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Ing. Tán Pravda, CSc.
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Geodetická dokumentace
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1981, do sazby
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528:061.14[437.1/.2-35) ,,1972-1981"

J.

KARNOLD,

Deset let činnosti územních orgánů geodézie a kartograiie ČÚGK
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 12,
s. 305-309
ZhodlIlJocelní činnosti krajských
geode1tických a kartografických správ při příJ,ežitosti 10. výročí je1jich vzniku. Poznatky a specifické problémy ÚiZemního orgánu
pro Středo,český kraj a pro hlavní město Prahu. Formy
spollup,ráce se státními orgány a s oprá'vněnými orga,nizaceml. Dohledy na provád'ění geodetických prací v ilnves~iční výst,avbě.

L.-LOULOV

Á. A.

Užití sférické trigonometrie
s proměnnými
poloměry
křivosti při řešení úloh na referenčním
elipsoidu
Geodetický
a karlograflcký
obzor, 27, 1981, Č. 12,
s. 309-312, 1 obr., 2 lab., lit. 6
Uplatněním
poloměrů
křivosti referenčního
elipsoidu
ve vzorcích sférické trlgonometrie
se dosáhne při sférickém řešení první hlavní geodetické úlohy př€lsnosti přibližně 0,1 m pro délky stran do 30 km. Připojením jednoduchého
korekčního členu se tato přesnost
zvýší na 1 mm.

,ZleclITL JIeT JIelITeJILHOCTH TeppHTOpHaJILHLlX opraHOB
reOJIe3HH H KapTorpa<l'HH qYfK
feOJIe3li'IeCKHii II KapTorpa<l'mlecKlIii
No 12, CTp. 305-309

charaktere
kartografie
Geodetický
a kartografický
o,bzor, 27, 1981, Č. 12,
s. 313-316, lit. 16
Súčasná kartografia
je zaujímavá tým, že rozvíja výrazové p'rostriedky
a met,odické prístupy nie,le,n pre
vlastné potreby,
al'o aj pr1e potreby Iných vedných
disciplín a spoloč8iIlských aktivit. Tým IlJadlobúda tá:o
mladá v,edná disciplína formálnometodlcký
charakter.

fP A,ZlI1JIEK, JI. -

1981,

JIOYJIOBA,

A.

IlpHMeHeHHe c<l'eplIqeCKOH TplIrOHOMeTplIH C nepeMeHHYMH paJIHycaMH KpHBII3HY .n:JIlI perneHIIH 3aJIa'l Ha pe<l'epeHq-SJlJIHnCOHJIe
feo.n:e31I'lecKlIii II KapTorpa<l'lI'leCKlIll 0530p,
No 12, CTp. 309-312,
1 plIC., 2 Ta5., JIlIT. 6

27,

1981,

C IICnOJIL30BaHHeM pa.n:IIYCOB KplIBII3HLI pe<l'epeHI.\-SJIJIlInCOIIJIa B <l'oPMYJIax c<l'eplI'lecKoii TplIroHoMeTplIlI
.n:OCTlIraeTCH nplI c<l'eplI'leCKOM perneHlI1I npHMoii reo.n:e31I'leCKOii3a.n:a'llI TO'lHOCTIInplI5JIII3HTeJIbHO 0,1 M .n:JIH
paccToHHlIii .IlO30 KM. STa TO'lHOCTLnOBIICIITCH.n:o 1 MM
eCJIII .n:05aBIITb HeCJIOlKHLliinOnpaBO'lHblii 'lJIeH.

feo.n:e31I'leCKlIii II KapTorpaeplI'leCKlIii
No 12, CTp. 313-316,
JIIIT. 16

HEMEqEK,
528.065/.067:621.643.2.02
B. -

.J

HRUŠKA,

Geodetická dokumentace tranzitního plynovodu
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 12,
s. 316-318, 3 obr.
Ene1rgetlcká soustava
tran2litního
plyno,vodu nebyla
v době výstavby
spolehlivě
geodeticky
dokumentována.
Proto
byJa vytvořena
mapO'vá (\,okumentace
tl'anzltní soustavy, která
zachycuje'
v &ouřadnicích
S-JT3K polohu tranzitního
plynovodu a souvisejících
zařízení. Graflc,kou součástí j&OUúčelolvé mapy 1:5000,
1:50000 ,a 1:500000. Dokumentace, j,e přeMedena na
mlkroštítky.

528.065/.067:778.14
Z. -

BENDA,

K.

Možnost využití mlkrozáznamů
ve všeobecné dokumentaci pro poskytování informací a přípravu zakázek
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 12,
s. 319-323, 3 obr., lit. 5
lnolvace uložení a poskytování vešk,erých údajů o polohových a výškových bodo!vých polích ulože'ných v dokumentačních
fondelch s uplatněním mlkrogr;afle. Proti dosavadnímu
stavu dochází k výraznému sníželní
objemu d01kumemtace, k 'ope1ratlvnímu a r'aclonálnímu
využívání jejího 10lbsahu ! ke zvýšené ochr,aně originálních pod,kladů.

KapTorpa<l'HH
0530p,

27,

1981,

COBpeMeHHaH KapTorpa<l'IIH HBJIHeTCH IIHTepeCHoii TeM,
'lTO pa3BIIBaeT cpe.n:CTBa npe.n:CTaBJIeHIIHII MeTo.n:lI'leCKlIe
no.n:xo.n:LIHe TOJILKO.n:JIH c05cTBeHHoii nOTpe5HocTlI, HO
II .n:JIHnOTpe5HOCTeii .n:pyrlIx HaY'lHbIX .n:IICI.\lInJIIIHII 05II.\OCTBeHHblX
aKTIIBHOCTeii.TaKIIM 05pa30M rrOJIY'laeT STa
MOJIo.n:aHHaY'lHaH .n:1ICI.\lInJIIIHaepopMaJILHO-MeTO.n:II'lecKoii
xapaKTep.
528.065/.067

VRBĚCKÝ,

27,

OI.\eHKa JIeHT€JIbHOCTII05JIaCTHblX ynpaBJIeHlIii reo.n:e31I1I
II KapTorpa<l'1I1I no CJIyqalO 10-oii ro.n:OBII.\IIHLIIIX 05pa30BaHIIH. IlOJIY'IeHHblii OllLlT II cneI.\II<l'H'leCKlIe np05JIeMLI
TepplITOplIaJILHOrO opraHa .n:JIHCpe.n:He'lernCKOii 05JIaCTII
II CTOJllII.\bl Ilpara.
<l>OpMLIcOTpy.n:HlI'IecTBa C rocy.n:apCTBeHHLIMIIopraHaMII II 3aKOHHblMII opraHII38I.\IIHMII.
HaJI30p Ha.n: npOBe.n:eHlIeM reo.n:e31I'leCKIIX pa50T B KanlITaJIbHOM CTpOIITeJIbCTBe.

O <l'0pMaJILHO-MeTOllHqeCKOMxapaKTepe

J.

O formálnometodlckom

NĚMEČEK,

0530p,

528.9:003.6
IlP AB,ZlA, R.

528.9:003.6
PRAVDA,

,,1972-1981"

528.232.24:514.116.3

528.232.24:514.116.3
HRADILEK,

528:061.14 (437.1/.2-35)
KAPHOJIh,Zl, JI.

:621.643.2.02
B. -

fPYllIKA,

R.

feoJIe3HQeCKllH JIOKYMeHTaqHlI TaH3IITHoro ra30npOBOJIa
feo.n:e3lI'lecKlIii II KapTorpa<l'lI'leCKlIii
No 12, CTp. 316-318,
3 plIC.

OS30p, 27,

1981,

SHeproclIcTeMa
TpaH3IITHOrO ra30npOBo.n:a He5blJIa BO
CrpOiiKII TO'IHO reo.n:e31I'lecKII .n:OKYMeHTlIpoBaHa.
Il03TOMY 6LIJIa
C03.n:aHa KapTorpa<l'lI'lecKaH
)I,OKYMeHTaI.\IIHrpaH3IITHoii clIcTeMlol, co.n:eplKaII.\aH B KOop.n:IIHaTax S- JTSK nOJIOlKeHlIe TPaH3IITHOrO ra30npOBOJIa II C HIIM CB1I3aHHLlX 050py.n:oBaHlIii. fpa<l'lI'leCKOii
'laCTLIO CJlYlKlIT cneI.\lIaJILHLle KapTLI 1: 5000, 1: 50 000 II
1 :500 000. ,ZloKYMeHT8I.\IIHCOCTaBJIeHaC IICnOJIL30BaHIIeM
MIIKpOKapT.
BpeMH

528.065/.067

:778.14

BPBEIJ;KI1,

3. -

BEH,ZlA, K.

B03MOlKHOCTLnpHMeHeHlIlI MHKpo3anlIceH B 06II.\eH llOKYMeHTaqHH .n:JIlI npeJIOCTaBJleHHlI HH<l'0pMaqIIH II nOJIrOTOBKHpa60T
feo.n:e31I'leCKHii II KapTorpaqlll'leCKlIii
No 12, CTp. 319-323,
3 pHC., JIHT. 5

0530p,

27,

1981,

HOBoBBe.n:eHlIe rrplI xpaHeHlI1I II npe.n:OCTaBJIeHIIII Bcex
.n:aHHblX o nYHKTax nJIaHOBLlX II BLICOTHLIXceTeii, xpaHIIMblX B .n:OKYMeHTaI.\IIOHHLIX
<l'oH.n:axC IICnOJIL30BaHIIeM
MIIKporpaeplIlI. Ilo cpaBHeHlI10 C COBpeMeHHLlMCOCTOHHlIeM
OTMe'laeTCH 3Ha'lIITeJIbHOe nOHlIlKeHlIe 0510eMa .n:OKYMeHTaI.\lIlI, onepa TIIBHoe II p8I.\IIOHaJILHOe nplIMeHeHHe ee
co.n:eplKaHIIH II nOBblrneHlIe oxpaHLI oplIrlIHaJILHblX MaTeplIaJIOB.

528:061.14[437.1/.2-35 J,,1972-1981"
KARNOLD, J.
Zehnjiihrige
Tiitigkeit der geodiitischen
nnd kartographischen
Gebietsorgane
des Tschechischen
Amtes
fiir Geodiisie und Kartographie
Geode1tický a k,ar,togrMlcký obzor, 27, 1981, Nr. 12,
Seite 305-309
Bewertung der TatlgkeH d,er Krelsverwaltu'ngen
fUr
Geodasle und KartlQgraphle bel der Gel,egenhelt des
z,ehnten Jal1l'estages Ihr,er Entstelhung. Dle Erkentn!lsse
und spezlfisehe Pro,bleme des Gebietso,rganes fUr den
Mit!elbOhmlschen Bezlrk und fUr dle Haupstadt Prag.
Die FOl'men der Zusammenarbedt mlt den Staatsorganelll
u,nd berechtigt,en Organlsatlonen.
Aufslcht Ubelr DurchfUhr'ung ge.odiitischer Arbelten lm Investlt1onsausbau.

528:061.14[437.1/.2-35 J,,1972-1981"
KARNDLD, J.
10 Years of Activity of Territorlal Authorlties of 'Geodesyand
Cartography of CÚGK
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 12,
PP. 305--309
Evaluattng the Hctivlty af Provlnclonal admlnlstrations
nf geod,esy and cartography
on the occaslon af 10th
annlvers,a,ry >Df thelr establlshment.
Knowledge and
spec1fic poo<blems of the provlnc10nal authorlty
for
the P~O'vúnce of Central Bohemla and the City !D,fPrague. Fo'rms of collabmation
with stateauthorltl,es
and
compeltent o'rganizatlons.
Supe'rvislon of carrylng nut
g,eode'tic wlo'rks in the Investment cOlnstructlon.

528.232.24:514.116.3

528.232.24:514.116.3

HRADILEK, L.-LOULOV Á. A.
Anwendung der sphiirischen Trigonometrie
mit variablen Kriimmungsradien
fiir die Liisung der Aufgaben
auf dem Referenzellipsoid
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 12,
Selte 309-312, 1 Abb., 2 Tab., Lit. 6
Durch Anwendung der Krilmmungsradlen
des Referenzeillpsoldes ln Farmeln der spharlschen
Trlganometrle
bel der spharlschen
Losung der ersten geadatischen
Hauptaufgabe
wlrd dle Genaulgkeit
etwa 0,1 m fUr
die Seltenlllnge bls 30 km errelcht. Durch Belfilgung
eines elnfachen
Korrektlonsglledes
wlrd dlese Genaulgkelt ,auf 1 mm erhoht.

HRADILEK, L.-LOULOV Á. A.
Use of Spherical Trigonometry
with Changeable Ra·
dii of Curvature for Solving Problems on the Reference Ellipsoid
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 12,
pp. 309-312, 1 fig., 2 tab., 6 reL
By applylng the radii of curvature
of the refeorence
elllpsold ln formulae of spherlcal
trigonometry,
the
accur,acy of about 0,1 m for lengths up to 30 km in
spherical solutlon of the flrst basic geodetic proh!em
is achleved. By addlng the simple correction
term
the accuracy Is raised to 1 mm.

528.9:003.6
PRAVDA, J.
Uber formal-methodlschen
Charakter der Kartographie
Geiodeltlcký a kaI1tografický obzor, 27, 1981, Nr. 12,
Selte 313 -316, Lit. 16
Die gegenwartige Karto,graphle 1st dadurch lnteressant,
dass sie dle Ausdrucksmlttel
und dle, meth,odischeln
Zutr~tte nicht nul' fiir elgenen Gebrauch, sondelrn a uch
filr d,en Gehrauch a,nd,eorer wissenschaftllchen
Diszipllnen und sOlzlalen Aktlvltaten
entwlckeoIt. D<adurch
erwirbt dies,e junge wlss,enschaftllcheo DIsziplln den
formal-methodlschen
Charakteor.

528.9:003.6
PRAVDA, J.
On the Formal-Methodical
Character of Cartography
Geodetický a kartografický
cbzor, 27, 1981, No. 12,
pp. 313 --316, 16 ref.
C{Jlntempmary cartography
Is Interes'ting by the fact,
th,at it devel!0'Ps me,ans of expr8'sslon and methodlcal
ace,ss,es not only for !ts own needs, but also for needs
of othe'r sctentific branches and s{J!CÍal.activltioes. In
that way this young scie!ntific branch acqulres thS!
formal-methodical
cha'racter.

528.065/.067:621.643.2.02
NĚMEČEK, B. - HRUŠKA, J.
Geodiitische DokumentaUon der Transitgasrohrleitung
Geodetický a kar!ogr,afický
obzor, 27, 1981,' Nr. 12,
Seite 316-318, 3 Abb.
Dias ene,rgetlsche
System der TransltgaSil'ohrledtung
wurde in der Z,elt des Ausbaues gelQdiitlsch unzuv8'rliisslg
dokumentlert.
Deshalb
wurde
dle
Kartendokumelnta,tiIon des Transltsystem
ge'schaff,en, die koordlnate:nmiisslg 1m System S-JTSK dle Lage der Transitgars,rohrlei.tung und der zus,ammenhange,ndeln Anlagen
bestimmt. Den gr,aphlschen Best,andtell
scl1affen dle
thematlschen
Karten
lm Masstab
1:5000, 1:50000,
1:500000. Die Dokumenta,tion
wlrd auf Mlkrokarten
umgedeitet.

528.065/.067:621.643.2.02
NĚMEČEK, B. - HRUŠKA, J.
Geodetic Documentation of the Transit Gas Line
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 12,
pp. 316--318, 3 fig.
Energ08tic system of the trans!t gas line had under its
constructi{Jn no relliable gelOdoetic do,cumentaUo'll. For
that reason the Map documentatlon
of the transit
system,
recordlng
ln the S-JTSK coordlnates
the
position of the transit gas line and connected equlpment, has been established.
The maps in scale of
1:5000, 1:50000, and 1:500000 fmms the gr,a'Phic compOllle!ntof documentatlon. Documellllation ls transferred
iJn microcards.

528.065/.067:778.14
VRBĚCKÝ, Z. - BENDA, K.
MiigIIchkeit 'der Ansnutzung der Mikroverzeichnungen
in allgemeinen
Dokumentation
fiir Erteilung der lnformationen
und fiir V,orbereitung der Auftrage
Geodetický a k,artogra~ický obzor, 27, 1981, Nr. 12,
Seite 319-323, 3 Abb., Lit. 5
lnnolvation der Do'kumentatlon und der Erteilung ,aller
ln d,en Do,kumentationsfonds
aufbewahrt8'n Daten ilber
Lage- und Hčlhelllfestpunktfelde
mlt Ve1rw8'ndung dm
Mlkrographie.
lm Ve'rgle1ch mlt dem glelchzedtlgen
Zustand kommt ZUl' ausdrucksvolle'n
He.rabse,tzung des
DlOkumentaUolllsumfanges, ZUl' ratlonellen
Auslllutzung
Ihres InhaHes und auch zum erhoht,en Schutz de'r olrlginellen Unterlagen.

528.065/.067:778.14
VRBĚCKÝ, Z. - BENDA, K.
The PossibUity of Use of Microrecordings
in the General Documentatlon for Pl10vldlng Information and 01.'der Preparation
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 12,
pp. 319-323, :3 flg., 5 reL
Ino,vatlon of storing and providlng all data about horiz,on taj a,nd vertlcal
netwO>r,ks, deposited
ln da'ta
banks, by applylng micrography.
Compare1 wlth the
untill now state, the volume of documentatlon
is cOlnsld.erably r8'duced ,and Its contents Is 0'perative1ly and
ratlonally emp'loyed ais.o for origlnal data protectlng.

