


[338.2:330.41,,1981/1985"]: [528:061.l4[ 437.1/.2) 1
HOULE, M. - VLASAK, O. - KOcAB, M.

Komplexni pojeti řízeni rozvoje vědy a techniky v l'e-
sortu ČUGK na obdobi 7. pětiletky

Geodetícký a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 10,
s. 249-255, 1 obr., Ut. 12
Charakteristika věcné náplně plánu rozvoje vědy a
techniky resortu GÚGK na 7. pětlletku. Komplexní po-
jetí plánu, založené na integraci etapy vědeckový-
zkumných a vývojových prací včetně ověření jejich
výsledků, etapy státní standardizace a etapy komplex-
ní s-ocialistické racionalizace. Koor jinace plánu s or-
ganizaeoemi v tSSH a jeho návaznost na spolupráci
s geodetickými službami sociaUstických států.

[528.48:621.375.826] :624.19 (437.10)
PATA, F.
Využiti laserů při raženi tunelů metra v Praze
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 10,
s. 256-268, 14 obr., 7 tab., lit. 5
Popis metod a zkušenosti s použitím laserů ke geode-
tickému řízení razicích mechanismů při výstavbě tra-
ťových, staničních a eskalátorových tunelů metra. JSou
používány československé lasery TKG 205, TKG 206 a
laser Spectra Physlcs 611. Metoda má význačný eko-
nomický a kvalitativní přínos.

778.14:347.235.11 (437) ,,1964"
STEKLÝ, F.

Využiti mlkrofilmové techniky v evidenci nemovitosti

Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 10,
s. 268-271, 3 obr., 1 tab., lit. 3
Zkušenosti Geodézie, n. p., Pardubice s využíváním
mikrofilmové techniky v oblasti map velkých měřítek
na středisku geodézie.

[338.2: 330.41,,1981/1985"]: [528.061.14 (437.1/.2 J ]
POYJIE, M. - BJIACAK, O. -KOl.l,AE, M.

KOMnJIeKCHOenOHHMaHHeynpallJIeHHJI paaBHTHeM HaYKH
H TeXHHKHB BeJlOMCTBeqYrK B 7-OH nJlTHJIeTKe
reOJleaHqeCKHll H KapTorpaepH'IecKHll o6aop, 27, 1981,
No 10, crp. 249-255, 1 pHC, JIHT. 12
XapaKTepHcTHKa JleJIOBO"Oco,n:eplKaHHJIrrJIaHa paaBHTHJI
HaYKH H TeXHHKHBe,n:OMCTBaqyrK B 7-0ll rrJlTHJIeTKe.
KOMrrJIeKcHoe TIOHHMaHHe TIJIaHa, oCHoBaHHoe Ha HH-
Terpal:(lUr :'>TarraHayqHo-HCCJIeJlOBaTeJIbCKHXH orrbITHblX
pa60T BKJIyqaJI y,n:ocTOBepeHHeHX peaYJIbTaTOB, 3Tarra
rocypaJlCTBeHHOll CTaH,n:ap,n:HaaIJ;HHH 3Tarra KOMrrJIeKC-
HOll COIJ;HaJIHCTHqeCKOllpaIJ;HOHaJIHaaIJ;HH.Koop,n:HHaIJ;HJI
rrJIaHa C opraHHaaIJ;HJIMH B qCCp HMeJI B BH,n:y CO-
Tpy,n:HHqeCTBOC reo,n:eaHqeCKHMHcJIYlK6aMHCOIJ;HaJIHCTH-
qeCKHXCTpaa.

[528.48:621.375.826] :624.19 (437.10)
I1ATA, <P.
HCnOJIhaOBaHHeJIaaepa npH npOKJIaJlKe TOHHeJIeHMeTpO
B I1pare
rOO,n:eaHqeCKHllH KapTorpaepHqeCKHll o6aop, 27, 1981,
No 10, CTp. 256-268, 14 pHC., 7 Ta6., JIHT. 5

OmrcaHHe MeTOJlOBH orrblTOB B HCrrOJIb30BaHHHJIaaepa
rrpH reo,n:eaHqeCKOMPYKOBo,n:CTBenpOKJIaJlhlBaIOlIJ;HXMe-
xaHHaMOB rrpH cTpollKe rreperOHHblX, CTaHIJ;HOHHbIXH
3CKaJIaTOpOBblXTOHHeJIell MeTpo. HCrrOJIbaOBaHblqexo-
CJIOBaIJ;KHeJIaaepbl TKr 205, TKr 206 H JIa3ep CI1EKT-
PA <PH3HKC 611. MeToJl 060aHaqaeTCJI 3HaqHTeJIbHblM
3KOHOMHqeCKHMH KaqeCTBeHHblM3epepeKToM.

778.14: 347.235. 11 (437) ,,1964"

CTEKJIbI, <P.

I1pHMeHeHHe TeXHHKH MHKpoepHJIhMaB yqeTe HeJlBH-
lKHMocTeH
reo,n:eaHqeCKHll H KapTorpaepHqecKHll 0630P, 27, 1981,
No 10, CTp. 268-271, 3 pHC., 1 Ta6., JIHT. 3
OrrblT rrOJIyqeHHblllB HaIJ;.Hp. reoJleaHJI I1ap,n:y6HIJ;errpH
rrpHMeHeHHH TeXHHKH MHKpoepHJIMaB cepepe KpyrrHo-
MaclllTa6Hblx KapT B IJ;eHTpe reo,n:eaHH.

[338.2:330.41,,1981/1985"]: [528:061.l4[ 437.1/.2)]
ROULE, M. - VLASAK, O. - KOCÁB, M.

Komplexe Auffassung der Leltung der wissenschaU:
lich-technlschen Entwicklung im Ressort des Tsche·
chischen Amtes fiir Geodasle und Kartographle lm
Zeltabschnltt des siebenten Fiinfjahrplanes

Geod,etický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 10,
Selte 249-255, 1 Abb., Lit. 12
Dle Charakteristik des Sachgehalts des Planes van
wissenschaftllch-technischen Entwicklung im Ressort
1es TSClhechischen Amtes fiir Geodasie und Karto-
graphie fiir den 7. FiinIj;ahrplan. Die komplexe Plan-
auffassung, die auf der lntegration der Etappe der
wissenschaftlichen Forschungs_ und Entwicklungsar-
beiten einschHesslich der OberpriiIung ihrer Ergeb·
nisse, d·er Etappe der Staatsstandardisierung und der
Etappe der komplexen sozialistischen Ra tionalisierung
gegriindet wird. Die Koordinatlcn 1es Planes mit der
Organisationen in der ČSSR und seine Blndung auf
die Mitarbeit der geodatischen Dienste der sozialisti·
schen Lander.

[528.48:621.375.826] :624.19 (437.10)
PATA, F.
Ausniitznng des Lasers beim Metrotnnnelvortrieb ln
Prag
Geodetlcký a kartografický obzo<r, 27, 1981, Nr. 10,
Sedte Z56-268, 14 Abb., 7 Tab., Lit. 5
Die Beschreibung der VerJahren und der Erfahrungen
mit der Ausniitzung des Lasers zur geodatischen Len-
kung der Vortriebmechanismen beim Bau der Strecken-,
Statlon- und Eskalatorentunnel der Metro. Die tsche-
choslovakischen Lasergerate TKG 205, TKG 206 und das
Lasergerat Spectra Physics 611 werden angewendet.
Diese Verfahren hat einen bedeutungsvollen okono-
mischen und qualitatlven Beitrag.



778.14:347.235.11(437) ,,1964"
STEKLÝ, F.

Ausnutzung der Mikrolilmtechnik in der Liegenschafts-
evidenz
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 10,
Se1te 268-271, 3 Abb., 1 Tab., Lit. 3
Die Erfahrungen eines ge01iitischen Bezirkszentrums
des VEB Geodiisle Pardublce mlt der Ausnutzung der
Mlkrofllmtechnlk auf dem Geblet grossmasstiiblger
Karten.

[338.2:330.41,,1981/1985"]: [528:061.14[437.1/.2J J
ROULE, M.. - VLASÁK, O. - KOCÁIl, M.

Complex Approach to the Control 01 Development 01
Science and Technlque in the Branch of CÚGK for the
Period of the 7th Five-Year Plan

Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 10,
pp. 249-255, 1 flg., 12 ret.
Characteristlcs of the contents of the plan of scien-
tific and tec hni cal development ln the branch of ČÚGK
for the 7th five-year plan. Complex approach to the
plan, based on Integratlon of scientlfic research and
development, included the verlfication 01 thelr re-
sults, the periods of state standardization and com-
plex socialist rationallzation. Co'Ordination of the plan
wlth organizations in the ČSSR and Its Iinks to the
c'Ooperation wlth geodetic services of soclalist coun-
tries.

[528.48:621.375.826j :624.19[43'1.10)
PATA, F.
Use 01 Lasers in Drivlng the Underground Way Tun-
nels in Prague
Geodetický a kartografický ob~or, 27, 1981, No. 10,
pp. 256-268, 14 flg., 7 tab., 5 reL
Description of methods and experience wlth uslng the
lasers for geodetic setting the driving mechanisms in
buildlng line, slatlon, and escalator tunnels of the
underground way. Czechoslovak TKG 205, TKG 206, and
Spectra Physlcs 611 lasers are used. The method Is of
a notable economic and qualltative contrlbutlon.

778.14:347.235.11[437] ,,1964"
STEKLÝ, F.

Use of the Microfilm Technique in the Real Estate
Registration

Geo{1etický a kartografic.ký obzor, 27, 1981, No. 10,
pp. 268-271, 3 flg., 1 tab., 3 reL
Experlence of Geodézie Pardubice, the national enter-
prise, wlth the use of microíilm technlque for large-
-scale map s ln the centre for geodesy.

[338.2:330.41,,1981/1985"]: [528:061.14[437.1/.2J]

ROULE, M. - VLASÁK, O. - KOCÁB, M.

Conception complexe de la gestion de I'essor sclenU-
fique et technique dans le ressort de I'adminlstration
du Bureau Tcheque de Géodésie et cartographle pour
la période du 7e plan quinquennal

Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No 10,
pages 249-255, 1 lIlustratl.on, 12 blbllographles

Caractérlstique objective du plan d'essor sC1ientlflque
et technlque dans le ressort de l'admlnlstratlon du
Bureau Tcheque de Géodésie et Cartographle pour le
7e plan quinquennal. Conceptlon du plan basée sUr
Intégratlon de l'étape relatlve aux travaux sclentifl-
ques de recherches et ďévolution y comprls vérlfica-
ti on des résultats obtenus, de l'étape de standar:il-
sation et étape de ratlonallsation socialiste complexe.
Coordination du plan avec organisation tchécoslova-
ques compétentes et relations basées sur la coopéra-
tlon avec les services géodésiques des pays soclallstes.

[528.48:621,375.826J:624.19(437.10)

PATA, F.

Utilisation du systeme laser pour creusement de tun-
nels du métro li Prague

Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 10,
pag,es 256-268, 14 llIustratlons, 7 planches, 5 blbllo-
graphles

Description des méthodes et expériences acqulses par
l'utiJisation du systeme laser pour guidúge géodésique
des mécanismes de frayage durant la construction des
tunnels pour escalateurs, pour les stalions ct les voies
du métro. On utilise les systemes laser TKG 205, TKG
206 et Spectra Physics 611. La méthode contribue a un
apport économique et qualitatlf important.

778.11,:347.235.11[437J,,1964"

STEKLÝ, F.

Utilisation de la technique du microfilm dans I'eure-
gistrement des bien-fonds

Geodetický a kartografic1ký obzor, 27, 1981, No 10,
pages 268-271, 3 IIIus tra tloil1S, 1 planche, 3 blbllo-
graphieG

Expériences acqulses par l'entreprlse nationale Geo-
dézle a Pardubice par usage de la technique du micro-
film employée :ians le domalne des cartes a grandes
échelles réallsées dans le Centre de géodésle.
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Komplexní pojetí řízení rozvoje vědy
a techniky v resortu ČúGK
na období 7. pětiletky

Dosáh<noutplného uplatnění závěrů XVI. s1ezdu KSČ
na úSleku Zldokonalené soustavy řízení a plánování
národního hospodářství 'předpokládá mobilizo~at
všechny existující zdroje hospodářského rozvoje,
prohlubovat mezinárodní socialistickou ekonomic-
Ikon integraci, řešit nové problémy, kt1eré vyplývají
ze ZiIIlĚlnve světové ekonomice, a z'ejména dale,ko
výrazněji uplatňovat výslediky vědy ,a techniky jako
rozhodujícího faktoru růstu produktivltypráce. Pro-
to také v resortu ČÚGK je jedním z hlavnich cílů
při realizaci závěrů XVI. sjezdu KSČ dosáhnout
kvalitativně vyšší lÍrovně výsledkt"l rozvoj1e vědy a
technVky [RVT). Úkollem je prostřednictvím RVT
podstatně zvýšit technickoekonomickou úroveň a
dynamic1ký rozvoj geodetických a kartografických
pr,ací, dosfl'hnout výrazného růstu oellkové ekonlO-
mic'ké efektivnosti a zlepšení kvalitativní,ch u1kaza-
telů rozvoje resortu i odvětví. K dosažení těchto
cílí\. musí RVT při,spět bez nárnků na podstatné
přírůstky pracovních sil, na zvyšování dovozu, pa-
livoenergetic1kých zd~ojů a zá'kladních materiálů
především:
- Ikrytím růstu společenské výroby růstem spo-

lečenské produktivity 'Práce v rozsahu 100 %,
vyšším zhodnocením lexistujících zdrojů paliv,
energie a zákl1adních materiálfl, přitom snížit
energetickou náročnost 06 %,
zaváděním nových technologických apracov-
nich p.ostupů v p~ovozní praxi, zejména uplatňo-
váním mechani:zJovaných a aut,omatizlOlV,aných
postupů a pokrokových metod organizaoe a ří-
zení,
výrazným zlepšením vnějších ,e1kooomiclkých
vztahů, plným využitím exlstujíckh pracovních
prostředlkú, racionálním využitím pracovních sil,
snížením dovozu a Z'Jyšovánim exportní výkon-
nosti,
:livýšením kvality a už!t1k!ovýchvlastností výsled-
ků gHodetických a kart,ografic1kých 'prací pro
lepší a rycihl'ejší uspokojování strulkturálních a
kvalitativních potřeb národního hospodářství.

Plánovanou vysokou techniclkou a eko'l1JOmickou
efeiktivnost řešení úkolů RVT bude nutné dosáh-
nout komplexním zabezpečením a zvládnutím cylklu:
výzkum-ověření a osvojení-využití (rHalizaoe),
především výraznějším a rychl1ejším uplatněním
a vY'Ižitím dosažených výsJed1ků RVT v provozní
praxi a prokázá11im této efelktiv'llosti v rozsahu
plánovaných hodnotových ukazat,elů hospodářs'kých
plání\. organizací resortu [1]. Úspěšné a kvalitní
plnění všech těchto úkolů vyžaduj1e především cí-

Ing. Miroslav Roule, CSc.,
Ing. Otto Vlasák,
Ing. Milan Kocáb,

Český úřad geodetický a kartografický

l,evědomou akoordinovanou řídicí a organizátor-
skou práci. A právě na náročnost problieiIIlatiky
komplmmfho řízení RVI chce tento příspěvek po-
ukázat.

Zák1adnim nástrojem řízení je ikomplexní plán za-
bez-pečení RVT. Ve smyslu Souboru opatření je
i na tomto úseku prolni'kavou rnol1ací přechod na
systém pětHetého plánování jako základu pláno-
vací činnosti. Předpo'kladem ;k takovému stylu plá-
nování je p1"osaz!enímetod cílového programování,
ikberé jedině umožní soustředit síly a prostředky
na splnění nejdůležitějších národohospodářských
cílů. Cílové programy v oblasti RVTvycházejí z pro-
gnóz a dlouhodobých koncepci odvěwí, ze stavu
jejich realizace, z dílčích studií a analýz rozvoje
odv1ětví,a to s ohledem na předpokládaný rozvoj
materiálně technické základny, z očekávlaného vý-
vOj,e požadavků různých odvětví národního hospo-
dářství apod. Potenciálním zdI\ojem vědeokot!f:!ch-
nic!kých poznatJků, podstatně ovlivňujících zamě-
ření cílových programů, je rovněž mezinárodní vě-
deckotechnická spolupráce. Přitom jedním z hlav-
ních kritérií zařazování jednotlivých úkolů je reali-
zovatelnost výsledků výzk!umu v provozní praxi.
Z hlediska těchto asp1eiktůbylo v koordinaci s re-

sorty Slovenslkého úřadu geodézie a kartografie
,a federálního ministerstva ná~odní obrany ve spo-
lupráci s vysokými školami a v souladu s progra-
my mnohostranné vědeckotechnické spolupráce
geodetických služeb socialistických států formulo-
váno šest základních cílových programů RVT na
následující období s cílem zabezpečit další tech-
niclkoe1konomic,ký ~ozvoj gl8lodéziie a kartografie.
Z nich pak bylystauoveny základní úkoly věcné
náplně návrhu 7. pětil(ltéiho plánu RVT resortu
[2], [3]:
I. Organizace a řízení geodetickýcih a kartogra-

f1c1kých prací. Cílem je zabezpečit vědeclky fundo-
vaný systém organizHc:e a řízJelnív re'sortu, zejmé-
na villitl1opodn~kového řízlení se všemi příslušnými
vazbami a 'výstupy včetně systému Ikontrolního.
II. Obnova map velkýr;h měřítek a racionalizace

evidence nemovitostí. Hlavním úkolem je vybudo-
vat automatizovaně v'edenou evidenci nemovitostí
vyhovující podmínkRm socialistických výrobních
vztahl~l s postupnou reaiizací číselně pojatého mě-
řickéiho operátu v integraci s ostatními informač-
ními systémy se zvláštním zaměř;ením na využí-
vání a ochranu zemědělSkého a lesníiho půdního
fondll " extravilánech a na proces řízení složi-
tého organismu měst a sídelních aglomerací.
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III. Kartografická díla pro národní hospodářství,
obranu, výchovu a vzd-ělávání. Úlkolem je sIedo-
vat a odhalovat zejména racionalizační a inovační
prvlky naší Ikartografické a polygrafické produkce.

IV. Temetické základy a apli'kace určování pro-
storové polohy geodetic'kých bodů. Úk,olem je stu-
dovat další možnosti zkvalitňování geodetické sítě
prostř1ednictvím postUP1:l dynamické geodézi,e při
prosazování maximální GfektivDiosti prací PI\OVOZ-
ní praxe.
V. Inženýrskogeodetické a fotogrammetrické prá-

ce pro rů~ná odvětví národníh-o hospodářství. Úkol
sleduje nejúčinnější ,a přitom nejhospodárnější oes-
ty k plnění požadavků na tyto práce a hledá nové
účinnější aplikace.
VI. Dálkový průzkum Země pro potřeby národ-

ního hospodářství. Cae.., j1e odhalit možnosti vy-
užití aerokosmic1kého průzikumu pro potřeby nej-
různějších oborů hospodář,~ké činnosti.

Roční prováděcí plány RVT se soustřeďují na zá-
kladní úkoly věcné náplně 7. p-ětiletky s tím, že
zahrnují přiedevším ty úlkoly, které jsou v dané
době nejnaléhavější, 'které technickoekonomickými
parametry zaručují bezprostřední realizaci v praxi
a které svými výsledky př'edstavují okamžité zl,ep-
sení hospodářgkých výsledků organizací. Zařazová-
ny jsou rovněž úlmly, Ikteré vytvářejí j:odmínky;pro
všestrann}"' budoucí rozvoj resortu, objelktivizují
koncepce a prognózy, zkvalitňují budování mate-
riálně t'echniclké základny resortu, zejména hle-
dilním vlastních zdrojI! a vytvářením předp10lkIadů
pro plné a efektivní využItí investic. Takovým Ikom-
plexním způsobem se orientují úkoly plánů RVT
na dosažení maximálně možných výsledků při mi-
nimálních nákladech, na realizaci intenzifikačnÍho
roz\'0i'e při menších nárockh na pracovní i pří-
rodní zdroje. Komplexně také tím, ž-e zahrnují ce-
lý cyklus od výzkumu po realizaci prostř,ednictvím
jak ú'kolů výzkumu a vývoje včetně ověření jejich
výsledkll, ta1k i úkolů státní standardizace až po
programy Ikompl1exní socialistické racionalizé"€
[1], [4J.

Vlac;tní prooes řízení RVT prostřednictvím Ikom-
plex,ně pojatých plám! RVT je shodně orientován
na tři základní sféry [1]:

a) řízení vědeC'lmvýzkumných a vývojových prací
včetně ověření v}'"sled'ků výzkumu v provozní
praxi,

b) řízení státní standardizace zahrnující úkoly nor-
malizace a metrologie,

c) řízení komplexní socialistic:ké racionalizace ja-
ko nástroj,e realizace výsl,edků výzkumu a ku-
muléwe vše,ch ost,atních zdrojů růstu produkti-
vity -práce II hospodář's!kých organizací resortu.

