografický (ČÚGK) svoje názvoslovné
komisie a pri podriadených organizáciách tzv. okresné
názvoslovné zbory, čím vytvorili základné podmienky
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na zabezpečenie vecnej a jazykovej správnosti tých
geografických názvov, ktoré sa stanú obsahom kartografických diel vydávaných v civilných rezortoch
geodézie a kartografie.
Za uplynulých 17 rokov sa preverilo a podla potreby upravilo cca 250000 nesídelných geografických
názvov (t. j. názvy riek, potokov,jazier, vodných nádrží, vrchov, dolín, sediel, geomorfologických celkov.
chránených území, polesí, honov a pod.) v rozsahu a podrobnosti Základnej mapy ČSSR 1 : 10 000 na celom
území štátu. Jednotné používanie takto "štandardizovaných" názvov však nie je legislatívne kodifikované,
a preto je len odporúčané ostatným mimorezortným
používatelom. SÚGK síce využil svoju posobnosť,
vyplývajúcu zo zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii
a kartografii a vyhláškou č. 52/1985 Zb., ktorou sa
mení vyhl. Č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických
a kartografických prác a o kartografických dielach,
rozšíril závaznosť ním schválených a publikovaných
geografických názvov na všetkých vydavatelov kartografických diel v SSR. Avšak ani takéto riešenie nie je
uspokojivým naplnením príslušných rezolúcií o národ.
nej štandardizácii, pretože nepostihuje širokú sféru
ostatnej spoločenskej komunikácie, vrátane masovokomunikačných médií.
Z uvedeného by sa dalo usudzovať, že štandardizácia nesídelných geografických názvov patrí rezortom
geodézie a kartografie, pretože sú jej najvačším recipientom z vecného i územného hladiska, i preto že
produkovanými kartografickými dielami sú zároveň
najvačšími rozširovatelmi výsledkov štandardizácie.
Problém národnej štandardizácie však treba vidieť
principiálne, to znamená, že v každom štáte má byť
jeden, príp. viac kompetentných názvoslovných orgánov, ktoré by v plnom rozsahu pokryli štandardizáciu
geografických názvov z vlastného územia. Ak pritom
pripustíme, že na vyriešenie všeobecnej závaznosti
sídelných geografických názvov nemohli mať rezolúcie
OSN žiaden vplyv, pretože patričné právne predpisy
sa v ČSSR vydali i uviedli do života ešte pred prijatím príslušných rezolúcií OSN, potom musíme konštatovať s polutovaním, že rezolúcie týkajúce sa národnej štandardizácii nenašli u nás takú odozvu, ako
by si celospoločenský význam štandardizácie zasluhoval.
3.2 Zoznamy

geografických

názvov

Rezolúcie z konferencií OSN odporúčajú, aby každý
názvoslovný orgán vydával zoznamy štandardizovaných geografických názvov a tie podla potreby revidoval a aktualizoval. K obsahu vydávaných zoznamov
sa odporúča, aby sa v nich okrem samotných názvov
uvádzal druh objektu, lokalizačné údaje a odkaz na
pramenný materiál, z ktorého sa názov získal. V záujme
širšieho využitia zoznamov mali by obsahovať ďalšie
užitočné údaje, napr. gramatické, ale hlav ne prílohové
mapy, aby sa ulahčilo najma medzinárodné používanie zoznamov. Odporúčaná je jednotná úprava titulnej
strany, ktorá má signalizovať oficiálny charakter zoznamu.
Za hlavný zdroj pri spracovávaní zoznamov z vlastného územia sa považuje zber a zhromažďovanie názvov priamo v teréne, na ktorý má kompetentný ná·
zvoslovný orgán vyworiť optimálne podmienky.
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Krajinám, ktoré hodlajú použiť hlavne pri kancelárskom spracovávani názvov výpočtovú technikú sa
odporúča, aby k tomu pristupovali uvážlivo a použili
také prostriedky, ktoré by nedeformovali štandardizované podoby geografických názvov.
Pri spracúvaní a vydávaní zoznamov názvov z cudzieho územia sa odporúča vydavatelom, aby vopred
konzultoval i správne podoby názvov s prislušnými
kompetentnými názvoslovnými orgánmi týchto štátov. Užitečnosť predtým uvedených usmernení ocenia
najma tie krajiny, ktoré dosiar k publikovaniu štandardizovaných názvov neprikročili.
V ČSSR je zavedený pevný systém publikovania
názvov administrativnych jednotiek a to v Zbierke
zákonov. Obdobne pre mestá, obce a ich častí v ústredných vestnikoch, a to priebežne v závislosti na realizovaných zmenách a v 5-ročnom intervale súborne za
celé územie republiky. Vermi používaný je Statistický
lexikon obci ČSSR, ktorý publikuje štandardizované
názvy administratívnych jednotiek, obci a ich častí,
ale obsahuje i neštandardizované
podoby názvov
sídelných jednotiek. 1 keď množstvom ďalších demografických, štatistických a iných údaj ov nadobúda
charakter odporúčaného zoznamu, nie je závaznou
názvoslovnou normou.
Výsledky štandardizačnej činnosti rezortov geodézie
a kartografie sa publikujú v neperiodických názvoslovných publikáciách, ktoré sa verejne rozširujú a sú
predajné. V období 1974-1981 vydal SÚGK v edícii
"Kartografické
informácie"
(KI) tieto publikácie
obsahujúce štandardizované geografické názvy:
Zvazok číslo Názov publikácie, vydavater, rok vydania
1 Zoznam vrchov na Slovensku. SÚGK 1974.
2 Zoznam vžitých názvov riek a vodných plOch
sveta. SÚGK 1974.
3 Zoznam štátov a krajín sveta. SÚGK 1974.
4 Zoznam vžitých slovenských názvov miest sveta.
SÚGK ]974.
5 Zoznam vžitých slovenských názvov útvarov horizontálneho členenia zemského povrchu. SÚGK
1975.
6 Zoznam vžitých slovenských názvov útvarov
Vel tikálneho
členenia zemského povrchu. SÚGK
1975.
7 Zoznam vžitých slovenských názvov mimozemských objektov. SÚGK 1976.
8 Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR
1 : 50 000 z územia SSR. 1. Názvy neosídlených.
geografických ofektov. Východoslovenský kraj.
SÚGK 1976.
9 Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR
] : 50 000 z územia SSR. 1. Názvy neosídlených
geografických objektov.
Stredoslovenský
kraj.
SÚGK 1977.
]() Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR
] : 50000 z úzmia SSR. 1. Názvy neosídlených
geografických objektov. Západosloven.~ký kraj.
SÚGK ]980.
11 Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR
1 : 50000 z územia SSR. 2. Názvy sídelných geografických objektov. SÚGK 198].
12 Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku. SÚGK
]979.
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V roku 1981 SÚGK prehodnotil obsahovú stránku
publikácH edície KI a po dohode s ČÚGK zriadila sa
spoločná edícia "Geografické názvolovné zoznamy
OSN - ČSSR", v ktorej od roku 1982 vydávajú
SÚGK a ČÚGK buď spoločne alebo samostatne názvoslovné publikácie, ktoré sú taktiež verejne rozširované
a predávané. Dosiar to sú:
.
Kód1) Názov publikácie, vydavater, rok vydania
AI

Geografické názvy okresu Bratislava-vidiek.
SÚGK 1983.
Názvy chránených území Slovenskej socialistickej republiky. SÚGK ] 985.
Geografické názvy okresu Trnava. SÚGK 1985.
Geografické názvy okresu Toporčany. SÚGK
1985.
Geografické názvy okresu Žiar nad Hronom.
SÚGK 1986.
Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej
republiky. SÚGK 1987.
Geografické názvy okresu Banská Bystrica.
SÚGK 1987.
.Jména států a jejich územních částí. ČÚGK
aSÚGK 1982.
Vžitá česká vlastní geografická jména. ČÚGK
1982.
Změněná cizí vlastní geografická jména. ČÚGK
aSÚGK 1986.
Toponymický návod na používanie geografických názvov z územia Československej socialistickej republiky. SÚGKa ČÚGK 1987.

A2
A3
A4
A5
A6
A7
Bl
B2
B5
CI

)

Vydané názvoslovné publikácie našli značné uplatnenie v spoločnosti a nif'ktoré z nich sa vypredali,
takže sa pripravuje ich ďalšie vydanie.
Jediným závažným nedostatkom týchto publikácií
je už spomenutá skutočnosť, že štandardizované podoby geografických názvov v nich uvedené nie sú
všeobecne závazné, pretože SÚGK a ČÚGK nie sú
dosiar zmocnené na túto činnosť. Jednotné používanie
publikovaných názvov je zatiaI na "dobrej voli"
používaterov - komunikátorov.
Problematike zberu názvov v teréne sa v ČSSR
venuje náležitá pozornosť a najma rezorty geodézie
a kartografie vytvorili na jeho zabezpečenie optimálne
podmienky, tým že zisťovanie a overovanie existujúcich geografických názvov začlenili do procesu tvorby
a obnovy štátnych mapových diel.
Z uvedeného vyplýva, že v tejto oblasti zostáva na
vyriešenie otázka právnej závaznosti publikácH obsahujúcich štandardizované podoby nesídelných geografických názvov z územia ČSSR i geografické názvy
z územia mimo ČSSR.
3.3 Terminológia

v štandardizácii

V procesoch štandardizácie sa používa množstvo
termínov preberaných najma z jazykovedy, geografie
1) Označenie A v kóde znamená publikáciu obsahujúcu názvy z územia ČRRR. SSR alebo ČSR. Oznaěenie 13
znamená publikáciu obsahujúcu názvy z územia mimo
ČSSR. Označenie C znamená publikáciu všeobecného
zamerania. Číslom je mwačené chronologické poradil'
publikácie v príslllšnom rade A, 13 alebo C. Publikácie
133 a 134 neboli zatiaf vydané.
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či kartografie, ale existujú a vznikajú i nove specifické termíny. Pretože význam termínov nie je
v jednotlivých jazykoch zhodný, odporučilo sa, aby
z podkladov jednotlivých štátov zostavila skupina
expertov OSN tzv. "Slovník technických termínov
používaných pri štandardizácii geografického názvoslovia". Pracovné znenie slovníka obsahujúceho vyše
100 najčastejšie používaných termínov v ich anglickom, francúzskom a španielskom znení je k dispozícii
od roku 1977 a može slúžiť ako podklad na vyhotovenie národných verzií.
Pri spracovávaní zoznamov geografických názvov
s a odporúča, aby obsahovali abecedné hesláre všeobecných termínov a druhových označení k objektom
uvedeným v príslušných zoznamoch so stručným vymedzením ich významu. Tieto by mali byť uvedené
aj aspoň v jednom z rokovacích jazykov OSN.
Názvoslovné publikácie, ktoré vydávajú SÚGK
i ČÚGK, obsahujú požadované hesláre termínov.
OSSR patrí k prvým krajinám, ktoré vyhotovili národnú verziu Slovníka technických termínov používaných pri štandardizácii geografického názvoslovia.
Popri jazykoch OSN obsahuje i české a slovenské
ekvivalenty termínov a ich definície.
V rámci aktivity X. regionálnej skupiny OSN vyhotovil sa v rezorte ČÚGK "Medzinárodný slovník
termínov používaných na všeobecnogeografických
mapách", ku ktorému v súčasnosti spracovávajú
štáty tejto skupiny vlastné ekvivalenty a definície
prostredníctvom ruských termínov a definícií.
Z podstaty terminológie vyplýva, že je to živá,
stále sa rozvíjajúca oblasť, ktorej cierom je konečné
zjednotenie termínov, avšak cestou postupného zbližovania názorov, a to ako na národnej báze, tak potom
i na medzinárodnej báze.
3.4 Exonymá
Za exonymum, t. j. vžitý názov, sa podra [6] považuje
zdomácnená podoba geografického názvu objektu
ležiaceho mimo územie daného jazyka. Exonymám sa
venuje mimoriadna pozornosť,· pretože na prístupoch
a výsledkoch v tejto oblasti možno hodnotiť mieru
medzinárodnej štandardizácie.
Prvá konferencia OSN sa problematikou exoným
síce ešte nezaoberala, avšak druhá konferencia OSN
prijala už konkrétne odporúčania, ktoré nasledujúce
konferencie ešte prehrbili. .
Na dosiahnutie konečného ciera - v maximálne
možnej miere redukovať počet, a tým aj používanie
exoným - odporúča sa národným názvoslovným orgánom čo najskor zostaviť zoznamy existujúcich exoným, zrevidovať ich a publikovať len skutočne používané exonymá. Berie sa na vedomie, že navrhovaný
postup nemusí mať vo všetkých krajinách rovnako
plynulý priebeh, preto sa odporúča tam, kde sa nara'd
na odpor domácich používaterov uvádzať najma
v kartografických dielach exonymum ako dubletu
v zátvorke pri oficiálnej podobe cudzieho názvu.
Vytýčený cier je možné dosiahnuť postupne tak, že
sa budú sústavne revidovať, prehodnocovať a sprísňovať
kritériá na používanie exoným a hlavne na určovanie
nových exoným. Jedno z takýchto kritérií určuje, že
netreba zachovávat také exonymá, ktoré Ba jíšia od
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oficiálnej podoby názvu iba diakritickými znamienkami, ale treba sa prikloniť k oficiálnej podobe.
V ČSSR je v tomto smere priaznivá situácia. SÚGK
i ČÚGK vydali zoznamy slovenských, resp. českých
vžitých názvov, čím sprnili základnú podmienku vyplývajúcu z rezolúcií. SÚGK to realizoval v publikáciách 2-;-7 edície, Kr, ČúGK v publikácii B2 a napokon ČUGK a SUGK spoločne v publikácii B1 edície
Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR.
Zoznamy obsahujú lenskutočne a oprávnene používané
exonymá.
Treba poznamenať, že obavy z ochudobňovania
jazyka a likvidácie jeho výrazových prostriedkov sú
neopodstatnené,
pretože neplnohodnotne
"žijúce"
exonymá sa časom menia na historické názvy [6],
ktoré majú tiež svoje miesto v spoločenskej komunikácii, avšak prirodzene v inej rovine.
3.5 Systémy
prepisov
do latinky