Geodetickta
kartografickt obzor
ročník 27/69, číslo 12/:1.981 305

Ing. Jaromír Karnold,
ředitel Geodetické a kartografické
správy pro Středočeský kraj a pro
hlavní město Prahu v Praze

Deset let činnosti územních orgánů
geodézie a kartografie ČÚGK

K 1. lednu 1972 byly v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického
[ČÚGK) realizovány
organizační změny, jejichž výsledkem byl vznik resortních hospodářských
organizací
krajských
podniků Geodézie, n. p., Geodetického ústavu, n. p.,
Praha, a Kartografie, n. p., Praha, a rovněž krajských územních orgánů - Krajských geodetických
a kartografických
správ (KGKS). Deset let je dostatečná doba k tomu, abychom objektivně posoudili účelnost vzniku těchto územních orgánů a
zhodnotili jejich činnost. Ve svém příspěvku S8
pokusím o toto stručné zhodnocení z pohledu a
v podmínkách Geodetické a kartografické
správy
pro Středočeský kraj a pro hlavní město Prahu
(dále jen GKS), které jsou v některých oblastech
částečně rozdílné od jiných krajů, např. v rozsahu
působnosti GKS v Praze, jak již vyplývá z názvu,
ve značné koncentraci geodetických kádrů a kapacit, ale rovněž úkolů a požadavků na geodetické a
kartografické práce atd. Zaměřím se především na
jeden ze dvou základních úseků činnosti územních
orgánů - na odvětvovou činnost, tj. vůči ostatním
orgánům a mimoresortním organizacím, které provádějí nebo využívají výsledkl1 geodetických a kartografických prací. Velmi stručně se zmíním o vztamu Ú.zemních orgánil vůči resortním hospodářským
organizacím.
2. Postavení a úkoly GKS jako orgánu státní správy
Základní ustanovení o KGKS jako územních orgánech obsahuje zákon Č. 46/71 Sb., legislativní úprava byla dovršena vydáním zákona Č. 36/73 Sb. Stěžejním úkolem KGKS je zajištění plnění úkolů vymezených resortu v zákoně Č. 46/71 Sb., o geodézii
a kartografii v jednotlivých krajích. Základním a
trvalým hlediskem v činnosti územních orgánů
vždy bylo zabezpečení
maximálního uspokojení
všech potřeb národního hospodářství na geodetické a kartografické práce při ,efektivním využívání
státních prostředkl1 na tyto práce, ale rovněž všech
geodetických a kartografických
kapacit bez ohledu na to, zda jde o resortní či mimoresortní organizace. Důležitým předpokladem a podmínkou k dosaženi těchto cílů je úzká spolupráce se stranickými a státními orgány a s ostatními organizacemi
v kraji v rámci odvětvové koordinace.
2.1 Hla v ní o r i e n t a c e s po 1 u p r á c e
stranickými
a státními
orgány

se

GKS již od svého působení se úspěšně snažila navázat úzké kontakty se stranickými a státními orgány Středo českého kraje a hl. m. Prahy. Ve Stře-

dočeském kraji svým celospolečenským významem
nejdůležitější byla a stále zůstává spolupráce na
úseku ochrany půdního fondu, na které je zaměřeno maximální úsilí nejen GKS, ale všech středisek
geodézie (SG). Zástupce GKS je aktivním členem
poradního orgánu Středočeského KNV (SKNV) pro
ochranu půdy po celou dobu trvání GKS, obdobně
vedoucí středisek geodézi:e (SG) jsou členy poradních orgánů jednotlivých ONV. Roční rozbory změn
o vývoji půdního fondu v kraji i v jednotlivých
okresech jsou základními dokumenty, které jsou
plně využívány stranickými i státními orgány v kraji i okresech pro projednávání této problematiky
ve stranických orgánech i v radách KNV, resp.
ONV. Lze konstatovat, že díky tomu se vedoucí
pracovníci GKS a SG minimálně jedenkrát ročně
zúčastňují jednání zmíněných orgánů. Pracovníci
GKS a SG sehráli aktivní úlohu při inventarizaci
zemědělského půdního fondu v letech 1979-1980,
nezřídka jsou zapojováni do prověrek Výboru lidové kontroly (VLK) a do činnosti různých aklivů a
pracovních skupin k problematice ochrany půdy.
Svým aktivním politickým přístupem i odbornými
znaióstmi si většinou získali oprávněný respekt a
uznání příslušných orgánil. Přesto, že dosud existují značné rezervy i dílčí nedostatky na úseku ochrany půdy ve Středo českém kraji, je skutečností, že
Středočeský kraj patří v ČSSR mezi kraje s nejnižšími úbytky půdy za posledních 10 let a s nejpřísněji uplatňovaným režimem ochrany půdy. Mají na
tom zajisté podíl i pracovníci SG a GKS.
Těžištěm spolupráce GKS v hl. m. Praze s orgány .h1. města byla a stále zůstává investiční výstavba, včasné a kvalitní zajištění geodetických a kartografických prací pro tuto výstavbu. Je nespornou
skutečností, že přes značné kapacitní disproporce
mezi požadavky a možnostmi v minulých letech
byly vždy včas a v potřebné kvalitě zajištěny
všechny potřebné práce, že geodetické a kartografické práce se nikdy nestaly brzdou, popř. limitujícím faktorem investiční výstavby, a tím i rozvoje
hl. m. ČSSR. Platí to i pro geodeticky náročnou výstavbu pražského metra, kde v důsledku počátečních problémů při této výstavbě zvláštním opatřením předsedy ČÚGK byla zřízena funkce hlavního
geodeta metra (HGM) s pravomocí nad rámec platných předpisů pro geodetické práce v investiční
výstavbě. Od roku 1977 HGM je organizačně začleněn v GKS. V nejbližší době vláda ČSR projedná
zprávu o zajištění geodetických prací při výstavbě metra, která kladně hodnotí činnost všech geodetů zapojených při této výstavbě.
Za pozitivní výsledky v uspokojování potřeb investiční výstavby patří uznání především n. p. Geodézie Praha, ale též početným geodetickým slož-
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kám dalších organizací jiných resortt't, které v Praze jsou. Svoji kladnou roli zde sehrál i územní orgán geodézie a kartografie v rámci odvětvové koordinace pro zabezpečení těchto úkolů.
Úzká spolupráce se státními orgány přinesla i
společenské uznánI činnosti geodetů při výstavbě
Středočeského kraje a hl. m. Prahy. Při příležitosti
25. Vý~očí vzniku sjednocené čs. geodetické a kartografické služby obdrželo v roce 1979 20 pracovníků resortních organizací, převážně n. p. Geodézie Praha, nejvyšší krajské, resp. městské vyznamenání "Budovatel Středo českého kraje", resp.
"Budovatel hl. m. Prahy". Každoročně jsou orgánům Středo českého KNV (SKNV) a Národního výboru hl. m. Prahy (NVP) předkládány a těmito orgány schva.Iovány návrhy na udělení těchto vyznamenání pro pracovníky, popř. kolektivy resortních
organizací, podílejících se na výstavbě Středo českého kraje nebo hl. m. Prahy. Podobná vyznamenání "Budovatel metra" jsou též udělována geodetům všech organizací za zásluhy při výstavbě pražského metra.
2.2 K o n cep ční

čin n o st

Jednou ze základních činností KGKS j,e zpracovávání koncepcí ať už jde o vývoj odvětví s dlouhodobým v}'hledem, nebo koncepcí pro období pětiletých plánů. Prostřednictvím
zainteresovaných
orgánů a organizací KGKS shromažd'ují podklady a
zpracované návrhy koncepcí projednávají s význačnými uživateli výsled).{ů geodetických a kartografických prací, s největšími geodetickými pracovišti, s krajskými, resp. městskými orgány a rovněž
v koordinačních komisích geodézie a kartografie.
Koncepce GKS byla v r. 1972 též projednána v radě SKNV a bylo k ní přijato příslušné usnesení rady. GKS byla též hlavním garantem realizace usnesení vlády ČSR Č. 292/72 Sb., ke koncepci geodetických a kartografických prací pro výstavbu pražské aglomerace a zabezpečovala zejména mezikrajovou výpomoc ve prospěch výstavby pražské aglomerace. Vhodným ilustrativním doplňkem zpracovaných koncepcí byly kartogramy o stavu a výhledu hlavních úkolt't na úseku státních mapových děl
a evidence nemovitostí (EN). Některé z těchto grafických přehledt't byly GKS v roce 1980 aktualizovány a nově vydány a předány k využití hlavním
uživatelům i státním orgánt'tm. Pro období 6. pětile1ého plánu a výhled do roku 2000 zpracovala
GKS koncepci v rOce 1976. Kladně lze hodnotit, že
naprostá většina úkolů vycházejících z této koncepce pI'lOobdobí 1976-80 byla splněna.
Ještě v tomto roce budou radě SKNV i NVP předloženy hodnotící materiály o zajištění hlavních resortních úkolů v 6. pětiletce i pro období 7. pětiletky.
2.3 K o o I' di nač n í
kartografie

k o m i se

g e od é z i e

Již_v rooe 1972 byly zřízeny tzv. krajské koordinační komise (KKKJ. jako jedna z forem k zajištění odvětvové koordinace. Hlavní náplní jednání
těchto komisí je posuzování potřeb na geodetické
a kartografické práce a zejména ročních provádě-

a

cích plánů n. p. Geodézie, včetně seznamů prioritních staveb a řešení konkrétních stěžejních problémů spolupráce mezi územním orgánem geodézie
a zastoupenými orgány a organizacemi. V působnosti GKS existuje KKK pro Středo český kraj a koordinační komise pro hl. m. Prahu. Ihned od počátku byli členy těchto komisí především zástupci
státních orgánů. Geodeti jsou v obou těchto komisích zastoupeni pouze v menší míře. Nejpočetnější
zastoupení_ v komisích mají SKNV, resp. NVP, cca
po pěti, a to zástupci odborů zemědělství, výstavby, vnitřních věcí, finančního a oblastního plánu.
S těmito odbory je naše spolupráce
nejčastější.
V komisích jsou rovněž zástupci soudu, státního
orgánu hospodářského řízení zemědělství, oblastní
meliorační správy a dalších organizací - hlavních
uživatelt't geodetických
a kartografických
prací.
Osvědčuje se svolávat zasedání těchto komisí jednou až dvakrát ročně. Hodnotíme-li činnost těchto
komisí, můžeme konstatovat, že je vcelku užitečná, i když efekt činností KKK pro GKS není asi zcela úměrný poměrně náročné přípravě všech materiálů (před i po zasedání komisí).
Kromě zasedání těchto komisí GKS svolává jednou ročně, vždy v době přípravy ročního prováděcího plánu, dílčí koordinační porady všech hlavních objednavatelů
geodetických
a kartografických prací u Geodézie, n. p., Praha, na kterých jsou
podrobně projednávány všechny požadavky na geodetické a kartografické práce. Závěry těchto jednání jsou podkladem pro jejich schválení v koordinačních komisích. Tyto dílčí porady, zvlášť pro
Středočeský kraj a hl. m. Prahu, se plně osvědčují, neboť na nich se bez odkladu řeší všechny případné rozpory v dodavatelsko-odběratelských
vztazích. GKS při těchto jednáních vždy uplatňuje celospolečenský význam a prioritu některých prací
a jejich direktivní zařazení do plánu. V letošním
roce, z důvodu omezení investiční výstavby a finančních prostředků, disproporce mezi požadavky
a možnostmi byly podstatně nižší než v minulých
letech. Stejný trend lze očekávat i v příštích letech.
Od svolávání koordinačních komisí či aktivů na
úrovni okresů Středočeského kraje GKS již před
mnoha lety upustila, neboť tyto porady, organizačně velmi náročné, nepřinesly očekávaný přínos.
Potř,ebnou spolupráci s okresními orgány rozvíjíme
dvoustranným jednáním podle potřeby, popř. prostřednictvím krajských orgánů. Osvědčuje se účast
na poradách krajských
orgánů pro pracovníky
okresů, např. na poradách vedoucích odborů vodního' a lesního hospodářství a zemědělství, výstavby a územního plánování, Krajské zemědělské správy apod.
2.4 S P o 1 u p r á c ,e s
organizacemi

o p I' á vně n Ý m i

Jak je známo, jednotlivé KGKS vedou registraci a
seznam všech socialistických organizací, které vykonávají pro vlastní potřebu geodetické a kartografické práce, mají přehled o odborné činnosti
kvalifikovaných pracovníků - geodetů a kartografů těchto organizací. V působnosti GKS je registro-
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váno celkem 138 oprávněných organizací s více
než 900 kvalifikovanými
pracovníky.
Jednotlivé
KGKS mají rovněž aktualizovaný jmenný seznam
všech odpovědných geodeti'l a pracovníků, kteří
v souladu s vyhl. č. 60/73 Sb., mohou ověřovat výsledky geodetických
a kartografických
prací.
Zvlášť jmenovaní pracovníci KGKS jsou členy zkušebních komisí prověřujících způsobilost kandidátů na udělení oprávnění k ověřování geodetických
a kartografických
prací, nebo průkazů odpovědných geodetů.
Trvalou snahou GKS ve skytu s oprávněnými organizacemi je využívat všech forem k tomu, aby
se zlepšilo
postavení
geodetických
pracovišť
v těchto organizacích a zvýšila se společenská
prestiž práce geodeti'l, která většinou neodpovídá
jejich významu. Tento postup uplatňujeme při provádění dohledu u oprávněných organizací i při dohledu na geodetické práce v investiční výstavbě.
Při těchto dohledech projednáváme Výsledky se
statutárními
zástupci organizací,
případně i za
účasti nadřízeného
orgánu. Kladně lze v tomto
smyslu hodnotit zájem federálního
ministerstva
dopravy, které se zpravidla aktivně zúčastňuje dohledů u podřízených organizací. Závěry GKS při
těchto dohledech mají zpravidla kladnou odezvu
v následných opatřeních. Výkon dohledu má i značný význam pm vlastní koordinaČní činnost GKS.
Při dohledech u oprávněných organizací GKS postupuje systematicky a zaměřuje se především na
prověření těchto zkušeností: organizační začlenění
geodetické složky, úroveň kvalifikace geodetů a
kartografil, druhy vykonávaných prací, oznamování (ohlašování) prací, odevzdávání výsledků podle
stanoviska k ohlašovacímu listu, archivace a dokumentace výsledků prací, kvalita prací, dodržování
technických a právních předpisů i předpisů o utajování, využívání výhod v dokumentacích, kapacitu
geodetické složky organizace atd.
Dlouholetým systematickym úsilím se podařilo
podstatně zlepšit stav v ohlašování geodetických
a kartografických
prací ve smyslu vyhl. č. 59/73
Sb., kde ohlašovací disciplína je již na dobré úrovni. Zlepsila se rovněž disciplína při odevzdávání
výsledků geodetických prací. GKS důrazně vyžaduje účelné využívání dokumentovaných
výsledků
dříve provedených prací, zejména v bodových polích. Zvětšil se i rozsah hlášených závad a změn
geodetických údajů, zjištěných při provádění prací. Při zhodnocování odevzdaných výsledků se důsledně kontroluje, zda práce, které mají být využity pro dokumentování, jsou náležitě ověřeny oprávněným pracovníkem. Docílilo se již stavu, že velká
většina oprávněných organizací má tyto pracovníky.
K prohloubení koordinace a k zajištění užšího
styku se zástupci oprávněných organizací organizuje GKS jednou ročně koordinační aktiv, na který zve zástupce všech oprávněných organizací. Na
těchto aktivech jsou podávány výklady různých
opatření ČÚGK či GKS včetně technických a cenových, informace o odborných akcích apod. Na druhé straně oprávněné organizace mají možnost na
těchto aktivech uplatnit požadavky a připomínky
vůči GKS a resortu vůbec.

2.5 D ohl e d y n a p l' o vád ě n í g e ode t i cIkých prací
v investiční
výstavbě
V posledních dvou letech věnuje GKS zvýšenou pozornost geodetickým pracím v investiční výstavbě,
a to především na vybraných prioritních stavbách.
Provádíme zde dohled u všech účastníků výstavby
na výkon funkce odpovědného geodeta ve smyslu
vyhl. č. 10/74 Sb., a dodržování některých ustanovení stavebního zákona, zákona č. 22/64 Sb., o evidenci nemovitostí, a dalších právních předpisů souvisejících s geodetickou činností v procesu investiční výstavby. Jde nám zde nejen o dodržování
právních předpisů účastníky výstavby, ale i o kvalitní provádění těchto prací, aby mohly být ihned
po postupných kolaudacích výsledky těchto prací
při zaměřování skutecného provedení stavby využívány v evidenci nemovitostí a v Praze i pro
údržbu technické mapy Prahy (TMP). Sledujeme
tím rovněž vyloučení či podstatné omezení duplicity prací a dosažení majetkoprávního
pořádku
bezprostředně po výstavbě bez zbytečného odkladu. Loňského roku se nám podařilo díky pochopení orgánů NVP - odborů výstavby, dopravy, oblastního plánu, komunáiního hospodářství a zemědělství - dohodnout s těmito orgány metodický postup, který se od 1. 7. 1980 povinně aplikuje při
investiční výstavbě v hl. m. Praze. V tomto pr,stupu
jsou shrnuty povinnosti všech účastníků Výstavby
a zainteresovaných
orgánů v celém prr,cesu výstavby. V podstatě jde o shrnutí povinnl)stí vyplývajících z platných předpisů, v něktf rých případech s podmbnější interpretací na podmínky hl. m.
Prahy. Chci jen konstatovat, že podle dosavadních
zkušeností jde o podstatné prohloubení koordinační činnosti v investiční výstavbě se značným ekonomickým dopadem na efektivnost
geodetických
prací i vlastní investiční výstavby. Na tomto úseku
vidíme dosud značné rezervy v prohloubení působnostI KGKS.
2.6 Dal š í f o l' mys
p o 1u P l' á c e a k o o 1'dinačního
působení
GKS
S některými orgány a organizacemi GKS uzavřela
písemné dohody upravující spoíupráci v zájmových
oblastech. Tak např. s Krajskou zemědělskou správou jde o dohodu na vedení podnikových evidencí
půdy, s Krajským investorským útvarem a s výstavbou hlavního města Prahy k dosažení majetkoprávního pořádku při výstavbě sídlišť, s Krajským
soudem i s Městským soudem v Praze. Spoluúčastníkem těchto dohod je většinou i n. p. Geodézie
Praha.
Hledáme da1Sí nové formy k rozšíření styku
s oprávněnými organizacemi, jejichž cílem je především zvýšení inf.ormovanosti pracovníků - geodetůtěchto
organizací,
konzultace koncepčních
záměrů GKS, sJednocení postupu v odborn ých
otázkách
s výměnou progresívních
zkušeností.
K této činIlJOsti využíváme i činnosti závodní pobočky ČSVTS při GKS, která ve spolupráci s vedením GKS uspořádala v roce 1979-1981 celkem
pět odbomvých akcí, které byly poče1tně velmi navštíveny. Jednalo se o semináře k těmto otázkám:
- problematika vyhledávání, zaměřování
a evidence podzemních sítí,
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-