Obj1ekt1emřízení v části a) je oentrálně řízená
vědeckovýzlkumná základna (VVZ) resortu
VÚGTK Zdiby a na ús,pku dállkového prů~kumu
Země Geodetický ústav, n. p., Praha. V části b) t,o
jsou pracoviště pověřená plněním příslušných
úkolů v spolupráci s Úřadem pro normalizaci a
měření a odvlětvové měrO'vé středisko - v sou-
časné praxi ~ovněž VVZ resortu. V Ďásti c) pak

jednotlivp. hospodářské organizaoe resortu a v nich
oddělení (eolmického rozvoj-e Charakteristický prů-
běh zadávání, sestavování, plnění, kontroly a hod-
nocení plnění komplexníoh plánů RVT vyplývá
7, připojeného grafu [0')1'. 1J.

3. Vědeckovýzkumné a vývojové úkoly včetně ově-
ření - úkoly technického rozvoje

Úkoly prováděcích 1P1ilnÍlRVT na úseku vědec!ko-
výzkumných ,a vývojových prací včetně ovHení je-
jich výstupú stanovují ipříslu<,;né směrnice ČÚGK.
Kromě údajů zabezpečovlací části plánů, rozepiso-
vané vyššími a prfiřeZID'výmistátními 'Orgány, obsa-
hují hlavní orientaci věcného obsahu plánů. Orien-
tace vychází ze zá'kladnícih úkolů vě,cné náplně
pětiletky a je podl1e již uvedených zásad 'kon1kreti-
z,ovál1a především úkoly, které vyplývají

ze zdvěrů vědeckoteohnické spolupráce geode-
tic'kých služeb 90cialistic'kých států [GSSS),
z meziresortní koordinace na úseku RVT,
z :konkrétních návrhů resortních orgánů a orga-
nizací.

Poslední období znamenalo prohloubetní přede-
vším mnohostranné mezillliárodní vědeokoteohniclké
spolupráce GSSS na úseku RVT [flJ. Stimuluj:e ze-
jména hlavní směry a trendy vývoje oboru a zá-
kladní orientaci RVT. V období 7. pětiletky vša'k
musí dojít k prohloubení i dvoustranné vědeckotech-
nické spolupráce na úrovni příslušných VVZ ~emí
RVHP. Tato spolupráce sleduje vzájemné napojení
a propojení výzkumných řešení společných témat,
č1erpání využitelných výsledkLI výzkumu, prosazení
postup'né integrace materiálně technické základny,
11JOrem,postupů apod. Cílem se musí stát maxi-
mální urychlení zavádění inovflcí do geodetic:ké'ho
a kartografického vÝI'1Obníhoprocesu.

Kvalitativně vyšší nároky na výzkum a vývoj
v období 7. pětiletky vyžadují i další zdokonalení
meziresortní '~ooooinaC'e na tomto úseku. Cílem je
pI\Opojit v,ědecikovýzkumné kapacity odvětví, pl\e-
devšÍm resortů Slovens'kého úřadu geodé,zie a Ikar-
tografie, fiedterální"ho ministerstva národní obrany
a vysokých škol, na řešení nejnaléhavějších problé-
mů oboru. Realizace se uskutečňuje formou koor-
dinovaných resortních plánů RVT i zflměřením od-
běr.atelsko-dodavatelských vztahů.
R,esortní orgány a zejména orgHnizaee svými ná-

vrhy zajiSťují provázanost plánfl vědeckovýzkum-
ných a vývojových úkolfl s ostatními částmi hos-
podář<ských plánf!. Sleduií, aby realizační výstupy
výzkumu a vývoje pozití'vněorvlivňovaly techruc!kou
úroveň provozní praxe, zabezpečovaly její nejdů-
ležitější racionalizační potřeby a pož,adavlky a aby
tyto výstupy byly všestranně zajištěny. Zpřísňují
tak nároky na výběr a teclmickoekonomic1ké ihod-
nooení v,ědec'kovýz'kumných a vývojových úkolů a
způsobují, že se tyto úkoly stávají roozhodujícím
nástrojem orientace resortu i na kvalitativní strán-
ky DDzvoje. Vylučují nebo omezují ty úkoly, které
nemají dostatečné realizační zázemí, nejsou zamě-
řeny na prioritní potř1eby rozvoje resortu a neský-
1ají záruku ekolliomi'ckého přínosu. Talk se při za-
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Státni orgán;y
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epolupráce GSSS

HoepodářeJe'
organ1z ac.

Cílové progr8ll;Y
RYT

střednědobý kompl.
plán RYT
(včetně programu

KSR)

DirektiYa
pro zpracováni
návrhu plánu RV'l'

Po!e.daYk::r
provozní. praxe

Saěrnice
pro zpracováni
návrhu kollpleaniho
plánu RYT

Návrh progr&!lU

ISR

Návrh komplexního
plánu RV'l'

Celoreeortni
dlemas Je náY1'hu
komplex. plánu

RV'l'

--------,
I
I
I
I
I
I
J
I
I
I
t
I
I
I,
I
I
I
I
I,,
I
I
I
I
I
I,

SohvaloVll.Cí
řízeni

vtalednl náY1'h
JcoIllp1ex.plánu

RYT

Rozpia prová.děDiho
.Jcolllplex. plánu

RV'l'

l1vod.pro j eltt;y v11
l1vod.oponantur;y
navázáni O - J)

'lZtah~

Pohneni prováděoího
Jeolllplexního plánu

RV'l'

Prováděcí Jcolllplemi
plán RV'l'

Metodické
řízeni
Sledováni

Stacov1alca Čl1GI
(úIcol;y realizace)
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dávúní úkolů plánů RVT; při posuzování jejich ná-
vrhů a při úvodních oponen1mích j!ednáních po-
stupně daří prosarovat hlubší a Ikomplexnější pří-
stup VVZ Ik řešení problematiky resortu.
Návrhyp~ováděcích plánů RVT, zpr,acované VVZ,

jsou před schválením dále posuZJOványresortní ko-
misí p~o hospodaření s resortním fondem technic-
kého rozvoje a Vědeckou radou ČÚGK. Po schvá-
lení jsou pak pod1kladem ])110přípravu projektů ře-
šení jednotlivých úkolů. Proj,ekly vČietJněnávrhů
cenový'ch limitů umožňují zvýšit úroveň komplex-
ního poj1etí prováděcích plánů a rozborů ekono-
mické a společenské efelktivnosti předpokládaných
výsledků řlešení. Umožňují, aby mohly být včas a
v úplnosti zabezpečeny příslušné odběratJelsko-do-
davatelské vztahy, Iktleré jsou zárulmu plné účin-
nosti a reálnosti postavených plániL
Prúměrná doba řešení vý~kulllných a vývojových

úkolů je plánována na období tří let, když snahou
je, aby zahajování a uzavírání řešení jednotlivých
úkolů bylo rovnoměrně rozloženo do celého obdo-
bí 'kalendářního ralku. V průběhu plnění úkolů plá-
nu je soustavně zkvalitňována ú~oveň kontroly věc-
!né části řešení úkolú důsledným zaváděnímkon-
trolních dnú [7] a oponentnkh řízení ve smyslu
vyhlášky FMTlR č. 8/78 s požadavlk,em osobní účas-
ti pověřených pracovnÍků ČÚGK a dalšíCh pracnv-
níků s pravomocí ukládat nápr,avná opatření [4].
Na úseku hospodářské činnosti VVZ se provádějí
Ikromě periodických revizí i elkonomické kontroly
jednotlivých úkolů, které sledují ziejména správ-
[lOU fa'kturaci věcných etap řešení. Průlkaznost do-
sahované efektivnosti vlastního výzkumu i efek-
tivnosti výsledků výz:kumu v provozní praxi je po-
su:wvána podle zásad vyhlášky FMTIR č. 9/80. Při-
tom výstutJy vý~kumných a vývojových úkolů jsou
!orientovány především na stanovení návI'hů kvali-
tativních a dodacích podmí'nek nových geodetic-
Ikýc'lla kartografických vý'konů a výmbků, tj. te1c'h-
nologií, jednotných výlkonových norem a cen.
Tyto návrhy spolu s prověřením předpokládané

efektivnosti řešl8ní jsou předmětem o věř e n í vý-
sledlků výz1kumu ve vybraných hospodářs'kýoh or-
ganizacích. Ověření je orgél!nizováno na samostat-
ně hospodářsky i statisticky sledovaných provoz·
ních zalkázkách a výsledkem jsou ověřené techno-
logie, jednotné výkonové normy a ceny a reálná
představa o ekonomickém a s,polečenském příno-
su výsledků řešení. Ověření je nedílnou součástí
výz1kumných a vývojových úkiOlů, uzavírá j1ejich ře-
šení a jieho výsledky jsou předmětem závěrečného
oponentního řízení. Pvo příslušné hospodářs:ké or-
ganizace le ověření vždy u1kládáno jako závazný
úkol hospodářského plánu [4] a jeho výsledlky jsou
jedním z hlavních podkladů p1'Ostanoviska ČÚGK,
kterými se řešení výzkumných a vývojových ú:kolů
hodnotí a zař.azuje do sféry rHalizace.
Z uvedeného vyplývá, že se v období 7. pětHetky

ná~oky především na ef1cktiv!oostvýsledků v,ěd:ecko-
výzkumných a vý1vojových ú1kolů podstatně zvýší.
Úměrně tomu ,se zvýší i náročnost na činnost VVZ
resortu. Centrálně řízená VVZ bude dále organi-
začně ikádrově zdol~onalována ,pro optimální za-
bezpečení věd1eokovýzlkumllé a vývojové činnosti

v rámci pěti hlavn1ch vědec1kovýz'kumnýoh pm-
gramů RVT včetně úkolů pramenících z mnoho-
stranné i dvoustranné vědeckotechnic1ké spoluprá-
ce GSSS, !když šestý program - dálkový průzkum
Země- zabezpečí v plném rozsahu Geodetický
ústav, n. p., Praha. Tak bude zajištěna schopnost
VVZ aktivně ovlivňovat lwncepční činnost resortu,
zabezpečovat kvalitní řešení úkolů, ovlivňovat prů-
běh realizace výsledků výz'kumu, pomáhat při bu-
dování materiálně technické zá:kladny resortu při
vytváření a prosazování podmínek plného a efek-
tivního využívání investic, při orientaci vynálezcov-
ského a zlepšovatelského hnutí včetně tématických
úlmlů, nevyjímaj1e ani ovlivňování jednotného sy-
stému říu~ní jakosti geodetických a ,kartografic-
kých prací apod. Současná kádrová situace ve VVZ
není uspokojivá. Káclrová základna VVZ bude p11Oto
dobudována po strálnce odborné i politické v po-
žadované 'kvalitě i struktuře tak, aby odpovídala
úkolům, které jsou a budou na VVZ kladeny. Bude
ta'k vyloučena eventualita vybírat řešitelské úko-
ly podle možností k3drového obsazení. VVZ musí
l'Ovněž ve větší míře využívat vědeoky fundovaných
pracovníků v jednotlivých hospodářských organiza-
cích De'sortu.

Očekává se, že tak bude dále zkvaliDněna i čin-
nost odborných středisek VVZ, jejichž plány čin-
nosti Jsou rovněž součástí komplexních plánů RVT.
V činností o'borového vývojového středisika budou
dále prohlubovány zejmÁna jeho exportní možnosti
a vedl'e účinnosti malosériové výroby včetně spolu-
práce ,s GSSS též aspekty pomoci zlepšovatelům
resortu. U obol'Ového středis'ka vzdělávání pracu-
jících bude úsilí soustředěno na další zvýšení kva-
litativní úrovně jeho činností a li odvětvového in-
formačního střediska na pros,azení racionalizace
v oblasti informatiky, Ikt,erá se musí stát zá'kl'8dem
Ikvalifilkovaného řízení a rozhodování na všech úrov-
ních ~esortu.

Hlavní orientaoe plánů státní standa~dizaoe zahrnu-
j,e úkoly z oblasti normalizace a metrologie. JSou
formulovány v úzké spolupráci s Úřadem p1'Onor-
malizaci a měření. Úkolv normalizace se zaměřují
na optimalizacitechniC'koeko:nomických parametrů
výslledků geodetic1kých a kartografic'kých prací
s důrazem na zvyšování jejich užitné hodnoty, na
cílové ukazate'l'e jakosti těchto prací, na snižování
materiálové la energetieké ná1'oč'nosti pDOvoznípra-
xe a v důsledlku toho na zvyšoiVání p1'oduktivity
práce a prohloubení ,ekonomiclkýc'h a společen-
slkých pi'ínosůvyplývajících z řeŠ'ení. Současně
usilují o maximální možnou mezinárodní unifi-
'kaci norem v rámci zemí RVHP, a to především
na úseku tvorby map a i:nženýrskogeodetických
pracL
V rámci met1'ologi,e jsou vytvářeny předpoklady

pro zabezpečování požadované př.eslnosti geodetic-
kých a ikartografických prací, rozšiřování hodnoce-
ní Ikvality těchto prací a přenášení získaných vý-
sledků dopř'edvývobních etap. Pro zabezpečo'vání
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úkolii metl'ologie je rovněž snahou v maximální
možné mířJevyužívat mezi resortní spolupráce (např.
s ČVUT] a spolupráce GSSS.
Řešením úkolů normalizace mohou být pověřo-

vány různé resortní hospodářské organizace; v sou-
časné praxi je p1'ní predevším pr,acoviště VVZ re-
sortu. Úikoly metrologie zabezpečuje převážně od-
větvové měrové stredisko, které je zřízeno a po-
stupně ~e buduje rovněž v rámci VVZ resortu. Pro-
ces schvalování plánů státní stalndardizace a apli-
Ikace zdokonalené soustavy kontrol na tom1Joúseku
je v nových podmínkách Ikomplexních plánů RVT
obdobný jako u vědeckovýz1kumných a vývojových
úkolt'L

Nedílnou součástí střlednědobých i ročních kom-
plexních plánů RVT jsou úkoly komplexní eocialis-
tické racionalizace (KSR]. Zálkladním cílem KSR
je krytí růstu společensiké výroby růstem spole-
čenské pI10duktivity práce v rozsahu 100% [1], tj.
zajistit pokrytí veškerých plánovanýchpřírůstlků
realiwvaných vlastních výkonů u hospodář'skýoh
organizací resortu růstem produktivity práce. Smě-
ry a cíle racionalizačního úsilí, které formou kon-
Ikrétních akcí KSR musí v Iplném rozsahu zabezpečit
plnění jejího základního cíle, se stanovují na zá-
kladě analýz zd1\Ojů a reZlerv a jsou vyjádřeny ve
střednědobém i v ročních progl'amech KSR. Slesta-
vování programi'l KSR na všech stupních řízení je
souČ'ástí tvorby a plnění hospodářslkých plánů or-
ganizací. Sledu}e odhalování I1ezerv, zdo1konalování
řídící i výrobní činnosti a řešení klíčových otázelk
a pI10blémů rozvoje geodézie akartografie v da-
ném období. Resortní program KSR na 7. pětiletku
[3] i roční prováděcí programy KSR jsou téma-
ticky členěny na šest základních celků ve shodě
s úkoly věcné náplně 'komplexního plánu RVT. Rov-
něž vlastní rozpis direktiv pJ10vypracování návrhů
programů K:3R a jejich z.pracování a př.edkládání,
jakož i 110zpis,zpracování :a schvalování prováděcích
programú KSR je shodné se zásadami, k1Jeré platí
PflO ostatní části komplexních plánů RVT - viz
graf rB].
Pmgramy KSR zabezpečují splnění záikladníiho cí-

le především:
realizací výslerdkú výzkumu,
využitím výslledků vynálezcovs'kého a zlepšova-
telského hnutí včeTně výsledků ř,ešení 0050rt-
níoh a podnikových tematických úllmlů,
zaváděním a využíváním zá1kl.adnich prostředků,
zhodnocováním věde'c1koŤechnických a ekono-
mických informací,
rozvojem socialistic'ké inIciativy na úseku RVT,
ZJeiména prosaZiováním pmgresívních tecihnolo-
gii a metod práce.
R e a 1i z a C 18 v Ý s 1e d k ů v Ý z iku m u sledu-

je zav,edení inovací získaných ře~ením a ověřením
vědeckový2lkumných a vývojových úkolů z před-
chá~ejících l'et do provozní praxe. Realizace pro-
bíhá v rámci úkolů hospodářských plánů organiza-
cí na provozních zalkázkách podle projektů racio-
nalizačních akcí [8]. Zavedemí jednotli:vých výsled-

ků výzkumu je plánováno maximálně do tří let od
zahájení realizace r 1] a pl10bíhá s minimaliw'Va-
nými nároky na pracovní 'ka1pacity, invesfi,ční a de-
vizové prostředky. V průběhu realizace jsou sledo-
vány především sku1Ječně dosahované přínosy za-
váděných inovací podle jednotlivých výzkumných
programů a j1ednotné Iklasifikace výkonů. Jsou sle-
dovány v ukazatelích hospodářs'kých plánů, tj. ve
formě nárůstu výlmni'l, respelktive úspor pracov-
ních sil a nákladi'l.
V oblasti realizačních výstupů v 7. pětiletce se

oče-ké1vá
u výzkumného pmgramu I: především snížlení
rozsahu neproduktivní činnosti hospodářských
organizací racionalizací, zejména vnitI1opodniko-
vého říz,ení a naplnění nového jednotného re-
sortního systému techniokýc1h předpisů,
u výz'kumného pI10gramu II: inovace sběru in-
formlací pro evidenci nemovitostí a obnovu stát-
ního mapového díla v,e velkém měřítku např.
pl10stiíedmictvím Ipřímého čtení písma, registrá-
toru ISOT 9115 a zařízení SPÚ BOO, využitím le-
teckých měřických srnímků a ortofototechniky
Ik údržbě pozem1kových map, inovace progra-
mového systému MAPA a registru :e'vidence ne-
movitostí, zejména jejich přizpůsobením výpo-
četní technice řady JSEP-2a automatickému
Ikartografickému systému čs. pI1ovenienoe DlGI-
KART, dokončení softwamvé, technologické a
organizační přípravy zavedení počítačů řady
SMEP do provozní praxe, integrace I1egistru :evi-
dence nemovitostí a lokalizační datové báze
s informačními systémy ostatních oborů národ-
ního hospodářství, zakládání a aktualizace sou-
boru D apod.,
u výzkumného programu III: zejména inovace
na úseku pracovních postupů a technologií kar-
tografických a polygrafických prací vč,e1Jněre-
prografIckých rozmnožovacích postupů apod.
u výzkumného programu IV: především opti-
malizaoe měřiokýcih postupi'l a metod pro práce
v geodetickýoh, z,ejména lokálních sítích, např.
pro potřebyinv1estiční výst,avby a l1ozvoje pa-
Hvoenergeticlké zá1kladny státu, postupy ~řes-
ňování gleod1etickýeh zá'kladů, geodynamic1ké
char,akteristiky území státu převážně v oblas-
tech plánov,ané výstavby jaderných el1ektráI1en,
zdo(lmnalený typ ciflkumZJenitálu vČlet'něteC'lmo-
logií a progr.amovélho Zlabezpečení apod.,
u výzkumného programu V: :zJpraco'Váníracio-
nálních technologií speciálních aplikací inž,e-
nýrskogeodetických a fotogrammetric'kých pra-
cí především prlOvýstavbu a stI1ojíI1enstvívčetně
automatizace výškopisné složky tématických
map, výI10ba ,nových přístrojů a pomůoek pro
tento dfluh pr,ací, pI1ogramové zabezpeČierní vý-
poč1etní t1echni'ky v inženýrs1ké geodézH apod.,
u výztkumného pmgramu VI: využití materiálů
dál1k,ového průzkumu Země v evidenci nemovi-
tostí, při tvorbě a obnově map malých, popří-
padě stř,edních měřítJek a v dalšíCh aplikacích
pro národní hospodářství, ze1ména v obl-asti
ochrany životního prostředí.
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Předpokládaný podíl ~ealizovaných výslledlků vý-
zkumu na cellklOvém plánovaném zvýšení objemu
výkonů v resortu je za období 7. pětiletky minimál-
ně 85 mil. Kčs.
Vynálezcovs'ké a zlepšovatelské

hnu t í (VZH) je pI'O období 7. pětiletlky usměr-
ňováno přoedevším "Pl1ogramem plánovitého rozvo-
je tvorby a realizace vynálezů a zlepšovacích ná-
vrhů k zabezpečení úkolů RVT na léta 1981-1985"
[1D],který rozpr.acovaly a podle [11] upřesní vše-
chny hospodářské organizace l1esortu. Hlavním ú:ko-
lem p~ogramů je orientovat VZH na zvýšení podílu
technického řešení na úrovni vynálezů a zlepšova-
cích návrhů a 110zvíj,etvynálezcovsikou a zlepšo-
vatelskou činnost ta1k, aby se společ;enské přínosy
VZH zvyšovaly o 5 % ročně a počet přihlášených
zlepšovlacích návrhfl o 3 % 110čně [1]. K tomuto
úkolu zaměřují hospodářské organizace v jízké
spolupráci se společenskými organizacemi Národní
fronty iniciativu pracujících a orientují systém
hmotného i mOl1álního odměňování nejlepších zlep-
šovatelů a vynállezců. Snahou je, aby především
byly prefl8rovány zlepšovací návrhy celoresortního
významu, jejichž společenský přínos je objektiv-
ně prokazatelný už jen tím, že j:ejich řešení přejí-
mají ostatní orgarnizace resortu. Pomocí je zde i od-
větvově orientovaná informační soustava, která na
úseku VZH vytváří předpoiklady vhodného výběru
i plánovitého využití vynálezll a významných zlep-
šovacích návrhů zíslkaných od mimoresortních pr,a-
covišť, popřípadě od pracovišť GSSS. Na každý vý-
znamný zlepšov,ací návrh, j,ehož výsledky plánuje
l'ealt?iOvat organizaoe v příslušném období, zpraco-
vává pl'oje:kt racionalizační akce. Přínosy jsouplá-
novány a vykazovány v rámci podniikových progra-
mů KSR opět v ukazatelích hospodářských plánů
[8 ].

