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ONDROSEK, J.
8. pětiletka
- dallf etapa v rozvoji resortu geodlízie
a kartografie
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 1, str.
1-3
Zhodnocení úkolů a c!hl 7. pětiletého
plánu v resortu
ČÚGK. Orientace hlavn!ch úkohl v dalš!m obdob!, zaměřených zejména na uplatňován!
zásad vědeckotechnického rozvoje v praxi, důsledné
prosazován!
dalšf
Intenzifikace
ekonomiky,
rozv!jen! Iniciativy
pracuj!c!ch a zkvalltňován!
organizace a ř!zen! práce. Hlavn!
věcné úkoly resortu CCOK v 8. pětiletém plánu.

[528:061.14 ( 437.6) ] :330.413.2 ( 437) ,,198611990"
/lEHKO,
A.
nepe.q
XVII-biM
TltneTKIt

Cbes.qOM Knll,

reOtleSI14eCKI1H
11 KapTOrpaQ:l114eCKI1H
1986, NO 1, CTp. 4-8

ABTOMaTItSltpOBaHHoe
Ta He.qBltlKItMOCTeii

4-8
Sloako
pod-

[347.235.11:528.063.3] :65.011.56
SOUCEK, Z.
Automatizovaná
sumarizace
údajů evidence
nemovitosti
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 1, str.
8-14, 3 obr., 4 tab., 11t. 8
Podrobný
popis využ1U automatizace
při každowčn!
sumarizaci
údajll evidence
nemovitostí
v CSR. Algoritmus zpracován!
- přehled automatizovaně
vyhotovaných sumarlzačn!ch
výkazll
problematika
zaokrouhlován!
výměr. Zho:inocenr realizace za 7 let - př!nos automatizace.

5Z8.486.4:625.711.1/.3
BRal, V.
Kontrolnf
měfenf geometrických
par'ametrll
dálnic a
silnic
Geodetický a kart,o,graflcký obzor, 32, 1986, Č. 1, str.
14-16, Ht. 7
Stručná Informace
o kontrole
geometrické
přesnostt
ve stavebnlctv!
a o je jr standardizacI.
Zásady kontroly stavby dálnic a silnic. Metodický návod pro kontrolnr měřen! geometrických
parametril
dálnic a silnic. Automatlzovan~
I ručnr výpočty v metodě obecných příčných řezil.

330.413.2 (437r,,1986-1990":
OHAPVWEK.

[528:061.14

(438.1/.2)

]

51.

S. nJlTltneTKa .qanbHeMWItH 3Tan paSBItTItJl
CTBa reo.qesltlt
It KapTorpaet>1t1t
řéOtleSI14eCKI1H
11 KapTOrpaQ:l114eCKI1H
1986, N° 1. CTp. 1-3

S-ii

06sop,

nJl32,

rnaBHble
satla411 Be.qOMCTBa reo.qesl1l1 11 KapTorpaQ:l1111B CnOBaKl111 B 8-0H nllTl1neTKe. HaY4Ho-TexHI14eCKI1H npopecc
KaK OCHOBHOH Q:laKTop BbmOnHeHl1l1
nnaHa. 3KOHOMI14eCKI1e ycnOBl1l1, I1Hl1l.1l1aTI1BaTPY.q-lIUjI1XClI 11 tleHCTBeHHocTb ynpaBneHl1l1.

[347.235.11 :528.063.3]
COV4EK,3.

[528:061.14 [437.6) 1 :330.413.Z[ 437J ••1986/19OO"
LENKO, D.
Pred XVII. zjazdom KSC, na prahu 8. piitroi!nice
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 1, str.
Hlavné úlOhY rezortu geodézle a kartografle
na
vensku v 8. pllťročnlc1. Vedecko-technlcký
pokrok
rozhodujúcl
činitel plnennla
plánu. Ekonomické
mlenky, pracovná Inlclatíva a účinnost rladenla.