nelatinkových

písem

K princípom medzinárodnej štandardizácie patrí dohoda o prijatí jednotných systémov prepisu všetkých
nelatinkových písem do latinky. Je to najzložitejší
odborný problém medzinárodnej štandardizácie.
Už prvá konferencia skonštatovala značný chaos
zapríčinený existenciou roznych prepisových systémov založených na fonetickej štruktúre preberajúcich
jazykov. Preto sa odporučila jediná možná cesta
k dosiahnutiu celosvetovej jednotnosti, ktorá spočíva
na zásade, že systém prepisu svojho písma do latinky
určí štát používajúci toto nelatinkové písmo a nie
štát preberajúci cudzie geografické názvy do svojej
latinky. Touto zásadou je zabezpečené, aby každý
oficiálny geografický názov z ktoréhokorvek jazyka
mal v latinke jedinú grafickú podobu (nemyslí sa tým
exonymum), ktorá sa može používať jednotne celosvetovo.
Vyžaduje sa však, aby tieto prepisové systémy boli
vypracované na vedeckých základoch a aby zaručovali spiitný prevod názvov z latinky do originálnej
podoby. Práve túto nevyhnutnú podmienku nespÍňajú existujúce "fonetické" prepisy i keď sú značne rozšírené najmii v anglicky a francúzsky hovoriacich
krajinách. Ďalšou podmienkou na prijatie prepisového
systému s odporúčaním na jeho medzinárodné zavedenie, je dokaz o jeho praktickom použití daným
štátom. Za dostatočný dokaz sa považuje vydané
kartografické dielo obsahujúce geografické názvy
v takomto prepise.
Konferencie ďalej odporúčajú, aby sa prijaté systémy v maximálnej miere stabilizovali a príslušné štáty,
aby sa zdržiavali revidovania prepisových systémov.
Doterajšie konferencie prijali a odporučili na medzinárodné zavedenie jednotné systémy prepisu geogra.
fických názov do latinky z týchto jazykov (písem):
arabčina (od roku 1967, revidovaná v roku 1972),
amharčina (od roku 1967, revidovaná v roku 1972),
thajčina (od roku 1967), perzština (od roku 1967),
bulharčina (od roku 1972, revidovaná v roku 1977),
hebrejčina (od roku 1972, revidovaná v roku 1977),
khmérčina (od roku 1972), indické jazyky (od roku
1972, revidované v roku 1977), srbochorvátčina a macedónčina (od roku 1972, revidované v roku 1977),
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čínština (od roku 1977), ruština (od roku 1987), gréčtina (od roku 1987). V ostatných jazykoch je situácia
roznorodá, pretože sú jazyky i s dvoma systémami,
ako napr. japončina, či kórejčina, iné majú neustálený
prepis a vačšina nemá dosiaI žiadny vlastný prepisový
systém a je odkázaná na tzv. "darované prepisové
systémy".
SÚ to systémy vypracované vyspelými
štátmi, ktoré sú značne rozšírené, najčastejšie na báze
angličtiny. Tnternacionalizácia jednotných systém ov
prepisu do latinky na podklade národných systémov
je zložitá a zdfhavá. pretože častokrát k rýdzo jazykovedným problémom pristupujú i iné, najma politické. ktoré rozhodujúcim sposobom do tohoto procesu
zasahujú.
Ani v ČSSR nie je situácia jednoduchá. Možno
očakávať, že prijatiu nových medzinárodných prepisových systémov postaví bariéru (i keď sa zdá byť
paradoxným) vysoká úroveň řeHkoslovenskej lingvistiky a orientalistiky, vdaka ktorej má ČSSR vypracované prepisy temf'r všetkých "nelatinkových jazykov".
Bariéru vytvorí značná rozšírenosť našich prepisov.
ktorým nemožno uprieť vede(,kost avšak sú založené
na odlišných princípoch ako systémy medzinárodné.
Prijať medzinárodne jednotné prepisy i v ČSSR znamená vynaložiť ďalšie náklady na nové vydania všetkých
publikácií obsahujúcich geografieké názvy v doterajších
prepisoch. avšak zotrvávať naďalej na týchto prepisoch, by v krátkpj budúcnosti prinieslo množstvo nedorozumení a zbytočných komplikácií v medzinárodnej
komunikácii. Udržať krok so svetovým vývojom. vyžaduje čo najužšiu spoluprácu zainteresovaných inštitúcií, najma jazykovedného, kartografického i geografického zamerania. Úlohou kartografov a geografov
je pripraviť a vydať nové kartografické a geografické
diela s geografiekými názvami, ktorých podoby budú
zodpovedať jednotným medzinárodným repisom. NezastupiteInou úlohou jazykovedcov a orientalistov
je vypracovať pravidlá výslovnosti nových podob
cudzích geografických názvov.
Nebolo by vhodné, aby táto spolupráca zainteresovaných inštitúcií a ich odborníkov prebiehala len na
báze dobrovoInosti. .Je nevyhnutné, aby táto súčinnosť vyplývala zo všeobecnej závaznosti štandardizácie ako povinnosť zainteresovaných inštitúcií.
3.6 Názvy objektov
presahujúcich
suverenity
jednotlivých
štátov

oblasť

Na zemskom povrchu je značné množstvo geografických objektov, ktoré sú spoločné dvom a viacerým
štátom, sú tonapr. rieky, vrchy, horstváa pod. Štátom
s rovnakou úradnou rečou sa odporúča, aby určili
každému spoločnému objektu jediný názov. Pre štáty
s rezdielnou úradnou rečou platí pravidlo, že spoločné
objekty majú mať štandardizo~-ané názvy v každom
jazyku a nemá. sa uprednostňovať podoba z jedného
jazyka pred podobou z iného.
Konferencie analyzovali tiež stav v pomenúvaní
takých objektov, ktoré nepatria pod suverenitu žiadneho štátu, ako sú názvy na Antarktíde, názvy podmorských útvarov, topografické názvy na povrchu
Mesiaca a vesmírnych planét, a skonštatovali, že
tu neplatia žiadne medzinárodné konvencie. Popritom
sa zistilo, že medzinárodnej štandardizácii tu bráni
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i značná terminologická nejednotnosť, preto sa odporučilo, aby skupina expertov QSN v spolupráci s Medzinárodnou hydrografickou organizáciou (IHQ) a Medzinárodnou astronomickou úniou (TAU) vypracovala
jednotné pravidlá, podIa ktorých by sa určovali novoobjavené objekty v rámci rozvíjajúceho sa oceanografického a vesmírneho výskumu.
Tna tomto úseku štandardizácie vyvinuli v nedávnej
minulosti SÚGK a ČÚGK aktivitu, ktorá vyústila
do vydania publikácie 7 edície KI "Zoznam vžitých
slovenských názvov mimozemských objektov" a do
spracovania zoznamu "Jména moří, mořských proudů
a podmořských tvarů", ktorý sa pripravuje na vydanie.
3.7 Medzinárodná
zácii

spolupráca

pri

štandardi~

CieIom medzinárodnej
spolupráce je medzinárodná
štandardizácia geografických názvov. táto sa definuje
ako "činnosť. ktorej účelom je fixovať jediný sposob
písania pre každý geografický názov na ZPIni a každý
topografický názov na iných telesách slnečnej sústavy.
a to na základe národnej štandardizácie alebo na základe m(edzinárodných dohod, vrátane dosiahnutia
jednoty v sposoboch prepisov názvov do róznych sYHtémov písma".
Tento náročný cicI sa dá dosiahnuť len zabezpečením trvalej meďzinárodnej spolupráce medzi zainteresovanými inštitúciami člemkých štátov OSN. Základnú kostru vybudovaného systému medzinárodnej
spolupráce tvoria regionálne ~kupiny OSN, ktoré
združujú štáty prejavujúce záujem o spolupráeu. Skupina expertov OSN - ako jediný orgán OSN zaolwI'ajúci sa štandardizáciou - zložená z predstavitelov
regionálnych "kupin OSN, koordinuje činnosť v období
medzi konferenciami OSN a udržiava kontakty stými
medzinárodn}'mi organizáciami. ktOl'ých činnosť sa
dotýka geografického názvoslovia (najma Mcdzinárodná kartografická asociácialeA, Mcdzinárodná
geografická únia - IGU, IHQ, IAU). Pretože zástupcovia medzinárodných mimovládnych organizácií sú
častými účastníkmi konferencií OSN a zasadaní skupiny expertov OSN ako pozorovatelia, prijalo sa odporúčanie, aby sa v budúcnosti prerokúvali na týchto
akciách i správy o štandardizačnej činnosti týchto
mtedzinárodných organizácií, čím sa predíde okrem
iného duplicite prác týchto organizácií a skupiny
expertov OSN.
Členským štátom OSN sa odporúča, aby okrem pravidelných za"adaní regionálnych skupín organizovali
i dvojstranné a viacstranné pracovné stretnutia, hlavne susediacich krajín, na ktorých by sa riešili spoločne problémy, napr. spracovanie a vydanie zoznamov názvov geografických objektov ležiacich na spoločnej hranici.
Medzinárodná výmena informácií je práve pre oblasť
štandardizácie tým najúčinnejším prostriedkom mcdúnárodnej spolupráce. Na jej podporu začne Sekretariát
OSN vydávať bulletin od reku 1988, prostredníetvcm
ktorého sa budú rozšiřovať informácie o doltŽitýeh
názvoslovných rozhodnutiach, vydaných publikáeiách.
konaných regionálnych konferenciách, výcvikových
kurzoch i iných úspechoch v jednotlivých krajinách.
Príležitostne sa bude využívať (v závislosti na finanč-
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ných prostriedkoch) existujúci bulletin OSN "World
Cartography" , ktorého zvazkok XVIII venovaný
výhradne geografickému názvosloviu, členské štáty
vysoko ocenili.
Bulletin World Cartography má poslúžiť najma na
publikovanie významných metodických návodov a príručiek, ktoré skupina expertov OSN sama zostavila
alebo ich jednotné spracovanie koordinovala. Takouto
príručkou móže byť napr. "Organizácia a funkcia
programu štandardizácie
národných geografických
názvov", v ktorej sa zovšeobecňujú poznatky a skúsenosti najvyspelejších krajín v oblasti štandardizácie
a zjednodušenou formou sa poskytujú ako metodická
pomocka tým krajinám, ktoré stoja na prahu štandardizácie.
Pre potreby vydavaterov
kartografických
diel
a iných vydavaterov budú základným vodidlom pri
používaní geografických názvov z cudzích území tzv.
toponomastické návody, ktoré podra jednotného vzoru
majú obsahovať predovšetkým základné informácie
o národnom(ých) jazyku(och) príslušnej krajiny,
o abecede a v prípade nelatinkového písma oficiálny
prepis do latinky, ďalej pravidlá pravopisu geografických názvov, pomocky na výslovnosť geografických
názvov, územné rozdelenie úradných jazykov vo
viacjazyčných štátoch, vzťah dialektu(ov) k úradnému(vým) jazyku(om) a ich územné rozdelenie a iné
dOležité informácie, ktoré umožnia korektne riešiť
názvoslovné problémy.
Činnosť a posobenie ČSSR na medzinárodnom poli
nie je zanedbaterná, predovšetkým zásluhou iniciatívy
rezortov SÚGK a ČÚGK. Za zmienku stoja nasledujúce aktivity:
a) SÚGK a ČÚGK zabezpečili účasť zástupcu ČSSR
na všetkých konferenciách OSN s výnimkou 1.
konferencie. V rámci X. regionálnej skupiny OSN
patrí ČSSR k najaktívnejším štátom, preto bola
nanovo poverená vedením jej činnosti na obdobie
19,87-1992. Úlohu v rámci ČSSR zabezpečuje
SUGK,
b) v roku 1987-1988 sa spoločne s PBR pripravil zoznam názvov hraničných vodných tokov ako súčasť
medzivládnej dohody o vyrovnaní československoporských hraníc,
o) SÚGK a ČÚGK vydaním publikácie CI a jej prezentovaním priamo na V. konferencii OSN, v požadovanom počte 300 exemplárov ,splnili závazok
voči zahraničným vydavaterským agentúram,
d) SÚGK poskytuje
Sekretariátu
OSN aktuálne
informácie o dianí v ČSSR v oblasti štandardizácie
na ich uverejnenie v polročnom bulletine Newsletter
a zabezpečí sprostredkovanie informácií z bulletinu
pre domácich záujemcov cestou periodika Názvoslovné informácie.
3.8 Výchova

odborníkov

Z národných správ štátov zúčastňujúcich sa na konferenciách OSN vyplýva, že je nedostatok kvalifikovaného personálu, ktorý by na profesionálnej úrovni
zhromažďoval geografické názvy a ďalej ich spracovával. Zo správ tiež vyplynulo, že na svete je vermi
málo univerzít, či inýoh vysokých škol, na ktorých by
sa vyučovala toponymia. Obzvlášť kritická situácia je
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v rozvojových krajinách. Preto konferencie OSN prijali rezolúcie, v ktorých sa odporúča poriadať kurzy
pre tieto krajiny pod odbornou a finančnou záštitou
OSN.
Apeluje sa na krajiny, aby zabezpečili aspoň na jednej univerzite či akadémii výučbu toponymie v takom
rozsahu, aby absolventi získali potrebné jazykové
a kartografické znalosti. Ďalej sa odporúča. aby vyspelé štáty poskytli expertov do kurzov organizovaných
pre rozvojové krajiny. výpočtová technika, ktorá
preniká i do oblasti štandardizácie, taktiež kladie
zvýšené nároky na absolventov vysokých škol, ale
i všeobecne na kvalifikáciu personálu, ktorý pracuje
v tejto oblasti.
SÚGK a ČÚGK riešili nedostatok geodetov a kartografov vyzbrojených požadovanými znalosťami z toponymie príležitostnými školeniami svojich pracovníkov,
zameranými na tú oblast štandardizácie, ktorú zainteresovaní pracovníci musia ovládať. Do budúcna
však treba, aby sa do výučby topografie. kartografie,
či geografie na vysokých školách technických. ale
i na univerzitách, zaradila i toponymia. Len tak možno
očakávať, že sa prebudí záujem i o túto špecifickú a významnú, ale neprávom dosiar zanedbávanú zložku
obsahu kartografických diel.
Uvedenými osmimi oblasťami nie sú problémy
štandardizácie vyčerpané. Ostávajú ďalšie problémy
ako sú: názvy v menšinových jazykoch, alebo v jazykoch ktoré nemajú písmo, a nemálo problémov je
s prepismi názvov z latinky do nelatinkových písem
a medzi nelatinkovými písmami navzájom. Závažnosť
týchto problémov a obsah rezolúcií prijatých na riešenie týchto oblastí, nie sú z pohradu ČSSR tak významné
ako predchádzajúce.
4. Ďalši vývoj štandardizácie

v ČSSR

Správa z V. konferencie OSN spolu s rezolúciami prijatými na nej bola uverejnená v periodiku Názvoslovné
illformácie, aby sa sprístupnila čo najširšej verejnosti.
Niektoré z rezolúcií majú mimoriadný význam pre
ďalší rozvoj štandardizácie v ČSSR, preto sa stali
očakávaným impulzom pre SÚGK a ČÚGK. aby
spoločne vypracovali návrh na komplexné vyriešenie
štanc!arc!izácie v ČSSR, najma z hradiska všeobecnej
právnej závaznosti.
Na základe dlhoročných skúseností a poznatkov
rezortov geodézie a kartografie sa analyzovala súčasná
situácia v ČSSR s kritickým poukázaním na možné
negatívllé dósledky nedoriešenej kompetenčnej stránky
štandardizácie. Zhodnotili sa predpoklady rezortov
geodézie a kartografie v tomto smere v porovnaní
s ďalšími, do úvahy prichádzajúcimi rezortmi, a predložil sa jednoznačný návrh v tom zmysle, aby sa dosiaf
nepokrytá oblasť nesídelných geografických názvov
z územia ČSSR a ostatných geografických názvov
z území mimo ČSSR zverila do posobnosti ústredných
orgánov geodézie a kartografie.
tltandardizácia sama o sebe je prínosom pre spoločnosť tým, že prináša úsporu celospoloč('nských nákladov. Uspora spočíva hlavne v jednotnom používaní
štandardizovaných foriem geografických názvov, čím
sa eliminujú omyly a nedorozumenia u používaterov,
ale tiež v tom, že náklady na štandardizáciu znáša
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iba touto činnosťou poverený orgán a ostatné orgány
a organizácie preberajú hotové výsledky. Predkladaný
návrh spósobu vyriešenia kompetenčnej otázky štan·
dardizácie ešte zvýrazňuje ekonomický prínos, pre.
tože umožňuje v maximálnej miere zužitkovať doterajšie výsledky činnosti rezortov geodézie a kartografie.
Velmi významné sú i mimoekonomické
prínosy,
najma zvýšenie medzinárodnej
prestíže, zvýšenie
výchovnej, kultúrnej a spoločenskej úrovne obyvatel.
stva i skvalitnenie komunikácie.
Návrh v závere smeruje k ustanoveniu štandardizá·
cie ako pravného inštitútu a k uzákoneniu všeobecnej
závaznosti štandardizovaných
geografických názvov.
Predkladaný návrh právnej úpravy štandardizácie
vhodne zapadá do rámca prestavby hospodárskeho
mechanizmu, pretože na jednej strane poukazuje na
medzeru v systéme právnych predpisov (pričom je
nesporné, že ide o takú oblasť spoločenských vzťahov,
ktorú treba riešiť výhradne právnou normou) a na
druhej strane prináša spoločensky najefektívnejšie
riešenie.