Nejvhodnější formou rozvoje VZH je tématická
soutěž [12]. Je orgarnizována na úl10vni vesortu
i jednotlivý,ch hospodářských organizací. Resortní
tématické úkoly vyhlašuje v rámci komplexních
plánů RVT každoročně ČÚGKspolečně s SÚGK,pod-
nikové tematické ú:lmly vyhlašuje v rámci podni-
kových programů KSR vedení organizací. Úkoly
jsou ori1entovány na problémy, které úzce souvi-
sejí s okamžitými požadavky provozní praxe. Je-
jich řešení je organizováno opět vle spolupráci se
společenskými organizacemi Nál10dní fvonty. Pod-
pora a pomoc na tomto úse'ku, zejména při výběru
a řešení tématic'kých úkolů, se očekává především
od orgánů, odborných skupin a poboček ČSVTS.
Vyhodnocení výsledkfl tématických soutěží je or-
ganizováno na úl10vni ČÚGK a vedení příslušných
organizací.

Zavádění ,a využívání zálkl,adních
pro s tře d k fl slleduj:e zejména soustavné snižo-
vání podílu živé Ipráce v geod!etické a Ikartografické
praxi. Tento cH je naplňován cílevědomým a účel-
ným zvyšovláním využití stávajících základních Pl1O-
středkfl a zaváděním předem :~omplexně připrave-
ných inovací ve formě účelných a efelktivních in-
vestic. V průběhu 7. pětiletky se na tomto úseku
počítá s dalším rozvojem fotogrammetrických metod,

automatizace polních a !kancelářských prací a vy-
užití zpracovatlelské techniky. Pozormost se sou-
středí především na inovace fotogrammetrického a
polygrafického přístrojového parku, elektl1Dlnic!kých
dálkoměrů ,a tachymetrů a na obnovu počítače řa-
dy JSEP a automatických Ikreslicích zařízení re-
sortu. Kvalitativně novým racionalizačním prvkem
v pl1ovozní praxi re-sortu sle stane postupné vybavo-
vání hospodářských organizací počítači řady SMEP.
Soustavné a účelné využívání stávajících vybra-

ných zákIadních prostřed:kfl Í'e ze strany hospodář-
ských organizací pravidelně sledováno a vyhodno-
cováno s cílem zabezpečit neustále se zvyšující po-
díl investic na realizaci progr:amů KSR. Rovněž kaž-
dé pořízení nové investice znamená pro hospodář-
ské organizace významnou racionalizační akci kte-
rá musí být podchycena jejím pvojektem. Zásady
těchto činností včetně plánu instalace a využívání
základních prostředků a návodu pro výpočet efe'k-
tivnosti investic jsou podchyceny v [8].
Věd 18 C :ké, tec hni c k é a e k o n o m i c k é

in for m a c 18 (VTEI) vvtvářejí předpoklady pro
systematické zavádění výsledkll domácí i zahranič-
ní vědy a techniky do programů KSR, popřípadě
okamžitě do provozní Ipraxe. Účinným a rychlým
poskytováním agregovaných informací jednotlivým
typům uživatelů je systém VTEI současně jedním
z Iklíčových záikladů kvalifikovaného řízení a roz-
hodování na všech úrovních resortu. V 7. pětHet-
CieÍ'e zabezpečován chod dokument>ogmfického sub-
systému VTEI, faktografického subsystému VTEI
a účelového subsystému VTEI pro centvální orgány.
Současně je zpracováván ideový projelkt odvětvo-
vého automatizovaného systému VTEI a Odvětvové
informační středis~o [ODlS) připravuje metodické
zásady pro činnost VTEI základních informačních
středisek (ZIS). Současným informačním výstupem
ODlS je "Literární hlídka" jako periodicky plynulé
uspolkojová:ní informačních potřeb všech druhft
uživatelfl informací a "Přehled informací" jako
specifické monotématické informační periodikum
zajišťující uls,pokojování Ipotřeb vedoucích pracov-
níkfl. Důležitým informačním tokem pro 'práci ZIS
zůstávají i nadále informace o nových přístrojích
a pomftckách, informace :o vynálezech a zlepšova-
cích návrzích, techniekýchpředpisech, ČSN, vy-
solkošikolských skriptech apod.
For m y r o z voj '18 S o c i a I i s ti c k é in i-

c i ,a t i v y na ú s 18 k u RVT j'sou inástrojem rea-
lizace věcné náplně programfl KSR účinnou a ne-
formální účastí pr,acujícfch. Důležitým předpokla-
dem pro uplatnění tohoto základního - lidSkého
- faktoru je všestranný rozvoj a zkvalitnění forem
hnutí komplmcních r.acionalizačních brigád, brigád
socialistické práce, zlepšovatelfl a vynálezců, osob-
ních a kolle;ktivních tVllrčich plánů inženýrs:kotech-
nic:kých, v;ědeckých la řídících pracovní'ků. Jejich
cílem j,e na základě studiavěd,eckotechnielkých a
e1konomických informací Ziobecňovat a rHalizovat
pokrokové zkušenosti a metody práce a zajišťovat
jejich využití v denní praxi. Zejména komplexní
racionalizační brigády mají značný význam pI'O
dosažení očekávaných e:konomických výsledků pro-
gramů KSR. Brigády !se významnou měrou podHejí
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na řešení resortních i podnikových tématických
úkolů, na zpracovávání návrhů Inových technologic-
kých postupů, pLnění podnikových racionalizačních
úlwlů, na zavádění nových vynálezů a zlepšovacích
návrhů do Iprovozní pnaxeapod.

Dosažené přílnosy Ikomplexně pojatého RVT, r.ea-
li~ovalllé pnostřednictvím programii KSR, budou
v rámci racionalizaoe administrativní nánočnosti
procesu řízení slledovány na úrovni centra automa-
tizovaně s přímým využitím úd'ljů podnikových
informačních soustav. Zákl,adním výsledkem KSR,
vyjádřeným v ukazatelích hospodářského plánu,
je Ikrytí celkového mezi ročního nári'lstu objemu
vlastních výkonů u hospodářs'kých organizací [1].
Tento výsled1ek je ověřován j1eštěúdaji statistického
výlkazu Úč 1A-12. Dosažení tohoto výsled'ku je ve
smyslu [4] vždy stanoveno pI\Ovšechny hospodář-
ské organizace resortu ja'~o závazný úkol pl'ová-
děcích hospodářskýchplánú. V pri'lběhu 6. pětilet-
ky byl tento nárůst výlkonů 89,5 mil. Kčs, v 7. pěti-
lletoe je v souladu s !koncepcí rozv0Í'e geodézie a
k,artografie celkový příri'lste!k vý'~olnů hospodář-
ských organizací resortu plánován v hodnotě 103,7
miliónu Kčs.

PI'OpI\Osazení 'výsledků RVTpl'ostĎednictvím pro-
gramů KSR má Iklíčový význam práce odd ě l e III í
tec hni c k é hor o z voj e z útvaru technické-
ho náměstk,a v jednotlivých hospodářských orga-
nizacích [9]. Výsledky pracovní náplně oddělení
[5], řízeného střednědobým a l'očními plány ve
formě pl'ogrami'l KSR, ovl'i'vňují souč,asně pracovní
výsl'ediky ostatních klíčových pracovišf organizací,
zejména odd-ěllení přípravy výroby, oddělení řízení
vÝl'Oby,oddělení materiálně teohnic1kého zásobová-
ní a dalších. Proto j1enutné podstatně zvýšit a'kti-
vitu odděl,ení technického rozvoje, a tím jeho po-
díl na kvalitním zadávání úlmlů pro výzkum, na
zavádění výsled!ků výzkumu do pl'ovozní praxe
v rámci ověření i realizace, na dalším zkvalitňo-
vání zpracování i plnění pl'ogrami'l KSR, na vyhod-
nocování výsl1edků na úse!ku RVT, a to jak z eikono-
mického hledřska, tak i z hlediska zaměř,ení na
základní výstupy ve formě technrologií, oen, nOi1em
a nepřímo i konoepcí a rozvojových progr,amů hos-
podářSkých organizací. Pro splnění vytýčených cí-
li'l bude také nutné ještě účinněji a koordi'llovaněji
PI'Opojit tyto útvary s :příslušnými vědeckovýzkum-
nými pracovnrky resortní VVZ.

Z uvedeného vyplývá, že v metodách a formách
ří~ení RVT včetně činnosti VVZ byla zavedena a
nadále se upLatňují opatření, která zvýšHa nánoč-
nost při výběru výzkumných a vývojových ú1kolfl,
při posuzování průběhu jejich řešení i při za-
jišťování vazeb na realizaci jejich výsledků. K je-
jich pLnému upl,alměnía :k dokončení vl,astní Ikva-
litativní změny na úseku RVT však zbývá vykonat
j1eště značný kus práce. Bu:d'e se jednat zejména
o plné a di'lsledné prosazování principů meziresort-
ní i mezinárodní koordinace a splolupráce, zdolko-
nalení kontrolní činnosti, dalšího zkvalitňování

činnosti VVZ, aktivizace ihospodářs'kýcih organizací,
a tím i o plné a důsl,edné p'oosazení uvedených
principů zdollwnalené organizace a řízení na tom-
to úseku. Problémů na cestě za realizací principů
zdokonalené soustavy plánovitého ř-ízení na úSHku
RVT v resortu ČÚGKje j1eštědost, ale polkud budou
rešeny společ1ně ,a koo'l'dinovaně, je jejich př1eko-
nání reálné. Zálkladním cílem musí být 'P1'O'sadit
ef,ektivnost a Ikvalitu RVT v resortu él wdpoiVědně
ji také prokawvat a vyjadřovat národohospodář-
ským přínosem.

Prvním krokem k tomuto cíli je plán RVTna mlk
1981, pokud se podaří jeho záměry plně realizovat.
Telnto úwol je klíčový, protože j,edině maximállní vý-
slledlkymohou zabezpečit dostatečně kvalitní vstup
do náročné 7. piHHetky a současně vytvořit před-
poklady pDOdalší Ikontinuální I'ozvoj resortu, a tím
i odvětví v násl1edujícím období.
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Využití laserů při ražení tunelů
metra v Praze

ledním z rozhodujících hledisek kvality podzemního
objektu metra je jeho tvar a prostorové umístění
vzhledem 'k pvoje1ktu.Zvlášť přísné odchyllky v pro-
storovém umístnění a tvaru je nutno dodržovat pro
ostění traťových, staničních, technologických a es-
kalátorových tunelů.

Stavební tolerance ostění, 'které jsou stanoveny
projelktem, "Pravidly technického provozu metra" a
dalšími předpisy, činí u vyjmenovaných druhů Ikru-
hových tunelů vesměs 100 mm.

To znamená, že definitivní vybudované ostění ne-
smí zasahovat do kružnice opsané z projektované
osy tunelu, jejíž poloměr je oproti projektovanému
zmenšen o 100 mm. Tak např. u kruhových tunelů
traťových je projektovaný poloměr r = 2550 mm a
kružnice, do které nesmí definitivní vybudované
'Ostění zasahovat, má poloměr 2450 mm. Do stavební
tolerance ostění jsou zahrnuty výrobní tolerance
dílců ostění, nepřesnosti osazení dílců ostění, defor-
mace ostění, vyrovnání vytyčovací sítě v podzemí,
měřické chyby a některé další vlivy.

Vzhledem k průměrům ostění (traťové tunely
5100 mm, staniční a technologic1ké 7800 mm), do-
držení tollerancí není úkol snadný a vyžadoval ne-
ustálou přítomnost geodetů dodavatele na každé
směně,

Každé překročení tolerance v ostění tunelu při-
náší dodavateli stavebních prací řadu těžkostí, Ikte-
ré zpomalují a prodražují výstavbu. Snahou n. IP.
Metrostav je omezení počtu prstenců s nedodržený-
mi stavebními tollerancemi na minimum.

Jednou z cest, jak Ik tomu dospět, je zavedení
laserové technilky při vedení razicích zařízení a při
montáží ostění.

Zívládnutí tohoto úkolu nebylo snadné ani jed-
,noduché. Orientovali jsme se na poměrně levné, do-
sažitelné a ,přitom kvalitní čs. He-Ne lasery TKG205
a TKG206, i'ejichž Výrobcem je TESLA_. VÚVET.

vývoj příslušenství a návrh metodických postupů
vedení razicích zařízení a montáže ostění pomocí
laserů zajišťovali převážně pracovníci n. p. Metro-
stav, v některých případech ve spolupráci s pra-
covníky TESLA - VÚVET, katedry speciální geodé-
zie a katedry geodézie a pozemkových úprav FSv
ČVUT, VÚGTK a některými dalšími.

Tento úkol byl úspěšně vyřešen jako úkol TRV
n. p. Metrostav č. PV-326-08-0l-5: Nové metody geo-
deticlkého měření laserem.

V zájmu pochopení výhod laserové techni,ky bu-
de Vhodné stručně se zmínit o předcházejících me-
todách.

Ing. František Pata,
Metrostav, n. p., Praha

S výjimkou prvních prstenců, ikde geodet zaměřoval
prstenec v průběhu jeho montáže, zaměřovaly se
další prstence geodetem převážně až po jieho smon-
tování.

Pro určení prostorového umístění tvaru a prsten-
ce ostění po jeho montáži se zaměřila a vypočítala
příčná odchylka středu prstence v půdorysu od pro-
je:ktované osy tunelu, výšková odchyl1ka spodního
dílce prstence od projektované výšky a průměry
prstence ve vodorovném a svislém směru a dva kosé
průměry pod 45°.

Dále byly geodetem ješt,ě zaměřeny u každého
prstence vodorovné a svislé předbíhání přední ro-
viny prstience a staniční přední roviny prstence.

Po dodržení předepsaných tolerancí v prostoro-
vém umístění a tvaru prstence po montáži udal geo-
det pokyny k montáži dalšího prstence. P,okud do-
pustné odchylky nebyly dodrženy, bylo nutno prsten-
ce přestrojit.

Nevýhodou bylo, že konstatování, zda prstenec
je smontován s pře1kročenými mezními odchylkami,
bylo možno učinit až po jeho smontování, zamě-
ření a výpočtu.

Zaměření prostorové polohy a tvaru prstenců bylo
st,ejné jako u prstencové metody. Pro urbení pro-
storové polohy štítu určil geodet směrovou a výš-
Ikovou odchylku podélné prostorové osy štítu v bři-
tové a koncové rovině štítu od projektované osy tu-
nelu, podélný a příčný s'klon štítu a staničení štítu.

Pro určení příčné odchylky prostorové osy štítu
se používalo buď světelných signálů (dvě svislé
štěrbiny se světelným zdrojem za zadní št,ěrbinou)
s odečtením průsečíku světelného paprsku se stup-
nicemi umístěnými na štítě nebo vytyčením záměr-
né přímky teodolitem, umístěným za štítem, a ode-
čtením hodnot na týchž stupnicích.

Výšková odchylka prostorové osy štítu byla za-
měřována technickou nivelací značek na štítě. Po-
délný a příčný sklon štítu se stanovil buď libelo-
vým sklonoměrem nebo pomocí olovnice.

Po určení prostorové polohy štítu udal geodet
pokyny pro další posun štítu.

Nevýhodou bylo, že posun štítu se prováděl "na-
slepo" a štít v průběhu posunu mohl zaujmout
vzhledem k projektované ose tunelu nepříznivou
polohu.

Dopustné tolerance ostění prstenců po montáži
vesměs ± 25 mm a dopustné tolerance pro vedení
štítu (± 50 mm) vyžadovaly přítomnost geodeta
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u štítování na každé směně, u prstencové metody
minimálně na dvou směnách ze tří, což Ikladlo znač-
né nároky na Ikapacitní zajištění geodetů.

Zálkladním cnem zavedení laserů bylo zkvalitnění
vedení štítu a montáže ostění ve smyslu pl'ostoro-
vého umístěnní a tvaru, a tím podstatné snížení po-
čtu nekvalitních prstenců. Snížením počtu přestro-
jovaných prstenců se zrychlí tempo ražení tu-
nelů.

Ze stručného popisu stavu př,ed řešením úkolu
vyplývá nutnost přítomnosti geodeta při štítování
na Ikaždé směně, u prstencové metody na dvou smě-
nách ze tří.

Dalším cílem zavedení laserů bylo vÝloučení prá-
ce geodeta při bezprostředním určování prostoro-
vého umístění a tvaru ostění a při bezprostředním
určování prostorové polohy štítu. To znamená na-
hradit dosavadní metodu, Ikterá vyžaduje neustálou
přítomnost geodeta, metodou jednoduchou, za po-
užití latí, příp. pásma s určováním vzdáleností ma-
ximálně do 4 m, kterou může pI\ovádět pracovník
jiné profese, např. předák razičů.

Geodet provede pouze ustanovení laseru, jeho na-
směrování a kontrolu, a to vždy v jedné směně ze
tří. Tím se značně sníží počet geodetů na jednotli-
vých čelbách.

Princip navržených technologických postupů spo-
čívá ve vytvoř,ení světelného svazku laseru v tu-
nelu, který je bud ztotožněn s projektovanou osou
tunelu, nebo le znám přesný prostorový vztah me-
zi nimi.

Vedení štítů a montáž ostění se provádí Ipomocí
viditelné stopy světelného svazku laseru na indi-
kační plošné stupnici nebo indilkační ploše.

Používá se lasel'ových souprav TESLA TKG205
nebo 206 s optickou soustavou zajišťující nebo
umožňující lwnvergenci světelného sva:zJku laseru.

Laser se umísťuje na dostatečně tuhé konzole a
připojuje se v podzemí na síť 220 V podle platných
předpisů. Zaměření stanovislka laseru se pl'ovádí
z bodů základní vytyoovací sítě v podzemí. Polo-
hověpomocí dvouvteřinového theodolitu a el'ektro-
niclkého dállkoměru, výškově nivelačním přístrojem
bez planparalelní desky s pevnými latěmi.

Nasměrování světelného svazku laseru do pro-
jektovaného směru a sklonu se pl'ovádí geodetic-
kými metodami z bodů základní vytyčovací sítě
v podzemí. Kontrola neměnnosti světelného svazku
laseru se provádí obvylkle pomocí sklopných terčů.

4.1 P o s tup při r o z šiř o v á n í j á d r o v é h o
tunelu

Při rozšiřování jádrového tunelu průměru 5,10 m
na staniční tunel průměru 7,80 ID se laser umístí
a nasměruj,e v jádrovém tunelu tak, že světelný
svazelk laseru je totožný s projektovanou osou sta-
ničního tunelu (obr. 1).

3
._.L.

Obr. 1. Rozšiřování jádrového tunelu, podélný řez -
schéma.

Vysvětlivky: 1 - erektor, 2 - rovinná deska, 3 - projekto-
vaná osa staničního tunelu = světelný svazek laseru,

4 - projektovaná osa jádrového tunelu, 5 - laser.

Světelný svazek laseru směřuje proti směru ra-
žení rozšiřovaného tunelu. Stopa světelného svazku
laseru se vizuállně indi1kuje na rovinné desce, při-
pevněné na ruce staničního erektoru a předsta-
vuje projektovanou osu staničního tunelu.

Od této stopy se v prllběhu montáže staničního
prstence zaměřují měřickým pásmem jednotlivé
dílee ostění, a Ikontroluje se ta:k jejich správné
umístění.

Výhodou tohoto technologického postupu je zís-
kávání údajů o prostorové poloze a tvaru staničního
prstence již v průběhu jeho montáže, a to velmi
jednoduchým způsobem, které provádějí předáci.

Při obvyklé délce staničního tunelu 100-120 m
postačí jedno stanovisko a jedno nasměI\ování lase-
ru. Úkolem geodeta je nasměrování laseru a leho
denní kontrola včetně kontroly prostol'ové polohy
a tvaru vybudovaného ostění.