metodický postup pro zajištění geodetických
prací v investiční výstavbě v hl. m. Praze,
- mapy pro potřeby národního hospodářství,
oprávněné
organizace, lejich práva a povinnosti,
zajišťování geodetických
prací účastní1ky výstavby.
V této činnosti chceme nadále pokračovat.
3. Pusobnost územních orgánu na činnost hospodářských organizací resortu ČÚGK
VůČi hospodářským
resortním
organizacím
plní
krajské územní orgány i funkci investora geodetických a kartografických prací hrazených ze státního rozpočtu, a to se všemi právy i povinnostmi,
vyplývajícími z odběratelsko-dodavatelských
vztahů. Vzhledem k rozšířené působnosti GKS na tomto úseku, kromě krajského podniku Geodézie též
na Geodetický ústav, n. p., a Kartografii, n. p., Praha, se u GKS jedná o přímou či částečnou zodpovědnost za hospodárné vynakládání značných finančních prostředků v objemu několika desítek
miliónů Kčs ročně.
V souladu se zákonnými předpisy KGKS přímo
odpovídají za vedení a údržbu evidence nemovitostí. Hodnotíme-li stav EN ve Středočeském kraji, lze
konstatovat, že v podstatě bylo dosaženo souladu
EN se skutečností, především u pozemků začleněných v zemědělském půdním fondu a v intravilánech. Neřešená zůstává rekreační výstavba na lesních pozemcích a jeií promítnutí do EN. V letošním roce resort ČÚGK v rámci závazku k XVI. sjezdu KSČ přistoupil k novému pojetí provádění prověrek půdy u zemědělských podniků, při kterých
budou odstraněny dosud zbývající nesoulady mezi
F.N a skutečným využíváním v přírodě.
Horší situace se vyvíjela v hl. m. Praze, kde
vzhledem k bouřlivé investiční výstavbě stav EN
neodnovídal a dosud zcela neodpovídá potřebám
národního hOSD0dářství i města. Před dvěma lety
bv1a přiiata opatření k výraznému zlepšení tohoto
St8Vll. Ml"'lžemenvní konstatovat, že do konce t. r.
buňe dosaženo souladu EN se skutečností. Zároveň
bvlo zanočato se zaváděním užíVACÍch vztahů do
F.N nodle celostátně nlatných předpisů. Je třeba
zdl"'lré1Znit.že soulaťl F'N a St8V F'N vlibec nezávisí
uouzp na resortu ČÚGK. na SG a GKS. ale praktickv n"l všech socialistických organizacích a státnír.h orl!ánech. především na národních výborech.
Nízká disr.iulína v dodržování urávních předpisu
nro investiční výstavbu. pro ochranu půdy, správu
nárOdního mflietku a dalších. v minulých letech
velmi nel!ativn~ ovlivnily kvalitu EN a částečně ji
dosudovlivňuií. Úplná realizace racionálního systémlr RN v soular]u s usm~sením vládv ČSR z roku
1977 D'lňstatně zkv"llitní FN a výrazně ovlivní i jeiíširší
8 kvaiitněiší využití v řízení zemědělské
výrobv i vé výstavbě.
]\Tpmp.ně ňJ"llpžitým úkolem resortu je tvorba,
íldržh"l a vvdávání map pro hospodářskou výstavbu. T,'7,p konstatnv8t. že úkoly na tomto úseku se
VI' <::třeňočp.ském kraii
i v hl. m.Praze plní, až na
pěkteré drobné odchylky, v souladu s koncepčními
záměry.

li všech prací, které hradí KGKS resortním podnikům podle uzavřených
hospodářských
smluv,
územní orgány v plném rozsahu zajišťují odběratelské kontroly a přejímky těchto prací. V podmínkách GKS jde nejen o práce n. p. Geodézie Praha,
ale též Geodetického ústavu, n. p., a Kartografie,
n. p., Praha, i když výrobní programy u těchto
podniků řídí ČÚGKa rovněž schvaluje většinu technických projektů a ediční plán.
Le třeba po pravdě konstatovat, že agenda odběratelsko-dodavatelských
vztahů mezi KGKS a resortními po~dniky spotřebuje převážnou část kapacity odborných pracovníků KGKS. Tím je v podstatě omezena možnost posílení úseku koordinace na
KGKS, zvláště provádění dohledů u investiční výstavby. Tento stav vyplývá nejen z administrativní
obtížnosti odběratelsko-dodavatelských
vztahů, ale
je též fixován resortními předpisy o rozsahu odběratelských kontrol a přejímek prací.
KGKS ovlivňují činnost krajských podniků Geodézie i v oblasti služeb pro obyvatelstvo, na úseku
vyhotovování geometrických plánů, výpisů z EN,
snímků pozemkové mapy atd. Pro tyto práce stanovují závazné lhůty pro vyřizování objednávek občanů a kontrolují jejich plnění.
4. Problémy k řešení a závěr
KGKS jsou samostatnými rozpočtovými organizacemi s nepočetným počtem pracovníků. Jejich zřízení nepochybně přispělo k realizaci odvětvové politiky resortu eÚGK, k hospodárnému využívání finančních prostředků hrazených ze státního rozpočtu. Prohloubily se styky a spolupráce resortu
s krajskými orgány. Potřeby národního hospodářství v krajích mohou být uspokojovány s větší znalostí lokální problematiky než z centra. Činnost
KGKS pomáhá rovněž zvyšovat prestiž odvětví geodézie a kartografie.
Nebylo by však objektivní nevidět některé problémy, které se v činnosti KGKS vyskytovaly a vyskytují, které vyžadují řešení a stálou pozornost.
Některé z nich jsou sp1ecifické pro GKS v Praze.
- Malá početnost pracovníků u KGKS a náročné
úkoly KGKS vyžadují vysokou politickou a odbornou způsobilost, samostatnost a tvůrčí přístup těchto pracovníků. Účinnost práce KGKS
je přímo závislá na kvalitním kádrovém složení
těchto orgánů, neboť početní posílení KGKS je
nereálné ani není cestou k řešení,
v činnosti KGKS se zatím projevuje určitá nerovnováhav
pftsobnosti na resortní hospodářské organizace a mimoresortní organizace. Je
nezbytné rozšířit dohledy KGKS na zajištění
geodetických prací v investiční výstavbě, neboť
mají nesporný národohospodářský
efekt a přispívají nepřímo k řešení resortních úkolů, zejména na úseku EN. Odběratelské
kontroly
KGKS u prací hrazených ze státního rozpočtu
nesměií nahrazovat kontroly jakosti prací dodavatell"'l těchto prací, musí být zaměřeny skutečně na zásadní problémy, a nIkoliv na drobné
technické záležitosti,
KGKS musí od socialistických organizací i národních výborů důrazněji vyžadovat plnění po-
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vinností vůči resortu, především na úseku EN.
Jde zejména o předkládáni rozhodnutí a listin
k zápisu právních vztahů k nemovitostem, dále
hlášení vlastníků, uživatelů a správců nemovitostí o změnách prostřednictvím národních výborů. Vymáhání těchto povinností bylo v minulosti značně zanedbáno, dosud není provedeno
právní vypořádánf značné části dříve postavených sídlišť a dalších investic v hl. m. Praze
i ve Středočeském kraji,
ve snaze co nejhospodárněji a nejúčelněji vynakládat finanční prostředky na geodetické a kartografické práce bude GKS důsledně vyžadovat
ze'jména od socialistických
organizací součinnost ve smyslu vyhl. č. 23/72 Sb.,
složitým úkolem odvětvové koordinace v hl. m.
Praze je docílit racionální provádění tvorby i
údržby Technické mapy Prahy, sjednocení mapové
dokumentace
o inženýrských
sítích
u správců těchto sítí, prověření oprávněnosti
zakládání báze dat a její využití,

v rámci koordinační činnosti GKS docílit v hl. m.
Praze stejné úrovně koordinace u kartografických prací a výrobků, jako je tomu u geodetických prací, vzhledem k disproporcím a k dosud
trvajícímu nedostatku některých map potřebných pro správu města i turistický ruch.
Uvedl jsem jen některé z aktuálních problémů.
Je zřejmé, že realizace zásad a opatření ke zdokonalení národního hospodářství přinese zC8'la nové
problémy, které budou vyžadovat nové a změněné
přístupy územních orgánů geodézie a kartografie.
Jsem přesvědcen, že existence krajských územních orgánfl geodézie a kartografie se ukázala užitečnou a že jejich úloha v nových ekonomických
podmínkách našeho národního hospodářství ještě
vzroste.

Lektoroval:
Ing. Hynek Kohl,
náměstek předsedy ČÚGK

Užití sférické trigonometrie s proměnnými poloměry křivosti při řešení úloh
na referenčním elipsoidu

Pro sestavení matematických modelů při vyrovnání
trigonometrických výškových siti a trojrozměrných
terestrických síti jsme odvodili jednoduché vzorce
pro -rypočet výškových rozdílů nad referenčním
elipsoidem. Vystačili jsme při tom s geometrií rovinného trojúhelníka a kružnice, z geometrie rotačního
elipsoidu jsme potřebovali pouze poloměry křivosti
jeho normálových řezů. Vysoká přesnost odvozených
vzorců nás vedla k užiti podobného postupu také při
přibližném řešení první hlavní geodetické úlohy.

Prof. Ing. Dr. Ludvík Hradilek, DrSc.,
Ing. Alena Loulová,
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

kde l12' resp. t12 je šikmá, resp. vodorovná vzdálenost
(tětiva), Z12 zenitový úhel a 2Y12 středový úhel, při
jehož výpočtu
.

Y12

V článcích [I], [2] byly odvozeny vzorce pro výpočet
elipsoidického výškového rozdílu h12 mezi body PIP2
ve tvaru
cos (Z12 - Y12)
(I)
h12 = l12
cos Y12
resp.
cos (Z12 - Y12)
(2)
hu = t12
sin (Z12 - 2Y12) ,

12

se uplatni poloměr křivosti R12 normálového řezu, který
se mění s azimutem záměry (X12 a se zeměpisnou šířkou
podle Eulerova vztahu
cos2 (X12
M
1

2. Vzorce pro výpočet elipsoidických výškových
rozdílů

t12

= arcsln-R
2

+

• 2
SIn
(X12
N
.
1

Vzorce (I) a (2) jsou vhodné pro výpočet jednostranně zaměřených výškových rozdílů a pro vyrovnání trigonometrických výškových sítí, resp. trojrozměrných tsrestrických sítí s refrakčním koeficientem určovaným na každém vrcholu sítě a s tížnicovými odchylkami určovanými v rovinatých oblastech při
větších délkách stran než 7-10 km a v horských
oblastech na každém vrcholu sítě.
Chceme-li při zpracování oboustranně zaměřených
stran refrakci i tižnicové odchylky vyloučit, užijeme
pro výpočet výškových rozdílů vzorců
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. 1
sm 2"" (Z21 kl2

=

Z12)

112 ------COS 7'12

. 1
sm 2"" (Z21 ku

= tI2

Z12)
(6)

----------

cos [~

(Z21 -

z12)

+ 1'12]

Nutnou podmínkou pro vyloučení refrakce je její stejná velikost na obou koncích záměry a postačující podmínkou pro vyloučení vlivu tížnicových odchylek je
např. možnost jejich vyjádření ve tvaru lineární funkce
délky záměry. Tyto předpoklady omezují praktické
užití vzorců (5) a (6) převážně pro kratší vzdálenosti
(asi do 2 až 4 km; záleží především na tom, aby na
obou koncích záměry byly podobné observační podmínky).
Výpočetní přesnost vzorců (1), (2), (5), (6) je lepší
než 0,5 mm pro vzdálenosti do 25 km a 8 km převýšení; vzorce jsou proto vhodné pro zpracování přesně
měřených dat i v oblastech nejvyšších velehor. Jejich
nepřesnost se zvětší na 2 mm, 13 mm, 80 mm, resp.
2,5 m, vzroste-li délka záměry na 50 km, 100 km,
200 km, resp. 500 km [4]. Největší část uvedených
nepřesností je způsobena středovým úhlem 21" Nahradíme-li hodnotu I' hodnotou depresního úhlu ft vypočtenou podle [3], zachová se milimetrová přesnost
vzorce (2) pro délky záměr do 200 km a pro délku
500 km dosáhne jeho nepřesnost 40 mm (přesnost
ostatních vzorců ľ~C)bylavyšetřována, lze očekávat
podobné výsledky).
Tyto výsledky nás přivedly k návrhu nahradit výpočty na referenčním elipsoidu sférickými výpočty
při přibližném řešení první hlavní geodetické úlohy.
Vycházíme přitom z hypotézy, že rozdíly mezi úhly
odpovídajících si trojúhelníků na ploše rotačního
elipsoidu a na ploše kulové jsou málo významné a rozdíly mezi stranami těchto trojúhelníků lze kompenzovat tak, že při převodu sférických stran na obloukovou míru užijeme poloměrů křivosti normálových
řezů referenčního elipsoidu.
3. Přibližné řešení první hlavní geodetické úlohy
Z daných zeměpisných souřadnic cp!' AI bodu Pl' dané
délky 812oblouku geodetické čáry P:P2 a jejího azimutu lX12vypočtěme zeměpisné souřadnice bodu P2
a azimut lX2I(viz obr. 1) na daném rotačním elipsoidu.
Úlohu řešme pomocí pravoúhlých trojúhelníků P1P2Q
a P2SQ, v nichž uplatníme metodu sférické trigonometrie s proměnnými poloměry křivosti. výpočty
provedeme na IAG elipsoidu z r. 1980 (a = 6378137 m,
b = 6356752,3 m) ve třech krocích:
1. Vypočteme přibližnou délku strany x, tj. XO =
= 812cos lX12'poloměry křivosti Ml' NI a R12 (v bodu
P1) a přibližnou zeměpisnou šířku cP~ bodu Q : qJQ=
= CPI xO/MI·
Dále určíme hlavní poloměry kři-

+

vosti MIQ pro zeměpisnou šířku

~ (qJl

+ qJ~) a

NQ

pro zeměpisnou šířku qJ~a vypočteme průměr poloměrů

k,·'
nvostl . R 0= - 1 (R 12 + M1Q
3

+N

Q).

2. Převedcme stranu

812 na obloukovou míru 8~2 =
a podle Napierových vzorců vyjádříme z trojúhelníka P1P2Q sin y = sin lX1s2in 8~2' tg x = cos lX12'
.tg 8~2' cotg fJ = cos 8~2 tg lX12S kontrolou sin y =
= tg x cotg fJ.
3. Vypočteme zeměpisnou šířku qJQ~ qJl xRo/
/M1Q a podle Napierových vzorců vyjádříme z trojúhelníka P2SP1 zeměpisnou šířku CP2' rozdíl zeměpisných délek ~A12 a meridiánovou konvergenci 1':

=

/Ro

812

+

sin qJ2= sin 'fQ cos (yRoIN Q),
tg ~A12
sin I'

= sec qJQtg (yRol N Q),
= tg qJ2tg (yRo/NQ)

a určíme azimut lX2I(pro případ znázorněný na obr. 1)
ve tvaru
Přesnost tohoto aproximativního řešení je patrna
z tabulek 1 a 2, v nichž jsou uvedeny rozdíly ~qJ a ~lX
mezi hodnotami určenými exaktním řešením první
hlavní geodetické úlohy podle F. Charamzy [5] a na·
šimi aproximativními
hodnotami (pro zeměpisnou
šířku CPI = 50°). Pro 8 = 25 km dosahuje průměrná
hodnota rozdílu zeměpisných šířek 0,0027" (maximální
0,0052"), průměr absolutních hodnot ~<Xje 0,0002"
(maximální ~lX je rovno 0,004"). Hodnota LlA12 je
podle vzorce (8) určena přesně, tj. v mezích výpočetních možností našeho kalkulátoru na jednu stotisícinu
vteřiny; tato přesnost se neměnila s rostoucí délkou
záměr (viz oddíl 5). Ovšem i přesnost v určení zeměpisné šířky a azimutu je dostačující pro výpočet
přibližných souřadnic vrcholů a azimutů stran v trigonometrických a trojrozměrných terestrických sítích.
Symetrický, resp. periodický průběh hodnot rozdílů
~qJ, ~lX na tab. 1, 2 dává však naději na významné
zpřesnění této metody výpočtem jednoduchých ko.
rekčních členů.
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-60,3
-134,1 -130,2 -118,5 -100,8 -"78,8
-169,7 -164,7 -150,0 -127,5 -998
-209,5 -203,3 -185,2 -157,5 -123;31

2700

900

Azimut

800
2800

-1,2
-0,8
-1,6
-1,8
-2,0
-4,9
-6,3
-7,4
-8,2
-3,5
-11,0
-14,2
-16,7
-18,3
-7,8
-19,7
-32,5
-13,8
-25,1
-29,6
-21,6
-30,7
--39,3 -46,2
-50,7
-31,1
-44,2
-56,5
-66,5
-73,2
-60,2
-42,4
-76,9
-90,6
-99,5
-55,2
-78,5 -100,5 -118,3 -130,0
-99,4 -127,1 -149,6 -164,5
-69,9
-86,3 -122,6 -156,8 --184,7 -203,1

3200

0

wl w!

-0,51
-2,1
-4,7
-8,4
-13,1
-18,8
-25,5
-33,5
-42,2
-52,1

3300

300

200122501
3400 337,50 3300

I
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4. Zpřesněni přibližného řešení
Při zpřesnění přibližného řešení jde o pokud možno
jednoduché odvození korekčních členů, které by dobře
kompenzovaly rozdíly !::.cP' !::.IX
mezi přesným a aproximativním řešením uvedené na tabulkách 1 a 2.
Z rozboru hodnot !::.cP na tab. 1 je patrno, že maximální hodnoty m/i.rp rozdílů I!::.cpl
(pro 1X12 = 90° a různé
délky 812) definují kvadratickou závislost hodnoty
m/i.rp na délce 812,kterou jsme určili metodou nejmenších čtverců ve tvaru

programu vypracovaného E. Švecovou [6] pro Legendreovo řešení na kapesní kalkulačce TI 59 (pro zeměpisné šířky Icpll < 70°).

5. Přesnost opraveného řešení

Pro 812= 30 km z'tchovává aproximativní
resení
opravené o korekční členy (13), (15), resp. (16), (17)
přesnost 0,00003" v zeměpisné šířce CP2 i v azimutu 1X21
pro zeměpisné šířky CPI = 50°, resp. Icpll < 70° (rozšíření do 90° by patrně nenarazilo na žádné problémy).
Při výpočtu přibližných souřadnic CP2' A2 a azimutů
m/i.rp = 0,083788 si2
0,000515 812
1X21 je však třeba důsledně dodržet výpočetní postup
0,010000,
(11) uvedený v oddílu 3. Pro vzdálenosti 70 km, resp.
100 km vzrůstají nepřesnosti v určení CP2 i 1X21 na
kde m/i.rp je vyjádřeno v jednotkách 0,0001" a 812 0,0001", resp. 0,0002" (výpočetní postup byl odvozen
v km. Dále je patrno, že !::.cP lze s dostačující přesností
pro délky 812::;;;50 km a bylo by jej možno zpřesnit
vyjádřit jako funkci proměnných m/i.rp a 1X12 ve tvaru
i pro větší vzdálenosti) .Rozdíly !::.212
zeměpisných délek
jsou i pro tyto delší vzdálenosti určeny s přesností na
0,00001" již podle vzorce (8).
Je zřejmé, že při numerických výpočtech vzroste nepřesnost v určení m/i.rp o méně než 0,00001" (pro 812::;;;
::;;;50 km), vynecháme-li poslední dva členy na pravé
Vzorce (1), (2), (5), (6) mají důležitý praktický význam
straně rovnice (11) a korekční člen (12) vyjádříme ve
a měly by se důsledně užívat pro zpracování přesných
tvaru
měření
(zejména při větších sklonech záměr než 2° až
!::.cP = -0,083788 8r2sin2 1X12'
(13)

+

+

+

3°).