Ha nopore

reOtleSlt4eCKI1H
NO 1, CTp. 8-14,

:65.011.56
CYMMltpOBaHlte

.qaHHblX

It
K8pTOrpaQ:l114eCKI1H
3 pltc., 4 Ta6., nl1T. 8

o6sop,

)"Ia32,

nOtlP06HOe
Onl1CaHl1e ItCnOnbSOB8HI111 aBTOMaTItSalIltlt
npl1 elKerOtlHOM CYMMltpoBaHlt11 tlaHHblX YlleTa He.qBltlKI1MOCTeH B 4CP. AnrOpl1TM 06pa6oTKI1 06sop
aBTOMaTltSltpOB8HHO
COCTaBneHHblX CYMMItPYIOUjI1X OT4eTOB np06neMaTI1Ka oKpyrneHl1l1 nnoUja.qeH. OlleHK8 peanl1salll1l1 sa 7 neT 3Q:lQ:leKTItBHOCTb 8BTOMaTI1Salll1l1.

528.486.4:625.711.1/.3

5PO>K, B.
KOHTponbHble ItSMepeHItJl reOMeTpltlleCKItX
napaMeTpOB aBTOMarltCTpaneii
It aBTOM06ltnbHblX .qopor
reOtleSl1lleCKI1H
11 KapTOrpaQ:l114eCKI1H
1986, N° 1, CTp. 14-16,
nl1T. 7

06sop,

32,

ClKaTall
I1HQ:lOPMalll1l1 o KOHTpone reOMeTpl14eCKOH
TOIlHOCTI1 B CTpOItTenbCTBe 11 o ee CTaHtlapTItS81.11111.
npl1HlIl1nbl
KOHTpOnJl CTpOeHItSl aBTOMarl1CTpaneH It
8BToM0611nbHblx tlopor.
MeTOtll14eCK811 ItHCTPYKl.Il1S1
no KOHTponbHblM ItSMepeHl1l1M reOMeTpltlleCKI1X
napaMeTpoB
8BTOMarl1CTp8neH It 8BToM0611nbHblx AOpor. ABTOMaTI1Sl1pOBaHHble Bbllll1CneHl1l1 It pYIlHble
Bbllll1cneHI1S1 B MeTOAe nonepellHblx
npOQ:ll1neH.

330.413.2 [437J ••1986-1990":[528:061.14[
437.1/.2) I
ONDROSEK, J.
8. Flinfjahrplan
- weitere
Entwicklungsetappe
des
Ressorts Geodiisie und Kartographie
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 1,
Selte 1-3
Werten der Aufgaben und Zlele des 7. Filnfjahrplanes
lm Ressort des Tschechlschen
Amtes
filr Geodllsle
und Kartographle.
Orlentlerung
der Hauptaufgaben
lm
welteren
Zeltabschnltt,
dle Insbesondere
auf Anwendung der Grundslltze der wissenschaftlichtechnlschen
Entwlcklung
ln der Praxls, auf konsequente
Durchfilhrung erh6hter Wlrksamkelt
der Okonomle, auf Anregung der Inltiatlve der Werktlltlgen
und auf hohere
Qualitat
der Organlsatlon
und Leltung der Arbelten
gezlelt slnd. Hauptaufgaben
des Ressorts des Tschechlschen Amtes filr Geodllsle und Kartographie
im 8.
Filnfjahrplan.

Be.qOM-

06sop,

32,

OlleHKa rnaBHblX Satla4 Ha CnetlYIOUjI1H nepl10tl. HanpaBneHHblX
rnaBHblM
06paSOM
Ha npl1MeHeHl1e
npl1HlIl1nOB HaY4HO-TeXHI14eCKOro paSBI1Tl1l1 B npoI1SBOtlCTBe, nOCnetlOBaTenbHoe
npOBetleHl1e
tlanbHeHweH I1HTeHCI1Q:lI1Kalll1l13KOHOMI1KI1, paSBI1Tl1e I1HI1lIl1aTI1Bbl TPYtllIUjI1XClI 11 ynY4weHI1e
Ka4eCTBa opraHl1salll111 11 ynpaBneHl1l1
TPYtla. rnaBHble
Satla411
BetlOMCTBa 4VrK
B 8-0M nllTl1neTHeM nnaHe.