Technickoekonomická pi'íprava výroby
jako podsystém automatizovaného
systému i'ízení podniku

Cílem tohoto článku je seznámit s výsledky výzkumu
automatizovaného
systému řízení podniků (ASŘP),
a to s podsystémem B - technickoekonomická
pří.
prava výroby (PSB.TEPV) Podsystém (PS) je v sou·
časné době provozován na počítači SM 4·20 v Geodézii,
n. p., Liberec. Podrobnější informace jsou uvedeny
v [1].
V rámci 1. programu plánu rozvoje vědy a techniky
(RVT) na období 1981-1985 (zdokonalení plánovitého
řízení a organizace) byl zařazen výzkumný úkol
1-01-02 "Tvorba ASŘ hospodářských
organizací".
Vytvořením PS B-TEPV byla pověřena Geodézie, n. p.,
Liberec. Vycházeli jsme se zkušeností z provozování
TEPV na počítači EC 1030 formou dávkového zpracování. Nové možnosti počítače SM 4.20, požadavky
na zvýšení kvality TEPV a její rychlé aktualizace
a vytvoření předpokladu pro chozrasčotní hospodaření
vyústilo v řešení podle následujících zásad:
1.01 dialogová forma zpracování
1.02 s minimem programového vybavení s mlmmem
vstupů ovládnout řešení automatizovaných
úloh
PS B·TEPV
1.03 TEPV opřít nejen o normativní základnu ekono·
mického a materiálového charakteru, ale i o stan·
dardizaci geodetických a kartografických
prací
a o navazující jednotný systém technických
předpisů a organizačních norem
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[I] First United Nations Conference on the Standardi·
zaťion of Geographical Names. Geneva 1987. [Report
of the Conference. New York, United Nations
1968.] 25 s.
[2] Second United Nations Conference on the Standardi·
zation ofGeographical Names. London 1972. [Report
of the Conference. New York, United Nations 1973.]
26 s.
[3] Third United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Athens 1977. [Report
of the Conference. New York, United Nations
1979.] 65 s.
[4]jFourth United Nations Conference on the Standardi·
zation of Geographical Names. Geneva 1982. [Report
of the Conference, New York, United Nations
1988.] 79 s.
[5] Fifth United Nations Conference on the Standardi·
zation of Geographical Names. Montreal
1987.
[Report of the Conference. New York, United Nations 1988.] 96 s.
[6] ČSN 730406. Názvoslovie kartografie. 1985.
Do redakcie došlo: 5. 5. 1988
Lektoroval:
lnl' Dulan H'n~lar, CSc.,
VÚGK v .ratlslave

lnl' Vlastimil tlhla,
lnl' Vladlmlr Opolen.ký,
lnl' Jan Zaji~ek,
Geodézle, n. p., Liberec

1.04 prostřednictvím typových postupů um()l.nit od.
povědným pracovníkům v odbytu, v plánu v pro.
jekci a v řízení výroby rychlou a objektivní
orientaci, vysokou kvalitu výstupů a úsporu živé
práce
1.05 umožnit do projektové přípravy objektivně za·
hrnovat racionalizované technologické postupy
a technická zlepšení vyplývající z tvůrčí práce
specialistů a dalších tvůrčích pracovníků, výsledků zlepšovatelského hnutí a výsledků rozvoje
vědy a techniky
1.06 respektovat všechny platné výnosy ČÚGK o pro·
jektování, kalkulacích, normách a normativech
a zásady Soubou opatření ke zdokonalení pláno.
vitého řízení národního hospodářství.
PS B·TEPV obsahuje soubor programů, které
umožňují řešení následujících úloh ASŘP:
B 21 - předběžná cenová kalkulace objednávek oborů
984, 735 případně dalších oborů v rozsahu
potřeby organizací resortu ČÚGK
B 22 - předběžná kalkulace spotřeby času objednávek, přímých mezd, materiálu,
kooperací
(vnějších) s volnou skladbou norem nebo nor·
mativů podle potřeby uživatelů
B 23 - předběžná
kalkulace
nákladů
objednávek
podle oborového kalkulačniho vzorce pro obor
984
B 41- údaje o druhu výrobku (výkonu), požadovaném termínu dodání, objemu objednávky
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B 42 B 44 -

údaje potřebné pro kapacitní bj1ancování
informace o možnosti zařazení objednávky do
plánu (částečně)

2. Výpoěet pfedbělných kalkulaci
2.1 Clenění

nákladů

Clenění nákladů v PS B·TEPV respektuje kalkulační
vzorce pro obor 984. To má za následek projektování
nákladů podle původu jejich vzniku a druhu na kon·
krétní výrobek (výkon) daným technologickým typo.
vým postupem. Ve své podstatě je tato kalkulace
naprosto shodná s kalkulací nákladů pro výpočet
velkoobchodní ceny. Tento způsob předběžné kalku·
lace umožňuje podle definování pracoviště, místa
lokality, typového postupu a normativní datové zá·
kladny určit předpokládané náklady na provedení
daného výrobku (výkonu), posouzení produktivity
na 1 normohodinu a rentabilitu. Výpočet nákladových
položek probíhá podle schematického zobrazeni na
obr. l.

Pro předběžnou cenovou kalkulaci lze použít libovol·
ného ceníku v rozsahu nomenklatury 9 znaků.
V případě přirážek nebo srážek je nutné u jiných
oborů provedení redakčních úprav, aby byla pravidla
shodná jako u ceníku VC - 20/103 oboru 984.

Pro předběžnou časovou kalkulaci lze použít libovol·
ného druhu norem nebo normativů do rozsahu nomen·
klatury 9 znaků, 0-5 stupňů obtížnosti. V případě
přirážek nebo srážek se postupuje shodně jako u ceníku
(současné použití až 9 přirážek a srážek
všeob. při.
rážek). Je·li požadován automatizovaný
výpočet
průběžného času, musí být u norem spotřeby času
uveden počet pracovníků podle tarifních tříd.

+

Pro předběžnou materiálovou kalkulaci lze použít
libovolného materiálového ceníku. Dle toho je nutno
založit soubor materiálu. Pro PS B·TEPV bylo použito
vnitropodnikového ceníku s nomenklaturou 3 znaků
(prvý znak číslice, další znaky číslice i písmena).
2.5 Předběžná

kooperační

kalkulace

Pro předběžnou kooperační kalkulaci lze použít libo.
volného ceníku dodavatele kooperací (vnějších). Dle
toho je nutno založit soubor kooperací. Pro PS
B·TEPV byly nomenklatury ceníků vnějších koop)·
rací převedeny na nomenklaturu 3 znaků (obdobně
jako u materiálu).
2.6 Ceníkové

přiřazení

Normativní základna je vybudována s cílem minima·
lizovat požadavky na paměťová počítačová media.
Funkce ceníkového přiřazení spočivá v transformování

Opočenský, V. - Za/tček, T.:
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nomenklaturního označení podle normativní základny
na nomenklat~
.. označeni ceníkového přiřazení
podle toho, kam na výstupu mají náklady směřovat.
Toto uvolnění vazby mezi normativní
základnou
a ceníky má mimořádný význam pH změnách cen
nebo změnách nomenklatur
normativu
základny.
Nákladové kalkulace na výstupu jsou zpracovány pouze v členění ceníkového přiřazení. Proto ceníkové
přiřazení musí být voleno podle požadavků budoucích
výstupů, ale současně nutno dodat, že podle požadavků
na výstupy může být struktura normativní základny
tak ovlivněna, že se stává specifikovanou ("jednoúčelovou"). Ceníkové přiřazení rozeznáváme primární
a sekundární. Např.
Nomenklatura (klíč)
normy, normativy

Ceníkové přiřazení
_1-

-'-

primární

4 218 0796
-1-

T

Sekundární ceníkové přiřazení je nezbytné při zavedení norem spotřeby času a nákladů na 1000 Kčs velkoobchodní ceny. Podrobněji je uvedeno v [3].
Prostřednictvím ceníkového přiřazení jsou sjednocovány všechny cenové, časové a nákladové informace
a neuvedení ceníkového přiřazení znamená ztrátu
informace a zkreslení výstupních informací.

Při tvorbě normativní základny bylo nutno zvážit
její strukturu, vliv změn, možnost její rychlé aktualizace, tuto základnu považovat za primární a z ní odvo·
zovat informace pro různé stupně řízení. Vybudovaná
datová základna je transformovatelná
agregačními
metodami v jakýkoliv stupeň méně podrobné, avšak
organicky kompatibilní a při tom důsledně odvozené
datové základny. Aby mohly být vypočteny nákladové
položky kalkulačního
vzorce, počet normohodin,
velkoobchodních cen, počty strojových hodin sledova·
ných základních prostředků, určena provádějící pracoviště, nositel zakázky, odběratel, číslo hospodářské
smlouvy, požadované datum dokončení, číslo zakázky,
název zakázky, posouzení kapacitních možností pro
zvolený časový interval, je bezpodmínečně nutné vybudovat normativní
základnu, která je neustále
aktualizována a sestává z následujících souborů:
RSB 010 Soubor výrobků
OU Soubor typových postupů
012 Soubor struktur
013 Soubor časových norem
014 Soubor materiálů
015 Soubor kooperací
016 Soubor ceníků
017 Soubor tarifních mzdových sazeb
019 Soubor ostatních přímých nákladů bez koope.
rací a příspěvků na sociální zabezpečení
020 Soubor oborů
022 Soubor kapacitních možností
026 Kalendář
032 Adresář
040 Soubor přirážek a srážek velkoobchodních
cen
041 Soubor přirážek a srážek časových norem
950 Přidělení čísla objednávky.
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99

cenová

- dávková hrana
- vložený typový postup
- fiktivní funkce

- struktura

- struktura materiálová
- struktura casová
- struktura kooperscní

02

,

Hrana č. 01

Činnosti mezi uzlovými body 01 a 02
struktury 402304 na hraně 01

LOKALIZACE

Předpis kresby a kontrola

Děrování předpisu kresby
Příprava výpoctu zobrazovací pásky a kontr. kresby
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Dorytí značek do rytiny
Příprava výpočtu výměr
Náčrt popisu a rozpis fotosazby
Typový postup: Vyhotovení fotosazby
Vylepení popisu
Výpočet výměr
Vyhotovení REN-C (sestavy,protokoly)
Seznam souřadnic
Přípravné práce pro přehled čísel bodů
TypovÝ postup: Vyhotovení identifikačních map
Ozalidové kopie kartografickÝch originálů
Převzetí na SG a doplnění o naběhlé změny
Doplnění rytiny
Obnova operátu EN v PYT
Pracovní mapy
TypovÝ postup: PET fólie MEN a PČB
Typový postup: Obnova PET fólií stykových ML
Závěrečné práce automatizovaného zpracování
Námitkové řízení
Číslování (PČB v GrtPraha)
Doplnění PČB po CORA
Závěr~čné práce po mapování
Cena za MŠ
Cena za vyhledání nivelačních bodů
Cena za.bodové pole
Cena za bezpečnostní hlídku
Cena za podrobné měření
Cena za převzetí obnoveného operátu EN
Cena za pracovní mapy
Cena za závěrečné práce ZMVM
Cena za úpravu hraničních PET fólií
Souhrnná cena ZMVM - tab.2l8

45-49

47-48
48-51

57-64

Stabilizace
Bezpečnostní hlídka
Polní práce v bodovém poli
Zákres nivelačních bodů do náčrtů A~
Dokončovací práce A~
Zákres zastavěného území obce
Zaměření místopisů
Kancelářské práce v bodovém poli

16-20

40-46

40-45

)8-4'

)6-37

34-35

3)-34

31-49

)1-33

30-)1

27-34

26-34

25-26

24-Jl

24-)0

21-)1

20-25

16-35

Vyhotovení místopisů
Prvotní ooklady pro obnovu REN-C
Typový postup: Černokopie náčrtů ~~
Typový postup: Vyhotovení pásky REN-C
Ozalidové kopie náčrtů A~
Podrobné měření polohopisu
Převzetí neznatelných hranic
Typový postup: Automatizované zpracování ZMVM
Rytina
Ozalidové kopie kontrolních kreseb

57-59

91-92

90-91

86-90

86-88

86-87

8)-85

83-84

81-83

81-82

70-73
80-81

69-70

65-69

64-73

6)-70

59-70

59-65

59-64

55-57

51-55

514

50-65

50-6J

MŠ

12-13

10-11

09-13

09-12

09-10

08-09

07-16
50-55

49-50

46-47

45-48

1)-24

Vyhledání bodového pole
Příprava MŠ na SG
Typový postup: Černokopie ML sousedních lokalit

Materiál pro bodové pole
Předběžné snímkování
Materiál pro mistní šetření (UŠ)

Vyhledání nivelačních bodů
Příprava MŠ v map. oddíle
Typový postup: Podklady náčrtů MS
Děrování pro soupis nemovitostí
Opravy nesrovnalostí PM a soupisu parcel
Ozalidové kopie podkladů pro náčrty MS
Soupis nemovitostí

05-44

05-08

05-07

02-0)