4.2 P o s tup při r a žen í s t a nič n í h o tun e -
lu prstencovou metodou

Při ražení staničního tunelu 0 7,8 m prstencovou
metodou se laser umísťuje na začáteik raženého tu-
nelu za staniční erektor. Světelný svazek laseru
směřuje na čelbu a probíhá ve svislé rovině pro-
cházející proje1ktovanou osou tunelu, rovnoběžně
s projektovanou osou, výškově asi 20 cm nad plo-
šinou erektoru (obr. 2 J.

Světelný svazek dopadá na upravené kyvadlo,
posuvně upevněné na rameni staničního erektoru.

Hrot na Ikyvadle zhmotňuje projektovanou osu
staničního tunelu. Další postup prací je stejný jako
u předcházejícího technologického postupu.

4.3 P o s tup P ř 'i r a žen í t r a ť o v é h o tun e Iu
prstencovou metodou

Technologický postup prací při ražení traťových
tunelů 0 5,10 m prstencovou metodou je použitel-
ný jak pro přímé, tak pro zakřivlené úseky trasy
(směrové .oblouky, přechodnice, vertilkální za kru-
žovací oblouky).
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Obr. 2. Ražení staničního tunelu metodou prstencovou,
podélný řez - schéma.

Vysvětlivky: 1 - erektor, 2 - kyvadlo, 3 - magnetická
deska, 4 - terč, 5 - hrot, 6 - závaží, 7 - světelný svazek
laseru, 8 - projektovaná osa staničního tunelu, 9 - laser.

Laser je umístěn v borku ostění za ere1ktorem. Svě-
telný svazek laseru leží výškově ve spádové rovi-
ně, rovnoběžné s niveletou trasy a směrov,ě je ve-
den jako přímlka umístněná v obecné polo:oe k tra-
se. Pro známé staničení budovaných prstenců ostě-
ní jsou předem vypočteny vz;dálenosti vnitřního líce
prstenců v horizontálním průměru (Sp) a dna
prstenců (vp) od světelného sva:zJkulaseru (obr. 3).

Při montáži prstenci'l se tyto dvě hodnotykon-
trolují pomocí nivelačních latí (obr. 4). Eliptičnost
prst,ence se určuje obvyklým způsobem měření prů-
měrů prstenoe měřickým pásmem.

Vzhledem k jednoduchosti měření jsou měřické
práce při montáži Iprstenců prováděny předáky.

Geodet provádí nasměrování světelného svazku a
jeho průběžnou kontrolu, výpočet odchyl'elk středů
prstenců a dna prst,enců od světelného svazku

Obr. 3. Vzdálenosti projektovaného vnitřního líce prsten-
ců v horizontálním průměru od světelného svazku laseru,

situace.
Vysvětlivky: 1 - světelný svazek laseru, 2 - projektovaná
osa tunelu, 3 - směr ražení, 4 - laser, SpI' Spn - vzdále-
nosti vnitřního líce prstenců v horizontálním průměru

prstenců č. 1, n od světelného svazku laseru.

laseru, v jedné ze tří směn kontrolní zaměření
smontovaných prstenců a další nutná měření, ne-

2 zbytná pro určení míst vložení klínových prstenců.
V závislosti na Ikřivosti trasy je možno použít jed-

noho nasměrování laseru do vzdálenosti 50 až 120
metrů.

4.4 P o s tup při r a žen í t r a ť o v é h o tun e Iu
nemechanizovaným štítem

Technologický postup prací při ražení traťových
tunelů 0 5,10 ID sovětským nemechanizovaným ští-
tem je opět použitelný v přímých i křivých úsecích
trasy.

Umístění laseru a nasměrování světelného svazlku
laseru j1e obdobné jako u předcházející technolo-
gie. Vlastní vedení nemechanizovaného štítu se pro-
vádí pomocí světelného svaziku laseru.

Obr. 4. Kontrola prostorové polohy železobetonového
ostění traťového tunelu, pohled - schéma.

Vysvětlivky: 1 - projektovaná osa tunelu, 2 - světelný
svazek laseru, 3 - měřická lať, sp - vzdálenost projekto-
vaného líce ostění od světelného svazku laseru v horizon-
tálním průměru prstence, vp - vzdálenost projektované
výšky dna tunelu od světelného svazku laseru ve svislém

směru.
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Obr. 5. Určení prostorové polohy nemechanizovaného štítu, pohled - schéma.

Vysvětlivky: 1, 2 - pravítka, 3 - prostorová osa nemechanizovaného štítu, 4 - projektovaná osa tunelu, 5 . světelný
svazek laseru, 6 - rovina plošné stupnice SK, kolmá na prostorovou osu štítu, 7 - rovina plošné stupnice SB, kolmá
na prostorovou osu štítu, K - konec štítu, B - břit štítu, SK, SB • polopropustné plošné stupnice s cm dělením,
SKh, SKv, SBh, SBv - projektované vzdálenosti středů plošných stupnic SK, SB, od prostorové osy štítu v horizontálním
a vertikálním směru v rovině plošných stupnic SK, SB; (JKh, (JKv, (JBh, (JBv - odchylky prostorové osy štítu od projek-
tované polohy v horizontálním a vertikálním směru v rovině plošných stupnic SK a SB; t::.Kh, t::.Kv, t::.Bh; t::.Bv -
odchylky prostorové osy štítu od projektované polohy v horizontálním a vertikálním směru v rovině konce a břitu

štítu.

K tomu účelu jsou na nemechanizovaném štítu
umístěny kolmo na jeho podélnou osu dvě polo-
Ipvopustné plošné stupnice s centimetrovým děle-
ním ve vzdálenosti 1m a 3 m od břitu štítu. Každá
z plošných stupnic j1eosazena na dvou na sebe kol-
mýchf)ravítkách, opatřených oentimetrovým děle-
ním. Konstrukce pravít,ek umožňuje nastavení stře-
du odečítací plošné stupnice do před,em vypočtené
polohy, odpovidající projektované poloze razicího
zařízení.
Pravítka jsou opatřena libelou, podle ikteré se ce-

lé odečítací zařízení urovná do vodorovné polohy.
Tím se ,eliminuje příčný náklon štítu (obr. 5).
Aby bylo možno provést určení polohy razicího

zařízení, je nu1Jnépřesně určit vztah 'Odečítacího za-
řízení k prostorové podélné ose štítu. Určením nu-
lových hodnot se provede geodetickými metodami.
Před započetím posunu razicího zařízení se na

Qbou odečítacích zařízeních nastaví předem vypo-
čtené proje1ktované hodnoty razicího zařízení.
Středy plošných stupnic představují projelktované

hodnoty polohy razicího zařízení. Rozdíl vzdálenosti
středu plošné stupnice a středu stopy světelného
svazku laseru (v horiz'Ontálním i vertikálním smě-
ru) představuje odchylku osy štítu od pr,ojektované
polohy v normálové rovině plošných stupnic (obr. 6).
Odečtené hodnoty se zapisují do polního zápisn~ku.

Vyznačením a grafickým odečtením hodnot v nomo-
gramu se získá skutečná poloha břitu a konce ra-
zicího Zlařízení (obr. 7).

Vedení štítu zajišťují předáci. Geodet pvovádí pouze
na jedné směně kontrolu nasměrování laseru a Ikon-
trolu měření pl'ostorové pol'Ohyštítu.
Výlhodou tohoto technologického postupu je mož-

nost sledovat prostol'OVOUpolohu štítu vzhledem
!kprojektované ose tunelu i v průběhu jeho posunu,
a tedy i možnost ovlivňovat v průběhu posunu smě-
rové a výškové odchylky štítu zapojením nebo vy-
pojením dalších štítových lisů.
Montáž ,prstenců se provádí p'Odle techlnologlc1ké-

ho postupu prací při ražení traťových tunelů 0 5,10
metru prstencovou metodou (obr. 8, 9).

4.5 P O<s tup při r a žen í e s k a lát o r o v Ý c h
tunelu

Při raž'ení eskalátorových tunelů se laser obvykle
umístí na měřiclkou věž. Světelný svazek laseru
směřuje k čelbě a leží ve svislé rovině procháze-
jící osou eslkalátorového tunelu rovnoběžně s ní, asi
20 cm pod plošinou eskalátorového erektoru
(obr. 10).
Na rameno erektoru je upevněna ocelová deska,

na které je pomocí silného magnetu upevněno Iky-
vadlo, pomocí kterého lze realizovat bod prosto-
rové projektované osy tunelu.
Na tomto zařízení je nastavena 'konstantní vzdá-

lenost rovnoběže!k, které př.edstavuje laserový pa-
prselk, a projektovaná prostorová osa tunelu. Terč
kyvadla se nastaví n'a střed stopy laserového paprs-
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Obr. 6. Urnístiční. plošné st11pnice v prostoru nernecha-
nizovaného .~títu, pohled na čelbu.

Fysvětlivky: 1, 2 - pmvítka, 3 - lJlošná stupnice, 4
stopa světelného svazku laser11na plošné stupnici 3.

ku, zařízení se vlastní vahou urovná do svislé po-
lohy, hrot představuje bod projektované prostoro-
vé osy tunelu.

Od bodu projektované prostorové osy tunelu se
odměří měřickým pásmem konstrukční míry mon-
tovaného ostění. Měření se provádí v rovině monto-
vaného prstence.

Jestliže se provádí montáž více prstencú najed-
nou, je nutné provádět opravy montcižních měr.
Zaměření konstrukčních měr montovaného ostění
provádějí předáci.

Geodet provádí předpis hodnot do zápisníku pro
,odpolední a noční směnu, zpracovává údaje ze zá-
pisnfků, provádí namátkové kontroly polohy a tvaru
smontovaných prstencú a vede veškerou další geo-

detickou dOlkumentaci. Kontroluje neměnnost svě-
telného svazlku laseru a veškeré výpočetní a geo-
deticlké práce spojené s výstavbou tunelu.

Postup geodetických prací laserovou technikou při
ražení traťových tunelú sovětským mechanizova-
ným lmmplexem TŠčB-3 je obdobný jako při
ražení traťových tunelll nemechanizovaným štítem.

Lze jej použít v přímých i křivých úsecích trasy.
Vzhledem k zařízením mechanizovaného tunelové-
ho komplexu se laser umísťuje na konzoli v klenbě
tunelu, výškově na hodnotu odpovídajicí výšce in-
dikačních stupnic na mechanizovaném štítu.

Vzhledem k tunelovacímu komplexu je laser
umístěn nad dopravním mostem a světelný svazek
laseru probíhá stísněným prostorem mozi skříněmi
elektrorozvaděčú, bedněním do prostoru vlastního
mechanizovaného štítu. Na tělese štítu jsou umís-
těny dvě Ikruhové stupnice se středem v podélné
prostorové ose štítu s púlcentimetrovým dělením,
npatřené jezdcem a zarážkou.

Pro vyloučení vlivu příčného náklonu štítu se
zarážka nastaví na zjištěnou hodnotu příčného ná-
Iklonu štítu a vlastní indikační zařízení (jako ob-
dobné zařízení používané u nemechanizovaného
štítu) tak zaujme vodorovnou polohu.

,6.Kh--z'r'-

')

Obr. '7. Nomogram k určení prostorové polony nemecha-
nizovaného štítu.

Vysvětlivky: K - konec, B - Mit štítu, SK, SB - polo-
propustné plošné stupnice s cm dělením, Oro" OE,,, OEl"
OB" - odchylky prostorové osy štítu od projektované polo-
hy v horizontálním a vertikálním směru v rovině stupni-
ce Sl( a SB; LlKh' LlKv, LlB[" ~Hv - odchylky prostorové
osy štítu od projektované polohy v hor'izontálním a verti-

kálním směru v rovině konce a břitu štítu.
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Obr. 8. Určení vý,§ky dna prstence pomocí laseru, po-
hled na čelbu.

Vysvětlivky: 1 - světelný svazek laseru, 2 - měřická lať,
postavená na dně prstence, 3 - stopa světelného svazku

laseru.

Způsob určení prostorové polohy mechanizova-
ného štítu vzhledem k projektované ose tune-
lu je stejný jako u nemechanizovaného štítu. Po-
mocí světelného svazku laseru se provádí i zamě-
ření prostorové polohy bednění lisovaného betonu.
Ve svislém směru se odchylky zjistí porovnáním
zaměřené vzdálenosti klenby bednění VITI od svě-
telného svazku laseru a projektované vzdálenosti up
(obr. 11). V horizontálním směm se odchylka bed-
nění zjistí výpočtem z hodn:Jt získaných měřením
pomocí měřické latě a olovnice (obr. 12). výpočty
pro určení prostorové polohy štítu a bednění vzhle-
dem k projektované ose tunelu, jsou uspořádány do
přehledných výpočetních f:Jcmulářů. Tyto výpočty
provádí směnoví elektrikáři, kteří určují strojníkovi
mechanizovaného štítu tlačné lisy pro další po-
stup.

Geodeti při této metodě provádějí zejména veške-
ré práce spojené s ustavením a nasměrováním la-
sem, kontrolu jeho neměnnosti, kontr:Jlu prostoro-
vé polohy štítu, určení na předcházejících směnách
neobsazených geodety a předepisují nové vypočte-
né hodnoty do výpočetních formulářů na další dvě
až tři směny dopředu.

Přehled využití laserové vytyč ovací metody na ra-
žených tunelech trasy I A, II C a I B metra v období
od 1. 1. 1976 do 31. 12. 1980 je uveden v tabulce
č. 1. Pro orientaci je na obr. 13 uvedeno schéma
stavebních oddílů provozních úseků tras metra.

Již v průběhu poloprovozního ověření jednotlivých
technologických postupů laserové vytyčovací me-
tody bylo dosaženo výrazné zvýšení kvality ostění
tunelll metra po stránce prostorového umístění a
tvaru, které bylo potvrzeno realizací.

Obr. 9. Určení odchylky prstence ve vodorovném průměru prstence od projektované polohy, pohled na čelbu.
Vysvětlivky: 1 - světelný svazek laseru, 2 - stopa světelného svazku laseru, 3 - měřická lať.
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Obr. 10. Ražení eskalátorového tunelu, podélný řez,
schéma.

Vysvětlivky: 1 - erektor, 2 - kyvadlo, 3 - magnetická
deska, 4 - hrot, 5 - terč, 6 - projektovaná osa eskalátoro-

vého tunelu, 7 - světelný svazek laseru, 8 - laser.

Obr. 11. Určení prostorové polohy bednění ve svislém
směru, příčný řez - schéma.

Vysvětlivky: 1 - stopa světelného svazku laseru, 2 - bed-
nění - skutečná poloha, 3 - projektovaná poloha bed-
nění, 4 - měřická lat" Vm - skutečná vzdálenost bednění
od stopy světelného svazku laseru, Vp - vzdálenost pro-
jektované polohy bednění od stopy světelného svazku lase-
ru, L\" - odchylka bednění od projektované polohy ve svis-

lém směru.

Obr. 12. Určení prostorové polohy bednění ve vodorovném
směru, příčný řez - schéma.

Vysvětlivky: 1 - stopa světelného svazku laseru, 2 - bed-
nění, 3 - olovnice spuštěná v bodě A, 4 - měřická lat,
dl - vodorovná vzdálenost závěsu olovnice 3 od bednění
ve vodorovném průměru ostění, d2 - vodorovná vzdále-
nost stopy světelného svazku laseru od bodu A, 5 - pro-
jektovaná osa tunelu, 6 - svislá osa bednění, z - vypočte-
ná vzdálenost stopy světelného svazku laseru 1od pro-
jektované osy tunelu 5 ve vodorovném směru, h - vodo-
rovný průměr bednění, L\h - odchylka osy bednění od

projektované osy tunelu ve vodorovném směru.
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Obr. 13. Schéma stavebnich oddilu provoznich úseku tras
metra.

Zvýšení kvality ostění tunelů vyplývá již z tech-
nologiclkých postupů. U nemechanizovaného štíto-
vání je prostorová poloha ,ostění v podstatné míře
ovlivněna prostorovou polohou nemechanizovaného
štítu, kterou lze zjišťovat, a tedy i ovlivňovat v prů-
běhu jeho posunu, a dosahovat ta1k optimálních
hodnot v odchyllkách od proj1ektované polohy v hod-
notách do ± 50 mm.
Nedodržení těchto hodnot mohou způsobit pouze

geologické poruchy, tj. propadnutí štítu v neúnos-
ných vrstvách, nebo nedodržení technologického
postupu raž'enÍ.
U prstencové metody se kontrola prostorové po-

lohy a tvaru ostěnípDovádí v průběhu jeho montá-
že a při jejím pečlivém a důsledném provádění
nemůže prakticlky dojít k montáži vadného prstence.
Údaje 'O kvalitě ostění tunelu po stránce prosto-

rového umístění budovaných podle klasické vyty-
čovací metody a podle laserové vytyčovací metody
na trase I A a II C jsou uvedeny v tabulce Č. 2.

ProVlZ. Stav. Druh Zplls. Období ražení
úsek 1~7'5 1C 76 1977 1~ 8 1~79 1S80
trasy odd. tunelu ražení 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I A 17 1TT MŠ ....~

18 1ST R ....
PST R ...
ET Ey

.... ....
19 1TT lr~PTT MS
;Jr: I,s'!' ~; ........

I! C 01 PTT NŠ ... ....
03 1TT E

PTT E
05 1TT NS

PTT NS ....
07 1TT E

PTT ~I B 02 1TT N§PTT NS
O) SST E --'04 1TT E

PTT E
09 1TT E -PTT E .
10,11 1JT E --PJT E --1ST R -12 1TT Ey -1TT HS

PTT Ey

13,14 PJT NS -1ST E
PST Ry1'5 PTT NS

16,17 1JT E -PJT E -1ST R -1-000
PST R I"-

TGT E
18 PTT E

Vysvětlivky: čárkovaně - poloprovozní ověření, plně - realizace, LTT - levý traťový tunel, PTT - pravý traťový
tunel, LST - levý staniční tunel, PST - pravý staniční tunel, SST - střední staniční tunel, TGT - technologický
tunel, LJT - levý jádrový tunel, PJT - pravý jádrový tunel, ET - eskalátorový tunel, MŠ - mechanizované štíto-
vání, NŠ • nemechanizované štítování, E - prstencová metoda za použití erektoru, R - rozšiřování jádrového

tunelu.
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Tab. 2. Údaje o kvalitě ostění traťových tunelů 1. provozního úseku trasy A a II. provozního úseku trasy C metra,
ražených n. p. Metrostav.

Vytyčovací metoda
klasická laserová

ZpL1sobražení provoz. staveb. délka vadné· •• délka vadné JE

úseky odd. tunelu prstence tunelu prstence
trasy (m) počet % (m) počet %

I A 13 LTT 196 O O - - -Prstencová 13 PTT 219 8 3,65 - - -17 LTT 185 O O - - -metoda 17 PTT 171 O O - - -22 LTT 456 3 0,66 - - -22 PTT 460 1 0,22 - - -
nc 01 PTT 330 2 0,60 - - -03 LTT - - - 476 2 0,3903 PTT - - - 475 1 0,1907 LTT - - - 1002 O O

Celkem prsten.
metoda 2017 14 0,69 1953 J 0,15

I A 13 LTT 498 29 5.82 - - -13 PTT 475 5 1.05 - - -Nemechanizov. 19 LTT - - - 560 O O

štítování nc 01 LTT 590 4 0.68 - - -01 PTT 118 2 1.69 172 O O05 LTT - - - 1072 31:0 2.8905 PTT - - - 1082 1 0.0907 PTT - .;, - 1012 13 1,26
Celkem nemech.
štítování 1681 40 2.38 3898 45 1.15

Poznámka: * vadné prstence zasahují po prorážce tunelů a vyrovnání vytyč ovací sítě v podzemí do průjezdního
průřezu pro stavby, tj. do kružnice se středem v projektované ose traťového tunelu o poloměru r = 2450 mm
** počet vadných prstenců negativně ovlivněn deformací pláště štítu v průběhu ražení.

Z tabulky č. 2 vyplývá, že po zavedení lasel'ové
vytyčovací metody se téměř zcela podařilo vylou-
čit vadné prstence u traťových tunelů ražených
prstencovou metodou a o 50 % snížit počet vad-
ných prstenců u traťových tunelů ražených neme-
chanizovaným štítem. Jedno procento vadných
prstenců, které zůstává li nemechanizovaného ští-
tování, bylo způsobeno geologickými poruchami,
deformací pláště štítu v prúběhu ražení a v oje-
dinělých případech nedůsledným dodržováním tech-
nologic'kého postupu ražení.

Dosavadní aplikace laserů na výstavbě metra se
vztahuje na vytyčovací práce při raž,ení liniových
podzemních objektů.
Úspory, vyplývající z využití laserů oproti kla-

sickým vytyčovacím metodám lze rozdělit jedna1k
na přímé úspory, vznikající z úspory pracovních sil
a z urychlení ražení. Dále pak na nepřímé, které
se promítají v řadě parametrů, např. v kvalitě pro-
stmového umístění ostění, a z toho vyplývající men-
ší pracnosti některých následných prací, ve zvýšení
bezpečnosti práce apod.