[528:061.14 (437.6) 1 :330.413.2 (437) ,,1986/1990"
LENKO, D.
Vor dem XVII. Parteigtag
der KSC, ,am Anfang des 8.
Fiiufjahhrplanes
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 1,
Selte 4-8
Hauptaufgaben
des Ressorts fi!r Geoděsie und Kartographle in der Slowakei lm 8. Filnfjahrplan.
Wissenschaftlich
technlscher
Fortschrltt
als entscheidender
Faktor der Planerfilllung.
Okonomische
Bedlngungen,
Arbeitslnizlatlve
und Efektivltat
der Leltung.

[347.235.11:528.063.3] :65.011.56
SOUČEK, Z.
Antomatisierte
Summation der Liegensehaftsevidenzangaben
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. I,
Seite 8-14, 3 Abb., 4 Tab., Lit. 8
AusfUhrllche Beschreibung
der NUtzung der Automatlsatlon bel der alljahrllchen
Summatlon der Liegenschaftsevldenzangaben
ln der ČSR. Algorithmus
der
Verarbeitung
- Obersicht
der automatlsch
verarbelteten Summatlonsergebnlsse
Problematik
der Abrundung der Flllchenausmasse.
Auswertung der Reallsation wahrend der 7 Jahre - Beitrag der Automatlsation.

528.486.4:625.711.1/ .3
BROZ, V.
Kontrollvermessnng
von
geometrisehen
Parametern
der Antobahnen nnd Strassen
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 1,
Selte 14-16, Lit. 7
Kurze Information
Uber die Kontrolle
der geometrischen Genaulgkeit
im Bauwesen und Uber Ihre Standardisation.
Grundsatze
der Kontrolle
des Aufbaues
der Autobahnen
und Strassen.
Automatislerte
und
Handrechnungen
bel der Methode
der allgemeinen
Querschnitte.

330.413.2[ 437) ••1986-1990": [528:061.14[ 437.1/.2) I
ONDROSEK, J.
8th Five-Year Plan - Fnrther
Stage in the Oevelopment of the Braneh of Geodesy and Cartography
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 1,
pp. 1-3
Evaluatlon of tasks and aims of the 7th flve-year plan
ln the branch of Czech Offlce for Geodesy and Cartography
[COGC). Orlentatlon
of maln tasks, orlented especlally
to applylng the prlnclples
of sclentlflc-technlcal
development
ln practlce,
consequential
enforcement
of further Intenslfication
of economy, developlng the inltlatlve
of worklng people and Improvlng the quallty of labour organlzatlon
and management, ln further
period. Maln concrete
tasks of the
branch of COGC ln the 8th flve-year plan.

528.486.4: 625.711.1/.3
BROZ, V.
Control Measnrement
of Geometrie
Parameters
of
Speedways and Highways
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 1,
pp. 14-16, 7 ref.
Brlef Informatlon on checking the geometrlc accuracy
ln buildlng Industry and Its standardlzation.
Prlnclples of checklng the speedways and hlghways. Methodlcal Instructions
for control measurements
of geometrlc parameters
of speedways and hlghways. Automated and manual computations
ln the method of géneral cross sectlons.

330.413.2[ 437 J"1986-1990": [528:061.14[ 437.1/.2J
ONDROSEK, J.
8e plan quinqnennal
- étape snivante de développement du ressort de la géodésie et eartographie
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 1,
pages 1'-3
Evaluatlon
des taches et buts du 7e plan qulnquennal réallsé
dans le ressort
du Bureau Tchěque
de
Géodésle et Cartographle.
Orlentatlon des tíiches princlpales dans la prochalne
pérlode, vlsés surtou t sur
la réallsation
pratlque
des prlnclpes
de l'évolutlon
sclentlflco-technlque,
l'lntenslflcatlon
économlque
ultérleure.
Le déployment
systématlque
de l'inltlative des travailleurs
et amélloratlon
qualltatlve
ďorganlsation et gestlon du travail. Tíiches prlnclpales
objectlves du ressort du Bureau Tchěque de Géodésle et
Cartographle
pour le 8e plan qulnquennal.