Tuto hodnotu
podle (7).

sloučíme s hodnotou

CP2 vypočtenou

Z rozboru hodnot !::.IX
na tab. 2 je patrno, že rozdíly
!::.IXdosahují extrémních hodnot pro azimuty 22,5°,
67,5°, 112,5° a 157,5°. Pro každou tabelovanou hodnotu 812 (tj. pro každý řádek tabulky 2) vypočteme
průměr m/i.lX čtyř extrémních hodnot I!::.IXI. Průměry
1fn/i.IX definují kvadratickou
závislost hodnoty m/i.lX na
délce 812, kterou jsme určili metodou nejmenších
čtverců ve tvaru

kde m/i.lX je vyjádřeno v jednotkách 0,0001" a 812v km.
Dále je patrno, že rozdíly !::.IX
lze s dostačující přesností
vyjádřit jako funkci m/i.lX a azimutu 1X12 ve tvaru

Tuto hodnotu
podle (10).

sloučíme s hodnotou

1X21 vypočtenou

Vzorce (11) až (15) byly odvozeny pro zeměpisnou
šířku CPI = 50° a lze jich užít pro celou ČSSR. Nepřesnost ve vypočtené šířce CP2 (viz oddíl 5) se však s klesající zeměpisnou šířkou CPI zvětšuje a na jižním Slovensku dosahuje až 0,0002". Tuto chybu lze snížit na
0,00003", pokud vezmeme v úvahu vliv zeměpisné
šířky a korekční členy !::.cP' !::.IX
vypočteme ze vzorců
!::.cP

= -0,08511 8r2sin 2CPl sin2 1X12

(16)

+

!::.IX
= 2~469(0,00595 8r2- 0,00483 812
0,06167) COS2CPl sin41X12

+

(17)

Vzorce (16) a (17) byly odvozeny z maximálních rozdílů !::.cP,!::.1X (viz např. tab. 1 pro 1X12
= 90°) pro zeměpisné šířky CPI měnící se po deseti stupních od 0° do
70° a 812= 50 km. Při exaktním řešení bylo užito

Vzorce (7) až (17) mají (v době samočinných počítačů) i přes jednoduchost výpočetního postupu větší
význam teoretický než praktický. Ukazují, jak přesných výsledků lze při řešení úloh na referenčním
elipsoidu dosáhnout, užijeme-li metody sférické trigonometrie s proměnlivými poloměry křivosti a s jednoduchými korekcemi.
Poděkování: Autoři děkují Ing. Miroslavu Hampacherovi, CSc., za numerické ověření výpočetních
postupů pro IcpII::;;;30° a 812= 30 km, resp. 812=
= 50 km.

[1] HRADILEK, L.: Bestimmung der relativen Lotabweichungen und des Refraktionskoeffizienten
beim Ausgleich trigonometrisch gemessener Hohennetze. Studia geoph. et geod. 2 (1958) 101-121[2] HRADILEK, L.: Raumliche Ausgleichung eines
geodatischen Netzes mit gemessenen Winkeln und
Langen. Studia geoph. et geod. 4 (1960) 1-5.
[3] HRADILEK, L. - LOULOVÁ, A.: Nové vzorce
pro první a druhou geodetickou úlohu. Geod. a kart.
obzor 21{63 (1975) 335-340.
_
[4] HRADILEK, L. - LOULOVA, A.: Vyšetřování
matematických modelů pro trigonometrickou nive·
laci a trojrozměrnou triangulaci. Závěrečná výzkumná zpráva: Marčák, P. a kolektív: Výskum recentných pohyb ov zemskej kory (str. 83-105). Výskumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava 1980.
[5] CHARAMZA, F. a kol.: Program MT DIF A pro
výpočet 1. hlavní geodetické úlohy na elipsoidu.
Knihovna základních procedur pro počítač EC 1030.
Edice VÚGTK, řada 4, Praha, 1979.
[6] ŠVECOVÁ, E.: Výpočet hlavních geodetických
úloh na počítači Texa§.Instruments. (Diplomová
práce stavební fakulty CVUT.] Praha, 1980.
Do redakce došlo: 29. 6. 1981
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o formálnometodickom

Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SAV,
Bratislava

charaktere

kartografie

V nadvHznosti na práce [12, 13, 16], ako i na početné práce mnohých
významných
kartografov
(M. Eckerta, E. Imhofa, E. Arnbergera a ďalších]
možno konštatovať, že kartografia sa jednoznačne
považuje za vednú disciplínu. Táto pozícia sa od
r. 1949 zastáva na pode OSN. V tomto znamení sa
nesie i celá práca Medzinárodnej kartografickej
asociácie (International
Cartographic
Association
- ICA) od jej vzniku (1961).
V súčasnom období sa však množia dlskusie a
spory o tom, aký charakter má táto kartografická
disclplírla, kartografická veda: je to prírodná, prírodno-spoločenská, technická veda, alebo je to geografická, geodetická, semiologlcká, komunikačná,
interdisciplinárna
či akási iná veda?
Rozhodná a jednoznačná odpoveď na túto otázkunie je pre kartografiu až natolko závažná, aby
jej bránila rozvíjať svoju teóriu a tvoriť mapy, ale
nie je ani tak nepodstatná a malicherná, ako by sa
na prvý pohlad mohlo zdať. Od tejto odpovede totiž v mnohom závisí vývoj a usmernenie viacerých
závažných, vonkajších
i vnútorných
problémov
kartografie.
Tento článok treba chápať ako príspevok do
otvorenej diskusie o charaktere kartografickej disciplíny.

Do polovice 20. stor. prevládal názor, že každá veda monopolne skúma svoj objekt. Každá veda rozširovala fudskě poznanie vo "svojom" odbore, získavala a prehlbovala poznatky o tomto "svojom"
objekte. Takýto názor na rozlišovanie a triedenie
vied, podla princípu neprekrývajúcich
sa obje,ktov
skúmania, akademik B. M. Kedrov nazval funkcionálnym princípom [7].
Od polovice tohoto storočia sa rapídne začal meniť bývalý jednoznačný vzťah medzi vedou a jej
objektom. Vedeckotechnický
rozvoj a intenzívne
vzájomné posobenie vied vyzdvlhli do popredia
rozne stránky objektu skúmania. Na zámenu diferenciácie a atomizácle poznania začala sa výrazne
prejavovať opačná tendencia syntetizácia poznatkov, synteticko-integračný
prístup ku skúmaněmu obje1ktu. Nlektoré vedy začali skúmať viacero objektov, alebo viacero stránok týchto objektov,
a naopak, jeden objekt začalo skúmať vlacero vied
(očividne z roznych aspektov). Tento princíp rozlišovania vied akademik B. M. Kedrov nazval princípom celistvosti [7].
Očakáva sa, že v budúcom rozvoji vied vymlzne
nezdravý separatizmus
(keď jedna veda nevedela
a netu~ila, čo robí druhá, nezaujímala sa velmI, na-

kolko sa zmenil predmet, objekt poznávania iných
vied) a vedy budú navzájom viac spolupracovať prl
skúmaní roznych stránok objektívnej reality.

O situácii v kartografU možno vysloviť presvedčenie (ak sa berie do úvahy všetok v rámci nej známy potenciál poznatkov), že sa nachádza v štádiu
zavfšovania procesu jej diferenciácle,
pričom sa
má na mysli:
diferenciácia od iných vied, obzvlášť od tých,
ku ktorým mala doposial velmi blízko (najma
od geodézie a geografie),
diferenciácia jej jednotlivých poddisciplín, rozlišovaných tak v horizontálnom, ako i vertikálnom smere (pozri [12]).
V dosledku hlbšej analýzy doterajšieho vývoja,
ako i v d6sledku rozsahu a obsahu doteraz nazhromaždených poznatkov v kartografii ako vo vednej
i technicko-praktickej
disciplíne, možno konštatova ť, že sa postupne vytratil (alebo vytráca) všeobecný názor o jednoduchosti a nenáročnej prostote jej bývalej štruktúry. Historicky staršte poznatky a náZ!ory sa neustále opravujú, dopíňajú, ba často i rúcajú. Na ich miesto prichádzajú nové poznatky, pričom vznik týchto nových poznatkov je
čoraz viac podmieňovaný vplyvom iných teórií a
metód, ktoré do kartografie prenikajú zvonka. Vyznať sa v prínose týchto nových poznatkov obvykle
nie je lahké a jednoznačné, pretože lch skutočná
hodnota sa spravidla ukáže až s odstupom času.

4. "Ouo vadis", kartografia?
Túto otázku si v súčasnosti kladie nejeden kartograf. Nie preto, že by rozvoj kartografie bol bezperspektívny, práve naopak, objavilo sa vela roznorodých, často až nesúvzťažných interpretácH jej
charakteru. Napríklad v poslednom desaťročí dominoval náwr na informatistickú
podstatu kartografie, ktorý bol zanesený do myšlienok mnohých
kartografov "zvonku", z kyberneUky. Je nesporné
a všeobecne známe, že kybernetika ovplyvnila viacere vedných disciplín a v nejednej z nich (vrátane kartografie) sposobila chaotické oživenie, narušila alebo i rozrúcala staré klasické názory na ich
štruktúru, ba dokonce i na objekt, predmet ich skúmania. Silný vplyv kybernetiky naďalej pretrváva
a okrem teórie informácií táto mObilná veda posobí na svoje okoiie i teóriou systémov - a pre
nás kartografov velmi blízkou teóriou modelovania (mod1elov). Už sa i objavila definícla mapy,
ktorá ju prirovnáva istému (špeciflcky kartografickému) modelu reality [15]. Ďalej je známe, že kar·
tografiu sUno ovplyvňuje semiológia, veda (ná-
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uka) o znaku a kóde, o vlastnostiach,
štruktúre
znakov a ich systémov, o ich vzťahu k mysleniu.
V súvislosti s tým sa objavili názory na jazykový
charakter znakových systémov používaných v kartografii. V dosledku toho sa ešte viac začala skúmať funkcia mapy, mapového sposobu vyjadrovania z filozoficko-gnozeologického
hradiska. Objavili sa nielen jednotlivé príspevky, ale i celé monografie, ktoré neváhajú po novom traktovať objekt,
predmet kartografie [2].
Ak sa má hradať odpoveď na položenú otázku
("Quo vadis", kartografia?),
je nutné preskúmať
či a nakorko sa zmenil samotný predmet kartografie.

V tomto príspevku nie je možné podať podrobnú
analýzu všetkých existujúcich názorov, týkajúcich
sa predmetu kartografie, pretože rozsah pramenného materiálu je značný. Obmedzím sa preto iba
na heslovitý prehrad týchto názorov.
Za predmet kartografie sa považuje:
- zobra:wvanie
a skúmanie priestorového
rozmiestnenia a vzájomnej sp1i.tosti javov prírody
a spoločnosti prostredníctvom
obrazovo-znakových modelov kartografických
zobrazení
[15] ;

tvorba (Herstellung) máp [10] - nemecká definícia;
vyhotovovanie a súčasne aj skúmanie (Study)
máp ako vedeckých dokumentov a umeleckých
diel [10] - anglická definícia;
spracovanie výsledkov získaných z priamych
meraní alebo z dokumentácie za účelom spracovania máp a využitie údajov z máp [10] - francúzska definícia;
:wbrazovanie (otobraženie) objektivne existujúceho poriadku (usporiadania)
vzájomného rozmiestnenia (konkrétny priestor)
materiálnych
predmetov a javov prírody a spoločnosti, ako
aj zmena v čase usporiadania tohoto priestoru
[2];
problematika špecifického kartografického
vyjadrovania vermi širokého okruhu prírodných
a spoločenských javov, objektov, vzťahov, stavoy a procesov [5], čo je vermi podobné "problematike mapovej grafiky", ktorú vyzdvihol E.
lmhof ešte v r. 1950 [6];
prevod (transcription)
do roviny geografického usporiadania javov [4];
tvorba a fungovanie všetkých foriem kartografickej komunikácie [14].
V tomto prehrade názorov úmyselne neuvádzam
také "staršie" vymedzenia, ktoré za predmet kartografie považujú mapy, geografické mapy (ako výsledok kartografIckého
snaženia), a ani také vymedzenia, ktoré za predmet kartografie považujú
skúmanie prírodných a spoločenských objektov a
javov.
Za každým z vyššie uV1edených vymedzení predmetu kartografie
stoja obvykle celé skupiny, ba
1 školy kartograf ov, ktoré príslušne argumentujú a
širšie či užšie zdóvodňujú svoje pozície, opierajúc
sa pritom o zhodnotenie kartografickej praxe, teo-

retických bádaní, alebo často aj oexistujúce
usporiadanie kartografickej
výučby a štátnej (verejnej) kartografickej služby.

Podrobnejšia analýza týchto vYSS18uvedených názorov (pochopiterne, že sa brali do úvahy ich širšie výklady vrátane
nuansov)
umožňuje nájsť
v nich určité závažné črty:
a) nestotožňujú preclmet kartografie s predmetom
mapy, mapového vyjadrovania (ako sa to často
robilo v minulosti);
b) explicitne alebo implicitne v nich prevažuje
tvrdenie, že predmetom kartografie je zobrazovanie, znázorňovanie, špecifické kartografické
vyjadrovanie objektov a javov objektivnej reality v podobe mapy; označuje sa to pojmami
"tvorba mapy", "spracovanie mapy", "prevod do
formy, jazyka mapy" a pod.;
c) v podstate podobné tvrdenia ako v bode b)
možno rozumieť i vo vymedzeniach "zhromažďovanie, prenos a využitie kartografických
informácH", alebo "tvorba a fungovanie všetkých
foriem kartografického
prenosu
informácií",
avšak tieto tvrdenia sú príliš expresívne a málo explicitné.
Samozrejme, že tieto akty myšlienkového i praktického
procesu
(zobra:wvanie,
znázorňovanie)
predpokladajú nevyhnutné štúdium, skúmanie, bádanie, rozhodovanie, ako i rozpracovanie a použitie osobitných, špecificky kartografických
výra:wvých prostriedkov a prístupov (metód), ktoré spolu s predmetom výrazne diferencujú kartografiu
od iných vied a spoločenských aktivít. Kartografické zobrazovanie, ktoré v tomto prípade sa poníma širšie ako matematicko-kartografické
zobrazovanie, je očividne iné ako topologické zobrazovanie v matematike, iné ako zobrazovanie v umení (grafike, maliarstve, hudbe, literatúre), ale tiež
iné ako v deskriptívnej či inej geometrii, v projektovaní, vo fotografii a pod., aj keď s mnohými
z nich má v detailoch niektoré spoločné črty.

7. Formálnometodický

charakter

kartografickej

vedy

Každá z vedných disciplín skúma určitú časť objektivnej reality, prehlbuje o nej poznatky. Tak
napr. prírodné vedy skúmajú neživú a živú hmotu,
spoločenské vedy skúmajú sociá1ne Javy a procesy.
No komplex vied je už dnes natolko zložitý, že vedy nemožno rozderovať bezo zvyšku, bez určitej
konvencie iba na prírodné a spoločenské. SÚ vedy,
ktoré skúmajú 1 prírodné i sociálne objekty, Javy
a procesy, alebo len nlektoré skupiny ich charakteristik ako komplexy. Nemožnosť zostaviť unlverzálnu klasifikáciu vied vyplýva práve z toho, že
nemožno homogénne roztriediť predmety vied. Preto získávajú niektoré skupiny vied prívlastky, ako:
technické, fyzikálno-matematické
a. pod., prípadne
pri nemožnosti označiť ich prídavným menom nazývajú sa ako "vedy o oznamovaní" a pod.
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Predmet kartografie sa stal dostatočne zložitým,
aby sa v dosledku jeho selektívnej interpretácie
nazeralo na kartografiu ako na vedu technickú alebo geografickú. K. A. Sališčev 116] nazerá na kartografiu ako na nezávislú, interdisciplinárnu
oblasť
poznania, ktorá je stelesnením hraničných vied.
podra neho "dve z týchto stelesnení - geografické a technické - sú najvýznamnejšie a najočividnejšie sú vyjacirené v samotných smeroch organizácie vyššieho kartografického
vzdelávania: v geografickom i v technickom" [16]. Možno dodať, že
v prospech tohoto argumentu hovorí i rezortné
rozdelenie kartografie, ktoré existuje vo viacerých
štátoch: rozvoj geodetickej (technickej) kartografie. sa zabezpečuje rezortmi geodézie a kartografie,
kým rozvoj geografickej
kartografie
prebieha
v iných rezortoch, prevažne na p6de akadémií vied.
V novodobej kartografii
sa však začali výraz~ejšie prejavovať aj také jej črty, ktoré jej pridávajú formálnometodický
charakter. Tento cha·
rakter kartografie možno pozorovať:
a) v tom, že vyzbrojuje kartografa alebo akéhokorvek iného tvorcu, spracovatera prostriedkami a metódami zobrazovania objektov a javov
objektívnej reality v podobe mapy;
b) v tom, že kartografické poznatky v čoraz viičšej
miere sa stávajú charakteristickým
a vítaným
metodickým prístupom pre iné vedy a spoločenské aktivity - podobne ako dialektické, fyzikálne, chemické, matematické, formálnologické, systémové a iné podobné prístupy.
Skutočne, veď kartografia rozpracúva nielen pre
seba, ale i pre iné vedy také formálnometodické
prístupy, ako je kartografická generalizácia, tvorba máp vzatá ako celok, ale sú to najmii jej vyjadrovacie (zobrazovacie, znázorňovacie, interpretačné) metódy, akou je napr. bodková, areálová,
značková metóda, metóda kartogramu,
karto diagramu a pod. Tieto metódy sú skutočne kartografické, patria do inventáru kartografie. Sú to predovšetkým jej nástroje, potrebné pre jej zobrazovací proces, akt kartografického
odrazu reality.
Z histórie vzniku kartografických
výrazových prostriedkov a metodických prístupov je známe, že
mnohé z nich boli povodne použité a rozpracované "nekartografmi",
t. j. príslušníkrni iných disci-.
plín, najmii geografmi. Tento úkaz sa pozoruje obzvlášť v tematickej kartografU, ktorá sa v poslednom období búrlivo rozvíja. Taktiež je známe, že
vznik a aplikácia jedného metodického prístupu
ešte neznamená jeho predurčenie len na vyjadrovanie jedného druhu javov. Napr. izočiary na mapách sa použili povodne v úlohe izobát - a dnes
sú jedným z najčastejších
sposobov vyjadrovania
reliéfu alebo roznych druh ov spojitých polí. Širší
metodický význam roznych kartografických
vyjadrovacích metód pramení z ich určitej (viičšej či
menšej) univerzálnosti.
Práve, táto ich univerzálnosť je príčinou ich prenikania aj do takých oblastí, ktoré SÚ pre kartografiu netradičné. Dokonca
sa objavujú i také metódy, o ktorých sa vedú spory, či sú vobec kartografické
(pretože vznikajú
na hraničnom styku kartografie a niektorých iných
disciplín) - napr. metódy kartografickej
(geografickej) anamorfózy [11].