Protože posledně jmenované prIme 1 nepřímé
úspory ovlivňuje i řada jiných faktorů, jsou v ta-
bulce č. 3 vyčísleny pouze úspory pracovních sil
pro jednotli'vé technologie ražení a v tabulce č. 4
pouze skutečné úspory pracovních sil za období od
1. 7. 1976 do 31. 12. 1980.
Z tabulek Č. 3 a 4 je patrné, že po zavedení la-

serové metody došlo k úspoře geodetických praoov-
nic sil při ražení traťových tunelů ti nemechani-
zovaného štítování a mechanizovaného štítování
o 66 % u THP a D, u prstencové metody o 50%
u THP a D.

Paralelně s oelosvětovým rozvojem ekonomicky a
technicky zdůvodněných aplikací laserů byl od 1'0-

Iku 1966 zahájen výzkum v provozních podmínkách
rudných dolů ČSSR. V ú:nké spolupráci s Ikatedrou
sp,eciální geodézie na Českém vysolkém uč,ení tech-
nickém v Praze a s Výzkumným ústavem vakuové
elelktl'oniky TESLAuvedli specialisté z rudného hor-
nictví v.roce 1967 do provozu prví He-Ne laser
s kontinuálním výstupem, v ČSSR určený pl.'Ovyty-
čování směru ražby v hlubinných dolech.
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Počet geodetu. na ,':elbě
denně pH třísmě rUH~m provozu

Druh tunelu ZpClsob ra~ení Vyty<Sovací metoda Úspora
l(las~cl(a lascrova
'.J:HP D TEP D THl:' D

tratový mech. štítování :3 3 1 1 2 2
nemecn. štítování 3 3 1 1 2 2
pl'stencová r:J<:.toda 2 2 1 1 1 1

staniční prstencová mete - nečlen.porub 2 2 1 1 1 1

technolog. prsten. rrwt. rozi.ííi'eníjádro-
vého tunelu 2 2 1 1 1 1

eskalátorový prstencová metoda 2 2 1 1 1 1

Postupně byly vyvinuty lasery TKG202, TKG205
a TKG206. Při jejich vývoji pro práci v podzemních
prostorách byly řešeny tyto požadavky:

stabilita pouzdra vystupujícího světelného
svazku proti přepravě i teplotám (řešeno po-
mocí termokrytu s rozvodem tepla J;
vybavení soupravy proti vlhkým a mokrým dul-
ním nepříznivým podmínkám (vodotěsnost, pra-
chotěsnost J;
jednoznačné otočné upevnění na stativ nebo
konzolu s centricky umístěným rezonátorem
v pouzdře s vrchní centrační značkou;
zpřesnění tvaru příčného řezu svazku při vizuál-
lIlím určování středu stopy na cílové značce;

- zaměnitelnost laseru a teodolitu ve společné
třínožce s nucenou centrací (záměna s teodo-
litem Carl Zeiss, Jena Theo 010J;
zajištění laseru proti usazování prachu a sráže-
ní vodních par na zrcadlech (interní zrcadla,
ochranná krytkaJ;
snížení divergence svazku;

Tab. 4. Skutečné roční úspory pracovních sil po zavede-
ní laserových vytyč ovacích metod v n. p. Metro-
stav od 1. 7. 1976 do 31. 12. 1980.

rocní úspora
Ob<iobí 'l'iiP D

2.po1. 1976 1,5 1,5
1977 4,2 6,5
1978 7,2 7,2
1979 5,4 5,4
1900 14,6 14,6

Průměrná
,úspora ročně 7,3 7,8

snížení nebezpečí škodlivých účinků na lidský
organismus (rozšíření svazku bezprostředně na
výstupu, výkony do 3 mWJ;
technickoekonomická a provozní hlediska (za-
školení pracovníku

jednoduc'há obsluha, zabezpečení proti ko-
lísání napětí přiváděného elektrického prou-
du, cenaJ;

možnosti širších aplikací soupravy (hrubé a
jemné pomocné vybavení proti otáčení Ikolem
s~islé osy, jemné naklánění od nastavené obec-
né roviny po vertikále, promítání svislic, mož-
nosti zabudování do promítače a dostatečná
přesnost].

Protože většina těchto požadavku je shodná
i pro lasery v podmínkách metra, byly lasery
TESLA TKG205 a TKG206 vyzkoušeny a po někte-
rých úpravách zavedeny při výstavbě metra. Para-
lelně byl též zaveden laser SPECTRAPHYSICS611.
(tab. č. 5J.

Helium-neonový laser TKG205 (obr. 14J je zdrojem
vysoce směrovaného koherentního monochromatic-
kého světelného svazku o vlnové délce 632,8 nm. Je
určen pro vytyč ovací práce ve stavebnictví, dulním
měřictví, geodézii, strojírenství i v řadě dalších
oboru včetně laboratorního použití. Konstrukčně je
přizpusoben pro práci na otevřeném prostranství,
v podzemních prostorách (v nevýbušném prostře-
dí], v prašných provozech apod.

Základní sestavu laseru TKG205 tvoří:

výbojová trubice NL 1, umístěna v krytu laseru;
kryt laseru TKGK205 s vestavěným zdrojem vy-
sokého napětí TKGZ205;
akumulátorová baterie 12 V/50 Ah.
Pro ruzné vytyčovací práce a manipulaci s lase-

rem jsou samostatně dodávána následující přídavná
zařízení;
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Typové označení TKG 205 'ťKG 206

Výrobce TťSLA VÚVl:;T 'I'l:;3LA VÚVi'/.ť
'.iinimální výkon při
632,8 nm GnVí) 2 1
Pracuje s módy TBI'I!01 nebo TEl;! 00 TEli! 00

Rozměry krytu laseru (mm) 400 x 110 x 75 prů.lněr50
délka 250

Adaptér pro provoz
ze sítě 220 V - 50 Hz 'TKGN 205 TKGN 205

Optická soustava Adegon nebo up.l'aven~'; dale- Adegon nebo upravený dale-
kohled teodoli tu Lieopta kohled teodolitu j,[eopta
Th 30 x Th 30 x

Pomocné vybavení TKGU 205 TKGU 205

aj Optické soustavy - Adegon (kompletní sada),
Adegon 50, Adegon 135, Adegon 262.

b) Dchycovací nebo justážní zařízení - AKGD202
- ustanovka pro přesné směrování v horizon-
tální rovině s uchycením do třínožky, AKGD205
- ustanovka pro přesné vertikální i horizon-
tální nastavení směru s uchycením do třínožky.

cJ Síťový napaječ TKGN202 - slouží k provozu
ze sítě 220 V/50 Hz.
Funkční část laseru tvoří výbojová trubice s vnitř-

ními zrcadly NL 1, která je uložena v mechanicky
a klimatic1ky odolném krytu. Trubice je napájena
ze zdroje vysokého napětí realizovaného jako tran-
zistorový měnič z 12 V/4A ss na 2000 V/mA. Zdroj
je umístěn ve společném krytu s trubicí.
Laser se uvádí do provozu připojením stejno-

směrného napájecího napětí 12 V.

Obr. 14. He-Ne laser TE8LA TKG 205 s upravenou
soustavou MEOPT A.

Pro vytyčovací práce na větší vzdálenost (více
než 25 mJ se používá k vytvoření téměř rovnoběž-
ného svazku některá z optických soustav typu Ade-
gon. Jejich výběr se provádí p.odle pracovní vzdá-
lenosti. Dosah a průměr svazku soustavy Adegon
je uveden v tab. 6.

Tab. 6. Dosahy a průměry světelných svazků laserů
soustavy ADEGON.

Objektiv dosah průměr svazku
(m) (mm)

Adegon 50 1 - 100 10

Adegon 135 1 - 400 25

Adegon 262 )0 - 2000 50

He-Ne laser TKG206 je zdroj monochromatického
koherentního záření o vlnové délce 632,8 nm s ma-
lou prostorovou rozbíhavostí paprsků.
Je určen pro stavební, strojírenské, důlní a geo-

detické aplikace, které využívají vlastnosti přímo-
čarého šíření laserového záření ja'ko záměrné přím-
ky nebo plochy. Je konstrukčně přizpůsoben pro
práci v terénních podmínkách, na otevřeném pro-
stranství, v prašných provozech apod.
He-Ne laser TKG206 se skládá z laserové hlavice

a zdroje vysokého napětí pro laser. Laserová hla-
vice je nosičem funkční části laseru TKG206 - la-
serové trubice NL 05. Zajišťuje jí mechanickou
ochranu a stabilizuje parametry optického rezoná-
toru trubice.
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Hlavice má tvar válce. Laserové paprsky z ní vy-
cházejí z obou stran zhruba souose s pláštěm. Je-
den je hlavní a druhý, vycházející opačným smě-
rem, je referenční.
Referenční paprsek slouží pro kontrolu polohy

hlavice laseru při nepřetržiMm provozu. Má však
jen zlomek zářivého výkonu paprsku hlavního.
Plášť hlavice je žebrován pro zvýšení odvodu tepla.
Válcové plochy pláště lze využít k mechanickému
upevnění hlavice k jiným konstrukcím.
Zdroj vysokého napětí je zdrojem pracovního na-

pětí pro laserovou trubici NL 05. Dodává asi 2200 V
při odběru 7 mA a zapalovací napětí naprázdno
5 kV. Je řešen jako samoběžný, dvojčinný, tranzi-
storový oscilátor. Napájecí napětí zdroje je 12 V ss.
K základnímu příslušenství patří: síťový napáječ

, pro provoz laseru ze sítě, který slouží pro přeměnu
síťového napětí 220 V na stabiliZiované na'pětí 12 V
ss. Výrobce dodává síťový napáječ pod označením
TKGN 205. Je přizpusoben pro práci v terénních
podmínkách.
Jako další příslušenství lze použít: Ustanovku

TKGU205 s redukčním držákem pro vertikální a
horizontální naklápění hlavice.
Pro nedostatek optických soustav Adegon byla

n. p. Metrostav (Ing. Pohan, ZN č. 72/75 Úprava op-
tických soustav pro laserové soupravy TKG202) na-
vržena a ve spolupráci s ČVUT, fakultou stavební,
katedrou geodézie a pozemkových úprav, vyrobena
optická soustava úpravou dalekohledu teodolitu
Meopta Th 30 x, která svými vlastnostmi, zejména
sníženou divergencí, plně vyhovuje podmínkám vý-
stavby metra.

7.3 Laser - S PEC T RA PH Y S I C S 611

Hlavice laseru SPECTRA-PHYSICS je upevněna po-
mocí adaptéru na dalekohledu teodolitu Zeiss Theo
010 A. Světelný svazek laseru je veden hranolovým
převaděčem do dalekohledu teodolitu Zeiss, který
tvoří jeho optickou soustavu.
Použitá zařízení jako odečítací stupnice, zajišťo-

vací terče a mechanická převáděcí zařízení jsou
uvedena u jednotlivých postupu v předcházejících
odstavcích. Jejich přehled včetně laseru je uveden
v tabulce č. 7.

Z dosavadních dostupných poznatků o účincích la-
serového záření o energletickém výkonu do 5 mW
vyplývá, že existuje nebezpečí poškození zralku při
přímém pohledu do ohniska paprsku laseru. Toto
nebezpečí roste s poklesem intenzity okolního
osvětlení pracoviště. Neeixstuje ~eálné nebezplečí
Iz ozáření jiné části povrchu těla, pokud nejde
o zvlášť vnímavého jedince.
Vzhl'edem k tomu, že v ČSSR neexistuje platná

norma stanovující podmínky bezpečnosti práce
s lasery, byla v červnu 1977 vydána n. p. Metro-
stav v souladu s ustanovením § 272 zákoníku práce
,,,Bezpečnostní pravidla pro práci s lasery".

Bezpečnostní pravidla byla zpracována podle
rozhodnutí odboru zdravotnictví Národního výboru
hlavního města Prahy z 21. 2. 1977, s využitím pra-

Tab. 7. Přehled použitých laserů, odečítacích a přídav-
ných zařízení k jednotlivým způsobům raženÍ.
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videI bezpečnosti práce s laserovými zařízeními.ve
VÚPS Praha z února 1975, návodů k obsluZie laserů
TESLA VÚVET a podle zkušeností s využitím lase-
rů na pracovištích n. p. Metrostav.

Bezpečnostní pravidla mimo jiné obsahují plo-
kyny k zajištění bezpečnosti práce a osobní odpo-
vědnosti, stanovují lékařské pI'eventivní opatření
a bezpečnostní zásady a určují povinnosti pra-
covníku pověřených provozováním laserového zaří-
zení a zajištění pracoviště.

Platnost bezpečnostních pravidel pro práci s la-
sery je časově omezena do doby, než bude orgány
ministerstva zdravotnictví vydána celostátně plat-
ná norma bezpečnosti práce s lasery, a pokud se
nezmění podmínky, pro něž byly stanoveny.

Ve stavební výrobě se helium-neonové lasery mo-
hou používat ke tĎem účelům, a to: jako vytyč ovací
zařízení (náhrada některých gleod1etických prací a
přístrojů), měřicí zařízení (měření statických a dy-
namických výchylek ve vodorovném a svislém smě-
ru) a řídicí zařízení (uplatnění v,e spojení s optic-
kými nebo lelektronickými snímači pro ruční nebo
automatické řízení stavebních stroju).

V oblasti aplikace laseru jako vytyčovacího a ja-
ko řídicího zařízení, což je těžištěm využití laseru
na stavbě metra, se VZhledem k dosaženým úspo-
rám pracovních sil a zvýšení kvality ostění po
stránce prostorového umístnění i v příštích letech
bude na trasách metra používat laserových vyty-
čovacích metod při raž,ení všech druhů tunelů a
dlouhých přímých štol.
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Vedle toho se předpokládá využít laserových vy-
tyčovacích metod při hrubé montáži nástupiště ve
stanicích metra a při montáži okrasných podhle-
dů a zontů ve staničních a eskalátorových tu-
nerech.
Výhledově se uvažuje použít laserů jako vyty-

čovacího zařízení pro kladení vodovodního a ka-
nalizačního potrubí pro kontrolu práoe kontinuál-
ně pracujících stavebních strojů při zemních pra-
cích, pro kontrolu práce cyklicky pracujících stro-
jů při hloubení rýh, při kladení betonových a dlaž-
bových podlah, při úpravě terénu, při betonáži pod-
kladního betonu pro bezpražcový kolejový svršek
a při urovnávání. kolejí.

Vypracování metodických postupů a zavedení lase-
rových vytyč ovacích metod při ražlení tunelů praž-
ského metra je převážně výsled~em práce geodetů
n. p. Metrostav při využití některých poskytnutých
zkušeností a poznatků odborníků z jiných praco-
višť, zejména z TESLY, Výzkumného ústavu vakuo-
vé elektroniky Praha, Ústavu pro výzkum rud,
ČVUT,fakulty stavební, katedry speciální geodézie,

Ikatedry geodézie a pozemkových úprav a hlavního
geodeta pro metro.
Zavedení laserové vytyč ovací metody při ražení

traťových, staničních, technologických a eskaláto-
rových tunelů na stavbě metra se výrazně zvýšila
kvalita ostění tunelů po stránce prostorového umís-
tění při současné podstatné úspoře pracovních sil
technickohospodářských pracovníků - geodetů -
a pomocných dělníků - figurantů.

[1] Tesla, Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S.
Popova, Sborník laserové techniky, II. díl, Praha
1975.

[2] Tesla VÚVET Návod k obsluze laseru TKG 205.
[3] Tesla: VÚVET: Návod k obsluze laseru TKG 206.
[4] Vodní stavby, oborový podnik, oborové středisko

VTEI, "Instrukce pro provoz a obsluhu stavebních
"troiů", svazek 5: Helium - neonový laser TKG 20')

r 51 TechnologiCké postupy prací při výstavbě metra s vv
užitím laserů n. p. Metrostav, L 1-L 7.

Do redakce došlo: 5. 3. 1981.

Lektoroval:
Ing. František Šilar, CSc.,

ČÚGK

Využití mikrofilmové techniky
v evidenci nemovitostí

Vedení evidence nemovitostí patří k hlavním úko-
lům resortu geodézie akartografie. V 7. pětiletém
plánu dostává pa·k plnou podporo stranÍ'ckých a
státních orgánů. K preferovaným úkolům patří
ochrana zemědělského půdního fondu. Aby stře-
diska geodézle mohla vzrůstající nároky a požadav-
ky občaml, orgánfi a organizací plně uspokojit, je
nutné zavádět do vý'l'oby novoru dostupnou techniku,
nové rpr,acovní postupy, metody a způsoby. Pl'oto je
také komplexní racionalizaci, zlepšovatelskému a
vynález,covskému hnutí věrnorvána velká pozornost.

Jednou z cest, jak zajistit úkoly v našem 'resortu,
je cesta zavádění mi'krofilmové techni1ky do praxe.
Mi~rofilmová technika je na naše pracoviště za-
váděna z těchto dfivodů:

1. Zajištění archivace.
2. Zajištění výroby.
3. Zajištění možnosti I'ozmnožování.
4. Zvýšemí přehlednosti elaborátů.
5. Zvýšení kultury pracovního pl'Ostředí.
6. ~eší nedostate'k skladovacího prostoru.

Ing. František Steklý,
středisko geodézie. Pardubice

Realizace !koncepce využití mikrofilmové techni-
ky v geod1etických a kartografic1kých pracích pro-
bíhá v podnicích resortu ČÚGKod roku 1973. V ná-
vaznosti na IX. konÍ'erenci GSSS se mnala v ČSSR
porada zástupců o využití mikrofilmu v geodézii
a kartografii. Této porady se zúčastnily tyto státy:
Bulhars'ká lidová republika, Maďal'ská lidová 1'18-

publ1ka, Němeciká demokratická r-epublika, Polská
lidová republika, Sovětský svaz a Českoslov.enská
socialistická Depublika.
Realizace kOlwepce využití mtkl'ofilmové techni-

ky byla ro~pracována v "Dílčí výzkumné zprávě
č. 557/74" a ve "Vý~kumné zprávě č. 588/75".
Praxe ulk1ázal,a,že využití mikl'ofilmu patří ik pro-

gresí\čním a r.acionalizačním metodám. Mi'krofilmo-
vý materiál, !který j,e ma našich pracovištích k dis-
pozici a lZJez něj pro různé úč1elyvyhotovovat ko-
pie, podávat a získávat jednoduchým způsobem in-
formace, je třeba ještě ve větší míře racionálně
využív1at.
Jak ukázal seminář "Vedení map evidence nemo-

vitostí", !který se Ikonal ve drnech 12. ,a 13. května t. r.
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Měi'ítko I Rozměr minikarty I Měřítko m1nikarty I
Měi'ítko kopie

pozemkové mapy I (snímku)

I ; 2880 12,82 X 10,30 cm I : 14750 I : 1000 I : 720
I ; 2000 12,12 x 9,72 cm I : 10300 I : 700 I : 500
I ; 1000 12,12 x 9,72 cm I ; 5150 I : 350 I : 250

v Pisku, možnosti využití mikrofilmu v podmínkách
středisek geodézie a na dalších pracovištích našeho
resortu jsou značné. O tom svědčí stále se roz'víje-
jící čtecí a rozmnožovací techni1ka, podáv8Jné zlep-
šov,ací návrhy a rozšiřujkí se možnosti mi'krofil-
movf'ch pracovišť.

V podmínJkách n. p. Geodézie Pardubice byla vy-
vinuta metoda vyhotovování minikaret (pozemko-
vých map .evidence nemovitostí. Minilkarta svým
rozměrem odpovíd'á rozměru mikrofiše písemného
operátu evidence nemovitostí. Rozměry obrazové
částí mini1karty, tj. rozměry 'sekčních čar mapových
listů, přímo mvi'sí na požada-vlku zvětšení pořizo-
vaných Ikopií zejména ,na zpětně zvětšujícím pří-
stroji. Při požad,aVlku na měřítko snímku (kopie)
byly stanoveny rozměry minil~aret uvedené v tab.
č. 1.
Obrázek Č. 1ukazuje kopii mtnikarty pozemkové

mapy EN měřítka 1 : 1000.
Jiným řešením je vyhotovení mikrofilmu pozem-

kových map, 'které bylo vyvinuto v (podmíIllkách

mikrofilmového pracoviště Stř,ediska geodézie Mla-
dá BoI'eslav. Zd,e ,opět ve formě mikrofiše je na-
snímkován mapový list v 3X3 snímcích v dosta-
tečných překrytech.
Hlavní využití minilkaret j1ev oblasti pořizování

snímků map, zejména (pozemkových, a to jak
pro potřeby vyhotovení polních náčrtů, ta1k i pro
získávání a poskytování informací. Je na místě upo-
zornit na jednu velmi důl,ežitou okoloost, a to je,
že lze zíSkáv,at kopi,e map EN z původního měřít-
ka 1 : 2880 v dekadic'kém měřítku. T,ato okolnost je
důležiM ze dvou hl,edise1k; jednak lze veřejnosti,
orgánům a organizacím poskytnout vhodné podkla-
dy, Í'ednak získat snímky pro potřeby polních ná-
črtůa vyhotovení gleometriClkých plánů, a tím plně
vyhovět "Směrnici ČÚGK Č. 4000/1975-22 pro vy-
hotovování geometrických plánů a vytyč,ování hra-
nic pozemiků". Tato směrnice v § 7 uvádí: "Grafic-
ké znázol"nění dosavadního i nového stavu nemo-
vitostí je základní částí plánu a vyhotovuje se jed-
nobarevně jako snímek pozemkové mapy :nebo ja-

r:J
O.-.
O
čj
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ko zvětšenina pozem!kové mapy ve vhodném mě-
řítlku."
Obrázek č. 2 zobrazuje polní náčrt vyhotoveny

z minikarty poz1emkové mapy 1:2000 v měřítiku
1 : 704. Obrázek č. 3 pak ukazuje snímek pozem-
ilmvé mapy v měřítku 1 : 720. I když měřítika sním-
ků nejsou zcela přesná, pro požadované potřeby je
jejich přesnost dostačující.