01-05

01-02
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Sestavení datové základny musí o~povídat požadavkům síťových grafů typových postupů [2J a požadavku
výpočtu nákladů v členění oborového kalkulačního
vzorce. Nesprávné stanovení měrné jednotky u norem
spotřeby času a ceníku materiálu a kooperací a nesprávná strukturalizace typového postupu porušuje
výše uvedené zásady a předurčuje, na které úrovni
řešení jsou vytvářené informace použitelné.
Kvalita normativní základny a přesnost kvantifikace
zadávaného počtu měrných jednotek určuje kvalitu
výstupů, a proto je nutno věnovat maximální pozornost úrovni primární datové základny.
4. Sifový graf typového postupu a jeho funkce
Široký sortiment výroby v národních podnicích Geodézie a s tím související množství technických předpisů klade značné nároky na znalost technologie při
projekční činnosti. Pro usnadnění a zkvalitnění této
činnosti byla zvolena metoda síťových grafů typových
postupů. Prostřednictvím této metody je možné vymodelovat vazby mezi jednotlivými činnostmi, zlepšit
orientaci, lépe pochopit nezbytné posloupnosti činnosti, zkvalitnit bilancování kapacit a požadavků na
kooperační činnosti. Síťovým grafem lze vymodelovat
velmi složité technologie i činnosti globálního charakteru.
Pro objasnění řešené problematiky slouží obr. č. 2.
Výrobek požadovaný odběratelem je možné vyrobit
různými typovými postupy zobrazenými síťovými
grafy. Síťový graf se tvoří na podkladě pravidel uvedených v Metodickém pokynu [2J. Spojnice uzlových
bodů (hrany) představují struktury činností jednotlivých pracovišť pro určitý průběžný čas a možnou
specifikaci činnosti. Hrana typového postupu může
být nahrazena typovým postupem vloženým. Ten již
nesmí obsahovat hranu s vloženým typovým postupem. Struktury obsahují činnosti, které jsou zobrazeny
síťovým grafem struktury. Teprve na hranách struktur jsou umístěny jednotlivé výkony. Do síťového grafu
byly zavedeny též hrany, které nazýváme dávkové
a podle počtu zvolených dávek je struktura (nebo
hrana ve struktuře) etapovitě předávána do jiné hrany.
Typové postupy, vložené typové postupy a struktury
mohou mít až 99 uzlových bodů a na jednotlivých hranách struktur po 99 výkonech. Vytvořený systém
teoreticky umožňuje do síťového grafu uložit přes
100 000 výkonů. U nejsložitějších technologií se zatím
pohybuje kolem 300 výkonů.
Programové zabezpečení při zadávání dat dialogově
nabízí postupně obsah jednotlivých struktur, čímž je
zamezeno opomenutí některého výkonu předepsaného
technologickým postupem.
Při propočtu síťového grafu metodou kritické cesty
(CPM) je nutné znát průběžné časy hran a z nich lze
na podkladě konečného termínu dokončení typového
postupu odvodit termíny dokončení u jednotlivých
uzlových bodů. Jsou-li dodržena pravidla pro tvorbu
datové základny, lze tuto činnost automatizovat
a manipulovat s průběžným časem typového postupu
i jednotlivých hran. Mimo automatizované zpracování
lze jednotlivým strukturám dialogově zadat termíny
dokončení a průběžné časy, i když byly stanoveny
automatizovaně. Po výše uvedených činnostech je
možné podle zadaného časového intervalu (den, měsíc,
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čtvrtletí, rok, atd.) získat informace (objem fakturace,
objem hrubé výroby, spotřebu času a náklady členěné
podle kalkulačního vzorce), které se v daném intervalu
vyskytnou. Tyto informace lze získat nejen o jednom
typovém postupu. Provede-li se sloučení všech
objednávek do jednoho souboru, lze získávat výše
uvedené informace i za všechny objednávky.

Před vlastní činností projektanta je nutno zabezpečit
V'ytvoření souborů uvedených V' bodě 3. Tato činnost
se proV'ádí dialogově na podkladě programového zabezpečení PS B-TEPV a nebo služebním programem
EDI pro soubory RSB 017, RSB 019, RSB 020,
RSB 022 a RSB 026. Zakládání, aktualizace i výpisy
ostatních index-sekV'enčních souborů datové základny
se proV'ádí jedním společným služebním programem.
5.2 Vstupy

do projektoV'ých

vět

Vstupy do projektoV'ých V'ět - V'iz[IJ - se provádějí
dialogově a sestávají z poV'inných a nepovinných dat:
5.21 Povinná data
5.211 Čísla výrobku a typového postupu na podkladě
počítačem nabízených činností jsou zadáV'ána
5.212 Počty měrných jednotek (MJ)
5.213 Stupeň obtížnosti
5.214 Kombinace přirážek a srážek
5.22 Data pro určení činnosti do prostoru a času
5.221 Zadání pracovišť ke strukturám
5.222 Zadání termínů dokončení typového postupu
struktur (není-li prováděna manipulace se síťoV'ýmgrafem)
5.223 Zadávání průběžných časů (není-li prováděna
manipulace se síťovým grafem)
5.234 Volba kódů nákladů OPN (cestovné, apod.)
5.23 Data pro manipulaci se síťovým grafem
5.231 Zadání termínu dokončení řádku objednávky
(typoV'ého postupu) do věty 1 souboru DAT
1. TPV. Tento termín bývá termínem předání
odběrateli a zadává jej obvykle odbytář
5.232 Zadání koeficientu zkrácení (prodloužení) průběžného času síťoV'ého grafu typového postupu
nebo jednotliV'é struktury.
Dialogovému vstupu dat předchází přípravné práce
v oddělení TEPV a na střediscích geodézie a provozech
na účelově uspořádaných formulářích, čímž jsou minimalizovány rutinní práce.
Mimo V'ýše uvedené vstupní informace lze využít
programu EDITOR pro automatizování písemných
rutinních činností prováděných projektantem
při
zpracování projektu.

6.1 Data zpracovaná PS B·TEPV jsou předávána
uživatelům formou zobrazení na terminálu nebo prostřednictvím tiskových sestav. Výstupní formu tisko-
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vých sestav volí projektant na základě dialogu nebo
parametrickou volbou. Standardní výstupní sestavy
jsou

8. Požadavky na provozování

6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18

Systémovou podporu pro PS B· TEPV zajišťuje DOS
RV nebo některá verze RSX 11M.

Cenová kalkulace
Časová kalkulace
Kooperační list
Materiálový list
Nákladové kalkulace za položky
Nákladová kalkulace za tabulky
Předběžná kalkulace
Pracovní nákladová sestava.

8.1 Požadavky

8.2 Technické

na operační

.systém

vybavcní

Minipočítač SM 4·20 doplněný procesorem pohyblivé
řádové čárky:
8.3 Nároky

6.2 Mimo tyto standardní sestavy programové vyba.
vení poskytuje informace pro kapacitní bilancování
(o spotřebě času, mezd, materiálu, kooperací, strojo.
vých hodin), sumarizace podle zvoleného klíče cenové,
časové, materiálové nebo kooperační nomenklatury,
sumarizace podle kódů pracovišť, nositelů zakázek,
dodavatelů kooperací, odběratelů apod.
6.3 Na výstupních nákladových kalkulacích je mimo
faktura ční objem u nositelů zakázek vypočítáván
i podíl jednotlivých pracovišť na velkoobchodní ceně.
Tento podiI může být vypočten podle následujících
pravidel:
6.31 podle poměru nákladů jednotlivých pracovišť
k celkovým nákladům (za položku) (shodná ren·
tabilita všech pracovišť)
6.32 podle poměru počtu normohodin k sumě normo·
hodin (za položku) (shodná produktivita na nor·
mohodinu u všech pracovišť)
6.33 podle produktivity na normohodinu norem spo·
třeby času a nákladů a počtu normohodin (není
shodná rentabilita pracovišť, může, ale nemusí
být shodná ani produktivita zejména v důsledku
správného umístění vlivu racionalizace).

Provozování PS B·TEPV na počítači SM 4.20 dialo·
govým způsobem vyžaduje pracovníky s důvěrným
vztahem k moderní výpočetní technice. Byl instalován
terminál na, pracovišti TEPV podnikového ředitelství
Geodézie. n. p. Liberec, což příznivě ovlivňuje psychiku
pracovníků a usnaduňuje jejich činnost. Poměrně
značně rozsáhlá datová základna vyžadovala spolupráci mnoha pracovníků (projektantu. normovačů.
cenaře. technologů. specialistů z praxe a programáto.
rů), Vý"kdkem bylo stanovení 170 výrobků "ytvoře.
nf'roh ze 100 typových jJostupů a 2400 struktur. ve
kter.'eh bylo 1425 položek v}'konových norl-Ul a 1566
]I' >IožE'kcen. Ht 'dukeí opakujících se yýkunov}~ch unrl'1JJ. pud různou !lumenklaturou
se počet používan}'cb
v'ýkonových norl.:'ffi stp))í]izoval na 450 p'Jložkách
a d,ktivní pučet typo\-ých pustupů na 60. Pro zpraco·
vání 600 obj.,dnávE'k bylo zapotřebí 410 hodin jednoho
terminálu dialogovou formou.
Požadavky na používání nové normativni základny
si vyžadají nové vytvoření téměř všech souborů.
8p(ltřt'ba času na cenovou kalkulaci zůstane stejná,
na (~asovoukalkulaci pravděpodobně poloviční.
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na paměťový

prostor

8.31 Vnitřní paměť SM 4-20 (RAM) využívaná v pro.
gramech PS B-TEPV je maximálně 64 KB. Úlohy
jsou konstruovány tak, aby průchodnost paměti
RAM byla maximální, to je:
- dialogové úlohy časově náročné, ale s relativně
nenáročnou časovou odezvou (řádově sekundy)
využívají překrývací techniku v paměti RAM
a tím minimalizují nárok na paměť RAM,
- dávkové úlohy časově méně náročné nepouží.
vají přek.rývací techniku, což zrychluje zpra.
cování za cenu vyšších kapacitních nároků na
paměťRAM.
8.32 Požadavky na diskovou paměť se strukturou da.
tové základny
8.321 Datová základna vyžaduje 1 MB.
8.322 Programy a povelové soubory vyžadují
1MB.
8.323 Zásobník objednávek za dva roky provozu
požaduje 3 MB.
8.324 Pracovní prostor pro 3 hodiny činnosti jed.
noho projektanta je 0,25 MB.
8.33 Pásková paměť
Pásková paměť SM 4·20 se používá na tvorbu
záložní kopie dat v rozsahu 0,5 hodiny týdně.
8.34 Požadavky na čas terminálu projektanty
Při struktuře datové základny roku 1985, 1986 tři
projektanti potřebovali cca 2 hodiny týdně, pra.
covníci řízení výroby pro zadávání pracovišť
a průběžných časů 0,25 hodin týdně.
8.35 Střediskové bilancování
Zpracování výstupů pro střediskové bilancování
prováděné útvarem řízení výroby vyžaduje cca 10
hodin terminálu za rok.
8.36 Evidence objednávek
Na evidenci objt-dnávek prováděnou odbytářem
je zapotřebí cca 0,25 hodin týdně.
8.37 Aktualizace datové základny
Aktualizaci provádí cenař, normovač. projektant,
plánovač. Požadavky na tuto činnost jsou zpuso,
bovány vnějiiími vlivy, ktl'ré PS B·TEPV nemů.
že ovlivnit. Na opravu [wbo zápis jedné věty je
zapotřebí cca 40 sekund.

Výrazem zájmu o řešení problPmatiky nastíněné
v tomto článku je též skutečnost, žp i v plánu m('ziná·
rodní vědeckotechnické spolupráce Geodetických slu·
žeb ČSSR a~DR je zakotvpno studium přístupů a me·
tod řešt'ní uvedené kmatiky a v,vměna zkušeností
s výsledky jejich aplikace v pl'Ovozní praxi.
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Kvalita výstupů z PS B.TEPV je závislá na informacích
z ostatních subsystémů. racionalizace normativní zá·
kladny, správného stanovení počtu měrných jednotek,
volby stupňů obtížnosti, na kvalitě ceníků a při realizaci na dodržení technicko.organizačních a materiál·
ních podmínek. Samozřejmě i změny při realizaci by
měly být promítány do projektových vět. výstupy Zl'
subsystému obsahují vždy poslední aktualizovan.ý
stav. Výhody automatizace se zatím mohou projevit
pouze v místech přímého přístupu k počítači a to ještě
podle předem objednaného strojového času. V okamži.
ku, kdy výkonná výpočetní technika se s možnostmi
vstupu a výstupu dostane na stoly uživatelů, potom
se dostaví skutečné efekty automatizace. Ať chceme
nebo nechceme tento okamžik se však blíží, proto je
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zapotřebí osvojit si včas nové způsoby řízení na sou·
(~asnédostupné technice.

lil Geodézip, n. p., Liberec: Prováděcí projekt subsysté.
mu B-TEPV.
[21 Geodézie, n. p., Liberec: Metodický návod pro hor. bu síťoV)'ch grafú typových postupú (č. j. 40011·
.1767/83).
[:r] Geodé~.ie. lJ. p., Liberec: Návod na použití norPIll
spotřeby času a nákladú (NSČN) nit 1000 Kčs velko·
obchodní ceny v subsystému B-TEPV (ě. j. 40011·
1979/87 ).

Lektoroval:
RNDr. Vojtěch Holý.

ČÚGK

Výpočet kubatury zemního tělesa
metodou trojbokých hranolů

Ing. Václav Dolelal.
Geodézie. n. p., České Budějovice

Určování kubatur zemních těles je stále žádanějším
výkonem geodeta při provádění zemních prací. Použití profilové metody nebo metody čtvercové sítě. kdy
je nutno vytyčovat v terénu profily, je při určoyání
kubatur. zvláště u zemních těles na velkých plochách.
velmi pracné. Metoda vrstevnicová při menších výškových rozdílech selhává úplně. Nejvýhodnější určení
kubatury takovvch zemních těles se jeví určení ze
souřadnicp()(lr~bnS'ch
bodů, zaměřených číselnou
tachymetrií v obecné poloze na ploše zemního tělesa
a vyjadřujících při plošném pospojování v maximální
míře obalovou polyedrickou plochu - topografiekou
plochu určovaného zemního tělesa. Současné vybavení
výpočetí technikou v podnicích Geodézie umožňuje
zpracovat výpočty kubatur z digitálních údajů podrob·
nýeh bodÍ! a podstatně zproduktivnit kancelářské práce tohoto výkonu.
.JiŽ v II I byla uvedena nová metoda určování kubatur zemních těles, spočívající v propočtu objemů trojbokých jehlanů, plně vyplňujících zaměřované zemní
těleso a jejichž vrcholy byly dány podrobnými body
v obecné poloze na ploše zl,mního těle"a. Přt'dpís v)~počtu kubatury je dle této metody poměrn? "Iožit,v.
Ve stejné době bylo v n. p. Geodézie v Če"k.ýeh Bud?joicích podáno řešení --- viz 12] a [3), představ ujíl'í
metodu Uf'čeníkubatury zemního tělesa rovněž pOInoeí
digitálních údajo podrobnJ·ch měřických bodů. zaměřených v obecné poloze na povrchu zemního těh~sa
ft to metodou trojbok)~ch hranolů.

tělesa vůči zvolené srovnávací rovině a objemu tělesa
příslušejícího dolní plošezl>nmího ti"le»a v Mi stejné
I4rovná\'ací rovině, a to za předpokladu, že obvod horní
i dolní plochy zemního tělesa je totožný a boční stěnu
tělesa tyoří svislá plocha, procházející obvodem tělesa
(obr. I). Po stránce teoretické je tím výsledná ku ba·
lura zemního tělesa plně definovaná.
Volba srovnávací roviny tj. redukce výšek a právě
tak i používaná redukce souřadnic Y, X podrobných
bodů je volena z toho důvodu, že ne každé výpočetní
vybavení je schopné obsáhnout kapacitně násobky
vícemístných čísel (např. PMD 85 má na výstupu
pouze prvních šest cifer) a výsledky by byly nepřesné.
:\Iimo běžné vyjádření srovnávací roviny mohou nastat
i zvláštní případy, kdy má zemní těleso jednu z ploch
vodorovnou (např. projektované plochy hřišť, letišť,
vodní plocha apod.). Tuto plochu volíme s výhodou
jako srovnávací rovinu a výpočet kubatury je potom
\OS'počtem objemu příslušného k jediné ploše. Další
případ zvláštního určení je srovnávací rovina šikmá.