Z hradiska roznych vedných disciplín sú kartografické metódy zaujímavé nielen pre ich univerzálnosť, alebo preto, že pomocou nich sa možu vyjadrovať také javy či ich stránky, ktoré sa verbálne alebo matematicky len obťažne opisujú, ale je
to aj pre ich heuristický charakter. Je známe, že
už v minulom storočí bol a: pomocou máp objavená
hori2'iontálna zonálnosť pod a rastlinstva na našej
zemeguli. Pedológovia a botanici (fytogeografovia)
to jednoznačne kvalifikujú ako objavy nových poznatkov pomocou kartografickej metódy. V súčasnomobdobí je používanie máp, mapového sposobu
vyjadrovania
(= kartografickej
metódy) vermi
rozšírené v roznych disciplínách, najmenej v dvoch
podobách:
a) Kartografická metóda sa chápe ako teoretický
prístup, ktorý sa realizuje v procese tvorby, zostavovania (spracovania) máp, a ktorý v kombinácU s ďalšími metódami (napr. matematickými) rozvíja poznanie v týchto nekartografických disciplínach. Pritom sa prívlastkom "kartografická"
označuje
súhrnne
ktorákofvek
v rámci kartografie diferencovaná metóda (metóda areálov, značiek, kartogram a pod.).
b) Kartografická metóda sa chápe ako proces využívania máp vyhotovených v skoršom období
alebo inými tvorcami v rámci iných disciplín,
čím sa umožňuje vznik nových poznatkov v disciplínach, ktoré neasistovali pri ich vzniku. Toto tvrdenie podporuje i taký fakt, že monografia A. M. Berljanta "Kartografická metóda skúmania" [3], ktorá podáva prehfad rozmanitých
sposobov využívania máp, mapových vyjadrení
a prístupov, je tak intenzívne využívaná mimo
vlastnej kartografie.

Dotkol som sa formálnometodického
charakteru
kartografie iba z nadhfadu v presvedčení, že tieto
zovšeobHcňujúce závery mažu postllČiť mnohým odborníkom. Viem však, že v myšlienkách mnohých
pred'stavitefov raznych disciplín (geodéziu a geografiu nevynímajÚc, napriek tomu, že k týmto dvom
disciplínam má kartografia
i naďalej najbližšie)
zotrvává skostnatelý názor o podradnom, pomocnom, iba technicky-kresličskom
charaktere kartografickej disciplíny. Ak sa ukáže, že týchto niekofko logických úsudkov je pre nich málo (pretože na
ich osvojenie treba mať dostatočne široký prehfad
o obsahu súčasnei kartografickei disciplíny], možem sa po čase k tejto otázke vrátiť a podať hlbšie
d6kazy s radom kankrétnych príkladov.

b tom, že kartografia naozai nadobúda formátnometodickv rdokonca formalistický]
charakter,
svedčí i rad prác vierlenskej kartografickej
školy,
z ktorých azda postačí odvolať sa na obsiahlejšiu
a v tomto smere oioniersku prácu prof. E. Arnbergera ešte z r. 1970 f1J a najmii na posledné práce
doc. I. Kretchmerovei fB, 91 - aj nanriek tomu, že
voči nim možno vzniesť niektoré diskutabilné výhrady. Bolo by predčasné považovať kartografiu
iba za formalistickú disciplínu.
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tranzitního

K>droku 1972 je v povědomí široké veřejnosti zafixován pojem tranzitního plynovodu jako projevu
mezinárodní spolupráce ČSSR a SSSR při přepravě
zemního plynu ze sovětských nalezišť do zemí
střední a západní Evropy. Tento úkol zajišťuje svými zařízeními koncernový podnik Tranzitní plynovod, Praha. Naši republiku tak protíná energetická magistrála, složená z řady podzemních potrubí,
kompresních a předávacích stanic a dalších podzemních a nadzemních zařízení. Rozsah a důležitost tohoto energetického systému se vymyká dosavadním měřítkům technické
námčnosti co do
technologie, provozu, údržby, bezpečnosti a spolehlivosti. ČSSR patří mezi země s nejIlozsáhlejší
sítí dálkových plynovodů v celosvětovém měřítku.

Pro zajištění bezporuchového provozu je nezbytná řádná technologická i geodetická dokumentace.
Při výstavbě tranzitního plynovodu byla pochopitelně preferována technologická část dokumentace,
a proto Tranzitní plynovod, k. p., Praha přistoupil
k řešení geodetic'ké dokumentace.
Neustálé řešení střetu zájmů jiných organizací,
které se svou činností přibli~ovaly ochrannému
pásmu tranzitního plynovodu (Plynárenský zákon
č. 67/1960 Sb., a prováděcí vyhl. č. 175/1975 Sb.),
si vyžádalo potřebu přesné a spol,ehlivé dokumentace. Autoři článku proto navrhli a mzpracovali
vybudování komplexní geodetické
dokumentac'e
tranzitní soustavy. Pro geodetické dokumentační práce takového rozsahu nebyl v Českosloven-
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sku adekvátní vzor. Byl vytvořen projekt nové geodetické dokumentace tranzitní soustavy, který se
zaměřil na zachycení průběhu plynovodu a zařízení digitální formou, aby využitelnost dokumentace
nebyla závislá na měřítku mapy. Úmysl zřídit mapovou dokumentaci tranzitní soustavy byl oznámen
v roce 1976 ČÚGK .a SÚGK, které s ním vyslovily
souhlas.
Vzhledem ke směrovým poměrům plynovodu byl
pro zaměření zvolen krok po 100 m v přímém směru,v obloucích cca po 20 m tak, aby průběh zakřivení byl vystižen s ohledem na prí'llllěr potrubí a
poloměr oblouku.
Zaměření
bylo
požadováno
s přesností v určení polohy bodu potrubí nebo nadzemního zařízení ± 40 cm. Jako výsledný elaborát
vznikl seznam souřadnic všech bodl'! potrubí a zařízení v S-JTSK včetně náčrtu 1:5000. Grafickou
formou dokumentace je účelová mapa tranzitního
plynovodu v potřebném počtu výtisků - dotisk
trasy a zařízení do státního mapového díla, Státní

mapy odvozené 1:5000 (SMO - 5). V době vytváření koncepce dokumentace
tranzitní soustavy (1'.
1976) nebylo k dispozici jiné podrobné měřítko, pokrývající souvisle celé Území ČSSR.
Pro provádění měřických prací, kterépředstavovaly vyhledání potrubí detektorem a vlastní zaměiíení a zákres do map SMO -5,
byl vytvoř€n
metodic;ký návod a značlmvý _klíč, aby. tak by~a
sjednocena práce všech dodavatelů geodetických
prací, kteří se na realizaci podíleli.
Práce na vytvoření geodetické dokumentace tranzitního plynovodu byly objednány provozním úsekem u podniků G€odézi'e podle jejich ú2Jemní
působnosti. V letech 1976-1979 byly provedeny
mapovací práce v terénu a předány číselné výsledky a tisky trasy v mapách SMO - 5. Tím byla pokřyta potřeba složek k. p. Tranzitní plynovod, Praha, a ostatních orgán!l, včetně odborů územníhó
plánu ONV. Zákres v měřítku 1:5000 a souřadnice
posloužily v další fázi pro přehledný zákre-s tran-
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Mapová
dokumentace
tranzitního
plynovodu,
jak je oficiálně nazývána, se v praxi plně osvědčila. Vzniklé účelové mapy slouží provozu i požární ochraně tranzitního
plynovodu, k jednoznačné a rychlé lokalizaci závad, k řízení provozních operací, letecké kontrole apod., kopte mikrosnímku umožňují okamžité vyhovění zájemcum
z jiných organizací, zabývajících se investiční činností v blízkosti tranzitního plynovodu. Na rozdíl
od předchozích let je možno ihned poskytovat přesné a úplné informace o prostorové poloze všech
vedení a zařízení a není nutné jako v minulosti potrubí v terénu znovu vyhledávat detektorem a vytyčovat. Náklady na pořízení této dokumentace,
v první fázi kryté z provozních prostředku, v etapách výstavby dalších linií z investičního
účtu,
hlava VII souhrnného rozpočtu, jsou vyváženy výsledným efektem, který je možno kvalifikovat jako
podstatný přínos pro nárOdní hospodářství.

zitního plynovodu v mapách okresu ČSSR 1:50 000.
Zpracování zákresu do map okresu ČSSR 1:50000
bylo prov'edeno ze souřadnic do ZM 1:50000 a pak
spolu s vyznačenými klady listů' SMO - 5 př1ekreslleno do map okresů. Tak byla zajištěna návaznost obou měřítek mapové dokumentace tranzitního plynovodu.
Pro ucelený pohled na pruběh tranzitní soustavy
byla dále dotiskem odborného Dbsahu využita Administrativní mapa ČSSR v měřítku 1:500000.
Celá dOikumentace byla převedena na mikrofilm
podle projektu mikrosnímkování i převedení na třípolíčlrové mikr.ošUtky (v sestavě zákres v SMO 5, polní náčrt, seznam souřadnic J. Tento proces
odpovídá trendu v k. p. Tranzitní plynovod, Praha,
převést postupně veškerou dokumentaci
(i technologickou) na mtkrofilm.

Popsaný zpusob gleodetické dokumentace
podzemních inženýrských sítí, jak byl uveden na příkladu tranzitního plynovodu, je zatím v celostátním měřítku ojedinělý. Tento článek by měl přimět
provozovatele lintových staveb a dálkových vedení
k zamyšlení nad nejvhodnějším zpusobem dokumentace.

S účinností od 1. 1: 1980 plati ve všech oborech činnosti
v ČSSR r.evidovaná ČSN 011300, v níž proti předchozímu
znění jsou zejména zapracována ustanovení normy RVHP
ST SEV 1052-78 Metrologie a ISO 1000-1973.

fyzikálních v,eličin, ovlivňující výsledky měření. Jsou to
jednak m2 pro piošný obsah, m. S-2 pro zrychlení a jednak Pa [pascal) pro tlak. Z násobků a dílů jednotek SI
je třeba upozornit na doporučení používat u délkových
jednotek v případě potřeby, km, cm, mm, {Jom,nm a
u plošných jednotek km2, dm2, cm2, mm2. Možnost používat tzv. vedl!Jjší jednotky zůstává a z nich jsou důležité
jednotky rovinného úhlu stupeň, minuta a sekunda, a dále grad s možnosti používat i název a označení gon, plošného obsahu hektar [ha) a času minuta, hodina a den.
V normě jsou rovněž uvedeny zásady pro psaní číselných hodnot fyzikálních veličin a jednotek,
zejména
umístění značky jednotky a současného zápisu veličiny
a mezní odchylky. V příloze jsou uvedeny i některé údaje pro převod jednotek, názvy jednotek v ruštině a původní cL9finice jednotek ve francouzštině.

V normě jsou uvedeny základní jednotky SI, z nichž
pro geodézii jsou důležité metr [ml a i některé další,
např. kelvin [K), dále doplňkové jednotky, tj. radián
jako jednotka rovinného úhlu a st8radián jako jednotka
prostorového úhlu, a odvozené jednotky. Odvozené jednotky je třeba používat zejména pro veličiny, které jsou
rovněž předmětem měření i kterými se udávají stavy
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Možnost využití mikrozáznamů ve
všeobecné dokumentaci pro poskytování
informací a pro přípravu zakázek

Počátkem minulého desetiletí se započalo v resortu geodézie a kartografie se zaváděním mechanizace a automatizace řady pracovních úkonů se zaměřením na racionalizaci
a modernizaci jednotlivých pracovních postupů. Tyto snahy po zefektivnění práce všech pracovníků se nevyhnuly ani oblasti prací ve všeobecných dokumentacích,
z jejichž informačního materiálu vychází příprava jednotlivých zpracovávaných zakázek a vhodná aktivizace sice archivovaných, často ale živých údajů
může výraznou měrou ovlivnit chod celého pracoviště a někdy i zajištění velmi nesnadných výrobních úkolů. Stačí připomenout
alespoň základní
úkoly všeobecné dokumentace, ke kterým patří
např. příprava dat, údržba operátu EN, dokumentace výsledků geodetických prací, technická příprava zakázek, spolupráce při tvorbě bodových polí, pořizovaných kopií, opisů aj.
Ve všech zmíněných činnostech je třeba zaměřit
úsilí na zvyšování produktivity práce, a tudíž i na
efektivnost pracovního procesu. Tento požadavek
může být postupně uspokojován hledáním nových
cest a vhodných aplikací mikrografie, která zatím
dosáhla velkého uplatnění zvláště ve velkých strojírenských podnicích pro své nesporné přednosti,
ke kterým patří hospodárnost, rychlost vyhledávání a zprostředkování
informace, úspora místa, zabezpečení ukládaných informací aj.
Realizací geodetických a kartografických
prací
vzniká, obd,obně jako ve strojírenství, velké množství informací grafických i alfanumerických, které
se zaznamenávají nejrůznějším způsobem, ale jejichž množství neustále narůstá, zvláště pak při
širším uplatnění automatizačních
postupů, k nimž
mimo jiné patří i zpracování výsledků geodetických prací v terénu samočinným počítačem. Požadavky na rychlé vyhledávání potřebných ú,dajů zůstávají neuspokojeny, protože zatím není zajištěn
jejich dálkový přenos ani přímý styk s řídícím výpočetním centrem pomocí terminálů. Čím je však
větší množství informací, tím je jejich vyhledání
obtížnější.

katedra
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zemkového katastru a postupně i převáděním živého operátu EN na mikrofiše s maximálním využitím počítače při opakovaném praVidelném zpracování dat tohoto operátu. Za tím účelem jsou dokumentace středisek geodézie vybavovány potřebnou
mikrofilmovou a reprografickou
technikou,
což
umožňuje pohotové poskytování snímků, výpisů a
opisů orgánům, organizacím i občanům [1]. Rovněž tak jsou zaváděny i inovace některých internich pracovních postupů, jak bylo předvedeno i na '
Geodetických informačních dnech (GlD J 1980 v září v Brně, s využitím aplikace mikrografických postupů. Vždyť cesta k racionalizaci práce vede právě přes maximální využívání nových technologií a
vytváří podmínky pro další inovační pracovní postupy.
Přednosti mikrozáznamů lze uplatnit velmi dobře
i v technické přípravě zakázek, kdy se často používá celá měřítková řada mapových podkladů,
u nichž nebývá požadována ani vysoká kartometrická př,esnost.
Hlavním hodnotícím kritériem při uplatňování
a zavádění mikrozáznamu do nových oblastí odborné činnosti zůstává vždy nejdůležitější požadavek zachování obsahové úplnosti informace, tj.,
aby v průběhu tvorby a využívání mikrozáznamů
nebyla podávaná a zpracovávaná informace nežádoucím zpll.sobem znehodnocena. Reálnost splnění
tohoto požadavku lze na základě současných poznatků o mikrografii objektivně posoudit, eventuál·
ně před zpracováním v maximální míře optimalizovat. Je však nutné znát potřebné vstupní informace, ke kterým mimo jiné patří znalost nejmenší
tloušťky čáry, nejmenší velikosti alfanumerických
prvkťl., hustoty kresby mikrosnímkované
předlohy,
jakosti kresby, kvality mikrografického média, posledního generačního stupně mikrozáznamu, vlastnosti a kvality čtecích či čtecích zvětšovacích přístrojů.
Optimalizací tvorby a využíváním mikrozáznamu
se nabízejí u řady aplikací v oblasti geodetické
činnosti výhody, jako:

Výhodným částečným řešením této problematiky
se může stát např. zpracování všech dokumentovaných údajů do mikrozáznamů,
které by sloužily
při poskytování všech informací o základním polohovém bodovém poli (ZPBPj, podrobném polohovém bodovém poli (PPBP), základním
výškovém
bodovém poli (ZVBPj a podrobném výškovém bodovém poli (PVBPj.
Původní koncepce využívání mikrografie v resortu geodézie a kartografie byla realizována především u velmi náročného zpracování údajů po-
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výrazné snížení spotřeby kreslících materiálU
.:- transparentních
i netransparentních,
včetně
omezení nároků na potřebu kartografických
či
polygrafických kapacit.
Přes uváděné přednosti
mikrozáznamů
naráží
mikrosnímkování na řadu potíží, ke kterým vedle
objektivních příčin patří i nedůvěra nebo nepochopení některých pracovníků, kteří naopak pou'kazují na nevýhody a zvláště pak na vlastní podstatu mikrosnímkování, protože mikrozáznam lze
využívat pouze s pomocí čtecího zvětšovacího přístroje, nebo alespoň přístroje čtecího.
2. Aplikační

možnosti

při dokumentaci

bodových

polí
Každá zakázka, každý pracovní úkon geodeta při
tvorbě nového mapového díla velkého měřítka nebo při jeho aktualizaci, každé tématické mapování, projektová příprava ci realizace investiční výstavby, dokumentace polohy dokončených staveb
či 'zaměření průběhu podzemních i nadzemních inženýrských sítí vychází jednak ze znalosti pravoúhlých rovinných souřadnic bodových polí, jednak
při. kancelářském zpracování naměřených hodnot
ještě zeskůťečnosti, že pro příslušný typ mapy velkéhoměřítka
se užívá vhodná zobrazovací soustava s předem známým kladem mapových listů.
Z těchtopoznatků
vzešlo i zadání diplomového
úkolu pro Uplatnění mikrofilmu na středisku geo·
dézie. Pro zpracování úkolu bylo uloženo analyzovat stávající s,ituaci 'a způsob využívání dokumentovaných údajů.o bodových polích a stanovit. takový způsob jejich zpracování a uložení, aby jejich
vyhled,ávání .a předávání bylo rychlé, jednoduché
a racionální pro maxiIJ1ální počet prací.
V~ všeobecných dokumentacích středisek geodézie se geodetické údaje o bodech podvobných bodových po!l ukládají podle katastrálních
území.
Inf.ormační grafický přehled evi!dovaných bodů se
vede na státních map1j.ch 1:5000 a je průběžně aktualizován. Na těchto mapách je též veden grafický
přehled bodů základního polohového bodového polea bodů základního i podrobného výškového bodovéhopole. Geodetické a nivelační údaje bodů základních bodových polí jsou evidovány mimo jiné
též podle listů státní mapy 1:5000. V případě potřeby, při značné hustotě podrobného.bodového pole; se grafický přehled vlede i na mapových listech
v měřítku 1:2000.
V dokumentacích .jsou uchováváJ;ly též měřické
elaboráty, které se dříve zpracovávaly při zaměřoc
vání a výpočtech bodů bodových polí, jako např.
výpočetní protokoly a seznamy pravoúhlých rovinných" souřadnic.polygonových
.bodů, zápisníky měřených výškových úhlů, zápisníky kontrolního měření a výpočty na obnovených nebo nově určených
bodech, sloužící jako upřesňující
materiál
pro
zhodnocení kvality dříve vykonaných prací. Všechny uvedené části jsou uloženy. pohromadě, vždy
pro jedno katastrální
území, podle kterého jsou
evidovány, a vyhledání potřebných údajů nebývá
vždy jednoduché.