: t

~f"' .. ~~I

~ .....-:: ~
: :

Vzhledem k tomu, že každé pracoviště si musí
minikarty pořizovat na své vlastní náklady, je nut-
no si uvědomit, že tyto ná!klady jsou pr,akticlky
j,ednorázové, ale využití mini1karet je mnohonásob-
né. Důležitou olkolností, a ji,stě ne nepodstatnou
je, že v naší další praxi můžeme maximálně šetřit
mapy převedené na PET fólie.

Další využití mikrofilmu pozemkových map by
byLo možno rozšířit při použití přístl1oje, 'který má
mož,nost průběžné voLby zvětšení, a tím i vyhoto-
vení kopií v celé škále měřítek Je možno vyhotovit
otisky celých mapový,ch listů, které mohou sloužit
neje1n pro potřeby našich pracovišť, ale j1emožno
je nabídnout například zemědělslkým organizacím
pl10potřeby vedení PEP.

Vyhotovení snímku pro polní náčrt se Zladobu
využívání (víoe než jeden rok) na Středisku geo-
dézie v PaI1dubickh plně osvědčilo. Sním1ky jsou
vyhotovovány již při přípravě zakázlky. Takový sní-
me'k je využíván nejen pro vyhotovení polního nlá-
črtu, ale lze jím nahradit pracovní mapu, naměře-
né údaje a nové hran.ice lZle do něho psát a za-
kreslovat všemi obvyklými psacími a kreslicími po-

můckami, a to přímo v poli. Podložlka (zinkoxidový
elektI10statický papír) velice málo trpí povětrnost-
ními podmínkami a v přtpadě jeho pošlko~ení lze
kdy,koliv vyhotovit další ~opii. Nevýhodou jie po-
měrně značná síla čar a v případě husté a nepře-
hlednékresby je nutné IPotřebné hranice, značky
kultur a parcelní čísla obtáhnout.
Velkou výhodou minilkaIlet je jejich možnost po-

užití ve všech čtecích přístrojích, kde se používá
mikrofiší. Na našich pracovištích je celá řada růz-
ných drU!hů čtecích přtstr,ojů; z nich pro použití
minik,aret nejen pI10podávání informací, ,ale i pI10
vyhotovení polních náčrtů je nejvýihodnější PEN-
TAKTAL 100. V tomto případě lze na promítací
dese:e 'kresbou vyhotovit snímky pro různé účely.
Toto řešení je vhodné pI10pracoviště, která dosud
lnejsou vybavena zpětně zvětšujícím přístrojem.
DOlkumentace jakékoliv části 'operátu EN patří

k nejdůležitějším činnostem ve všeobecné doiku-
mentaci. Soubor minikaI1et je nutno za 'součást to-
hoto operátu považovat. PIlOtO je nutno věnovat
pozornost nejen řádnému uložení minikaret, ale je
nutno vyhotovit přehledy, vlastní označení mini-
karet, zpusoby vypůjčování a sledování počtu otis-
iků. Doporučuje se uložení a označení minikaI1et ob-
dobné při ukládání pozemkových map EN.
Na střediscích geodézie jsou uloženy jako součást

operátu t,aké katastrální mapy, které slouží Ik zajiš-
tění někt,erých druhů prací jako například k vy-
hotovení geometrických plánů, identifilkací parcel,
při vytyčování hr,anie pozl8mkťl. Vzhledem k jejich
stáří ,a častému používání je jejich oellkový stav
neuspokojivý a stále ,se zhoršuje. I když na mnoha
pracovištích byl vyhotnven mikrofilm těchto map,
je doba zralá k zajištění tohoto mapového operátu.
NavI1huje se vyhotovení mi'llilka~et katastrálních
map Zlejména měřítka 1: 2880. Tím Iby bylo pI1ove-
demo zaj,gtě:ní tohoto mapového díla v případě zni-
čení nebo značného pošlmzení. V přÍJpadě podává-
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ní informací není vůbec nutné s katastrální mapou
pracovat. Kopií získaných z minikaret 'katastrálních
map je možno výhodně použít zHjména při vytyčo-
vání hranic pozemků.
Vzhledem ik operativnímu použití jsou minikarty

postupně vyhotovovány ze všech pozemkových map
v o:krese. Tím se také dosáhne všestranné pohoto-
vosti nejen pro potřeby vlastní, ale také pro veřej-
nost. Prakticky nelze provádět údržbu obsahu mik-
rofilmu ručně a při častém využívání zabránit jeho
opotřehení. U minikaret pozemkových map, jak
ukazují zkušenosti, je nutné každoročně obnovovat
asi 5 % všech minikaret.
Čtecích přístrojů, kterými jsou pracoviště stře-

disek postupně vybavována, lze používat nejen
,k jejich původnímu účelu, ale i ke čtení a poři-
zování zpětných kopií z miJnikaret H pro interpre-
taci diapozitivů let:eckých snímků.
Jistě existují další možnosti využití mikrofilmu

v podmín;kách středise1k geodézie, zejména na úse-
Iku evidence nemovitostí a zajištění jejího souladu
se skutečností. Tento příspěvek měl pak přispět
k uvědomění si této sku tečnosti.

GROTEN, E.: Geodesy and the Earth's Gravi:y Field.
Vol. I - Principles and Conventional Methods (Geodé-
zie a tíhové pole Země. Svazek I - Principy a kon-
venční metody). Bonn, Ferd. Diimmlers Verlag 1979,
409 s., 108 obr., 8 příl., lit. 140.
GROTEN, E.: Geodesy and the Earth's Gravity Field.
Vol. II - Geodynamics and Advanced Methods (Geo-
dézie a tíhové pole Země. Svazek II - Geodynamika a
moderní metody). Bonn, Ferd. Diimmlers Verlag 1980,
313 s., 110 obr., 9 příl., lit. 225.

(048) 528.223 : 521.14

Prochází-li některý obor obdobím prudkého rozvoje,
pak aktuální vědecké poznatky jeho teoretické i experi-
mentální části bývají cbvykle rozptýleny v jednotli-
vých vědeckých pojednáních. Tak je tomu v posledních
deseti či patnácti letech také v geodézii, zejména v té
č,ásti, která se zabývá určováním geometrických a dy-
namických parametrů zemského tělesa, přesných geo-
centrických poloh bodů zemského povrchu a jejich ča-
sových změn a řešením interdisc'iplinárních geodyna-
mických problémů. Každý odborník jistě uvítá syste-
matické a kvalifi!wvané knižní zp,racování aktuálního
stavu rozvoje oboru a nové zhodnocení významu něko-
lik desetiletí používaných klasických metod geodézie,
geodetické astronomie a gravimetrie. Je zřejmé, že na-
psání takové knihy vyžaduje od autora nejen značnou
erudici, ale také velkou dávku energie a pohotovosti.
Ve dvousvazkovém díle, které vzniklo na základě

~lřednášek na TH Darmstadt se úkolu ujímá profesor
této vysoké školy Erwin Groten, přední odborník z obo-
ru fyzikální geodézie, v současné době prezident stu-
dijní skupiny pro speCiální tíhová měření Sekce III MGA.

[1] Směrnice ČÚGKČ. 4000/1975-22 pro vyhotovování geo-
metrických plánů.

[2] BARTÍK, B.: Realizace a koncepce využití mikrofi!-
mové techniky v geodetických a kartografických
pracích. Dílčí výzkumná zpráva Č. 557, Praha,Vý-
zkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-
fický 1974.

[3] BARTÍK, B.: Realizace koncepce využití mikrofilmo-
vé techniky v geodetických a kartografických pra-
cích. Výzkumná zpráva č. 588. Praha, Výzkumný
ústav geodetický, topografický a kartografický 1975.

Do redakce došlo: 1. 6. 1981.

Lektoroval:
Ing. Otto Vlasák,

ČÚGK

Termín minikarta používaný v tomto č!<ínku je pracov-
ní a jeho vhodnost bude posouzena terminologickou ko-
misí.

P r v ní s vaz e k je r:zčleněn do pěti kapitol.
1. kapitola "úvod; Základní principy geodézie" přibli-

žuje čtenáři základní pojNí klasické geodézie, princip
klasické triangulace, pojem fyzikální a dynamické geo-
dézie, principy moderních metod kosmické geodézie
a inerciálních metod geodézie, seznamuje s modely
Země a geodynamickými úlohami, které se týkají geo-
délZie.
Ve 2. kapitole "Nebeské referenční systémy; zá!kladní

myšlenky astronomického určování polohy a orientace"
(84 stran) se uvádějí některé definice a principy ur-
čování polohy, dále se probírá viditelnost hvězd, ur-
čování astronomického azimutu, uvádí se stručná zmín-
ka o instrumentáriu, redukci soui'adnic a pozorování
(p,aralaxy, aberace, vlastní pohyb hvězd, astronomická
refrakce), redukCi referenčních systémů, astronomických
r'očenkách a katalozích, klasických metodách pozoro-
vání a připojuje se několik poznámek ke gyroteodo-
litům.
3. kapitola "Geometrická geodézie" (46 stran) obsa-

huje v oddílu věnovaném elipsoidické geodézii základní
vzorce a i'ešení geodetických úloh na elipsoidu, redukce
azimutů, délek a uhlů, stručnou diskusi různých řešení
obou geodetických úloh a pojednání o referenčních sy-
stémech. Druhý oddíl - trojrozměrná gecdézJe v eukli-
dovském prostoru - přináší princip řešení geodetic-
kých úloh v lokálních kartézských souřadnicových sy-
stémech, přehled transfŮ'Tmací souřadnic a zmínku
o trojrozměrné metodě v astronomii.
Název 4. kapitoly je "Dynamická družicová geodézie"

(53 stran). Probírá se pohyb družic, analytická a nu-
meMcká integrace pohybových rovnic, gravitační (sla-
pové) a negravitační poruchy.
5. kapitola "Fyzikální geodézie" (86 stran) obsahuje

osm oddílů. První oddíl je věnován matematickým Zá-
kladům (konzervativní síly a tíže, harmonické funkce,
Gaussův a Greenovy vzorce atd.], ve druhém se pojed-
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náívá o normálním tíhovém poli a poruchovém potenciá-
lu a uvádějí se parametry systému IUGG 1971. V dalších
oddílech se probírají fyzíkální základy geometrické ni-
velace, hlavní okrajové úlohy fyzikální geodézie, tího-
vé redukce, kombinované metody určení charakteristik
tíhového pole a určení rozměrového faktoru.

Následuje osm přílDlh (61 stran), věnovaných postupně
Laplaceově podmínce pro azimuty, ortogonálním funk-
cím a Fourierově integrálu, Eulerovým úhlům, vekto-
rovému vyjádření vztahů sférické trigonometrie, systé-
mu astronomických konstant IAU 1976, vzorcům pro
řešení úloh na elipsO'idu, obecným kulovým funkcím
a několika poznámkám k astrometrii.

D r u h Ý díl sestává z šesti kapUol (6-11) a devíti
příloh.

6. kapitola "Geodetická gravimetrie" (91 stran) přiná-
ší informaci o absolutním tíhovém měření, obsáhlé 1'0-
jedn:ání o relativním měření tíže (základní vzorce teorie
e}asťicitY, typy gravimetrů a jejich technické detaily,
měření tíže na moři a ve vzduchu, gradientometrie),
popis metod určování gravitační a geocentrické konstan-
ty, poznámku ke gravimetrickým sítím a diskusi pojmu
Newtonovy a Gaussovy gravitační konstanty.

7. kapitola "Okrajová úloha" (17 stran) je věnována
Moloděnského formulaci okrajové úlohy a náznaku růz-
ruých řešení úlohy.

8. kapitola "Slapy zemské kůry a souvislost s geodé-
zií" (41 stran) se nejprve zabývá teoretickými základy
(variace svislé a vodorovné složky tíže, slapové korek-
ce, Doodsonovo značení, rozvoj slapového potenciálu,
interpretace hlavních slapových vln), dále se popisují
slapová pozorcvúní a diskutuje se důsledek slapů
v geodéZIi.

9. kapitola "Inerciální geodézie" poje.dnává o refe-
renčních systémech inerciální geodézie, o technologic-
kých aspektech inerciální metody určování polohy a
o aplikacích v geodézii.

10. kapitola "Kosmické metody" (25 stran) se ve čty-
řech oddílech zabývá základy nejmodemějších metod
určování geometrických a dynamických charakteristik
zemského tělesa - družicové altimetrie, sledování dru-
žice z družice, laserové lokace Měsíce a iIlJ1:erferometrie'
s velmi dlouhou základnou.

V 11. kapitole "Geodynamika a geodézie" (50 stran)
se podává stručný přehled VYUŽitíinterferometrických
metod a metod měření napětí v geodézii, popisují se
vztahy mezi změnami Výšek a tíihového pole, rozebírá
se pojem Výšky v elipsoidjckém referenčním systému,
globální referenční systémy, slapová disipace a slapy
vyvolané pohybem pólu a p'1"incip mikrogravimetrie.

V osmi různorodých přílohách druhého dílu (59
stran) lze nalézt náznak aplikace TayloroV'ých rozvojů
při zpracování geodeticko-astronomických pozorování,
fotografii měsíčního laseru J. Fallera, poznámku k rea-
lizaci inerciálních systémů, několik historických pozná-
mek k tíhovému měření, základní mJyšlenku lineárních
statistických metod predikce, pojednání o technických
aspekitech gravimetrie, popis Hughesova náklOIlioměru
TM-3, ukázku charakteristik tíhového pole lokálního
až globálního rozsahu a poznámku o nekorektně zada-
ných problémech.

Zpracovávaná tematika je tak rozsáhlá, že ani na 700
stranách nebylo možno podat podrobný, vyčerpávající
výklad. Určitou obsáhlejší problematiku autor vypustil
již z celkového rozvrhu lá1tky (např. geodetické sítě a
jejich zp·racování, urČování tvaru a rozměrů planet), na
jinou se nedostalo nebo byla omezena na minimum pro
stručnost výkladu (např. resonanční teorie a p1roblema-
tika synchronních družIc, řešení okrajových úloh, kom-
binované zpracování družicových a pozemních dat aj.).

Úplná odvození zde najdeme jen ojediněle. To ostat-
ně ani nebylo, s ohledem na praktické zaměření knihy
zdůrazněné v úvodu, autoroVým cílem. Ve výkladu se
soustřeďuje především na pokud možno přesnou slovní
formulaci základní myšlenky a k matematickému vy-
jádření vztah(\ (k němuž důsledně používá vektorového,

tensorového a maticového Zápisu, kdekoli je to vhodné)
dospívá po značně zkráceném odvození. Text je dopro--
vázen mnoha pečlivě vyp,racovanými obrázky, obsahují-
cími mno,žství detailů. Jejich výkladová schopnost se
však někde poněkud přece.ňuje, když se za dostačující
výklad pokládá odkaz na obrázek bez dalšího komen-
táře.

Aktuálnost zpracovávané látky a odkazy na literatu-
ru (najdeme zde citace časopisecky publikovaných pra-
cí, jejichž vydání jen o rok předcháZí vydání knihy!)
svědcí o tom, že kniha byla napsána neobyčejně rychle.
Tato příznivá skutečnost má však také svůj rub: kromě
značného množství drobnějších chyb (u 1. dílu z velké·
části podchycených v obsáhlém seznamu) je to přede-
vším určitá nesystematičnost výběru a podání látky a
obsahová nevyváženost, což poněkud snižuje p,řehled-
nost a didaktickou hodnotu knihy.

Například ve 2. kapitole na s. 142 se popisuje metoda
současného určení zeměpisné šířky a délky (jeden vzo-
rec je uveden chybně), avšak řešení se bez odkazu skrý-
vá teprve v příloze I 2. dílu pod názvem "Taylorovy roz-
voje v geodetické astronomii". Tato kapitola také obsa-
huje poznámky ke gywteodolitům, které by spíše patři-
ly do 9. kapitoly 2. dílu. Kapitola o dynamické družico-
vé geodézii předchází kapitolu o fyzikální geodézii.
Okrajovými úlohami fyzikální geodézie se postupně za-
bývá 1. a 9. oddíl 5. kapitoly 1. dílu, 7. kapitola 2. dílu
a konečně příloha Q 2. dílu, avšak ani celek sestavený
z těchto tří částí nedává přesnější představu o součas-
ném stavu řešení.

Problematika přístrojové gravimetrie je zpraccvána
snad ještě podrobněji, než je obvyklé v ryze gravi-
metrických publikacích, což se v kontextu této
knihy jeví jako neúměrná podrobnost. Zřejmě nad-
bytečný je např. povrchní přehled pojmů z teorie elas-
ticity a reologie. (7 stran!). Není také zcela jasné, proč
byla přístrojová gravimetrie zařazena do svazku věno-
vaného geodynamice a moderním metodám, odhlédne-
me-li od 3kutečnosti, že se zde popisují nové systémy pro
absolutní měření tíže, moderní gravimetry La Coste-Rom-
berg a princip,y moderní gradientometrie.

Zdařilý je geodetický přístup k výkladu geodynami-
ky, který se op,írá o instrumentální stránku (interfero-
metrické metody meření různých typů deformací), od-
kud přechází ke zmínce o geofyzikální podstatě. Pojed-
nání o geodetických aspektech globální geodynamiky
se zde. omezuje na stručnou po,známku, další stručné
poznámky lze nalézt v kapitole 1. V odstavci věnovaném
časovým změnám Výšek se navazuje na teorii vylože-
nou v kapitole 5 (v odstavcích 11.21 a 11.22 jsou ne-
přesnosti v definování výchozích vztahů - rovnice
11.48). Z celkového zaměření kapitoly poněkud vybočují
odstavce věnované výškám v elipsoidickém systému
a globálním referenčním systémům, které rozvíjejí myš-
lenky formulované v kapitolách 1, 3, 5 a odstavec
o mikrogravimetrii.

Velkou pm:ornost a to je jeden z hlavních přínosů
knihy - vénuje autor referenčním systémům, s nimiž
pracují jednotlivé geodetické metody, a výkladu jejich
VZájemných relací. K nejcennějším částem patří dále
kapitoly věnované nejmodernějším mNodám kosmické
geodézie a inerciálním geodetickým systémům.

Celková úroveI1 zpracování látky je i přes některé
výhrady velmi dobrá a informativní hodnota knihy je
vysoká. Celé dílo se svou netradiční koncepcí odlišuje
od klasických publikací o vyšší geodézii, geodetické gra-
vimetrii či kosmické geodézii. Snaha o postižení nejšir-
ších souvislostí zpracovávané problematiky vede sice na
jedné straně k určité roztříštěnosti výkladu, na druhé
straně však pomáhá objasnit vztah mezi klasickými a
moderními metodami a ukazuje souvislosti mezi jednot-
livými disciplínami, které při studiu klasicky pojatých
monografií unikají.

Ing. Jaroslav Šimek,
VUGTK
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Kosmičeskaja sjemka i tematiěeskoje kartografirovanije.
(KoSiIDj,okésnímkování ,a ,témati,cké map'O~ání.) Sborník
dJvaceUoSiIDiodborlných článků. Vydavatellství moske'vSiké
univerzilty, Mostkva 1980, s. 272, 67 obr., 8 tab., Ut.,
fOl'mát 150 X220 mm, váz., cena 3 rbl. 20 kOlp.(K'čls41,- ).

Ve d'V'acátém výročí lp~ního letu čllo~~a do vesmíru
lu. A. Gag>lI!r,~napřichází ze Sovětského SVazu další kni-
ha věnovaná využ·~t1 'kQSiID,iclkýchsnímků pro mírové
účely. K jejímu napsání přispěla řada autorů pod 're-
dakcí K. A. Sali~če\,na a Iu. F. iK'nillnilkova.Zdařilé dílo
má podtitul "Geografioké výsiltedky mnJoholllonálníchkos-
mických experimentů". Kniha je vlastně pokračováním
a obsahově oova2Juje lna publHmci stejného ná'l~u, jak
jsme o ní pNnesli 121právuv GaKOč. 2/1980 na str. 48.
Obsah 'k,nihy je rozdělen do dv'Ou dnů. První, Ik,ratší,

je nadep1sán "Metody 7Jpra,cování mnohoe:onálních sni!m-
ků". Druhý díl má název "Využiltí mnohooonálních ~llIS-
mic:kých sním:ků pDO studium a mapOlvání p,řírodiníclh
zdrojů a sociálně elkonomických je1vů".