Výpočet kubatury zemního tělesa sestává z rozdílu
objemu tělesa příslušejícího horní ploše zemního
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určení podrobných bodů na zemním těIese a z kance.
lářských prací - vlastního výpočtu.
3.1 Určení

daná třemi body v souřadnicích X, Y, Z v obecné
poloze, ale ve stejném systému jako zaměřovaná plocha zemního tělesa.
Exaktnost výpočtu je, vedle relativní přesnosti
určení podrobných bodů, dána kvalitou vyjádření
polyedrické plochy zemního tělesa jako obálky jejího
povrchu, tj. výběrem charakteristických podrobných
bodů na povrchu zemního tělesa, umožňujících maximálně aproximovat plochu tělesa soustavou ploch
trojúhelníků, vytvořených z podrobných bodů a vykrývajících beze zbytku celou plochu tělesa.
Výpočet objemů, příslušných k horní či dolní ploše
zemního tělesa, je dán vzorcem
n
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znamenající, že objem k určité ploše je součtem objemů
souboru svislých trojbokých hranolů (obr. 2), určených
vždy plochou podstavy (plochou trojúhelníka, vypočtenou ze.souřadnic Y, X tří zvolených podrobných
bodů) a výškou hranolu v těžišti podstavy (průměr
všech tří výšek podrobných bodů v hranách hranolu,
počítaných od srovnávací roviny) (obr. 3).
3. Technologie
Celkový postup určení kubatury zemního tělesa svislými trojbokými hranoly sestává z polních prací -

podrobných

bodil

Provede se podrobné tachymetrické zaměření nebo
bodové fotogrametrické vyhodnocení charakteristických bodů topografické plochy zemního tělesa a to
jak horní plochy tak i dolní plochy, tj. před zemní
úpravou a po úpravě. V obou případech musí být
zobrazovací soustava i výškový systém tentýž. Ve
většině případů se však zaměřuje pouze plocha po
zemní úpravě, neboť objednavatelé uplatňují požadavky na určení kubatury v době, kdy je plocha původního terénu nepřístupná (dolní plocha při navážce)
nebo neurčitelná (horní locha při výkopu). Po zaměření
terénu 7emního tělesa se vypočtou souřadnice Y, X, Z
podrobných bodů na počítači. Poloha podrobných
bodů je znázorněna spolu s topografickým vyjádřením
v polním náčrtu.
3.2 Určení

trojbokých

hranolů

Jednotlivé svislé trojboké hranoly svými podstavami
vytváří v polohopisu síť trojúhelníků, v jejichž vrcholech jsou určené charakteristické body. Zobrazení
těchto trojúheníků se provede buď přímo do polního
náčrtu příslušné plochy tělesa nebo lépe na průsvitku
(obr. 4). Zobrazené podrobné body obvodového polygonu terénu po skončení zemních prací přeneseme do
podkladu se znázorněným terénem před zemní úpravou, aby obě plochy byly určovány se stejným obvodem. Nemáme-li jistotu, že eventuelní zkreslení polohy
podrobných bodů na polním náčrtu nezpůsobí překrývání trojúhelníků (přehozená čísla podrobných
bodů nebo nejistý přenos bodů obvodového polygonu
do druhého podkladu), provede se zobrazení podrob.
ných bodů včetně popisu na automatickém zobrazovacím zařízení. Na takovémto podkladu zobrazíme
situaci zemního tělesa a doplníme terénní stupně
a hrany, aby strany trojúhelníků tyto hrany nekřížily. U ploch daných pouze obvodem (plochy nepřístupné nebo neurčitelné) se trojúhelníky vytoří pospojováním bodů obvodového polygonu (obr. 5).
3.3 Předpis

výpočtu

pro počítač

Předpis výpočtu kubatury se provádí do formuláře
[2] a jeho náležitostmi jsou:
a) předpis záhlaví formuláře, kde se vypisují popisné
údaje o lokalitě, redukce souřadnic Y, X a výška
srovnávací roviny s rozlišením vodorovnosti či
šikmosti,
b) předpis výpočtu plochy obvodu zemního tělesa, což
je běžný předpis posloupnosti podrobných bodů
obvodového polygonu,
c) předpis výpočtu objemů trojbokých hranolů jed.
notlivých ploch zemního tělesa vůči srovnávací rovině, spočívající v předpisu ploch podstav hranolů,
tj. trojúhelníků vytvořených z podrobných bodů.
Podkladem předpisu výpočtu objemů trojbokých
hranolů je zákres trojúhelníků s očíslovanými vrcholovými body (podrobné body). Je vhodné si trojúhelníky na podkladu číslovat či jinak označit podle
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postupu předpisu, pro kontrolu jeho úplnosti. Na příklad předpis podle obr. 4 je vytvořen z trojúhelníků,
daných trojicemi bodů:

10,8,2, 8,2,7, 2,7,4, 7,4,6, 4,6,5, 8,9,7, 9,7,6,
10,2,1, 2,1,3, 2,4,3, 4,3,5.
Tyto trojice bodů se vypisují ve formuláři pod sebe do
sloupců (5). Zjednodušený předpis podle [7] tvoří pouze
tučně vy tištěná čísla bodů, v úpravě:

10,8,2,7.4.6.5,
8,9.7.6.
10,2,1,3.
2.4.3.5.
a znamenající vždy v jednom řádku posloupnost trojúhelníků, u nichž existuje návaznost na dva poslední
body předchozího trojúhelníka, k nimž se připojí další
bod na doplnění trojice bodú dalšího troúhelníka.
Pokud tato možnost neexistuje (není styčná dvojice
bodů z předcházejícího trojúhelníka), předepíše se na
nový řádek další posloupnost dosud nepředepsaných
trojúhelníkú stejným zpúsobem.
3.4 Výpočet

kubatury

Vlastní výpočet probíhá podle vybavení výpočetní
technikou a k ní programovému vybaveuí. V současné
době jsou národní podniky Geodézie vybaveny minipočítači SM 4/20 a mikropočítači PMD 85. U SM 4/20
je pro výpočet používán program GAP 5 KU 1 [4J,
doplněný podle [6) o kontrolu dvojnásobného počtu
stejných spojnic podrobných bodú. Součástí této
kontroly je i zapojení spojnic obvodovéhopolygonu,
protože spojnice po obvodě tělesa by byly předepsány
pouze jednou. Program je dále upraven podle [7J pro
výpočet při zjednodušeném předpisu. Stejný program,
se zjednodušeným předpisem. je sestaven i pro
PMD 85 v programovém bloku GEP 18 BOI, event.
GEP 18 B 05 [8] jako úloha č. 11. Vstupními údaji pro
počítač SM 4/20 jsou předpis výpočtu a seznam souřadnic. U PMD 85 je vstupním údajem seznam souřadnic podrobných bodů, předpis trojúhelníků (zjednodušeným způsobem), tj. výpočet objemů trojbokých
hranolů, je zadáván dialogově.
Výstupem z počítače SM 4/20 je "Protokol", obsahující pro každý předepsaný tJ'Ojúhelník vždy na jed.
nom řádku:

Výpočet je možno provést i běžným kalkulátorem.
pokud možno alespoň s jednou pamětí. Výpočet probíhá stejně jako u počítače SM 4/20, tj. propočet
ohjemů trojbokých hranolů příslušných k horní ploše,
totéž pro dolní plochu a výpočet plochy obvoJového
polygonu. Dílčí výsledky však nutno ručně vypisovat
do formuláře, např. formulář Geodézie č. 6. 75-1971,
"Výpočet podrobného měření změn", na který se·
doplní záhlaví podle tabulky č. 1. Výpočet objemů
trojbokýeh hranolů je nutno provést dvakrát, protože
mimo kontrolu stejné velikosti ploch obou kubatur
a plochy obvodového polygonu není na vlastní výpočet objemů hranolů žádná kontrola. Druhý výpočet
lze provést eventuálně s pozměněnou konfigurací
trojúhelníků, pokud to terénní hrany a spádové poměry
dovolí.

Určování kubatur zemních těles z podrohných bodů
v obecné poloze pomocí trojbokých hranolů je metoda
jednoduchá a velmi vhodná pro počítač, protože obsa·
huje velký počet opakujících se výpočetních operací.
Je sice vázána podmínkou, že všechny body musí být
určeny v souřadnicích, to však je při dnešním výpočetním vybavení běžně prováděný výkon. Výhodou
polních prací je, že odpadá pracné vytyčování svislých
profilů či čtvercové sítě. U vodorovných řezů terénu
(metoda vrstevnicová) jsou sice polní práce stejné, ale
u kancelářských prací je u metody trojbokých hranolů,
podle propočtu jednotných výkonových norem, 30 %
úspora.

-- Výpis čísel podrobných bodů přcdepsaného trojúhelníka,
- Výpis objemu trojbokého hranolu. příslušného
předepsanému trojúhelníku.
Na konci výpočtu kubatur
trojbokých hranolů
příslušné plochy tělesa je součet všech údajů vpřede.
psaných řádcích. tj. součet ploch všech předepsaných
trojúhelníků a jeho porovnání s plochou obvodového
polygonu (maximální odchylka 0.1 m2 ze zaokrouhlení)
a součet objemů všech trojbokých hranolů, tj. kubatura odpovídající tělesu příslušné plochy. Tyto součty
jsou doplněny 'ýpisem použité srovnávací roviny.
Stejný výstup je i pro yýpočet kubatury odpovídající
tělesu druhé plochy zemního tělesa. Výsledná kubatura
je potom rozdílem kubatur těles příslušných oběma
plochám zemního tělesa.
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Porovnání pracnosti metod vrstevnicové a trojbokých hranolů bylo provedeno na zakázce sledování
kubatur skládky popílku v Malšicích, kde objednavatel požadoval každoroční zjišťování objemu volného
prostoru pro zavážk!u. V tomto případě horní plochu
kubatury
tvořila projektovaná
přímková plocha,
daná obvodem zaváženého údolí a horní hranou zemní
hráze, pro ten účel vybudované. Výpočet objemu
tělesa příslušného k uvedené horní ploše sloužil pro
veškerá další určení kubatury skládky a nebyl již
opakován (počítal se vždy pouze objem tělesa přísluš.
ného ke spodní ploše). Spodní plocha byla velmi čle.

Kub

•• tura

$kla.dky

-

při zpracování metodou trojbokých hranolů (volba
trojúhelníků, předpis výpočtu, děrování a vedení
výpočtu na SM 4/20) bylo spotřebováno 8 hodin.

Jednou z dalších výhod metody trojbokých hranolů
je i snadný výpočet objemů na počátku a konci zemního tělesa, kde se při profilové metodě rozhoduje
o použití výpočtu objemů různých náhradních těles
(řezů kuželů, kulových úsečí apod.). U metody trojbokých hranolů postačí dostatečná hustota podrobných bodů na ploše tělesa a výpočet je prakticky jed.
noznačný.
Metody určování kubatur zemních těles ze souřad·
nio podrobných bodů v obecné poloze (metoda troj.
bokých hranolů), se v n. p. Geodézie České Budějovice
běžně využívá a je nyní i jedinou metodou při určování
velkoplošných kubatur na stavbě Jaderné elektrárny
Temelín.
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nitá a postupně se měnila navážkou popilku. Celková
plooha lokality byla 2,4 ha, volná kubatura v roce
1985 byla 132 tis. m3• Pro určení kubatury tělesa
příslušného ke spodní ploše bylo zaměřeno 135 podrob.
nýoh bodů, předepsáno 38 bodů obvodového polygonu,
36 trojúhelníků horní plochy a 252 trojúhelníků dolní
ploohy. Neuvažujeme.li společné kancelářské práoe
(předpis výpočtu souřadnic, děrování, výpočet podrobných bodů a jejioh vynesení na automatickém
koordinátografu), které spotřebovaly 31 normohodin,
trvaly da·lší práce:
- ručním způsobem metodou vrstevnicovou (popis
výšek podrobnýoh bodů, řešení vrstevnic, plani.
metráž ploch vrstevnic a výpočet kubatury) 25
normohodin,

Lektoroval:
In" Viclav Plachý,
a pozemkových úprav,
FSv ČVUT v Praze

Autor vychází ze stejné měřické metody jako autoři
článku uveřejněném v GAKO Č. 7/1983, tj. ze zaměření
terénu vhodně volených počtem podrobných
bodů
zpravidla tachymetrickou
metodou. Volí však jiný způsob výpočtu vlastní kubatury, jehož výhodu vidí v jednodušším předpisu vlastního výpočtu.
Toto tvrzení
není však v článku dokumentováno
žádným příkladem. Předpis výpočtu je u Ing. Doležala skutečně velmi
jednoduchý a srozumitelný, zejména pak pro ty, kteří
výpočty kubatur nedělají soustavně ale pouze příležitostně. Určitou nevýhodou tohoto výpočetního způsobu
je omezená možost druhého - kontrolního - výpočtu
z jiné kombinace vstupních hodnot (závěr kap. 3.4).
Jinak platí pro tento článek v plné míře dovětek
lektora k ělánku GaKO č. 7/1983 (viz [1]).
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2. konference "Katastr budova inventarizace vybavení bytu" v Polsku