Při využívání údajů o bodových polích v dokumentacích středisek geodézie se klade stále větší
důraz a nárok na rychlost získání informací a na
jejich maximální úplnost. Nejčastější
požadavky
jsou na získání informací o bodech podrobných
i základních bodových polí.
Vyhledání informací bývá mnohdy obtížné a
zdlouhavé, neboť se musí probírat značné množství uložených dokumentů. Často bývá nutné pořizovat ručně opisy údajů a tyto ověřovat, protože
získání :kopie požadovaných informací závisí na
přístrojovém vybavení pracoviště a také na volné
kapacitě pracovníků dokumentace. Většinou lze na
přístrojích, kterými jsou dokumentace vybaveny,
zhotovit kopie maximálního formátu A 3. Toto omezení vyhovuje pouze poskytování kopií geodetických nebo nivelačních údaji'I. Grafické přehledy
bodových polí na celých mapových listech je v takovém případě možné získat jen tehdy, má-li dokumentace navíc k dispozici pracovní zmenšeniny
grafických přehledů do takového formátu, ze kterého lze už kopírovat na dostupných přístrojích.
Proto~e tato situace není vyhovující a optimální, je třeba hledat nové možnosti v uspořádání dokumentace bodových polí. Jednou z cest, kterými
by se stávající situace mohla zlepšit, je využití mikrografie. Při uvažování možnosti zavedení doku·
mentace bodových polí v mikroformách by měla
být uvažována i snaha využít moderní výpočetní
techniku, která umožňuje rychlé a bezchybné zpracování. číselných údajů o bodech. Strojové zpraco·
vání je výhodné i proto, že číselné údaje o bodech
(pravoúhlé rovinné souřadnice) jsou ukládány na
paměťová média, a tím je usnadněn jejich vstup
do počítače i dána možnost přejít na optimální vytřídění a uspořádání informací.
Při hledání nově územní jednotky evidence bodtI
bodových polí, která by byla vhodná pro strojové
zpracování i pro uložení v mikroformách, se ukázala jako nejvhodnější volba mapového listu velkého měřítka. Takto zvolená územní jednotka
umožňuje poměrně snadné matematické formulování parametri'I pro strojové zpracování včetně výpisů a zároveň i přehledné uspořádání mikrozá··
znamů s potřebnými údaji o bodech i s jejich grafickými přehledy.
3. Nová územní jednotka.

vhodná pro uložení souřadnic a výšek bodů bodových polí

Volbou nové územní jednotky - mapového listu
velkého měřítka - se nabízí cesta ke spojení grafických a alfanumerických údajů o bodech, ke spojení obrazu mapového listu a pravoúhlých rovinných souřadnic bodů a vhodnému územnímu přiřazení dalších údajů - místopisů, výpočtů a vyrovnání, měřických náčrti'I apod. Jako optimální
měřítko mapového listu, tvořícího novou územní
jednotku, bylo v diplomové práci zvoleno měřítko
1:1000, poněvadž byly zpracovávány údaje z hustě
zastavěného, členitého katastrálního území. Použití tohoto měřTtka by mělo vyhovovat většině prováděných prací. Navrhovaná Úprava evidence údajů o bodech, včetně matematické formulace, vyvozené pro tento účel, je však použitelná i pro ostat·
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ní mapové listy velkého měřítka
(1:500, 1:2000,
1:5000), které by byly vhodné pro územní evidenci
s relativně menším množstvím údajů. Pro širší po!uŽitelnost všech údajů podle tohoto územního členění jak v době zpracování technické přípravy prací v terénu, vlastního měření, tak i číselného i grafického zpracování, jsou ke každému mapovému
listu přiřazeny i body ležící v pěticentimetrovém
pásu za mapovým rámem mapového listu, zvoleného jako územní jednotka. Toto rozšíření odpovídá
i požadavku na zobrazování bodů bodových polí
na kartografickém
originálu podle Směrnice pro
technickohospodářské
mapování [2].

Po matematickém zpracování roztřídění bodů podle mapových listů je další velmi důležitou částí
převod stávajících
dokumentů na mikrozáznam.
Mikrosnímkování údajů musí být provedeno velice
pečlivě, neboť všechny informace musí i na mikrozáznamu zůstat obsahově úplné.
Při mikrosnímkování je nutné mít stále na paměti to, že se snímkují předlohy různé kvality
(kresba tuší na průsvitném papíru, elektrografické
kopie na ZnO papíru, záznamy z původních měření na zažloutlém papíru apod.). Podle toho je nutné upravit zpracování mikrozáznamů tak, aby výsledný mikrozáznam měl požadovanou kvalitu.
Z obou mikrografických systémů pro zpracování mikrozáznamů, které se zatím používají v zemích RVHP, je pro mikrosnímkování dokumentace
bodových polí vhodnější systém DMS, který používá mikrozáznamy na mikrografickém
svitkovém
film;u šíře 16 a 35 mm i na plochém filmu formátu
105 X 148 mm. Mikrosnímky pořízené na svitkový
mikrografický film je možné uspořádat do mikroštítků nebo mikrokaret, které u nás vyrábí výrobní
podnik Československého
svazu invalidů Meta
v Ostravě.
Po nasnímkování všech předloh z katastrálního
území se zpracováním nasnímkovaného mikrografického filmu získá originální negativní mikrofilm.
Z tohoto originálního mikrofilmu se pořídí požadovaný počet duplikátů a kopií pro založení pracovního archívu a originální mikrofilm se uloží
do zabezpečovacího archívu. Zde je negativní mikrofilm uložen v plechových krabicích v optimálních podmínkách
pro dlouhodobé
uchovávání.
Mikrofilm uložený v zabezpečovacím archívu se
použije jen tehdy, je-li nutné zhotovit další duplikát nebo kopii pro pracovní archív.
Při zpracování mikrozáznamů je žádoucí vytvořit a využívat dva základní typy pracovišť, která
pro tuto činnost mohou být vybavena přístroji vyráběnými v zemích RVHP. Jsou to:
centrální mikrofilmové pracoviště, kde se zpracuje originální mikrozáznam včetně duplikátů
a koplí pro pracovní archív,
uživatelské pracoviště, kde se využívají informace všeho druhu uložené v mikroformách, tedy např. nynější všeobecná dokumentace.
Úspěšné využívání mikrozáznamů předpokládá úplné vybavení pracovišť potřebnými přístroji.

Kvalitní zpracování pracovního archívu vychází ze
správného zpracování původního mikrozáznamu na
hlavním mikrofilmovacím pracovišti a plně se projeví v dalším využívání, kdy jen pečlivě vytvořený
pracovní archív přinese výhody, které lze od něho
očekávat.
Rozdělení mikrozáznamů
obsahujících
mikrosnímky měřických zápisníků, výpočtů apod .. se může ponechat jako dosud, vzhledem k jejich charakteru, podle katastrálních území. Tyto materiály
nejsou tak často vyhledávány a je možné je uspořádat např. do zásobníků pro 60 filmových proužků po pěti snímcích, tj. celkem pro 300 mikrosnímků, tak, jak je uvedeno v Návrhu technologického
postupu pro mikrofilmovou dokumentaci z roku
1973 [4]. Obsah každého filmového proužku na
35 mm širokém mikrografickém filmu se zapíše do
registračního listu do řádku se stejným číslem jako má kapsa zásobníku, ve které je filmový proužek uložen. Zásobníky jsou společně s registračními listy ukládány do pořadačů. V jednom pořadači, vzhledem k miniaturizaci obsahu, mohou být
uloženy mikrozáznamy měřických zápisníků a výpočtů z jednoho nebo i více katastrálních území,
akcí apod.
Pracovní archív geodetických a nivelačních údajů lze též vytvořit a uložit v proužcích 35 mm širokého mikrografického filmu do zásobníků shodně jako mikrosnímky měřických zápisníků a výpočtů. Mnohem výhodnější je však založení mikrofilmů do kapsových mikrokaret, které umožňují
vytřídit tyto materiály jak podle katastrálních úZemí, tak i podle mapových listů. Mikrokarty s mikrozáznamy lze uložit do vhodných kartoték nebo registračních skříní, jako např. registr ASS, vyráběný firmou VES Pentacon Dresden, který umožňuje
třídění a registrování mikrofiší a mikrokaret formátu A 6, nebo kovových zásuvkových skříní umožňujících i ukládání tiskopisů, vyráběných Kovonou
Lysá nad Labem. Existují i velké registrační skříně
s automatickým vyhledáváním požadované informace podle zvoleného kódu, jejich užití však v tom-.
to případě není nutné.
Využití mikrokaret pro založení pracovního archívu dává možnost zachovat dosavadní způsoby
třídění, např. podle katastrálních území, nebo zpracovat pracovní archív, je-li potřeba, i v jiných způsobech třídění, např. podle územních jednotek mapových listů velkého měřítka, lokalit, oblastí
zamč.řovaných jedním nebo skupinou měřických
oddílů apod.
V pracovním archívu, zachovávajícím třídění
údajů o pevných bodech podrobného polohového
bodového pole (PSPP) podle katastrálních území,
se mohou např. vytvořit následující typy mikl'okaret:
typ I -
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35 mm širokého mikrografického
filmu
po třech expozičních polích, obr. 1,

Geodetický a kartografický obzor
roi!nik 27/69, i!islo 12/1981

322

1,2

EJLiJGJ

PB
PB
,',1 BP1,2 2'1 BP212
11
"3 ':4 2'3 2'4
,
,

pp

pp

I

typ II -

,
,,

,,

,
,
,

,
,
,

,
,

pp

I

,

pp

,,
I

mikrokarta s kapsami pro čtyři nebo pět
proužků 16 mm širokého mikrografického filmu po šesti expozičních dvojpolích, obr. 2.
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Oba typy mikrokaret jsou nadepsány názvem mapového listu 1:5000 a dalšími nápisy, které blíže
určují obsah mikrozáznamů uložených v mikrokartě.

polí. V dolní vrstvě jsou mikro snímky seznamů
souřadnic bodů základního polohového bodového
pole (ZPBP) a výšek bodů základního a podrobného výškového bodového pole (ZVBP + PVBP) na
prvním mikrosnímku. Na dalším jsou mikrosnímky
seznamů souřadnic bodů PBPP tak, jak byly vytištěny tiskárnou počítače, a jsou územně uspořádány podle mapových listů 1:1000. Dvě takto uspořádané mikrokarty budou obsahovat všechny údaje
o bodových polích pro celý mapový list 1:5000.
V případě, že by byl grafický přehled všech bodů
veden pouze na mapách 1:5000 (např. v extravilánu), je možné místo snímků map 1:2000 založit do
horní vrstvy seznamy souřadnic bodů PBPP pro
listy 1:1000 s čísly 11 až 24 a do dolní vrstvy s čís,ly 31 až 44. V tomto případě bude pro list mapy
1:5000 pouze jediná mikrokarta typu 1.
Typ II - mikrokarta s kapsami pro čtyři nebo
pět proužků 16 mm širokého mikrografického filmu po šesti expozičních dvojpolích, obr. 2. V této
mikrokartě, která obsahuje mikrozáznamy geodetických údajů ZPBP a nivelační údaje ZVBP+PVBP,
budou nejprve založeny informace o ZPBP a dále
od začátku nové kapsy informace o ZVBP + PVBP.
V levém horním rohu mikrokarty se uvede název
listu 1:50 000, v pravém horním rohu :Ilákladní po~
lohové a výškové bodové pole a eventuelně pořadové číslo mikroikarty pro mapový list 1:50000
v případě, že příslušné území obsahuj,e větší počet
údajú, llIež je možno založit do jediné mikrokarty.
Typ III - mikrokarta s kapsami pro pět proužků
16 mm širokého mikrografického
filmu po šesti
expozičních dvojpolích, obr. 3. Tato mikrokarta může obsahovat mikrosnímky
"Geodetických údajů
o bodech PBPP" z téže územní jednotky, např. katastrálního území. V levém horním rohu bude mikrokarta označena z jaké územní jednotky obsahuje informace, např. názvem katastrálního
území.
Konkrétní uspořádání mikrokaret nabízí více variant.

Postup vyhledávání informací uložených v mikrokartách je v podstatě stejný jako dosud, avšak
značně rychlejší a snadnější, protože mikrokarta

Typ III -

mikrokarta s kapsami pro pět proužků
16 mm širokého mikrografického filmu
po šesti ,expozičních dvojpolích, obr. 3.
Tento typ mikrokarty je vhodné označit účelově
podle obsahu mikrozáznamů,
např. "Geodetické
údaje o PBPP".

Typ I - mikrokarta s kapsami pro dva proužky
35 mm širokého mikrografického
filmu po třech
expozičních polích, obr. 1. Mikrokarta je nadepsána názvem mapového listu 1:5000. V horní vrstvě
mil~rokarty je zleva založen nejprve mikrosnímek
mapy 1:5000 se zakreslenými body podrobného bodového pole polohového (PBPP], případně mikrosnímky mapových listů 1:2000 vždy z jedné vrstvy
mapového llstu 1:5000 (1+2 nebo 3+4), jsou-li na
nich vedeny též grafické přehledy bodů bodových
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obsahuje buď všechny pravoúhlé rovinné souřadnice bodŮ. na příslušném mapovém listu, nebo geodetické údaje nejméně 50 podrobných bodů. Použitím různých lístkovnic nebo registračních skříní se
vyhledání informací ještě více usnadní a zpřehlední.
Čtecí přístroj umožňuje prohlížet mikrozáznamv
na stínítku v původní velikosti předlohy nebo i větší či menší. Při požadavku získání kopie čitelné
pouhým okem je možné použít čtecích zvětšujících
přístrojů, pracujících převážně na principu ,elektrografického
kopírování. Po zjištění všech informací, případně po vykopírování žádaných informací, se mikrokarty založí zpět a jsou ihned k dispozici pro další práci, což u klasické formy dokumentace mnohdy nebylo, protože vyhledané materiály
byly dány zvlášť a jejich kopie vyhotoveny i s několikadenním zpožděním, a teprve potom vráceny
pro další použití.
.
Použitím čtecích zvětšujících přístrojů je možné
zhotovit na počkání kopie z kterékoli části dokumentace, např. grafického přehledu
na mapách
1:5000, geodetických a nivelačních údajů, seznamů
souřadnic, měřických náčrtů aj.
Délka období, po kterém bude nutné realizovat
mikrosnímkování nových a doplněných informací,
závisí na množství zrněn v dokumentaci bodových
polí. Příprava a uspořádání předloh pro toto ak·
tualizační snímkování musí .být obdobná jako při
původním rnikrosnímkování proto, aby těmito aktualizovanými mikrosnímky mohly být v mikrokartách doplněny a nahraženy původní, a již neplatné
mikrosnímky.
V období mezi aktualizačním
sním kováním j(~
nutné zaznamenávat veškeré zrněny. Vhodnou formou vedení záznamu změn jsou karty stejné velikosti jako mikrokarty (formát A 6]. Optimální se
jeví založit jednu pro každý mapový list 1:5000, na
níž se budou zaznamenávat změny v ZPBP, ZVBP
a PVBP. Zrněny v PBPP je, vhodné zaznamenávat na
další karty rozdělené podle katastrálních
území,
mapových listů velkého měřítka (např. 1:1000), lokalit, akcí apod. Tyto karty je možné ukládat společně s mikrokartami.
Průběžné a pečlivé vedení
záznamu změn umožňuje poskytování nejčerstvějších informací.

V našem příspěvku byla věnována pozornost pouze
malé oblasti, v níž se může výraznou měrou projevit jak racionalizační efekt při komplexnějším využívání mikroforem, tak i kulturnost vlastního pracovního prostředí a zároveň přehlednost uspořádání všech dokumentovaných údajů.
Získat přehled o stavu bodových polí ve zvoleném území s pomocí mikrografie není žádným problémem; změnit měřítko grafického podkladu je
snadné a vyhotovení potřebného počtu kopií dokumentace závisí pouze na rychlosti pořízení kopií
v čtecím zvětšovacím přístroji. Namáhavé opisování
je zbyt~čné, stejně jako kopírování potřebných grafických přehledů příslušných sítí bodových polí, a
navíc pořízená kopie přesně souhlasí s originální
předlohou, která může být buď na průsvitce, nebo
neprůsvitné podložce.
Podobným způsobem je možno aplikovat uspoř{~dání lokalizačních informací o parcelách, objektech, inženýrských sítích aj., jejichž poloha byla
určena novým měřením v terénu a vykreslena automatickým koordinátografem,
nebo v těch případech, kdy byl digitalizován
polohopisný
obsah
mapy.
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SERGUNIN, Je. G.: Izdanije kart. (Vydávání map), vysokoškolská učebnice, nakl. Nedra, Moskva 1980, 384 s.,
135 obr., 17 tab., lit. 23, Kčs 14,-.