[528:061.14 [437.6) ] :330.413.2[ 437 J •• 1986/1990"
LENKO, D.
Oevant le XVlle Congrb dn PCT, au senU dn 8e plan
qninqnennal
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 1,
pages 4-8
Rílles prlnclpaux
du ressort
de Géodésle
et Cartagraphle en Slovaqule
pendant
le 8e qulnquennal.
L'essor sClentlflco-technlque
comme
facteur
déclslf
pour la réallsatlon
du plan. Condltlons économiques,
lnltlatlve du travall et efflcaclté de la gestlon.

[528:061.14[ 437.6) I:330.413.2[ 437) ••1986/1990"
LENKO, D.
Before the XV11th Congress of the Czeehoslovak
Commnnist Party, at the Ooor-Step of the 8th Five-Year
Plan
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 1,
pp. 4-8
Maln tasks of the branch of geodesy and cartography
ln Slovakla ln the 8th flve-year plan. Sclentiflc-technlcal progress
as a declslve factor for fulfllllng
the
plan. Economlcal
condltions,
worklng
Inlclative
and
the effectlveness
of management.

[347.235.11:528.063.3] :65.011.56
SOUČEK, Z.
Totalisation
antomatisée
des dates eadastrales
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 1,
pages 8-14, 3 Illustratlons,
4 planches,
8 bibllographles
Déscrlptlon détai1lée de l'utlllsatlon
ďautomation
pendant la totallsatlon
annuelle des dates cadastrales
en
Tchécoslovaqule.
AIgorlthme de la réallsation
- aper,"u des rapports
de totallsatlon
réallsés automatiquement - problěmes
émanant de l'arrondlssement
des
mensuratlons.
Evaluatlon de la réallsatlon
pendant les
sept dernlěres
années - apport de l'automatlon.

[347.235.11:528.063.3] :65.011.56
SOUČEK, Z.
Automated
Summarization
of the Real Estates Registration Data
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 1,
pp. 8-14, 3 flg., 4 tab., 8 ref.
Detalled deschlption
of the use of automatlon
wlth
yearly summarizatlon
of the real estates reglstration
data ln ČSR. The algorlthm
of elaboratlon
- revlew
of automatical!y
made summarlzlng
statements
- problem of the rounding-off
areas.
Evaluatlon
of the
reallzation
durlng 7 years - the contribution
of automatlon.

528.486.4:625.711.1/ .3
BROZ, V.
Levé de eontrole de parametres
géométriqnes
ďaatorontes et de ehanssées
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, No. I,
pages 14-16, 7 blbllographles
B~ěve Inform~tlon 'sur le contríll;"de'l;"préclslon-géci=
métrlque dans l'lndustrle
du bíitiment et sUr la standardlsatlon
ce celle-cl.
Princlpes
de contrOle
des
constructlons
ďauto-routes
et de chaussées. Calcul automatlsés et manuels utlllsés par la méthode des sectlon transversales
générales.

Geodetlckt a kartografickt
roi!nik 32/74, i!islo 1/1986

8. pětiletka. dallí etapa v rozvoji resortu
geodézie a kartogratie

Rokem 1986 vstupujeme nejen do prvního roku 8.
pětiletky, ale současně bude tento rok i významným
mezníkem v dalším sociálně ekonomickém vývoji
celé naší socialistické společnosti. Nejvyšší představitelé strany a státu ve svých vystoupeních na 15.
zasedání ÚV KSČ, ale zejména pak na 16. zasedání
ÚV KSČ v listopadu 1985, podrobně informovali československou veřejnost o úkolech našeho národního
hospodářství v nastávající pětiletce.
Své, zejména co do významu, nezastupitelné
postavení v našem národním hhospodářství zaujímá i
resort geodézie a kartografie. Náš resort vždy v minulosti odpovědně plnil všechny rozepsané ukazatele státního plánu a iniciativně se podílel na plnění
dalších společenských úkolů věcného charakteru a
je připraven, aby v této velmi dobré tradici nadále
pokračoval i v další pětiletce.
2. Zhodnocení úkolů a cílů 7. pětiletého plánu v resortu ČÚGK
Za námi je úspěšné splnění základních úkolů a cílů
7. pětiletého plánu, které pro resort vyplynulo ze
závěrů a opatření XVI. sjezdu KSČ a navazujících zasedání ÚV KSČ. V souladu s celkovou koncepcí byl
v období 7. pětiletky kladen důraz na dynamiku a
efektivnost ekonomického růstu. Výrazným kvalitativním jevem uplynulého období bylo postupné snižování podílu jak celkových, tak i materiálových nákladů na výkonech. Úspory dosažené snižováním podílu materiálových nákladů dosáhly za 7. pětiletku
téměř 20 mil. Kčs a snížením podílu celkových nákladů na výkonech bylo za totéž období uspořeno
cca 51 mil. Kčs. Produktivita práce rostla téměř třikrát rychleji než průměrná mzda. Tím byla v resortu dosažena v souladu s celkovou koncepcí žádouCí
dynamika a efektivnost ekonomického růstu.
3. Zaměření hlavních úkolů resortu ČÚGKv dalším
období