Ve dnech 15. až 17. září 1988 se v městě Kališ v PLR
konala již druhá konference "Kata str budova inventa·
rizace vybavení bytů". Na pozvání pořadatelů se kon·
ference v rámci plánu mezinárodních styků ČSVTS
zúčastnil i delegát z ČSSR.
Potřeby orgánů hospodařících s bytovým fondem
vyústily v PLR již v padesátých letech ve snahy formu·
lovat požaqavky na účelový podrobný pasport budov
a jejich technického vybavení včetně evidování jejich
stavu. Návrhy byly po technické stránce rozpracovány,
připraveny předpisy a místně se experimentálně práce
i zahájily. Projevilo se však přecenění reálných možností
i podcenění náročnosti aktualizace i složitých otázek
právní odpovědnosti za velmi široký okruh různorodých
informací. Práce byly nakonec zastaveny. Skutečná po·
třeba si však s postupem času vyžádala návrat k řešení
t,ěchto otázek a přibližně \' roce 1986 se v některých
mistech PLR zno\'u započalo s experimentálním zaklá,
dáním katastru
budov. Konference byla zaměřena
právě na výměnu prvních zkušeností v této oblasti
a upřesnění souvisejících problémů spojených se sběrem
informací i otázkami vedení tohoto účelového katastru
na osobních počítačích standardu
IBM pC.XT/AT.
Situaci komplikuje skutečnost, že pozemkový katastr,
na který účelový katastr budov navazuje, je v PLR
veden až na experimentální v)'jimky výhradně ručně.
Na konferenci byly podle programu
sledující hlavní referáty:

předneseny

ná·

potřeba generálních oprava modernizace bytového
fondu (inž. Czubaszek).
zhodnocení stavu a podmínek oprava modernizace
starého bytového fondu (dr. inž. Wozniak),
- katastr budova jeho přínos pro daňovou statistiku
(dr. inž. Frasczak),
- katastr budov pomoc při plánování a řízení
modernizace a oprav (mgr. inž. Klopoczinski),
-- návrhy jak dál v evidenci budov (mgr. inž. Marzecl.
- inventarizace budova inženýrských sítí jako základ
přejímky budovaných objektů (mgr. inž. Markow.
ski).
- zhodnocení stavu stavební dokumentace z hlediska
stavebních předpisů (dr. inž, Kujawiňski).
- katastr budova
projektování výstavby
(dr. Sloň·
skal,
- katastr budov - pomoc při správě bytového fondu
(inž. Rymsza),
- kata str budova urbanistická inventarizace (mgr.int.
Rožanka),
katastr
budov jako součást informací o terénu
(mgr. inz. Zaremba).
- podíl fotogrammetrie
při přípravě
dokumentace
pro modernizaci architektonických
památek (mgr.
inž. arch. Kanclerz).

ského informačního systému v Praze (MIS) i projektem
budování
automatizovaného
informačního
systému
geodézie a kartografie (AIS GK).
Dále byly získány podrobné poznatky o informacích
zahrnutých
do katastru budov i některé informace
o vedení pozemkového katastru v PLR. I když téma
konference "Katastr budov" se dotýká současné EN
v ČSSR jen okrajově, protože obdobná účelová evidence
se v rámci EN v ČSSR nevede, měla účast význam ve
zvýšení vzájemné informovanosti o problémech a způ'
sobu jejich řešení. Možnost srovnání ukázala na zcela
koncepční rozdílnost řešení obdobných problémů v obou
zemích a vcelku potvrdila správnost úsilí ČÚGK o jed·
notně vedenou EN orientovanou na automatizované
zpracování a poskytování lokalizačních informací pro
účelové informační systémy jiných oborů.
Sborník z konference a zpráva ze pslužební cesty je
zájemcům k dispozici v knihovně VUGTK.
Ing. Ivan Pešl,
Geodézie, n. p., Opava

3. odborné dny pro fotogrammetrii
a dálkový pruzkum, Jena, NDR
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Referáty
spěvků.

byly

doplněny

množstvím

diskusních

pří.

Delegát z ČSSR přednesl příspěvek na téma "Sou·
časná evidence nemovitostí v ČSSR a možnosti využití
při tvorbě územně orientovaných informačních systé.
mů". Příspěvek stručně seznámil s obsahem evidence
nemovitostí (EN) a zdůraznil její počítačově orientované
vedení, které je dobrým základem pro integraci s lS
jiných oborů. Seznámil s odlišnou koncepcí v ČSSR,
kdy namísto rozšiřování stávající EN je snaha zaměřena
na poskytování
potřebných
lokalizačních informací
pro 18 jiných oborů. V tomto směru seznámil s úkoly
při tvorbě automatizovaného
informačního s;ystému
národních výborů (AIS NVJ. postupem vytváření měst·

Vědeckotechnická společnost pro geodézii, fotogram.
mctrii a kartografii, vědecká sekce fotogrammetrie, při
Kammer der Technik der DDR (WTG GPK. WS Pho·
togrammetrie) uspořádala ve dnech 4.-5. října 1988
v Jeně v NDR. opět po dvou letech, pracovní setkání
odborníků ve fotogrammetrii
a dálkovém průzkumu
s námětem "Pokroky
v aplikacích,
přístrojovém
vybavení
a technologii
za léta 1987/88".
Obsah
jednání byl zaměřen na:
-

zhodnocení 16. kongresu ISPRS v Kj6to v červenci
1988,
- přehled o stavu a využití fotogrammetrie a dálkového průzkumu v podnicích a resortech NDR.
... přehled o současn)"ch problémech v oboru,
- informace o nO\'inkách a zdokonaleních přístrojové
techniky vyráběné ve VEB Carl Zeiss J ena.
Konference se zúčastnilo více než 70 odborníků z pod·
niků geodézie a kartografie (VEB Kombinat Geodasie
und Kartographie),
z podniků Kombinat VEB Car!
Zeiss Jena, VEB Filmfabrik Wolfen a INTERFLUG,
z ústavů akademie věd (Zentralinstitut fi.ir Physik der
Erde, Institut mr Geographie und Geookologie), země·
dělské akademie (Akademie der Landwirtschaftswissen·
schaften), z vysokých škol (TU Drážďany, Martin·Lu.
ther· Uni versi tat Halle, Friedrich· Schiller. Uni versitat
Jena), z výzkumných ústavů (Zentrum ml' Umwelt.
gestaltung
im Ministerium
fi.ir Umweltschutz
und
Wasserwirtschaft),
z resortu ministerstva obrany aj.
Zahraničními hosty byli (kromě zástupce ČSVTS,
autora tohoto příspěvku), prof. A. Detrekoi z vysoké
školy technické v Budapešti a ing. N. Christov z orga·
nizace Centrální katastr v Sofii.
Předneseno bylo kolem 40 referátů. Čs. účastník
hovořil na téma "Využití překreslovače Rectimat C
ve Středisku DPZ GKP v Praze, n. p.", přednesen byl
též ~aslaný referát ing. Rouleho, CSc., o tvorbě AISGK.
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Zajímavosti

z jednání:

a) 16. kongres ISPRS Kj6to
-

fotogrammetrie a dálkový průzkum NDR byly na
kongresu silně zastoupeny (prof. Szangolies a dr.
Marckwardt z Car! Zeiss Jena, prof. Marek z ZIPE
Postupim, ing. Plischke z INTERFLUGu, dr. Kramer z KAZ Lipsko a další),
- NDR přebírá na příští čtyři roky vedení komise I!
"Instruments
for Data Reduction and Analysis",
presidentem komise je prof. Szangolies,
- vedení mezikomisní pracovní skupiny WG III!
"Space Photography"
přechází z NDR do SSSR,
president dr. Kiseljov,
- firemní přehlídky v Kyóto se zúčastnilo 150 firem,
které vystavovaly především přístroje s vysokým
podílem elektroniky (analytické vyhodnocovací přístroje, systémy pro automatickou tvorbu ortofotomap, digitálních modelů terénu, pro zakládání a doplňování geografických informačních systémů, pro
tvorbu map v digitálním tvaru, přijímací stanice
GPS aj.),
- řada firem z oblasti elektroniky začala podnikat
také v oboru fotogrammetrie a dálkového průzkumu, firmy Wild a Kern provedly fúzi,
b) využití sovětských kosmických
rozlišovací schopností
-

c) užití fotogrammetrie a dálkového průzkumu
nictví a v zemědělství

v les-

-

digitální zpracování dat se provádí pouze výzkumně,
prakticky se používají klasické metody interpretace
leteckých měřických snímků a multispektrálních
snímků komory MSK-4 na Kartofiexu a projektoru
MSP-4,
- využívá se videotechniky (vlastníci INTERFLUG
a TU Drážďany), cena 5,10 DM/ha,
- ověřuje se snímkování dvěma spřaženými komorami
LMK s různými filtry a vyhodnocení multispektrálních dvojic na Kartofiexu, příp. Rectimatu (zatím
problémy se ztotožněním snímkových dvojice),
d) změna systému vzdělávání
Drážďany

v oboru G a K na TU

-

v současné době se zavádí studium ve dvou profilech:
profil I (4,5-5 let) - obor teoretická geodézie a kar.
tografie a profil I! (3,5 roku) - obory užitá geodézie
a užitá kartografie,
-- titul mohou získat absolventi obou profilů až postgraduálním studiem,
e) novinky přístrojové techniky pro fotogrammetrii
a dálkový průzkum VEB Carl Zeiss J ena
-

-

-

-

Setkání v Jeně bylo dobře zorg~nizováno, proběhlo
v přátelské a pracovní atmosféře. Uč.astníci, mezi nimi
též mnoho mladých tváří, projevovali o jednání velký
zájem a všichni (což u nás nebývá obvyklé) setrvali
v plné pozornosti až do závěrečné diskuse.
Ing. František

Hylmar.

SDPZ GKP v Praze, n. p.

snímků s vysokou

v NDR jsou k dispozici snímky pokrývající téměř
celé území státu, využívají se k údržbě map středních
měřítek s pomocí Kartofiexu jak v resortu geodézie
a kartografie (KAZ Lipsko), tak v resortu ministerstva obrany,
byl učiněn pokus o vizuální interpretaci poškození
lesních porostů,

-

f) záměry do budoucna
- v podniku VEB Car! Zeiss J ena se intenzívně pracuje
na vývoji analytického vyhodnocovacího přístroje
na bázi komparátoru DICOMETER nebo analogového vyhodnocovacího přístroje TOPOCART,
- v NDR se diskutuje možnost vlastní konstrukce při.
jímací stanice GPS nebo obdobného systému družicového určování polohy.

komora LMK 1000 - kompenzace smazu až do rych·
losti pohybu obrazu 64 mm/s, nový objektiv f =
= 210 mm, možnost synchronizace
dvou komor,
navigační zařízení NCU 2000,
překreslovač RECTIMAT CM - umožňuje měření
souřadnic vlícovacích bodů a výpočet překreslovacích prvků ze souřadnic vlícovacích bodů, automatickou tvorbu syntéz ze tří kanálů komory MSK.4,
jednoduchý vyhodnocovací přístroj KARTOFLEX
M _. zlepšené osvětlení, možnost měření výškových
rozdílů,
ZIF 2 - interface pro přenos dat z vyhodnocovacího
přístroje na počítač,
DZT 912/RGS - kreslioí stůl DZT doplněný řídíoím
počítačem,

Sbornik referátů ze 4. symposia
o automatizaci v geodézii a kartografii

4. symposium o automatizaci v geodézii a kartografii
se uskutellnilo ve dnech 24.-26. 11. 1987 v Praze a zú·
častnilo se ho téměř 300 odborníků z Československa
a ze zahraničí. Na sympoziu bylo předneseno celkem
69 referátů, z toho 57 tuzemských a 12 zahraničních.
Referáty tuzemských účastníků jsou spolu s anotacemi
zveřejněny ve sborníku, který má 364 stran. Pro zahraniční účastníky byl rovněž vydán soubor anotací všech
zveřejněných referátů v ruštině a v angličtině. Sborník
obsahuje 46 vysoce aktuálních odborných příspěvků,
které pokrývají problematiku automatizace geodetic.
kých a kartografických prací v celé její šíři a složitosti.
Referáty jsou uspořádány do 11 tematických okruhů:
1. Koncepce automatizace v geodézii a kartografii,
2. Praktické aplikace mini- a mikropol\ítačů, 3. Automatizovaný informační systém geodézie a kartografie
(AISGK), 4. Lokální informační systémy, 5. Sběr geode.
tických a kartografických dat, 6. Dálkový průzkum,
7. Automatizace v kartografii, 8. Automatizace v projektování a územním plánování, 9. Automatizace v inženýrské geodézii, 10. Automatizované systémy řízení,
11. Automatizace vědeckotechnických
výpočtú. významné referáty tuzemských a zahraničních účastníků
symposia, které nebylo možno z časových dúvodů do
sborníku zařadit, jsou postupně zveřejňovány na strán·
kách Geodetického a kartografického obzoru. V této
souvislosti upozorňujeme .zejména na příspěvky H. V.
Lisického (SSSR): Problémy automatizace velkoměřít·
kového mapování. Stav vývoje nových technologií
a ,technických zařízení. Ing. J. Ondrůška, před~edy
ČUGK: Perspektivy automatizace v resortu ČUGK
a Ing. O. Vojtička, CSc; a Ing. J. Marka: Rozvoj auto·
matizace v resortu SUGK. Ke zveřejnění je rovněž
připravován překlad příspěvku J.-M. Beckera: Zkuše·
nosti s motorizovanou trigonometrickou nivelací - porovnání s jinými metodami.
K realizaci přijatých doporučení může. významnou
měrou přispět i výše zmíněný sborník t:eferátů, který
je zájemcům k dispozici v knihovně VUGTK ve Zdibech, nebo k zakoupení za Kčs 140,- v Domě techniky
ČSVTS Praha, Gorkého nám. 23, 11282 Praha 1.
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VYNÁLEZCOVSKÉ
SKÉ HNUTIE

A ZLEPŠOVATEl=..