Ve světě bylo vydáno pouze několik monografií, které
pojednávají o kartografické polygrafii, tj. vydávání map.
Objevují se na knižním trhu až po druhé světové válce.
V SSSR má knižní zpracování kartografické
polygrafie již svou tradici. V. V. Puskov vydává v r. 1941 vysokoškolskou učebnici Te1chnologija izdanija kart, kterou
v roce 1947 doplnil druhou částí. Oba díly později autor
přepracoval do jediné publikace a kniha vyšla v roce
1954 v rozsahu 374 '>, 90 obr. V roce 1962 vydává A. V.
Edelštejn
knihu Teclmologija izdanija kart i atlasov.
Druhé vydání je pak z roIm 1971. Mezitím v roce 1967
vydal kolektiv autor:\ pod vedením B. A. Šingareva knihu Izdanije kart. V :;oučasné době máme tedy již k dispozici knihu od čtvrtého autora. Kniha je vydána jako
vysokookolská učebnic'l pro kartografickou
specializaci.
Poměrně bohatá lát}; J je rozdělena do šesti ucelených
částí.
První část pojednává o přípravě map k vydání, tj. polygrafickému zpracování. Autor nás slovem a obrazem
nejp,rve seznamuje s obecnými zásadami tvorby map' a
požadavky, které jsou kladeny na reprodukční podklady a předlohy. V dalším již rozvádí způsoby grafického
zpracování vydavatelských originálů - kresbou a rytinou, perových i barevných, na odrazných i průsvitných
podložkách, včetně volby optimálního, způsobu zpracování vydavatelského originálu. Jsou popsány vlastnosti potřebných podložek (papíru a fólií z plastických hmot),
rycích vrstev, tuší, barev a dalších mate1riálů. Není zapomellluto ani na vyhotovování tónových barevných originálů. První část končí statí o úloze technického redaktora při přípravných a se'Stavitelských pracech a při
grafické úpravě díla.
Druhá část se zabývá fotorepl'Odukčními procesy. Autor
se přidržuje klasické osno'vy. Popisuj8' fotografické reprodukční přístroje s8' všemi nál8'žitostmi. Pojednává
o fotografických materiálech včetně jejich výroby a zahrnuje sem i pojednání o mate'riálech pro mikrografii.
Uvádí nezbytné základy fotografické optiky a fotochemie. Jsou zde uvedeny i některé fotografické j8'vy. Ná'sledují statě o chemickém zpracování materiálu a metrologii citlivých vrstev (senzitometrii
a denzitometrii).
Příslušná problematika je! doprovázena potřebnou teorií
a n8'chybí ani statě o přenosových charakteristikách
včetně charakteristiky
přenosu kontrastu. [Pozn.: V knize citovaná práce prof. Friesera byla vydána v ruštině
pod názvem Fotografičeskaja
registracija
informacii,
Moskva 1979.)
Následují
statě věnované technologiím.
Jednou je
i "Reprodukce originálů zhotovených luminiscentními
barvami." Samostatné statě jsou věnovány síťování distančními a kontaktními (tónovými) sítěmi. Autor zde zařadil i atraktivní stať "Závislost optické hustoty otisku
na rozměru síťových elementů". MeZi technologiemi je
uveden i duplex, jako stále aktuální způsob rep,rodukce
tónových předloh [např. reliéfu). Další statě jsou věnovány barevné reprodukci. Nejp,rVB nás autor seznámí
v potl;ebném rozsahu se základy nauky o barvách.
V p,raktické části pak p,o'jednává o technologii zhotovení výtažků a maskování. V závěru je stať o elektronick'ých metodách v'ýtažkování a potřebných přístrojích skenerech. Celá druhá čáJst je uzavřena krátkou zmínkou o bare,vné fotografii.
Třetí část se zabývá kopíwvacími procesy. V úvodu
jsou podány teoretické
základy kopírování
na klasické a moderní citlivé vrstvy (fotopolymerové a na bázi
diazosloučeninj.
NásledujB pojednání 01 zhotovení kopií
na p,apír a fólie z plast. hmot.

Technologiím o zhotovování tiskových forem předchází stať o teoretických
základech tisku z plochy. PW
zhotovování tiskových forem jsou popsány negativní
i pozitivní způsoby na mono- i bimetalické desky, včetně použití citlivých vrstBv na bázi di azosloučenin a fotopolymérů.
Čtvrtá část se zabývá některými m8'teriály a přípravky
používanými v pracovním proc,esu - vysokomolekulárními látkami, fóliemi z plast. hmot, papírem vče'tně jeho
výroby a tiskOVými barvami.
Pátá část je: věnována ofse,tovému tisku a dO'končovácí výrobě (knihařskému
zpracování).
Je pojednáno
o nátisku a tisku na ofsetových rotačních archových
strojích. Autor se věnuje některé p'roblematic8' při tisku jako např. vlivu tlaku, přenosu barvy, odvinu, vlhčení atd. Následuje
pojednání
o knihařském
zpracování map a atlasů [třídění map, po,řezání map, skládání
atd. J až po vazbu kartografických
děl. Autor pokračuje!
ještě speciálními technikami pro tisk malých nákladů.
Zařazuje sem elektrografii,
sítotisk a 'Světlotisk (fototypii) .
Šestá část jako závěrečná je věnována technické redakci při vydávání map a atlasů. Na dvaceti stranách
jsou sneseny poznatky o práci technického, redaktora
počínaje přejímkou originálů a před 1011, stanovelní techné'logie tisku, práci během výrobního procesu až po
zp,racování závěrečné dokumentace.
Pro- větší úplnost, aby čtenář nemusel sahat k dlalším
publikacím, na které autor knihy v textu odkazuje, by
bylo vlhodné, kdyby byla zařazena
samostatná
stať
o ofsetové montáži. Právě tak by mohla být věnována
st ať fotosazbě a automatizovanému
zpracování fotografick,ých materiálů a tiskových forem.
Všichni, kteří se s knihou seznámí, nejen že' naleznou
potřebné teore'tické zdůvodnění procBsů, ale' i originální technologie a různé technické obraty. Kniha vybízí
k zamyšlení nad novými technologickými
variantami.
Doporučujeme ji všem, kteří se teoreticky i prakticky
zabývají kartografickou
polygrafií. Také ostatní zájemci, kteří se zajímají n tuto vědeckof-technickou disciplínu načerpají z knihy potřebné vědomosti a naleznou
odpovědi na otázky týkající se' výroby map a atlasů.
Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.)
FSv CVUT, Praha

ŠlNDELÁŘ, V. - SMRŽ, L. - BEŤÁK Z.: Nová soustava
jednotek, 3. vydání Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1981, 670 s., cena Kčs 49,-.

Vzhledem k tomu, že problematika zavádění nových měřicích jednotek v ČSSR je stále vBlmí živá, přikročilo
Státní pedagogické nakladatelství
urychleně k dalšímu
3. vydání publikace. Kniha, ve srovnání s 2. vydáním, j~
poněkud rozsáhlejší o state, které jsou zaměřeny na terminologii a značení fyzikálních veličin a definic.e příslušných jednotek, a to zpravidla podle nejnovějších mezinárodních dohod. Přitom bylo přihlédnuto také ke zně!lí některých
revidovaných
ČSN, především
základní
CSN 011300 Zákonné měřicí jednotky (účinnost od 1. 1.
1980), a některých dalších norem řady 0113 ... Do ob~~~u. knihy byly také vsunuty některé nově přijaté měrlCl ]oednotky, byly upraveny některé definice a naopak
byly potlačeny veličiny dnes již překonané.
Kniha je dělena do VII částí.
1. část všeobecná (47 str.) je dělena do 4 kapitol s názvy: Základní metrologické
pojmy. Fyzikální jednotky.
Mezinárodní soustava jednot8'k (.SI). Význam metrologie.
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II. část seznamuje čtenáře na 2-0str. se základními ve·
ličinami a ve III. části (3 str. J s veličinami doplňkovými.
IV. části s názvem Veličiny odvozené je věnována podstatná část díla (339 str. J. Pro ilustraci uveďme pouze
názvy kapitol: Mechanika
(včetně geometrických
veličin). Kmitání, vlnění a akustika. Termika a molekulární
fyzika. Elektřina a magl19tismus. Optika. Atomová a ja·
derná fyzika.
V. část '['"40 str.) je věnována vývoji jednotek a jejich
soustav.
VI. část uvádí v 1. kapitole (4 str.) způsob psaní a zaokrouhlování výsledků měření. Druhá kapitola této části
(29 str.) je věnována vývoji a definici mezinárodní praktické teplotní stupnice (EIPT -68).
VII. část knihy (22 str.) - Tabulky - obsahuje aproximace používané ve fyzikálních rovnicích, dál.9 tabulky
k určování fyzikálních veličin a hlavních jednotek soustavy SI a abecední přehled fyzikálních a technických
veličin.
Publikace je doplněna slovníčkem cizích jednotek a
výrazů vázaných na měrovou problematiku.
V závěru
knihy j.9 uveden poměrně obsáhlý seznam literatury a
abecední rejstřík fyzikálních veličin.
Kniha má seznámit technickou a školskou veřejnost
s terminologií v oblasti měřicí techniky a metrologie.
Je určena velmi širo!l:ému okruhu čtenářů pracujících ve
Vš9ch oblastech československého
národního hospodářství, zejména pracovníkům ve výzkumu, školách i v praxi.
Pozn.: Vydavatelství i1řadu pro normalizaci a měření
vydalo v r. 1979 v Praze publikaci Šindelář, V. - Štuller, G.: Značky meracích jednotiek.
Ing. Miroslav

Herda, CSc.,

VOGTK

Dohoda o spolupráci mezi Českým úřadem geodetickým a kartografickým a Českým ústředním výborem ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie

Český Úřad geodetický a kartografický
(dále ČÚGK) a
Český ústřední výbor ČSVTS společnosti
geodézie
a kartografie
(dále ČÚV ČSVTS-GK)
zhodnotily dohodu o vzájemné spolupráci, uzavřenou dne 3. června
1976. Konstatovaly,
že dosavadní spoluprácel byla prospěšná a užitečná a významně ovlivnila vědeckotechnický rozvoi a ef,9ktivnost geodetických
a kartografických
praci v Č,SR v souladu se 6. pětiletým plánem rozvoje
národního hospodářství.
Ve smyslu usnesení vlády ČSR č. 90
roku 1971 ke
zprávě o vztahu
státních
a hospodářských
orgánil
k ČSVTS, s usnesením vlády ČSSR Č. 21 z roku 1973
o poslání ČSVTS a jejím vztahu ke státním a hospodářským orgánům, se zákonem Č, 46/1971 S,b. o geodézii a
kartografii
a s doporučením
3. schůze ,Sněmovny lidu
Federálního
shromáždění
ČSSR ze dne 24. října 1978
dohodly se obě strany k uzavření novelizované dohody
o spolupráci. V souladu se závěry 14. zasedání pléna
ÚV _KSČje hlavním cílem nové dohody soustředit společné úsiH k zajištění dalšího rozvoje geodézie a kartografie, prohloubení spolupráce mezi geod,gty a kartografy
rÍ1zných organizací a resortů v ČSR a ČSSR a posílení
mezinárodní spolupráce. zejména s geodety a kartografy
socialistických
zemí. ČÚGK a ČÚV ČSVTS-GK navazují
na dosavadni úspěšnou spolupráci a uzavírají tuto dohodu.

z

I. Před

m ě tem

s p o 1 u P l' á c e bud e pře

d e vší m:

1. Řešení dohodnutých
rozvojových úkolů, které vyplývají z rozpisu plánu a programu rozvoje geodézie a
kartografie v ČSR a ČSSR.
2. Zajištění a organizování
politickoodborných
akcí,
odborných aktivů, expertiz a navrhování
tematických
úkolů.
3. Řešení hlavních směrů politickoodborných
problémů geodézie a kartografie, úkolfi programů KSR včetně
tematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele a úkolů směřujících k plné realizaci Souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po roce 1980 v podmínkách odvětví geodézie a
'kartografie.
4. Intenzifikace
vědeckotechnického
rozvoje geodézi<9
a kartografie, zavádění výsledkŮ. vědeckovýzkumné
činnosti do praxe formou ověřování a realizace výsledkil
výzkumu a osvojování nové techniky, zvyšování efektivnosti a racionalizace
geodetických
a kartografických
prací a zkvalitňování řídící činnosti.
5. Zvyšování kvalifikace
pracujících
formou seminářů, přednášek, kursů apod.
6. Podpora činnosti v oblasti mezinárodních
vztahů
s důrazem na prohlubování styků s vědeckotechnickými
společnostmi z.9mí socialistického
společenstvi, zejména
se SSSR.
7. Zvýšení úrovně zabezpečování VTEI.
II. Č Ú G K s e z a vaz u j e:
1. Seznámit ČÚV ČSVTS-GK s prognózami, technickoekonomickými
koncepcemi
a hlavními směry vědeckotechnického
a ekonomického rozvoje geodézie a kal'tografie v ČSR a ČSSR a z nich vyplývajicími úkoly na
jednotlivé roky 7. pětiletého plánu.
2. Přizvat zástupce ČÚV ČSVTS-GK k přípravě návrhu plánu tematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce a při hodnoceni jeiich řešení.
3. Ustavovat pracovní týmy k ř.gšení vybraných rozvojových úkolit geodézie a kartografie.
4. Publikovat v časopise Geodetický a kartografický
obzor příspěvky o činnosti orl!ánů a politickoodborných
akcích; jmenovat na návrh ČÚV ČSVTS-GK jejího zástupce do redAkční rady časopisu.
5. Z;Jsílflt ČÚV ČSVTS-GK Zpravodaj ČÚGK.
6. Pomáhat při výběru osvědčených prAcovníků resortu ČÚGK do funkcí v různých orgánech ČSVTS a umožnit iim výkon funkce a plné rozvinutí jeiich činnosti
s důrflzem na zapojování mladých pracovníků.
7. Podporovat spolupráci ČSVTS s vědeckotechnickými společnostmi geodézie a kartografie
socialistických
států a v mezinárodních
nevládních organizacích
FIG
(Mezinárodní
federacI zeměměřičů),
ISP RS [Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti a dálkový průzkum)
a ICA r Mezinárodní kartografické
asociaci).
8. Zař'lzovat na návrh ředitelů or?anizací
ČÚGK do
plánu z'lhr'lniřních styků cesty pracovníků resortu ČÚGK
- delel!átil ČSVTS na kongl19sy. konference. sympózia
apod .. pořiídAné mezinárodními
nevládními organizacemi. v nichž ČSVTS zastupuje ČSSR. a na akce pořádané
vědeckotechnickými
společnostmi
socialistických
států;
zaiišťovat pasovou přípravu těchto pracovníků.
!l Poskytovat exponáty na výstavy a propagační
akce
v ČSR ČSSR a na mezinárodní fikce. pořádané vědeckotechnickými společnostmi socialistických
států a v rámci mezinárndních
nevládních organizací, v nichž ČSVTS
zastupuie ČSSR.
10. Uvolňovat pracovníky DrO přípravu a účast na vybraných ndhorných akcích ČSVTS.
11. Podílet se na úhradě akcí pořádaných ČSVTS, které jsou zaměřeny k plnění úkolů resortů ČÚGK.
12. Podporovat rozšiřování členské základny Č.SVTS.
III. Č ÚV Č S V T S - G k s e z a vaz

II

j e:

1. Vycházet při sestavování ročních plánů politickoodborné činrlOsti ze základních rozvoiových úkolů geodé'Zie a kiJrtografie v 7. pětil.9tém plánu. koordinovat je
s plány ČÚGK a zaměřit je zejména na KSR včetně ověřování a realizac81 výsledků výzkumu v praxi.
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2. Organizovat kongresy, konference, sympozla, semináře a odborné kursy s vědeckotechnickou
a odbornou
tematikou v oboru geodézie a kartografie s cílem pomáhat při zavádění výsledkfi vědeckotechnického
rozvoje
do praxe a nových metod řízení a organizace geodetických a kartografických
prací.
3. Organizovat sestavování pracovních týmfi k řešení
vybraných rozvojových úkolfi ve spolupráci s CÚGK. Zejména se zaměřit na zainteresování řešitelfi a na organizaci konkrétního řešení tematických úkolfi. Pňedkládat návrhy pro plán tematických úkolfi a pro VZH.
4. Předávat CŮGK doporučení a závěry z politickoodborných akcí CSVTS k využití v řídící činnosti.
5. Organizovat odborné porady a diskuse ke speciálním tematfim, zajímajícím obě strany, a projednávat
s ČÚGK kolektivní stanovisko svých členfi pfisobících
v rfizných organizacích a resortech k zásadním otá,zkám
rozvoje geodézie a kartografie. Ve spolupráci s ČÚGK
zapojit členy do expertizní činnosti, přípravy vyžádaných informačních
materiálfi,
technickoekonomických
studií apod.
6. Využívat všech forem technické propagace ke zveřejňování úspěšných výsledkfi vědeckotechnického
rozvoje v geodézii a kartogra{ii.
7. Pomáhat prostřednictvím
svých orgánfi, zejména
krajských výborfi a poboček: k rozvoji vynálezeckého a
zlepšovatelského hnutí, pracovní iniciativy, rfizných forem socialistického soutěžení a ustavování komplexních
racionalizačních
brigád.
8. Organizovat odborné exkurze.
9. Podílet se na zabezpečení a zvýšení úrovně VTEI,
např. formou zpracovávání anotací, studiemi apod.
lO. Předávat informace získané z akcí vědeckotechnických společností socialistických
státfi a z činností
v mezinárodních
nevládních organizacích CÚGK s doporučením k využití a uplatňovat stanoviska ČÚGK při
své činnosti v uvedených mezinárodních
akcích.
11. Písemné materiály z mezinárodních akcí předávat
po vyhodnocení knihovně VŮGTK k dalšímu využití.
12. Koordinovat pořádání krajských akcí a informovat
o nich CÚGK.
13. Pomáhat svou politickoodbornou činností v plnění
úkolfi státního plánu a při řešení a realizaci úkolfi technického rozvoje. Konkrétní spolupráci zakotvit v ročních
plánech politickoodborné
činnosti CSVTS včetně formy
odběratelsko-dodavatelských
vztahí1.
14. Předkládat návrhy na obsazení zahraničních akcí
členy Csvts - pracovníky resortu do 15. září předchozího roku pro příoravu rámcového celoročního plánu zahraničních cest CfJGK. Navrhovat ředitelům organizací
ČÚGK jmenovitou účast zástupcfi ČSVTS na zahraničních akcích pro ořípravu čtvrtletních plánů zahraničních
styků resortu CÚGK nejpozději dva měsíce před začátkem čtvrtletf, v němž má být výjezd uskutečněn.
IV. Z á v ě l' e

Č

n á u s t a n o ven í:

1. Dohoda o spolupráci se týká těchto hlavních směrfi
činnosti:
ekonomiky a řízeni geodetických a kartografických
prací,
automatizace VTEI,
obnovy státního mapového díla ve velkém měřHku
a evidence nemovitosti,
kartografle,
geodetických základfi,
inženýrské geodézle,
- fotogrammetrle
a dálkového prllzkumu Země.
2. Obě smluvní strany budou účinně pomáhat při uzavírání a novelizaci obdobných dohod mezi ústavy, krajskými správami a podniky CÚGK, a příslušnými krajskými výbory a pobočkami CSVTS.
3. ČÚGK a CÚV CSVT,S - GK spolu projednají ročni
plán republikových a celostátních
politickoodborných
akcí a určí svého oficiálního zástupce a svůj podíl na
přípravě a prfiběhu akcí pořádaných druhou stranou.
4. Obě smluvní strany spolupracují při organizaci studijních stáží a výměně geodetfi a kartograffi, pořádaných v rámci vědeckotechnické
spolupráce zemí socialistického společenství po linii služební I CSVTS.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že zajistí účast
představitelfi
na jednání otá~ek zajímajících
druhou
stranu.
6. Obě strany se zavazují, že seznámí své orgány i organizace s obsahem této dohody.
7. Dohoda mfiže být změněna, doplněna nebo zrušena
jen po nové vzájemné dohodě. Jakékoliv změny a doplňky se stávají nedílnou součástí této dohody, jsou-li
podepsány zástupci obou stran. Jednostranné odstoupení od dohody je platné jen tehdy, oznámí-li jedna strana druhé své rozhodnutí písemně. Výpovědní lhfita je
jeden rok.
8. Plnění dohody bude každoročně vyhodnocováno na
spo1<:lčné poradě do 15. března následujícího roku.
9. Dohoda nabývá 'účinnosti dnem jejího podpisu; zároveň se ruší dohoda ze dne 3. června 1976.
V Praze dne 17. září 1981
Za CÚV ČSVTS-GK:
Ing. Jaroslav Kouba, v. r.