První díl věinovaný metodlám zpI'aowá:ní tvoří čtyři
vzájemně navazující příspěvky, Dia jejiclhž IllIa1psá!níse
podílelo osm autorů. Vstupní příspě1ve.k je vě'nOlvánmlllo-
hoe;onálnímu ,smímku jako metodě studia plřfrodních zdro-
jů (autorem je Iu. F. Knižni,lmv). Autolr vychází z po-.
znatku, že zákla,dním pramenem informací pro studlrum
přírodníoh ZdDOjŮa stavu oblkJ,opujícího prostř1edí je
obr1az - kosmický sníme1k, který je pořízen prOistředky
kosmické techniky. V dalších staltích je pO'jednáno o jed-
notlivých metodách zpraoo'Vání a to vizuálním, měřtc-
kém a automatizovaném. V této pOlsloU>pIIlQlstimetods,e
z;důr1azňuje" že vi:zuální metOdy mají svůj význam. Po-
dobně j.aiko člově'k ,poz:nává svět 2lDakem, tak ta'ké z,rla-
kem získává prlvní informaee ze !mím:ku. Kromě tOlilo
jsou vizuální metody dostupné každému uživa,teU sním-
ku. Vyšší stupeň zpracování - měřické a automatizova-
mé - využívá znalostí apr,ostředků fotJomtetrie, výpo-
četní techni:ky a skenlerů.

Druhý díl je daleko obsálhlejší la k jeho ,napSéIJlllse
spojl1a řada auborů. Má osm uce1lte'nýchlkapitol věno-
vaných nás,ledujfcí problematice. Pwní kapito!~a je vě-
nována výzkumu :k'r'ajtny. Výzkum a mapo'vání je inte'r-
pretwáno Ina ,a'ridrní území jihovýchOldního ~aza,chstánu,
oblast tlajgy v Se'vernfm Přibaj'k'alí a v zá!věru je prubU-
kována stat o op,tiClkýchvlastnos,tech krajin na mnoho-
zOlllálních snímcích. Dl'uhá kapi1Jolla jlHz geoIDJorfolÚ'glte
a to konkrétně z geiOmol'fo~ogického mapování, studia
morfOlstruktur včetně úlohy tektoniky ph formo'vání ,re-
liéfu (na příkladu Předbajkalí) a geomorfologickému
určování me'ziříčí. Tře1tíkapitola 'Se zlabývá výzkumem
rostlinného pokryvu krajiny. Předmětem irutel'prletace je
mapOvání se'Verních a středních oblasiŤÍ taj,gy v ]Iatkut-
sku, studium tajgy a její antropogenní dynamiJky S Icí-
lem p,oNzení map malýoh měřítek (na pří!kladu Předibaj-
kalí). Závěrečnou částí je studium a mapování rostlin-
stvla na aridních územích. Čtvrtá kapttola se' zabývá
hydl'ologicko gIaciologtokými výzkumy. Poz;ornlOst je vě-
nlolvána výzkumu řečišť vodních toků, vynášení 'kalu
v ústí řek a mapování vY~IOikohor'Sikýohledovců. Pátou
kap.itolu tvolří příspěvky z výzJkumu IDJolřskýchmělčin
(na p,říkl'adu selVero~ýchodní čás,ti Kaspi1ckého moře) a
to 'spe,c. mOřského dna, jeho pokrÝ'vky. rostlinstva atd.
Šestá kapitola je věnována mapo'vá:ní zem.ědělské 'Půdy.
JSOU zde dva přís:pě'vky, z niohž ,prlVníse' zabývá ma-
povámím bavlníku a druhý mapováním zemědlěllsikýoh
kultur vZJa'v~a~ovaných oblastleeh. Sedmá Ik1aplitola1'e
věnová,na mapování obcí. Nalpř. pomocí smímků jsou ur-
čovány výrobní typy obcí a vymezoválna území s při-
hlédnutím ,k hospodaření. Osmá ka,p.itoJ,a je věnována
studiu a map,wání antrlopogellllního v:li'Vu na přírodní
prostředí.

jedIIDl1:Iivépřfspěvky jsou doprovázeny reprlOldukcemi
kosmiokých snímků a současně černobílými mapami
Iv m<l.x.velIkosti f,ormátu stránky). Bohatá škála zobra-

zov/IJných j,evů (až 33) je na mapáoh vyjádřena užitím
rro,Z1man:itéhov'zorovální.
Autorům knihy a oběma redla,ktorům je třeba podě-

kovat za další uce'lené71veřejnění studijních a experi-
mentálních 'Prad kOSiIDickéhosním:kováJní pro úč,ely té-
matického mapování. Knihu můžeme doporučit všem,kte.-
ří se uvedenou problematikou zabývají.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
FSv CVUT, Praha

DEUMLICH,F.: Instrumentenkunde der Vermessungstech-
nik. (Nauka o g,eodeUc:ké 'př1strojové techl[ljiee.) 7. p1ře-
prac. vyd. VEB Verlag fiir Bauweselll, Be:rlin 1980, 324 s.,
785 obr., tab. 38, lit. 19. CI8,nla54 M.

Geodetům v NDR a v dalších zemích, používajícím ně-
mecky p,sa:nou odbornou literaturu, se dostává do rukou
již 7. vydání známé teohniClké publikace prof. Deumli-
cha. Obsah a zprHciQvání se 'P'0stupměrozšiřovaly a :lido-
konalovaly, takže 7. vydání poskytuje praktiC!ky úplný
přehled 10 přístr'o'jíoh a pomůcrkách pro geode'tioká mě-
ření, vyráběných sériově ve všech zemích, kromě zobra-
zovacíc'h a ,krl8slidch z,ařízení a zařízení pro určO-
váníplooh, které čZ důvodů únosného rlo1zsahu,auto'r ne-
zaradil.
Publi~ace je :člelněna do následujícf,ch ,pěti kap'itol a
úV'Qldu:

1. Úvod

Úvodní část obsahuje účel a flo,zdělení geodetiokých
přf,strojfl, struČlnou histmi:i lplřístrojů a jejich výrobců,
IDJo~nQlstidalšÍ:ho vý'vojre 'a pokyny pcr:oobsluhu a za-
cházelní s přístroji.

2. Optická zařízení a libely
V této části j::>ouuvedeny zák1ady Dlptiky, teorie hlav-
'níah ,olptic:kých přístrojů a libel vče1tně elektronických
Ubel a kompelnzá!uOlrů.

3. Přístroje k určení vodorovných úhlů a promítání bodů
do vodorovné roviny

Tato kapitola iQ 'roslzahu témě'ř 100 stran obsahuje je1d-
noduohépomů1oky la přístrojepr'O měrerní a vytyčo1vání
úhlů jako pomůcky s průzory, hrarnoly apod., dále bu-
sOlly, rteodnlity vče1tJně,pHslušecr1'Ství,'piO'pltsuz,koušek a
rektiHka10e a 'přehledu j,ejtch výroby s rozlděle,ním llIIa
teodoUty nižší, střední, vyšší a nejvyšší přesnosti, gyro-
teodoUty včeltně postupu měření, optIcké iprovažov1a1cí
přístroje a přístroje pro měření metodou 'záměrné přím-
ky.

4. Přístroje pro měřeni výšek a převýšení

Kapitola je o:bdobně7Jpra,cována a obsHrhuje jednodu-
ché piřístrloje pro nÍ'velaci, lJ'řísrtl'oljepro hyd.I'O'St8'ti.cImu
niveltaci, o'Ptic'ké nivelační přístroje včetně příslušenství,
pop.j,suzkoušek a rektiH~ace a přehledu je1jich výroby
se stejlným rozdělením podle jejich IpřesDlOsti}ako u teo-
dolitů, dále přístroje a zařízení pro měření svislých úhlfi
včetrně sextantu, přístroje Ipm bal1ometrioké měření vý-
šek a výškové měř~cí automaty.

5. Přístroje a zařízení pro měření délek
Ka!pitola je člleněrnana z;ařízení pr:o mechantciké měře,ní
- Jatě, pásma, ~nvalrové Id!rá:ty,pro optIcké měření -
dállooměryse 'zá'kla,dnou 100 stanovi'slku a IV cíli, a na
přístroje p·ro elektrOOlické měi'ení všeoh typů v,četně
ilnterferenčního způsobu.
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6. Přístroje pro tachymetrii
V této části jsou uvedeny neredukující tachymetry, re-
dukující oochymetry všeeh typů (dotykové, tangentové,
diagrarno,vé, s posuvnými dálkoměrnými ry~kalIDi, dvoj-
obrazové a oe základnou na stanovis'ku], elektronické
tachymetry ,a zařízení pro stolovou tachymetrii.
V závěru publkace je' uveden r'ejstřík odb1o'rných náz,vů.
O publikaci lze uvé~t jEln ~amé superlativy. Je tiště-

na na kvalitním křídovém papíru s dokonal'ou reproduk-
cí obrázků [pérovek i fotog,rafií) a s bezvadnou plá-
těnou vazhOu. O vynikající úrovni publi!k'ace svědčí jak
sedm vydání v NDR v r02ímezí 1957-1980, tak překlady
do ruštiny [nakl. Nedra Moskva 1970) a angl'čtiny
(nakl. Walte'r de Gruytm, Záp,. Berlín/N. York 1979).
Hlavní přednosti publikacel je kromě seznami'! přístrojů
a pomi'!cek s jejilch pammetry popis konstrukce ,a funkce
p'řístroji'!, po,stupy určenípřístrnjových vad a chyb včet-
ně potřebné teoT'i€' a p'0~tupy měřelní s těmito přístruji
a to kompl,exně a přitom přiměř'eně stručně. S touto
k,omplexncstí a v tomto rozsahu lze pub1'kaci prof.
Deumlicha označit za zcela njedině:ou i ve světovém
měl'ítku.

Ing. Miroslav Herda, CSc..
VÚGTK

Sympozium O racionálním využití
nové techniky v geodézii v Brně

Použití moderních přístroji'! a metod ke sběru informací,
jejich 2lpracováníruovou výpoče1tní ,a zobrazo'vací techni-
kou, popř. jejich archi,vaoe milkrofilmovými prosti'edky
- zkrátka využívání nDlvé t8'ohni,ky na geodetických
pracovištích vytváří předpork].ady proracionalizaoi a
efektivnost geodetických prací a p'ro us:pokojuvání na-
růstajících požadavki'! praxe 'lila geodetic,ké práce, a to
z hlediska kvantity i kv.ality. ČSVTS-spo,lečnosti geodé-
zie a kartografie ze' základních principů svého poslání
přísluší využívat ,všech mOIŽlllostík prosa:lJOvání IIJo·vé
techniky v odvětví geodézie a kartografie.
Proto se Krajský výbor ČSVTS-spolelčnosti geodézie ,a

kartografie, v Brně, Pobočka ČSVTS p'ři n. p. GE'OIdéz.ie
v Brně a Odborná skupina geodézie a kartografie na fa-
kultě stave'bní Vys,okého učení technického, v Brně r'OIZ-
hodly uspořádat "Sympozium o racionálním využití nové
te<c!]nikyv gsodézii",které oe konalo dne 28. dubna 1981
v sáLelMuzle,aděLnlc;kého hnutí Brněn,ska v Bmě.
V přítomnosti 106 úČ'éI!stníkůz celého kraje i mimo něj,

kterým byl při prezentaci předán sborník referátů, za-
hájil jednání garant doc. Ing. Dr. Josef zeman, CSc.
V pr'v'ním refe:rátu "Využití f.oltoel18lktrického ko:mp:a-

rračního nivellátoru pro specliální geodeti.cké pďáce" vy-
ložil doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc., princip přístroje,
vysílajícího infračervené p,ap·rslky vlnové délky 0,9 ,um,
postup při měření a dosahovanou přesnost. Doc. Ing. Dr.
Josef Zeman, CSc., v referátu "Příspěvek k problematice
trigonometrické nivelace dálkoměrem Zeiss EOT 2000"
podal informace o dílčích výsledcích experimentální nive-
lace přístrojem EOT na zkušebním výškovém polygonu a
uvedl srovnání výsledků s klasickou přesnou nivelací, kdy
v některých případech bylo dosaženo shody ±0,2 mm až
±0,5mm.

Ing. Mkos,l,a'v Š'€'dý sdělil v refe,rátu "Velko.prostorová
tachymetrie při tematickém mapování" zkušenosti s růz-
nými typy elektroni'ckých dálkomě'ri'! p,ři tematickém
mapování a vyzvedl jejich význam při zvyšování pro-
duktivity i kulturnosti práce.
Ing. Jaroslav Slabý se, zaměřil ve svém příspěvku "Vy-

užití ele,ktl'oodporo'vé metody při vyhle-dává,ní podzem-
ních olbjektů" na principy této metody, na zpi'!~ob měře-
ní a na mož:nosti p,řj hledámí nevodivých podzemních
obj-elktů,touto mstodou.
Ing. František Soukup v diskusním vystoupení podal

informace o nejnovějším tachyme'trickém automatu Zeiss
ReoD.ta,který je posledJním typem (1980) v řadě elektro-
nických dálkoměri'! Carl Ze1ss Jena. Uvedl také informa-
celo Inové řadú tl8od.olHi'!Ze,iss: Th<eo021 B, Theo 015 B
(zceLa nOlvý typ) a Theo 010 B, jakož i o novém autore-
dukčním dálkoměru Zeiss Dahlta 010 B.·
V referátu "Automatizace kartogmfických prací pro

účely pDo,j1ektcvé čill'n,o.sti", zpr,acovaném Ing. Jos,efem
Dvořákem a Ing. Jaromírem Bursou, se, hovořilo o me,-
chanizaci aautomatLz,aci kartografických pr:ací v pod-
mínkáCh projelktového ústavu Kovoprojekta.
Dva diskusní příspěvky byly předneseny k novým čs.

normám: ČSN 01 3410 [Ing. Helena Ryšková)a ČSN
013411 (Ing. Jiří Pažourek).
V bloku "výpočetní techlnika" byly předne:~elny dva

referáty: Ing. Zdeněk Konečný "Kape,sní kalkulátory
v ge.odetic:ké praxi" a Ing. Martin SiDotek v referátu
.,Malá výpoče'tní te,chnik,a v geod8'tické p,rax1 pro'jekto-
vého ústavu" podal pře,hled o součas,ně do",ažitelných
kapesních kalkulátOlf18ch. Jeho referát velmi vhiodně do-
plnil Ing. Mi:lan Horá'k v dis,kusním příspěvku "Vytyč,o-
vad sítě u lin:iových staveb s ohledem lila využití e'lek-
troopltiokých dálkoměrů a kape'sních k,allkuláltorů".
V závěrečném referátu "Aplikace mikrofilmu pro geo-

detiC'ká pr,acoviště" upozornil Ing. Jal'oslav Hanák na
zatím ne, zoela využÍ\nané mo~nosti a přednosti mikro-
filmové techll'i'ky.
V diskusi LnfDlrlIDovalIng. Milan Klim8'š o připravova-

né Konferenci o dálkovénl průzkumu Země a o XVI.
kongre'su FIG a doc. Zemaln, CSc., seznámil přítomné
s příprav.ami IV. Konference odp'ovt<dných geodetll 1983
v Brně. Schválením dopo'r'učení bylo sympozium ukon-
čeno.
Sympoz,ium p,roběhlo za soustředěného zájmu přítom-

ných. Kladem akce bylo, že pr1él!covníjednání se týk'alo
novinek v přfstDO'jové teohnice a v nových technologic-
kých posltupech. Kladně lzel hodnotit, že větší část refe-
rátů a diskusních příspěvků p,ředne,sli mladí pracovníci.
Lze konstatovat, že bohatou náplní sympo.zium vzbudilo
podněty pro kaž,dodermí geod-e'tiekou praxi a tím tedy
beZJelzbytkusplnilo cíle a záměry pořádajících organiza-
cí.

Doc. Ing. Dr. lnsef leman, CSc.,
FAST VUT v Bmě

Seminář "Přesnost
inženýrsko-geodetických prací
ve výstavbě"

Ve dnech 21. a 22. května 1981 uspořádala ČSVTS- spo-
lečost geodézie a kartografie, odborná skupina 1701 -
inženýrská geodézie, a pobočka ČSVTS Geodézie, n. p.,
Pardubice, seminář "Přesnost inženýrsko-georetických
prací ve výstavbě".
Problematika semináře byla rozdělena do čtyř tema-

tických oblastí. Deset referátfl bylo věnoviino objektiv-
nímu hodnocení geodetických prací, teoretickým zákla-
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dům, na nichž lze systém hodnocení budovat, jednak
praktickým aplikacím. Druhá část se zabývala plánová-
ním a zabezpečováním optimální přesnosti geodetickS'ch
prací ve výstavbě, a to jak po stránce teoretické, tak
i po stránce vS'sledků z praxe. Ve třetí části byly dva
příspěvky věnovány kontrole prací ve výstavbě. Poslední
část uváděla současnS' stav z oblasti normalizace a tech-
nickS'ch předpisů, jakož i problém kvality z hlediska
státní arbitráže. Sborník referátů byl účastníkům semi-
náře zaslán téměř měsíc před konáním semináře. Dne
21. 5. 1981 bylo uspořádáno přátelské setkání účastníků
semináře.

Ing. František Šilar, CSc., ve svém referátu "Pláno-
vání a kontrola kvality geodetických měření - teorie
a praxe" uvedl nejstručnější základy plánování a kon-
troly přesnosti geodetických měření, vycházejících z ur-
čitého chybového modelu proměnlivS'ch podmínek mě-
ření.

Doc. Ing. Zdeněk Novák, CSc., z Českého vysokého
učení technického (ČVUT) v Praze v příspěvku "Pláno-
vání přesnosti měření a vytyčování v inženS'rské geodé-
zit' poukázal na rostoucí požadavky na přesnost prací
v inženýrské geodézii vyplývající z rozvoje stavebnictví,
zejména z prefabrikace stavebních prvků a montáže ob-
jektů.

Ing. Vladimír Radouch, CSc., z katedry vyšší geodézie
FSv ČVUT v Praze v referátu "Některé aspekty použití
predikace a kolokace pro praktické geodetické vS'počty"
uvedl, že v oblasti zpracování naměřenS'ch hodnot v geo-
dézii se v posledních dvou letech objevuje novS' pojem
kolokace, kterS' dále osvětluje.

Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc., z katedry geodézie
Vysokého učení technického (VUT) v Brně ve svém vy-
stoupení "ČSN 73 0405 a současnS' rozvoj inženýrské geo-
dézie" pojednal o závažnosti citované normy, o projektu
geodetického měření posunů a o přesnosti měření. Ing.
A. Plánička a Ing. V. Jakubec z Vodohospodářského roz-
voje a výstavby, Praha popsali v referátu ,.Měření de-
formací přehrad v ČSR dálkoměrem Kern ME 3000" prin-
cipy a vlastnosti přístroje, měřickou praxi a shrnuli do-
savadní poznatky o Mekometru. Ing. Jiří Záleský, CSc.,
z Hydroprojektu, projektového a inženýrského podniku,
ústředí Praha uvedl v "Příspěvku k zhodnocení nivelač-
ních měření na přehradách" sledování polohových a výš-
kových změn na vodních stavbách.

V referátu "Systematické chyby při měření deformací
fotogrammetrickou metodou" Ing. Miroslav Rfižek, CSc.,
z FSv ČVUT v Praze uvedl, že fotogrammetrické pra-
coviště katedry mapování a kartografie se zabS'vá pro-
blematikou měření deformací a deformačních změn nej-
různějších stavebních prvků a konstrukcí. V závěru shrnul
několik doplňujících poznámek a doporučení k prová-
děnS'm pracím. Ing. Václav Šanda z VS'zkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického (VOGTK),
Zdiby, v článku "Přesnost geodetických měřidel používa-
nS'ch ve vS'stavbě" se zabýval současným stavem v oblasti
měřickS'ch pásem a dovolených chyb jejich rozměru, zá-
kladnovými latěmi a koeficienty roztažnosti.

V příspěvku "Přesnost metod využívajících laserovou
techniku v inženýrské geodézii" Ing. Mililn Kašpar, CSc.,
z katedry speciální geodézie FSv ČVUT v Praze uvedl,
že laserová technika nachází širšího uplatnění v oblasti
inženýrské geodézie s ohledem na dosahovanou přesnost
a ekonomickou účinnost. Ing. Mojmír Švec, CSc., z FSv
ČVUT v Praze ve svém pojednání "Určení vodorovných
posunfi bodů geodetické mikrosHě při měření posunů
staveb" se zabS'val geodetickS'mi mikrosítěmi, které lze
zaměřit směrově, délkově nebo kombinovaně.