Vynálezcov~tvo a zlepšovatel'stvo
v rezorte SUGK za roky 1969-1987

Vynálezcovstvo a zlepšovatelstvo malo a má pri zabezpečovaní rozvoja geodézie a kartografie nezastupiteTnú a rastúcu technickú a ekonomickú funkciu, ako
faktor efektívnosti a kvality.
Od vznik~l rezortu Slovenského úradu geodézie a kar.
tografie (SUGK), t. j. od roku 1969 až do roku 1972
sa vynálezcovstvo a zlepšovatelstvo riadilo zákonom
Č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích
návrhoch (ZNi. Za toto obdobie bolo v rezorte podaných
127 prihlášok ZN, z čoho sa 75 realizovalo so spoločenským prínosom 436 tisíc Kčs a autorom boli vyplatené
odmeny vo výške 61 tisíc Kčs.
Na pomoc vynálezcom a zlepšovatelom prišiel v roku
1972 nový zákon č. 84/1Q72 Zb. o objavoch, vynálezoch,
ZN a priemyselných vzoroch a jeho vykonávacie vyhlášky. Zaviedla sa ochrana autorských osvedčení na
vynálezy a ochrana autorstva ZN. Zlepšili sa hmotné
podmienky zainteresovanosti
a morálneho ocenenia
autorovo To malo značný vplyv aj na rozvoj vynálezcovstva a zlepšovatelstva v rezorte. V rokoch 1973 až
1975 bolo v rezorte podaných 210 prihlášok ZN, z čoho
sa 116 realizovalo so spoločenským prínosom 1 189 tisíc
Kčs a autorom boli vyplatené odmeny vo výške 100 tisíc
Kčs.
S cielom zabezpečiť úlohy vedecko.technic!,ého rozvoja a výroby v 6. piiťročnici vypracoval SUGK program rozvoj a tvorby a realizácie vynálezov a ZN.
Program v rokoch 1976 až 1980 bol zameraný na vznik
nových technológií, na kvalitu výrobkov, na úsporu
paJív a energie a na zvyšovanie produktivity práce.
Za toto obdobie bolo v rezorte podaných 670 prihlášok
ZN, z čoho sa 369 realizovalo so spoločenským prínosom
4 629 tisíc Kčs a autorom boli vyplatené odmeny vo
výške 310 tisíc Kčs.
Dosiahnuté výsledky a získané skúsenosti vytvorili
v rezorte dobrú východiskovú základňu na zvýšenie
vplyvu ZN na kvalitu a efektívnosť vedecko·technického rozvoja a výroby v rokoch 7. piiťročnice. V súlade
s riešením aktuálnych potrieb rezortu sa trvale skvalitňovalo plánovité riadenie a vytvárali sa predpoklady
najmii dalšieho rozširovania masovej účasti pracujúcich
na technickej tvorivej pr,áci. Úlohy na obdobie rok ov
1981 až 1985 zakotvil SUGK v programe plánovitého
rozvoja tvorby a realizácie vynálezov a ZN, v ktorom
sa zabezpečil sústavný dynamický rast zlepšovatelstva
\' rezorte. V tomto období bolů podaných 847 prihlášok
ZN. z čoho sa 477 realizovalo so spoločenským prínosom
9410 tisíc Kčs a autorom boli vyplatené odmeny vo
v)'ške 478 tisíc Kčs.
Aj na obdobie 8. piiťročnice zostavil SÚGK program
plánovitého rozvoja tvorby a realizácie vynálezov a ZN.
Za dva roky 8. piiťročnice bolo v rezorte podaných 360
prihlášok ZN. z čoho sa 229 realizovalo so spoločenským
prínosom 64i9 tisíc Kčs a autorom boli vyplatené
odmeny VO vS-ške 293 tisíc Kčs.
Najlepším rokom v tvorbe ZN v rezorte bol rok
1985, kedy bolo podan)-ch 200 prihlášok ZN. Najviičší
počet ZN sa realizoval v roku 1983. a to 122. Maximálny spoločensk)' prínos z realizácie ZN sa dosiahol
v roku 1986 vo v ýške 3 362 tisíc Kčs.
Od roku 1969 do roku 1987 bolo v rezorte podaných
2214 prihlášok ZN. z čoho sa 1266 realizovalo so spoločenským prínosom 22 113 tisíc Kčs a autorom boli
vyplatené odmeny vo výške 1 242 tisíc Kčs. Priemerná
odmena za jeden realizovaný ZN predstavuje za uve·
dené obdobie 981,-- Kčs. Odmeny vyplatené autorom
tvoria 5,6 % ZD spoločenského prínosu dosiahnutého
realizáciou ZN.

Z analýzy ZN v rezorte vyplýva, že boli orientované
na hTadanie nových racionálnejších technologických
postupov,
na zdokonafovanie
strojových
zariadení
a roznych pomocok, na riešenia umožňujúce nahradenie
zahraničných prístrojov, súčiastok a materiál ov tuzemskými, na využitie odpadového materiálu, na širšie
využitie automatizačných zariadení a malej výpočtovej
techniky, na zvyšovanie kvality výrobkov, na úsporu
paJív, anergie a devízových prostriedkov, na zlepšenie
pracovných podmienok, na zvýšenie bezpečnosti práce
a pod.
Stúpajúcemu trendu v rozvoji vynálezcovstva a zlep.
šovatelstva výrazne prispelo každoročné vyhlasovanie
mesiaca vynálezcov a zlepšovatefov v rezorte. spojené
s vyhodnocovaním a odmeňovaním troch najlepších
zlepšovatelov rezortu, ktoré sa realizovalo počnúc rokom
1976.
Do zoznamu "Nejlepší
zlepšovateT
rezortu"
sa
od roku 1976 zapísali;
rok 1976: Ing. Ladislav Červeň
(Geodetický ústav.
n. p., Bratislava - GÚ).
Ing. Lubomír Michalík
-- Ondrej Bačík
(Geodézia, n. p .. Bratislava),_
Anton Kampas
(Geod.ézia, n. p., Zilina):
rok 1977: ,Jiří Furmanczuk
(GU).
Ing. Rudolf Talo (GeoMzia, n. p .• Bratislava),
Ludmila Čanigová
. Bernard l\fargolien
(Slovenská kartografia, n. p .. Bratislava
-·SK);

rok 1978: Ing. Juliana Laudová
- Ing. Juraj Kadlie.
CSc. (Geodézia, n. p., Bratislava
výskumný ústay geodézie a kartografie v Bratislave -. VUGK).
Ing. Ladislav Červeň (GÚ),
Ing. Jozef Tulach (Geodézia, n. p .• Prešov);
rok 1979: Ing. Rudolf Talo (Geodézia, n. p., Bratislava),
Ing. Juraj Vališ, CSc. (VÚGK).
František Pákozdy
(Geodéúa, n. p., Bratislava);
rok 1980: Ing. Ivan Janiš (Geodézia, m. p., Bratislava),
Ludmila Čanigová
(SK),
•
Ing. Ladislav Kelíšek
(Geodézia, n. p .. Zilina);
rok 1981: Ing. Lubomír Guláš (GÚ),
Ing. Ján Hardoš
(Geodézia. n. p., Bratisla·
va),
Klaus Giirtner
(SK);
,
rok 1982: Ing. Lubomír Guláš (GU),
Ing. Drahomír Štecher
(SK),
František Pákozdy
(Geodézia, n. p .• Brati·
slava);
rok 1983: Ing. Lubomír Guláš (GĎ),
Ing. Mária Vafušová
(Geodézia. n. p., Prešov),
:František Pákozdy
(Geodézia, n. p., Bra·
tislava);
.
rok 1984: Ing. Mária Marková
(Gn).
Ing. Pavol Koniar
(GÚ).
Ing. Jozef Prokopič
(Geodézia, n. p., Prešov);
rok 1985: .FrantišekPákozdy
(Geodézia, II. p., Bratislava),
Ing. Augustín Hornák
(GÚ),
Ing. Ladislav Gargalo,:ič
(GU);
rok 1986: Ing. Jaroslav Srnka (GU).
František Pákozdy
(Geodézia, n. p., Bratislava).
Ing. Ján Králik
(SK).
c

Ďalšie ocenenia udelené SlTGK v roku 1986, za vy·
nikajúce výsledky v rozvoji vynálezcovstva a zlepšova.
tefstva a vo vedecko-technickom rozvoji, boli celoštátne vyznamenania, a to:
"Vynikaj úci tvorca
novej techniky
a t~c hnológie", ktoré dostal Ing .•Juraj Kadlic. CSc. (VUGK) ~l.
••Mladý
budovatel
8. piiťročnice",
ktoré získal
Ing. Jozef Šafár (SK).
Ing. Helena Žaaro'L'á,
S(JGK
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státních hranic jsou pro jednotlivé státy zobrazeny
i hranice nižších administrativních
jednotek, u sídel
je označen jejich administrativní
význam. Na obecně
zeměpisných mapách jsou kromě obvyklého geografie·
kého obsahu poprvé podrobněji pojmenovány i tvary
podmořského reliéfu.
912(084.4)
Textová, část v rozsahu 25 stran poskytuje množství
zajímavých
a ěasto hledaných informací, přehledně
Koncem roku 1988 vydal Geodetický a kartografický
uspořádaných
v tabulkách. Je zde možno najít údaje
podnik v Praze Velký atla.~ 8věta, významnou mapovou
() vesmírných tělesech, dále o geografických jevech,
publikaci,
jcjíž vydání jistě uvítá široká v(Jřejnost.
zajímavostech a rekordech, např. o mořích, mořských
Atlas poskytne spolehlivé a rozsáhlé geografické inforúžinách, horách, sopkách, ostrovech a poloostrovech,
mace všem, které zajímá současné uspořlidání světa,
pouštích.
ledovcích,
řekách,
jezerech,
vodopádech,
kontinentů i jejich jednotlivých částí. Velký atlas světa
vodních nádržích, průplavech, vysokohorských železni·
byl zpracován podle maďarského vydání "Nagy Villáeíeh. silničních a železničních tunelech, mostech, nej·
gatlasz" ve spolupráci s podnikem Cartographia Budavyššíeh st.avbách aj. Jsou uvedeny vzdálenost.i některých
pest. Jeho vydání je důkazem o vzájemné výhodnosti
vybranýeh míst z Prahy, dále přehled o rozloze, počtu
mezinárodní spolupráce na tomto poli. Atlas podobného
obyvat.el a vdikosti hlavních měst \'šech stát.ů a závi·
rozsahu by nebylo možné zpracovat v krátkém údobí
slých území svět.a. seznam miliónových měst, přehled
dvou let, které uplynuly od vydavatelského
záměru
starých i současně používanýeh jednotek měření aj.
do ukončení tisku. nehledě k tomu, že za daných ekonoHejstřík svědčí o značné podrobnosti Velkého atlasu
mických podmínek by při nutnosti komplexního kartosvěta. neboť obsahuje na 125 stranách téměř 80000
grafického zpracování
bylo jeho vydání pro podnik
ge?grafických jmen. Po úvodu, který vysvětluje použití
ekonomicky
naprosto nevýhodné.
rejstříku, nalezne uživatel stručný přehled cizojazyčné
Atlas formátu
243 X 338 mm vychází v nákladu
vý~lovnosti pro :31 jazyků, slovníček eizojazyčných
40 000 výtisků, bude v prodeji ve všech prodejnách
pOJmů, vyskytujících
se v geografických
jménech,
Kniha n. p., jeho prodejní cena je 165 Kčs. Velký atlas
sezna,m zkratek použit~'ch v mapách i rejstříku a seznam
světa má celkem 137 mapových stran a jedno nebo
dvoustrannými
mapami. Zi'í "tran textu 1l,~p()řÁ.daného některých geografických jmen, která byla v posledních
letech změněna.
do tnhnh'k II 12i' "tr>ln I't'.i:-'thku.
Geografické názvosloví použité v atlasu představuje
v)'raznou zmolW nprnti dosud vydávaným
mapovým
publikacím
vyehází ze, sdwálených
zásad OSN pro
"tandardizaci
gcografický'ch jmen. Uživat!'1 atlasu se
tak poprvé setká snovou
pú>emnnll podohou ueogra ..
tiekých jmen. Pro vot.šinu ohj8ktú, kromě om;zeného
množství vžitých českých jnwn států. významných
fyzickogeogeafických
celků a podmořských
útvarů,
je použito geogt"afickýeh jmen v originálním
znění
pI-íslušného jazyka. Pro země, které používají nelalinková písma. jr' užito přepisu geografiekýeh jmen
v těchto. zemích nu vržený'ch nebo vyhlášený·ch. Geo·
grafická jména prn Iyto země mají proto jinou podobu.
!lež jsme byli zvyklí dosud při fonetickém přepisu českou ab~cedou.}de např. (}geografická jména pro lJ7:errtí
~SSR. Recka, Cíny. Japun,;ka. Korejc. Moogolska a řad \
dalších.
.
Vydáním velkého atlasu světa se Geodetický a karto,
grafický podnik f'!\8ží o vyplnění mezery na kni:ř.nín,
tl'hu v nabídce aHasů světa pro veřejnost, atlas tohoto
I'<lzsahu vycházi v historii československé kartografi(J
poprvé. Pro své uživatele by měl sloužit jako odhorný geografický rádce a měl by nalézt své pevné
místo v každé domácí i odborné knihovně.

Geodetický
JJapo'vá část atlasu obsahuje celkem 69 map, řazených
v osvědčeném geografickém pořadí: klad listů, podrobné
vysvětlivky k mapové části, astronomická část, přehled
kartografických zobrazení. přehledná fyzická a politická
mapa světa a jednotlivých kontinentů, za mapami každého kontinentu jsou zaí'azeny podrobné obecně zeměpisné mapy jednotlivých států nebo skupin států, které
jsou v případě potřeby doplněny výřezy ve větším
měřítku pro geograficky významné a rozsahem malé
oblasti. Do atlasu jsou zařazeny i mapy oceánů, závěr
mapové části tvoří 4 přehledné tematické mapy světa.
Měřítka map se pohybují od 1 : 190 mil. do 1 : 1 mil.,
pro některé mapové výřezy jsou použit,a i měřít,ka větší.
Největší
pozornost
je věnována
Evropě,
která je
i s asijskou částí SSSR zastoupena
23 mapami, Asii
je věnováno 10 map, Africe 6, Americe 17, Austrálii
a Oceánii 4 mapy. Mapy jsou zpracovány s potřebnou
podrobností
při zachování názornosti.
Obsahují podrobnou vodní síť, reliéf znázorněný barevnými výškovými a hloubkovými stupni, síť železniční a silniční
dopravy, sídla jsou podle velikosti členěna do osmi, na
mapách Československa do deseti kategorií. Kromě

RN Dr. A'Ug'Ustin Fišer,
Ing. Zdenka Ronlová,
a kartografický podn ik l' Praze. n.p.

Pro příští GaKO připravujeme:
DELONG, B.: K 70. výročí vydání Leninova dekretu
o geodézil
SOTTI, J. - WEISS, G.: Vektorové určovanie bodov
v priestore
STABLEWSKI, A.: Měření základního výikového bodového pole důlní pánve a předběžné hodnocení
jeho kvality
FLEGR, J. - HANUS, M.: Tiskárna UT100 a kazeto.
pásková paměť 8 tiskárnou SP 210 T
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Tituly

pro vefej

nost

(distribuci zajišťuje Knižní velkoobchod,
především prostřednictvím n. p. Kniha)
Mapy

pro

n. p., Praha

turistiku

SLAPSKÁ PŘEHRADA - turistická mapa ze souboru
č. 25 v měřítku 1 : 50000, 2. vydání v r. 1988, náklad
15000 výt,jsků (celkem 55000 výtisků od 1. vydání),
rozměr 73,5 X 21 ('ID, po složení 10,5 X 21 cm, cena
3,50 Kčs.
Rozsah: okolí vodních nádrží Štěchovice, Slapy a Kamýk
a sídla Slapy, Štěchovice, Netvořice, Nalžovice, Kamýk
nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou, Solenice, Křepenice, Obory a Dublovice. Textová strana: stručný
text o Slapské přehradě, 80 charakteristik s turistickovlastivědným
obsahem a seznam turistických
map
3. edice.
MÁCHOVO JEZERO ~- turistická mapa ze souboru
č. 6 v měřítku 1 : 50 000, 3. vydání v r. 1988, náklad
25000 výtisků (celkem 90000 od 1. vydání), rozměr
42 X 21 cm, po složení 10,5 X 21 cm, cena 2,--- Kčs.
Rozsah: okolí Máchova jezera a sídla Zahrádky, Provodín-Jestřebí, Doksy, Dubí a Bezděz. Textová strana:
více než 50 objektů s turisticko-vlastivědným
obsahem.