Za ČÚGK:
Ing_ František

Koubek, v. r.

ZO SEMINÁROV A ŠKOLENí

V Gabčíkove v diíoch 10. a 11. 9. 1981 usporiadal Hydrostav, n. p., oddelenie vzdelávania a výchovy kádrov
v spolupráci s Riaditerstvom stavby (RS J Sústavy vo~ných die:! (SVDJ Gabčíkovo-Nagymaros
(G-NJ sem ln á l' g e ode, t o v za účasti geodetov z Hydrostavu, n. p.,
Bratislava; Váhostavu, n. p., Žilina; Doprastavu, n. p.,
Bratislava; Pozemných stavieb, n. p., Nitra; Záp~doslovenských kam'eňolomov a štrkopieskov, n. p., Bratislava;
Vodohospodárskej výstavby, investorský podnik, Bratislava; Hydroconsultu Bratislava; Keramoprojektu
Trenčín
li katedier
geodetických základov a geodézie Stavebne,j
fakulty Slovenskej. vysoke'j šlwly technicke,j v Bratislave (SVŠTJ.
Seminár otvoril v prítomnosti 32 geodetov riaditef RS
SVD G-N Ing. K. Vos y k a, ktorý privítal zástup cov
SVŠT, investora, projektanta a ďalších dodávatefských
organizacií a vo svojom referáte ich oboznámil s prognózou a rozsahom stavebných prác na SVD G-N a s nimi
spojenými požiadavkami na prácu geodetov. O problematike geodetických prác na SVD G-N od začatla výstavby až po vyhliadky do budúcnosti referoval Ing. J. J an e k, zodpovedný geodert SVD G·N. Ing. K. Ď u n gel
oboznámll prítomných so zavedením a využívaním modernej meraceJ a výpočtoveJ techniky na SVD G-N,
ktorú si mohli účastníci seminára prezrieť na malej výstavke' geodetických prác a moderných prístrojov. Ďalej
na seminári boli prednesené vefmi hodnotné a poučné
referáty pracovníkmi SVŠT o účelnej propagácii nových
me'tód a prostriedkov pri zavádzaní poznatkov vedy a
výzkumu do praxe. Doc. Ing. I. M i t á š o v á, CSc., vedúca Katedry geodetických
základov, hovorila na tému
"Automatizácia
kartografického
spracovania
výsledkov
merania" s ve,fkými možnosťami využitla novej výpoétovej a zobrazovaeej techniky. Doc. Ing. J. A b e lov i č,
CSc., poukázal v referáte "Koncepcia budovania pe-vných
geodetických sietí" na nové p.oznatky pri budovaní malých miestnych sietí a ich pripájania na JTKS. Ing. M.
Š o van v príspevku "Optimatizácia vyuŽitla diafkome-
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Od r. 1977 je převeden do kategorie vědeckých pracovníků. Jeho odborná a vědeckovýzkumná práce je obsažena v řadě publikací, článkfi a výzkumných zpráv.
Zeměměřické veřejnosti je znám i z mnoha přednášek na
konferencích a sympóziích nejen u nás, ale i v zahraničí.
Bohatá je i jubilantova činnost veřejná ,zejména v ROH,
ohodnocená pamětní medailí k 50. výročí založení Rudých odborfi. Stejně byla hodnocena
i jeho činnost
v ČSVTS pro geodézii a kartografii, oceněná, podobně
jako činnost pedagogická, řadou čestných uznání.
Přejeme Ing. Ingeduldovi, CSc., do dalších let hodně
zdraví a síly k další tvfirčí vědecké práci.

rov" zoznámil prítomných o výhodách a nevýhodách jednotlivých druhov dialkomerov a Ing. E. B u č k o v re.feráte "Automatizácia spracovania vstupných údajov prel
vyrovnanie sietí" informoval účastníkov seminára o využití malých programovacích knlkulátorov na vyrovnanie
malých sietí a o urýchlení a zjednodušení geodetických
výpočtov, ktoré sa možu vykonávať už v teréne.
Účastníci seminára si v prvý de.ň odpoludnia prezreH
staveniská Prívodného kanál a, Stupňa Gabčíkovo a Odpadového kanála, t.j. stavenisko v dížke 25 km. Oboznámenie prítomných so stavbou a prednesené refe1ráty vyvolali živú diskusiu. Znej uvediem aspoň diskusný príspevok doc. Ing. V. S t a n ě k, cSIC., ktorý poukázal na
nevhodné geologicl\é podmienky a tým i nutnosť ove,rovania stability výškových bodov stavieb a Ing. J. R ep á ň a, zodpoN'edného geodeta investora, ktorý podal
obšírnu informáciu o zabezpečovaní budovania vytyčovacích sietí na maďarskej a českoslovenslmj strane na
základe medzinárodných
dohod a zmluvného projektu
medzi ČSSR a MLR.
Ve,rmi kladne bnlo účastníkmi seminára hodnotené
priaterské stretnutie a výmena skúseností v prvý deň
ve,čer.
Záverom mnžno celý seminár hodnotiť ako úspešný,
nakorko prednesené referáty pi'ispeli k prehrbeniu vedomostí o najmodernešej technike v godetlckej praxi. Prisrúbenou výpomocou pracovníkmi SVŠT pri zložitých a
náročných geodetických prácach geodetom podielajúcim
sa na výstavbe SVD G-N sa spojila teória s praxou, ČO
vyvolá iste ďnlšie _ podnety k činorodej každod'enne.j
práci.
zodpovedný

geodet

Ing. lán lanek,
Sústavy vodných diel
Gabčíkovo-Nagymaros

Dne 12. listopadu 1931 se v Praze narodil Ing. Miloslav
Ingeduld, CSc., přední vědecký pracovník v oboru budování účelových geodetických sítí. Po středoškolském
studiu, absolvoval v r. 1954 s vyznamenáním zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze. Nastoupil v Ústavu geodézie Praha, kde získal výbornou, všestrannou
praxi.
V r. 1958 byl pak přijat jako odborný asistent na katedru geodézie a. pozemkových úprav. V r. 1966 obhájil
kandidátskou disertační práci na téma "K otázkám přesnosti podrobného bodového pole".
Ve svém pfisobení na katedře byl pověřován vedením
cvičení a přednáškami z geodézie v denním i dálkovém
studiu a též ve studiu postgraduálním. V souladu s pedagogickou činností byl dlouhou dobu vedoucím učitelem ročníku, činně se podílel na zpracovávání učebních
plánfi a od r. 1970 vedl komisi pro pedagogické záležitosti směru. Od r. 1974 zastupuje fakultu při jednáních
na rektorátě ČVUT a na ministerstvu školství, spojených
s vyhodnocováním pedagogických úvazků.
Při své úspěšné pedagogické práci, neopomíjel činnost výzkumnou, kterou zaměřil zejména na aktuální
Problematiku praxe. Zvláště je třeba vyzvednout jeho
tvořivou spolupráci při budování pražského metra s hlavním geodetem pro metro a střediskem 115 n. p. Geodézie v Praze, která se datuje již od r. 1973. J,ejím výsledkem byl "Návrh technologie budování povrchových a
podzemních síti prCl metro".

Zoznam diplomových prác, týkajúci sa
geodetickej
prob lematiky obhájených
absolventami ~tudijného smeru stavebná
údržba a rekon~trukcia tratí na Fakulte
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Vysokej ~koly dopravy a spojov v Ziline
016(043),,1969/1980"

-

:378 .965.6( 43 7.658-21)

1969 Katedra traťového hospodárstva
Š í m a Jaroslav
Porovnanie presnosti geometrickej polohy kolaje metódoú pozemnej foto,grammetrie a polygónovou met6dou
1971 Katedra stavby železnic
Z a ť k o v á Olga
VyhIadďJnie met6dy pre automatickú korekciu podbíj,ačky v sieti pevných bodov
1973 Katedra stavby železnic
Ber n á t Stanislav
Vytyčovanie súbežných korají normálovými rezmi
1974 Kaledra stavby železnic
S pnu s t a Miroslav
Preverenie návrhu vytýčenia rekonštrukcie oblúk'a ortogonálnou metódou
1975 Katedra traťového hospodárstva
K a r á, s e k Zdeněk
Overenie papršleko-tetivovej
metódy pre zameranie koraje
1975 Katedra stavby ieleznic
Š o I c Miroslav
Zameranie a výpočet polohy kolaje pomocou dlhej tetivy
1977 Katedra geodézie a geoteclmiky
K r a, j č í Ján
Využitie geodetických metód na tvorbu podkladŮ'V potrebných pri prácach v tunelovom stavitelstve
1978 Katedra geodézie a geotechniky
Kel t o š Ladislav
Kontrola vytýčenia kolajových značiek
P š e nic a Karel
Využitie met6dy dlhej tetivy na kontrolu tvaru kolaje
1979 Katedra geodézie a gelltechniky
Č í ž k o v á Dana
Rekonštrukcia havířOlvského zhlavia že'1ezničillej stanice
Prostřední Suchá
H á I k a Lubomír
Geodetické meranie pretvárania cementobet6novej
dosky vplyvom zmien te.p16t
K o már e k Jan
Tvorba geodetických
podkladov pre projektovanie
na
podrúbanom území
M a I á Iva
Rekonštrukcia železničného oblúka metódou dlhej tetivy s využitím dia!komeru ELDI 2
Oudová
Zuzana
Určenie presnosti metódy dlhej te,tivy
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1980 Katedra geodézie a geotechniky
Č 8' l' n Ý Miloš
Meranie pretvorenia vysokéto železničného násypu
H a a s Igor
Určenie deformácií osvetrovacích veží na podrúbanom
území
C h o van e c Vladimír
Využitie prístroja LASERLEVEL945 firmy Spectra Physic
v stavebneJ praxi
M u s i 1 Jozef
Tvorba geodetických podkiadov na zlepšenie dopravnej
situácie v historickom jadre' mesta
Šoška
Jozef
Základné meranie p,re určovanie vodorovných posunov
železnično-diarničného
násypu
Ing. Dušan Cebecauer, CSc., Ing. Jaroslav Šima, CSc.,
Katedra geodézie a geotechniky
F"akulty prevádz. a ekonom. dopravy
a spoj. Vysokej školy dopravy a spoj.,
Žilina

L.: Neodkladné úkoly a metody kartografie voblasti zkoumání životního prostředí, s. 102-108.
Eartha, L.: 200 let od označení meridiánu Buda, s. 108
až 112.
Ba/ázs, 1.: Sbírání a klasifikace
odvětvových historických památ.':!k, s. 112-117.
Táth, T. - Gonczi, G. a kolektiv:
Systém geodetické koordinační evidence s ručním děrováním po krajích děrných štítků, s. 117-122.
Ottáli, R.: Nové metody měření liniových staveb, s. 123
až 128.
Bányai, L.: Výzkum zkreslení modelů, které vzniklo během aerotriangulace,
s. 128-130.
Erdélyi, B.: Římský vojenský tábor za ř.ekou Tisou?, s.
131-133.
80. narozeniny akademika dr. 1. Hazaye, s. 134-135.
70. narozeniny akademika L. Homoródiho, s. 135-136.
Polák, I.: Předmětový a autorský rejstřík informačního
časopisu Geodinform, obsahujícího odborné informace,
s. 137-138.
Rétvári,

Geodezija, kartografija i zemeustrojstvo, č. 2/81
Georgiev,
Cvetkova,

L.:

Instrukce

F2 (o revizi základních

5-8.

až XVIII. století, s. 6-9.
VI.: Projekty kvality při vertikálním
plánování
intravilánu, s. 10-15.
Penev, P.: Elipsa a elipsoid chyb, s. 16-20.
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KARNDLD, J.
Dix années d'activités
réalisées
par les organes territoriaux de géodésie et cartogllaphie du Bureau Tcheque de Géodésie et Cartographie
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 12,
pages 305--309
Eval ua ti{)1l1des activités des Administra tlons cartographiques a I'occasion du dixiéme anlnivelrsaire del leur
origin81. Connaissances
elt problémes
spéoifiqu8lS de
l'organe territorial
pour le réglon del la Bohéme Ce1ntrale elt pour la capitale Prague,. F{)rmes de coopératie>n avec organes ďétat et organisatlons
autorisées.
ContrOle des travaux gé'odésiques dans l'édlficaUon des
constructions
ďinvestissement.
528.232.24:514.116.3

HRADlLEK, L.-LDULDVA. A.
Usage de la trigonométrie
sphérique
li ruyons
de
courhure
changeants
pour la solution des problěmp5
de l'eIlipsoide
de référence.
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 12,
pages 309-312,
1 illustratlon,
2 tableaux,
6 bibliographies
Par entrée
en cause des rayons
de courbure
de
I'ellipsoide
de référence
dans les Iormules de la trigonométrie
sphérique,
on parvient.
lors de lil solution sphérique
du princlpal
probléme géodésique,
a
obtenir une préclsion
approxlmatlve
de 0,1 m pour
les longlleurs
des cotés allant jllSqU' a 30 km. Par
anne,xe ďun simple élément de correctlon,
cette précislon augmente jusqu' li 1 mm.
528.9:003.6

PRAVDA, J.
Du caractere formel et méthodique de 1a cartograpMe
Geodetický a karwgrafický
obwr, 27, 1981, No. 12,
pages 313--316, 16 bibliopraphles

La cartographle,
actuelle
est lntéressante
par lel fait
qu'ell81 développ81 les moyens ,expr81ssifs et accés méthodiqu81s non seulement pour ses propres b81soLns, mals
aussl pour les besolns ďautres
dlsclplines
scientifiques et actlvltés social81s. Par ce falt cette je1une dlsclpline pr,end un caractére: f{)rmel et méthodlque.
528.065/ .067: 6 21. 643.2.02

NĚMEČEK, B. - HRUŠl(A, J.
Documentation
géodésique
relative
au pipe-line
de
transit
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 12,
pages 316-318,
3 illustrations
Durant son édiflca ti on le sys,témel énergétique
du pipe-line d,e translt n'a pas été slolldement docnme'nté. Par
ce falt on a créé une, documentatlon
cartographlque
du systéme de translt
captant
par les co,ordonnées
S-JTSK la sltualion
du plpe-llne
de translt
et les
lnstallatlons
relatlves.
Font partie
composante
graphlqlle lelS cartes a sujet dét,erminé 1:5000, 1:50000 et
1:500000.
La documentatlon
est transmlse
sur mlcrocartes.
528.065/.067:778.14

VRBĚCKÝ, Z. - BENDA, K.
Possibilité
d'utlllsation
d'enregistremlllll.ts
micro-graphiqnes dans la documentation
générale pour les informatlons désirées e't la p,réparation des ordres
Geodetický a kartografický
obzo.r, 27, 1981, No. 12,
pages 319-323,
3 lilustrations,
5 blbliographies
lnnQivati{)ln dans la c,ons,ervation 8It procuratlon
de
tout8ls de>nnées concerna:nt l'ensemble de points de sltuatle>n et ďaltltudel déposés dans les fonds de, documentatioln ,ave,c uttlisaUo<n d:e la micro-graphle.
Par rapport a l'ét,at actuel on arrlve a dlminuer seonslblemelnt
la c,apaC1té de documentation
pour explolte1r opératlv,em8lnt 8'l :ratlonnellement
son contenu alnsl qll'a la
sauvegarde accrue: des documents orlglnaux.
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Je-Ii třeba nalézt matematickou formulaci studovaného problému, je nutné znát kromě problematiky oboru i příslušný matematický aparát. Teprye znalost
matematické
formulace
umožňuje řešit zkoumaný problém na počítači.

DYNAMICKf SYS'~M,
JEHO ,MATEMAJICKÝ
POPIS A MODEL

NA POČíTAČi
Zabývá se podrobně problematikou matematické formulace se zaměřením na simulování (modelování) dynamických systémů na počítači.

Dynam ický systém
Dynamický

systém definovaný

ferenciálními
Dyna'mický

obyčejnými

di-

rovnicemi

systém

definovaný

diferenčními

rovnicemi
Systémové vyjádření dynamického systému
Spojitý

dynamický

ciálními

rovnicemi

Podstatný

systém definovaný

matematický

diferen·

model spojitého

dyna-

mického systému
Konstrukce modelu
Správnost modelu
Posluchačům a absolventům vysokých škol technických
i univerzit, kteří se zabývají studiem objektů, jež je možno
považovat za dynamické systémy.

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Nakladatelství technické
Spálená 51, 11302 Praha 1

literatury,

odbytové oddělení,

...... výt. Křemen: Dynamický systém, jeho matematický
na plli!itai!i

popis a mOdel