V rámci druhé tematicřé oblasti v svém referátu "Vy-
užití modelů pro kvalitativní hodnocení geodetickS'ch
sítí" Ing. Miloslav Ingeduld, CSc., z katedry geodézie a
pozemkových úprav FSv ČVUT v Praze uvedl používané
způsoby kvalitativního hodnocení měřených veličin a je-
jich funkcí, principy modelů sítě a možnosti jejich vy-
užití vS'běrem vhodných parametrů přesnosti ke kvali-
tativnímu hodnocení geodetických sítí. Ing. Miloš Sme-
tana a Ing. Ludmila Matějíčková z Geodézie, n. p., Praha
se ve svém příspěvku "Plánování přesnosti základní vy-
tyčovací sítě na metru" zabS'vali základní vytyčovací sí·

ti na metru, která slouží jako geodetický polohový pod-
klad pro výstavbu traťových a staničních tunelů a ostat-
ních stavebních objektít metra.

Ing. Vladimír Čejka, Vodohospodářské stavby, Brno,
v pojednání "Měření skutečného provedení podzemních
vedení a dosahovaná přenost" popsal dvě formy doku-
mentace skutečného provedení, lišící se kvalitativně do-
bou vzniku i zpracovatelem.

Tematická oblast 3 byla zastoupena Ing. Miroslavem
Herdou, CSc., z VÚGTK,Zdiby referátem "K problematice
kontrolních měření geometrickS'ch parametrů staveb-
ních dílcŮ". Přednášející mj. definoval stavební dílec, je-
ho geometrické vlastnosti, toleranční prostor a jeho
vlastnosti. Ing. Vladimír Vorel z katedry speciální geodé-
zie FSv ČVUT v Praze se zabS'val "Statistickou přejím-
kou geometrickS'ch parametrů silničních komunikací".
Popsal geodetickou kontrolu silničních staveb a aplikaci
statistickS'ch přejímek.

V tematické oblasti 4 je ve sborníku uveden •.Přehled
technických předpisů pro inženýrsko-geodetické práce ve
stavebnictví", sestavený Ing. Miroslavem Herdou, CSc.,
z VÚGTK, Zdiby, Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc., z ka-
tedry geodézie VUT v Brně se zabýval "Geodetickými
pracemi ve výstavbě a státní arbitráží". V referátu po-
psal arbitrážní spory, jejich příčiny, funkci hospodářské
arbitráže, znalecké posudky. Dále v referátu uvedl sou-
bor právních a technických podkladů pro činnost v oboru
geodézie a kartografie, technické předpisy a normy.

K přednesenS'm referátítm byla bohatá diskuse. Jednání
semináře vhodně doplňovala výstavka prací.

Před ukončením semináře byly účastníky jednání při-
jaty závěry pro další Činnost ČSVTS.

Ing. Dr. Miroslav Ba;talon,
KGKS, Pardubice

XIII. porada představitelů VTS-geodézie
a kartografie socialistických států

Ve dnech 4.-8. června 1981 se konala v BLR - městě
Karlovo - XIII. porada předsedfi a generálních sekre-
tářů vědeckotechnickS'ch společností geodézie a karto-
grafie socialistickS'ch států. Porady "e již tradičně
zúčastnili zástupci šesti státíl (BLR, MLR. NDR, PLR,
SSSR a ČSSR).

Delegaci z ČSSR tvořili soudruzi Ing. Jaroslav Kouba
(předseda Čs. vS'boru geodetického a kartografického
ČSVTS a předseda českého ústředního výboru ČSVTS -
geodézie a kartografie], Ing. Pavol Kmeťko (místopřed-
seda Čs. výboru geodetického a kartogrufického ČSVTS
a předseda slovenského ústředního vS'boru geodeticko-
-kartografické společnosti ČSVTS) a Ing. Jiří Vaingát
(generální sekretář Čs. výboru geodetického a karto-
grafického ČSVTS a tajemník českého ústředního výboru
ČSVTS - geodézie a kartografie).

Hlavní náplní a účelem cesty čs. delegátů bylo
projednat plán mnohostranné spolupráce vědeckotech-
nických společností geodézie a kartografie socialis-
tickS'ch států na období let 1982-1983,
dohodnout opatření ke koordinaci součinnosti VTS-GK
socialistickS'ch států v mezinárodních nevládních or-
ganizacích FIG, ISP a ICA (Mezinárodní federace ze-

1981/275



Geodetický a kartografický obzor
276 ročník 27/69, číslo 10/1981

měměřiču, Mezinárodní fotogrammetrická společnost
a Mezinárodní kartografická asociace),
využít zkušeností z práce sesterských společností geo-
dézie a kartografie socialistických státu pro zdoko-
nalení činnosti orgánu a organizací ČSVTS.
Členové čs. delegace získali nejnovější informace o sta-

vu a rozvoji geodézie a kartografie zúčastněných so-
cialistických státu a o úkolech a metodách práce VTS-GK
zemí socialistického společenství (ZSS).
Kromě toho byly získány nové informace a podněty

pro zkvalitnění práce ČSVTS-GK a informace o uspořá-
dání a organizaci odborných akcí plánovaných a připra-
vovaných na období let 1981 a 1983 v sociRlistických stá-
tech a forem práce sesterských organizací.
Závěrem možno shrnout, že porady představitelu

VTS-GK ZSS mají velký význam pro posilování interna-
cionální spolupráce pracovníku v oboru geodézie a karto-
grafie zúčastněných zemí. Výměna zkušeností v politicko-
-odborné oblasti přispívá k prohlubování účinnosti práce.
Za velmi významnou lze považovat stále dokonalejší ko-
ordinaci práce VTS-GK socialistických států v meziná-
rodních nevládních organizacích, v poslední době zamě-
řenou zejména na společnou pomoc BLR při přípravě a
organizaci příštího - XVII. kongresu FIG (Fédération In-
ternationale des Géométres) v r. 1983 (19.-28. června) -
Sofia, BLR.
XIII. porada předsedů a generálllích sekretářů VTS-GK

socialistických států pi'ispěla k dalšímu pokroku v od-
borné práci zúčastněných společností, k aplikaci a vy-
užití nových poznatku a vzájemné informovanosti.
Výsledky porady budou projednány oběm, národními

společnostmi. Čs. výborem geodetickým a kartografic-
kým ČSVTS a předány zainteresovaným resortům včet-
ně upřesněného plánu odborných akcí na r. 1982-1983,

Ing. JUt Vaingát
ta;emnik ČrJV ČSVTS-GK

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ
A ORGANIZACí ČÚGK A SÚGK

VII. ročník celoresortní
branné soutěže

Z pověření pi'edsedy Českého úřadu geodetického a kar-
tografického uspořádal n. p. Geodézie v Českých Budějo-
vicíh dne 29. května 1981 již tradiční VII. ročník celo-
resortní branné soutěže ve střelbě doplněné o politickou
pľípravu a praktické znalost z POCO a CO. Tato soutěž
byla uspoľádána v období oslav 60. výročí založení KSČ
a 30. výročí vzniku Civilní obrany.
V předvečer této celoresortní soutěže byl uspořádán

brannou komisí a ZO Svazarmu již IX. ročník krajské
branné soutěže ve střelbě .,Pohilr osvobození" jehož nej-
úspěšnější závodnící z n. p. Geodézíe České Budějovice
byli nominováni do celoresortní sttelecké soutěže.
Slavnostní zahájení celoresortní soutěže bylo uskuteč-

něno v 9.30 hod. krátkým projevem ľeditele soutěže
s. ing. V. Koláře. Za komisi pro brannou výchovu Jč. KNV
12romluvi1a ke všem zúčastněným její předsedkyně s. A.
Rihoutová. Závěrem popřál jménem předsedy ČÚGKvšem
závodníkům mnoho sportovních úspěchů vedoucí oddělení
obrany CÚGK s. V. Jasný. Z čestných hostů se dále
zúčastnili zástupce KV KSČ s. Pavlas, předseda OV Svaz-
armu s. pplk. Skrabal a zástupci okresního i krajského
štábu CO.

Po tomto úvodním zahájení bylo provedeno bezpečnost-
ní poučení všech závodníkli hlavním rozhodčím s. Do-
minem a podle časového harmonogramu byla zahájena
vlastní soutěž. Soutěžící, tříčlenná družstva žen a mužů,
změřili své síly ve střelbě ze samopalu, pistole, vzduchov-
ky Slavie a hodu atrapou granátu na cíl. Soutěž proběhla
přesně podle harmonogramu za plné pohody a pěkného
slunečného počasí. Všechna družstva prokázala vysoký
stupeň disciplinovanosti, pľipravenosti a znalosti s maxi-
mální snahou o dobré výsledky soutěže.

Vyhlášení výsledků soutěže bylo provedeno v Domě
osvěty v Českých Budějovicích.
Prvenství a putovní poháry předsedy ČÚGK v d l' U ž-

s t ve c h žen získalo družstvo Geodézie Č. Budějovice
ve složení S, L o š k o v á, Š P i n 1e l' o v á a ing. N e-
k o lov á a v d l' U Ž s t v ech muž ů rovněž družstvo
Geodézie Č. Budějovice ve složení s. K l' á 1, N o v á k a
K o s teč k a.
Z j e dno t 1iv c li se umístili celkově na prvním místě

s. Ha m p lov á z GÚ Praha a s. N o v á k z Geodézie
Č. Budějovice.
Všem vítězům byly pľedány diplomy za umístění. věc-

né cely a medaile. Mimo rámec hlavní soutěže byli vy-
hodnoceni nejlepší závodníci ves tře lb ě z P i s t o I e
s. ~ o v á k z Geodézie Č. Budějovice a s. Ha m p lov á
z GU Praha.
Ves tře 1b ě z e s a m o pal u si zajistili prvenství

s. K I a t o v s k Ý z Geodézie Liberec a s. Čel' noh o 1'-
S k á z Geodézie Opava.
Všem závodnlikům a pořadatelskému sboru patří, po-

děkování za vzorný průběh soutěže.

Oddělení obrany ČrJGK,
Ing. Bořivoj Havlíček, KG KS České Budějovice,
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Dne 10. srpna 1981 se v plném zdraví a intenzívní pracI
dožil sedmdesáti let člen korespondent Akademie věd
SSSR, profesor Jurij Dmitrevič Bulanže. Jubilant je znám
jako neúnavný pracovník a organizátor, vynikající od-
borník v oboru gravimetrie a geodynamiky, významný
spolupracovník a funkcionář Mezinárodní geodetické
asociace - MAG, zakladatel mnohostranné spolupráce
socialistických států v oboru geodézie a geofyziky a ta-
ké jako dobrý člověk a přítel československé geodézie
a geofyziky. Jako pedagog vychoval řadu vynikajících
odborníků, k nimž se řadí i významný čs. vědec, Ing.
M. Burša, DrSc. Za vědeckou i odbornou činnost ob-
držel řadu vyznamenání a uznání, kterými je oceňováno
jeho velké úsilí ve prospěch rozvoje vědeckého po-
znání.

Svou odbornou i vědeckou dráhu zahajoval prof. Bu-
lanže v těžkém období krátce před druhou světovou vál-
kou a během ní. Profesí se od samého počátku oriento-
val na budování gravimetrických sítí, a s tím spoje-
ného instrumentálního vybavení. V této oblasti jsou vý-
znamné jeho práce v ohoru kalibrací gravimetrů - ka-
librace náklonem a v oblasti výzkumu přesnosti mě-
ření v gravimetrických sítích. V poválečném období vedl
řadu expozic po celém území SSSR včetně polárních ob-
lastí a prací na plovoucích ledových krách. Po zemětře-
sení, které v roce 1949 zničilo městečko Chait v Tádžické
SSR, stál u zrodu geodynamického polygonu Garm, a tou-
to prací se přiblížil problematice geodynamiky, které
se věnuje podnes. Aktivně se zúčastnil Mezinárodního
geofyzikálního roku, který se ukiízal jako velmi vhodná
forma řešení základních otázek geofyziky a geodyna-
miky. Z těchto dfivodů vznikla z popudu prof. Bulanže
regionální organizace geofyzikfi, která postupem doby
přerostla do mezioborové mezinárodní organizace so-
cialistickcýh států, známé pod zkratkou KAPG (Komise
akademií věd socialistických států pro mnohostrannou
spolupráci na komplexním problému "Planetární geo-
fyzikální výzkum"). V rámci této organizace, jejímž je
jubilant prezidentem, byla v průběhu let uskutečněna
řada významných výzkumů a společných prací v obo-
ru seizmiky, poznání struktury zemské kůry v oblasti
střední a východní Evropy, recentních pohybů zemské
kůry, geodézie a gravimetrie, zemského magnetismu, ale
také v oblasti solárně terestické fyziky, hydrologie a me-
teorologie. Z jeho iniciativy vznikl i systém mezinárod-
ních laboratoří KAPG, do kterého je zařazena i geo-
detická observatoř Pecný.

Současně s prací v KAPG rozvíjel prof. Bulanže i svou
aktivitu v rámci MAG. Zpočátku jako člen studijních
skupin, řešících problematiku gravimetrie, později jako
člen výkonného výboru Mezinárodní gravimetrické ko-
mise a po úmrtí prof. Meščerjakova také jako prezident
Komise pro recentní pohyby zemské l,ůry. V této funk-
ci, ve spolupráci s Hlavní správou geodézie a karto-
gl'afie při radě ministrů SSSR a širokým okruhem spolu-
pracovníků geodetických služeb socialistických států a
akademií věd dokončil unikátní Mapu svislých pohybů
zemské kůry východní Evropy, předloženou na XV. Val-
ném shromáždění Mezinárodní geodetické a geofyzikál-
ní unie. Jeho práce v rámci MAGbyla oceněna vrcholným
uznáním - volbou za prezidenta této asociace pro ob-
dobí 1971-1975.

Také v současné době se prof. Bulanže aktivně podílí
na mnohostranné mezinárodní spolupráci a aktivitě KAPG
i MAG. Jako vedoucí expedice uskutečnil rozsáhlá tíhová
měření v oblasti Austrálie, jako člen řídícího výboru
pracuje v Mezinárodním gravimetrickém byru a v Mezi-
národním centru pro recentní pohyby zemské kůry. Vel-

ké úsilí věnuje rozvoji výzkumu a praktickým měřením
sekulárních variací tíže jako vedoucí speciální studijní
skupiny MAG. Rozsáhlá je i jeho práce v rámci koordi-
nace výzkumu recentních pohybů zemské kůry na úze-
mí SSSR. Jeho činorodost a nezdolná energie je zdro-
jem nových myšlenek a projektů, posunujících pozvolna
vpřed hranici našeho poznání o dynamických vlastnos-
tech zemského tělesa. Při velkém časovém zaneprázd-
nění však dovede najít i chvilku k přátelskému rozho-
voru a k morální podpoře každého, kdo jeho pomoci
potřebuje. U příležitosti jeho významného životního ju-
bilea proto posíláme profesoru Bulanže naše nejupřím-
nější pozdravy. Přejeme mu neubývající zdraví a energii
při přípravě a uskutečňování nových projektů a výzku-
mu ve prospěch nejen sovětské, ale i mezinárodní vědy.

Dňa 3. decembra 1980
zomrel jeden z prvých
profesorov a budovatefov
Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave
(SVŠT) prof. Ing. Ján
M i k uš a. Geodetická
verejnosť sa s ním roz-
lúčila 9. 12. 1980 v bra-
tislavskom krematóriu.
Za účasti najbližších prí-
buzných, zástupcov Sta-
vehnej fakulty [SvFJ
SVŠT, a organizácií re-
zortu geodézie a karto-
grafie, priatefov a zná-
mych sa so zosnulým roz-
lúčili prorektor SVŠT
prof. Ing. Anton S uch á-
ne k, CSc. a vedúci Katedry mapovania a pozemkových
úprav (KMaPÚ) SvF SVŠT prof. Ing. Michal O a n i š,
CSc. V rozlúčkových príhovoroch obidvaja vysoko ocenili
jeho organizačno-riadiacu, odbornú, pedagogickú a publi-
kačnú činnosť, ktorou výrazne prispel k zvýšeniu cel-
kovej odbornej a pedagogickej úrovne SVŠT.

Prof. M i k u š a sa narodil 24. 6. 1905 v Žiline. kde
absolvoval aj stredoškolské štúdium. Zememeračské in
žinierstvo študoval na Českej vysokej škole technickej
v Brne v rokoch 1924-1928 a na Českom vysokom uče
ní technickom v Prahe v rokoch 1930 -1932. Jeho pestrá
geodetická prax začína li roku 1927 u civilnej zememe-
račskej kancelárie v Novom Meste nad Váhom a
pokračuje na Katastrálnom meračskom úrade (KMÚ)
v Komárne (v rokoch 1928-1929), KMÚ v Žiiine
(] 929-1930), Inšpektorále katastrálneho vymeriavania
(IKMJ v Martine (1930-1934]. KMÚ v Bratislave [1935
až 1939) a Ministerstve financií v Bratislave (1939 až
1940). V tomto období prešiel bohatou geodetickou' pra-
xou ako výkonný, tak aj vedúci pracovník.

Počas posobenia na IKV v Martine študoval [v kniž-
nici Matice slovenskej) právne a ekonomické vzťahy
k pode a zvláštnosti pozemkových úprav na Slovensku.
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Výsledky štúdia uverejňoval v odborných časopisoch
(12 prác), ako aj v dennej tlači (v rokoch 1936-1938).
Vo svojich prácach okrem iného propagoval zriadenie
vysokej školy technickej na Slovensku a zavedenie úplné-
ho vysokoškolského štúdia zemerneračs~ého inžinier-
stva. Ten istý cie! malo aj jeho ďalšie úsilie, ktoré vyví-
jal ako tajomník celoslovenskej organizácie zememerač-
ských inžinierov.
V školskom roku 1939-1940 prednášal na novozriade-

nej SVŠT ako suplent nižšiu geodéziu pre všetky štu-
dijné smery. V roku 1940bol menovaný za mimoriadne-
ho profesora a stáva sa prednostom Ústavu náuky o po-
zemkovom katastri a pozemkových úprav. V rokoch 1941
až 1944 vykonával funkciu dekana odboru Špeciálnych
náuk SVŠT. V roku 1946bol menovaný za riadneho pro-
fesora. V rokoch 1953-1955 vykonával funkciu prode-
kana SvF SVŠT pre zememeračské štúdium. V roku 1956,
keď vznikla KMaPÚ stal sa jej vedúcim. Funkciu vedú-
ceho katedry vykonával do konca školského roků 1959až
1960.
Prof. M i k u š a prišiel na SVŠT ako uznávaný, vo

svojom odbore neobyčajne rozhfadený odborník, ako
človek s mimoriadne vyvinutým sociálnym pocitom i po-
hradom, ako vlastenec, ktorého jedllým zo životných
cielom bolo pozdvihnút sociálnu úroveň rudu, z ktorého
ako chudobný chlapec vyšiel a ktorý do svojej smrti mal
nesmierne rád.
Ako prvému profesorovi na odbore zememeračského

inžinierstva mu pripadla nerahká úloha položiť základy
budúceho rozvoj a štúdia zememeračského inžinierstva
a na týchto základoch ho začat budovať. Prof. Mikuša
túto úlohu zvládol mimoriadne úspešne a plnil ju aj
s podlomeným zdravím plných 33 rokov. Bol nositefom
•.S t r i e bor n e j me d a i I Y S V Š TU a •.Č e s t n é h o
uznania za zásluhy o rozvoj geodézie
a k a r t o g r a f i e" z roku 1968.
Prof. Ing. Ján M i k u š a bol vynikajúci človek, uzná-

vaný pedagóg, ktorý sa svojím, jemu osobitným spo-
sobom p6sobenla zapIsal do vedomla stovkám svojich štu-
dentov. Jeho pamiatka bude pre slovenskú geodéziu a
kartografiu trvalá. Patrf jej česť a naše uznanie.
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CESKOSlOVEHSKA SIAT"'
VYZNAMENÁNí, STÁTNí
ČESTNÁ UZNÁNí A CENY

První u nás vydaná kniha podávající úplný přehled česko-
slovenských státních vyznamenání a státních čestnýoh uzná-
ní, propůjčov,aných, resp. udělovaných od vzniku samostat-
ného československého státu až do současné doby, o přehled
všech cen za vědeckou, technickou, uměleckou, publicistic-
kou a jinou činnost.

• Právní úprava státních vyznamenání o státních
čestných u:máníI.' Státní vyznamenání za zásluhy v oblosti politic-
ké, veřejné o pracovní činnosti

• Státní vyznamenání o státní čestná uznání za
zásluhy o obranu vlastii. Státní vyznamenání o státní čestná uznání za
zásluhy v oblosti

školství
zdravotnictví
kultury 01 umění
vynálezcovství 'o zlepšovatelství

- tělesné výchovy o sportu

• Ceny za vědeckou, teohnickou, u'měleckou, pub-
licistickou o jinou činnost

,. Státní vyznamenání o státní če,stná uznání
v současné době nepropůjčovaná, resp. neudě-
lovaná

• Předpisy o státních vyznamenáních, státních
čestných uználních o cenách

• Pořadí nošení insignií o stužekI. Příloho s barevnými vyobrm:eními insignií o
stužek v originální velikosti

Nejširšímu okruhu čtenářů.
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