Plány měst
PRAHA - plán středu města v měřítku 1 : 15000,
9. vydání v r. 1988, náklad 106000 výtisků včetně
dotisku (celkem 886 000 výtisků od 1. vydání), rozměr
63 X 42 cm, po složení 10,5 X 21 cm, cena 5,- Kčs.
Obsah: mapa v měřítku 1 : 15000, pětijazyčné vysvětlivky mapových značek a text o národních kulturních
památkách. Standardní obsah je doplněn 30 kresbičkami nejvýznamnějj:íích architektonických
a kulturních
památek a popisnými čísly v důležitých ulicích. Textová
strana: rejstřík ulic, nábřeží a náměstí v rozsahu více
než 1200 názvů a informace o vybraných institucích
a službách v centru města.
PRAHA - plán města v měřítku 1 : 20 000, 10. vydání
1988, náklad 335000 výtisků včetně dotisku (celkem 2 365 000 výtisků od 1. vydání), rozměr 72 X
X .42 cm, po složení 10,5 X 28 cm, cena 10,.-~ Kčs.
Obsah: mapa zobrazující asi 40 % území města, pětijazyčné vysvětlivky mapových značek. Textová strana:
rejstřík ulic, nábřeží a náměstí v rozsahu více než
3 700 názvů, nejdůležitější informace o službách, obálka
a přehledná mapa Prahy s vyznačením zobrazeného
území.
VI'.

Automapy a autoatlasy
AUTOKEMPINKY
ČSSR automapa v měřítku
1 : 1 000000, 9. vydání VI'. 1988, náklad 40000 výtisků
(celkem 437 000 výtisků od 1. vydání), rozměr 72 X
X 42 cm, po složení 9 X 21 cm, cena 8,--- Kčs.
Obsah
mapová
strana:
automapa
v měřítku
1 : 1 000000, 8 barevných fotografií a vysvětlivky mapových značek. Obsah tvoří úplná síť dálnie a silnic
I. třídy, doplněná důležitými silnicemi II. a III. třídy.
vodstvo, lesy, sídla s popisem, popis dúležitých orografických celků s vrcholy, značky hraničních pře('hodú.
benzínových čerpadel, autokempú
a dálková kilometráž na silnicích 1. třídy a na dálnicích. Zadní strana:
abecední seznamy autokempů podle krajů s vyznačením
pracovní doby a poskytovaných služeb, 9 barevných
fotografií.
EVROPA, AUTO ATLAS _. 2. české vydání v r. 1988,
náklad 30 000 výtisků, rozměr knihy 14,3 X 26,5 cm,
cena 105,- Kčs.

Obsah: 29 mapových dvoustran v měřítku 1 : 1 500 000
(státy Beneluxu, NSR, NDR, Polsko, Francie, ČSSR,
Rakousko, Švýcarsko, Madarsko, Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávie, Albánie, Itálie, Řecko, evropská část
Turecka a část černomořského pobřeží SSSR), 6 mapových dvoustran
v měřítku
1: 4000000
(Norsko,
Švédsko, Finsko, Dánsko, Britské ostrovy, Pyrenejský
poloostrov včetně Baleár a evropská část SSSR),
25 průjezdních plánků měst na 21 stranách (Amsterdam, Athénai, Beograd, Bruxelles, Berlin, Bucuresti,
Budapest, Frankfurt a. M., Geneve, London, Hamburg,
Koln, Leipzig, Leningrad, Moskva, Lyon, Milano, Paris,
Miinchen, Praha, Porúří, Roma, Sofija, Warszawa,
Wien) 2 podrobné výřezy "Neapolský záliv" 1:300000
a "Riviéra" 1 : 800000, 89 stran rejstříku sídel v rozsahu asi 26 000 hesel: na přední předsádce klad listů.
Autoatlas zpracován ve spolupráci s nakladatelstvím
Kartográfiai Vállalat Budapest.

Všeobecné vzdělávací mapy
ČESKOMORAVSKÁ
VRCHOVINA
vlastivědná
mapa č. 10 ze souboru Poznáváme Československo
v měřítku 1: 200 000, 2. vydání v r. 1988, náklad
35 000 výtisků (celkem 85 000 výtisků od 1. vydání), rozměr mapy 66 X 47,5 cm, rozměr publikace 12 X 24 cm,
64 stran textu, cena 24,- - Kčs.
Rozsah: okresy Tábor, České Budějovice, Jindřichův
Hradec, Benešov, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Ždár nad Sázavou, Třebíč, Znojmo.
Obsah - mapa: polohopis doplněný značkami a popisem
kulturních, historických, architektonických
památek
a přírodních pozoruhodností.
Zadní strana: plánky
městských památkových
rezervací Tábor, Třeboň,
TeM, Slavonice, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Jihlava
a Znojmo: Textová brožura: na 22 stranách obsahuje
stručný popis více než 300 objektů a sídel v češtině
a na 42 stranách popis 62 objektů a sídel v ruštině,
němčině, angličtině a francouzštině.

Mapya

atla.sy

pro školy

ŠKOLNí ATLAS ČESKOSLOVENSKÝCH D~JIN 16. vydání v r. 1988, náklad 50000 výtisků (celkem
900000 výtisků od 1. vydání), rozměr knihy 21,5 X
X 30 cm, cena 23,50 Kčs, distribuce: Knižní velkoobchod, n. p., Praha - oddělení učebnic.
Obsah: 74 map a 30 grafů zobrazujících dějiny našich
národů od pravěkého osídlení území Česoslovenska až
do druhé světové války: obsah, vysvětlivky mapových
značek, 18 stran vysvětlujících textů k mapám, 12 stran
abecedního seznamu názvů v rozsahu asi 3500 hesel.
EVROPSKÉ ZEM~ RVHP - HOSPODÁŘSKÁ MAP A .. čtyřdílná nástěnná mapa v měřítku 1 : 2 500 000,
1. vydání v 1'.1987, náklad 2870 výtisků, rozněr 180 X
X 134 cm, cena 285,- ..· Kčs, distribuce: Komenium,
n. p., Praha.
Obsah - podklad: břehové čáry, vodstvo s popisem,
hranice států a svazových republik, geografická síť.
Tematický obsah: zemědělství a prúmysl. Barevnými
areály rozlišeny 4 druhy zemědělské púdy (orná. pi'Ida,
louky, pastviny). tundra, 2 druhy lesní půdy. poušt,ě,
bažiny, vysokohorská púda, ledovce, značkami zobrazena těžba dřeva, rybářské přístavy, 18 druhů rostlinných
kult,ur a 6 druhil chovných zvířat, hranice dlouhodobě
zmedé půdy. areálem a značkou vyznačeny oblasti
rybolovu. Prúrnysl znázorněn 11 druhy kruhových
značek, 3:{ druhy značek těžby nerostú, významne příst.avy. elektrárn:v s rozliŘením na tepelné. atomové a vodní s názvy, ropovody. plynovody s názvy a splavnost
řek. Nezájmo\'é lízemí bez tematického obsahu.
ČSSR. - CHEMICKÝ
_. nástěnná tahulf' ze
v měřítku 1 : 800000.
2850 výtisků, rozměr
distribuce: Komenium,
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1. vydání v roce 1987, náklad
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n. p., Praha.
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Ob8ah podklad: vodstvo, sídla, hranice (krajské,
republikové a státní), názvy orografických celků s nejvyššími vrcholy, geografická síť, vše jen na území ČSSR.
Tematický obsah: 4 druhy kruhových značek chemické
výroby, 3 symbolické značky nalezišť chemických surovin, trasy ropovodú a plynovodú (zemní plyn).
ČSSR - VÝROBA STAVI<mNícH HMOT A STAVEBNICTVí - nástěnná tabule ze souboru ČSSR - hos·
podářství v měřítku 1 : 800000, 1. vydání v r. 1987,
náklad 2850 výtiskú, rozněr 97 X 56 cm, cena 26,- Kčs,
distribuce: Komenium, n. p., Praha.
Ob8ahpodklad: stejný jako u předcházející mapy.
Tematický obsah: 4 kruhové značky pro stavební výrobu, 5 druhú značek pro naleziště surovin na výrobu
stavebních hmot, 2 velikosti značek podle významu;
doplňková
mapa ..Stavebnictví
a stavební
školy"
1 : 2000000.

Zemřel Prof. Konstantin Aleksejevič
Salitčev

Dne 25. srpna 1988 zemřel v Moskvě jeden
z nejvýznamnějších svě·
tových
kartografú
20.
Htoletí - profesor Konstantin Aleksejevič Sališčev.
Profesor K. A. Sališčev
se narodil 20, listopadu
1905 v Tule. Vystudoval
l\foskevský zeměměřický
institut. Svoji vědeckou
dráhu zahájil studiem
Kolymsko-Indigirské oblasti pod vedením profesora Obručeva.
Počátkem 30. let byl vedoucím
kartograficko-geodd ické části VŠ"S\-Hzoniho
arktického institutu, kde
v letech 1932-- HJ36 řídil kartografické práce spojené
s výzkumem Arktidy a účastnil se Čukotských let,ních
expedic.
V r. 1936 přešel na Vědecko-vydavatelský
iRstitut.
Zde se stal vedoucím kartografického oddělení, členem
redakční rady Velkého atlasu světa (Bolšoj atlas mira)
pro nějž i autorsky zpracoval řadu map. Atlasové tvorbě
pak zasvětil celý svůj život i vědeckou dráhu. Pracoval
v řídících funkcích na Mořském atlasu (Morskoj atlas)
v letech 1950~-53, Atlasu světa (Atlas mira) v r. 1954,
Atlasu historie geografických objevú a výzkumú (Atlas
istorii geografičeskich otkrytij i issledovanij) v r. 1959,
Fyzicko-geografického atlasu světa (Fizikogeografičeskij atlas mira) v r. 1964, Atlasu oceánú (Atlas okeanov)
v letech 1974-1980 apod.
Aktivně pracoval na mezinárodním poli. V letech
1956-1972 řídil Komisi národních atlasú Mezinárodní
geografické unie (IGU). V Mezinárodní kartografické

ČSSR - ZEMĚDĚLSKO-PRŮMYSLOVÝ
KOMPLEX
-- nástěnná tabule ze souboru ČSSR - hospodářství
v měřítku 1: 800000, 1. vydání v r. 1987, náklad
2850 výtiskú, rozměr 97 X 56 cm, cena 26,Kčs,
distribuce: Komenium, n. p., Praha.
Ob8ah - podklad: stejný pro všechny tabule souboru.
Tematický obsah: území ČSSR rozděleno na 3 zemědělské oblasti, 3 druhy kruhových značek znázorňují
střediska potravinářského
průmyslu,
velikost podle
počtu pracovníků, strukturními značkami výroba průmyslových hnojiva zemědělské strojírenství; doplňková
mapa" Vysoké a sHední zemědělské školství" 1 : 2 000 000.

Ing. Jiří Kani8,
GKP v Praze, n. p.

asociaci (ICA) zast,ával v letech 1968--1972 funkci
prezidenta a v obdobích 1964-1968
a 1972--1976
funkce viceprezidenta asociacc.
Prof. Sališčev několikrát navštívil Československo
~ byl aktivním účastníkem kartografických konferencí
CSVTS (poprvé v r. 1969 v Liblicích jako prezident,
ICA). Aktivně podporoval účast socialistických zemí
jak v práci IGU, tak zejména v ICA. V r. 1976 byl jedním z hlavních organizátorú Mezinárodní kartografické
konference a IV. Valného shromáždění ICA, které se
konalo v Moskvě.
Prof. K. A. Sališčev vedl více než 30 let laboratoř
komplexního mapování a atlasú Moskevské státní uni·
,::erzity, která se stala světovým vědeckým centrem.
Radu svých vědeckých prací věnoval komplexnímu
tematickému mapování a vysoce se zasloužil o vznik
a vývoj jeho nových směrů až po systémové mapování.
Byl autorem řady vysokoškolských učebnic pro geografy
a kartografy (např. Kartovedenije - 1976, Projektirovanie i sostavljenije kart - 1978 apod.).
Do posledních let svého života se prof. K. A. Sališčev
věnoval rozvoji nových směrů moderní kartografie.
Zejména jeho práce "Idee a teoretické problémy kartografi.e 80. let" vzbudila velký mezinárodní ohlas a významně přispěla k rozvoji kartografie jako vědy.
Činnost prof. K. A. Sališčeva byla nejednou oceněna
v SSSR i v zahraničí. Byl čestným členem mnoha vědeckých společností Evropy i Ameriky, čestným doktorem University A. Humboldta v Berlíně (1967) a Varšavské university (1979). V r. 1980 mu byla udělena
jako prvnímu kartografovi mcdaile K. Manerfelda za
zásluhy při rozvoji mezinárodní spolupráce kartografů.
Mnozí z nás měli možnost osobně se setkat několikrát
s prof. K. A. Sališčevem v Praze, v Bratislavě i na řadě
mezinárodních konferencí. Velmi rád jezdil do Československa a vysoce oceňoval práci československých
kartografů i jejich přínos k rozvoji světové kartografie.
Byl pro nás učitelem i vzorem nejen jako vědec, ale
zejména jako člověk, který trvale usiloval o rozvo j
mírové spolupráce a přátelství mezi národy.
Úmrtím prof. K. A. Sališčeva ztrácí světová kartografie výraznou osobnost teoretika, pedagoga i praktika
a čs. kartografie velkého přítele, který aktivně pomáhal
při jejím rozvoji a pozorně bodnotil vše co u nás v této
oblasti vznikalo. Odkaz prof. K. A. Sališčeva zůstane
věčně živý v jeho dílech
atlasech, teoretických pojednáních i učebnicích.
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faščenko,

V. R.: Urychlovat přestavbu konkrétnimi činy, s.

1-5.
V. M.: Rozvijet hnutí za výrobu produkce prvni
jakosti a s osobním razftkem, s. 5-7.
lllarionová,
R. f.: O zdokonalováni práce kontroly. Komplexni systém řfzení jakosti produkce, s. 7-9.
Přidat v práci, s. 9-10.
IZ'otov, A. A.: Pohled na budoucnost geodetické astronomie, s. 11-17.
Choman'ko,
A. A. lodis, fa. fa.: Vyrovnáni směrové
triangulace, s. 17-19.
L'vov, V. C.: Určení hodnoty jedné otočky kontaktního
mikrometru z páru hvězd Cingera, s. 20-22.
Cerasimov, A. P. - MasZennikov, A. S.: K původu článku
"Uspořádáni požadavků na geodetické sítě", s. 22-24.
Trevogo, Z. S. - Sev(5uk, P. M.: Klasifikace a budováni
polohových geodetických síti, s. 24-25.
Chrenov, L. S. - Kos'kov, B. Z.: O klasifikaci geodetic··
kých sftf, s. 26-27.
KarZcon, A. A. - lzvekov,
1. V.: Pozorováni sedá<ni gravitační přehrady velké délky, s. 27-28.
farmoZenko,
A. 5.: Zpracováni měřených dat při určování horizontální polohy jeřábových drah, s. 29-30.
!Z'in, V. B.: Charakteristiky a koncepce současných topografických leteckých fotografických komor, s. 30
Burov,

až 33.
fu. C.: Přesnost určení chyb měřeni při relativni orientaci snímků, s. 33-34.
orZov, fu. K. - KrugZikov, C. A.: Získáni barevných syntetizovaných fotoschémat přistrojem PC-4, s. 35-37.
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