XVII. sjezd KSČ má přijmout jako jeden ze základních dokumentů Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje v letech 1986 až 1990. Základním
předpokladem ekonomického růstu v 8. pětiletce bude urychlení intenzifikace našeho národního hospodářství, zejména širším uplatňováním vědeckotechnického pokroku, vysoké hospodárnosti a růstu společenské produktivity
práce. Přitom veškeré přírůstky národního důchodu budou v příštích obdobích zabezpečovány v podstatě s dnešní úrovní surovinových, energetických
a materiálových
zdrojů. Tato zásada se pak nejvýrazněji
projevuje ve
snižování podílu výrobní spotřeby na společenském
produktu.

1986/1

obllor

1

Ing. Jaroslav Ondrůlek,
pi'edseda Českého úřadu geodetického
a kartografického

Stále více pracovníků našeho resortu si již uvědomuje závažnost a naléhavost nových požadavků.
Náročnější úkoly vyžadují však přistoupit k jejich
řešení nově - netradičně. Nový přístup je třeba
uplatňovat zejména v otázkách organizace a řízení
práce, mobilizace aktivity pracujících, to jest v rozvoji iniciativy, závazkového hnutí a socialistické
soutěže a zvláště pak v konkrétním uplatňování zásad vědeckotechnického
rozvoje v reálné praxi.
Plán na ro'k 1986 má zajistit plynulý přechod ze
7. pětiletky do náročnějších,
kvalitativně
nových
podmí!nek 8. pětiletky. V souladu s celkovými cíli i
úkoly pro další období, sleduje plán pro rok 1986
přednostlně důsledné prosazování další intenzifikace ekonomiky a její vyšší efektivnost.
Počítá se
s dalším snížením materiální, mzdové a energetické
náročnosti Výroby, urychlením růstu produktivity
práce i poklesem celkových nákladů na výkonech.
To vše platí v plném rozsahu i pro plán našeho resortu pro rok 1986, kdy se počítá se zvýšením objemu výkonů jako celku i upravených vlastních výkonů proti roku 1985 o 3,1 procenta. Přitom objem
nákladů vzrůstá jen o 1,1 procenta, což se projeVí
v dalším růstu zisku.
Záměry a úkoly v růstu výkonů, ve zvyšování
efektivnosti, kvality a hospodárnosti,
tak jak jsou
založeny v plánu na rok 1986 vcelku zabezpečují
plánované zvýšení produktivity
práce, upravených
vlastních výkonů i zisku v žádoucím rozsahu a tím
i pokračování v dynamice a efektivnosti ekonomického růstu v dalších obdobích.
Piijde o to, jak plánované úkoly reálně naplnit.
V období před stranickým sjezdem jsou vytvořeny
nejlepší podmínky k jednání se všemi pracujícími
o plnění úkolů, které jsou jim svěřovány. Je potřebné posoudit míru iniciativy, se kterou k těmto úkolům přistupují, rozšířit zlepšovatelské a závazkové
hnutí a organizovat účelnou socialistickou soutěž.
Trvalé přínosy intenzifikace ekOlI1omikyi v našem
resortu je potřebné zajišťovat především širokým
uplatňováním vědeckotechnického
pokroku. Otázky
nové techniky vysoce zajímají většinu kolektivů našeho resortu. Jsou to otázky každému pokrokovému
techniku vlastní a blízké. Nelze však souhlasit s absolutistickými názory a představami některých pracovníků, že technic'ký rozvoj je prakticky dán rozsahem přídělu investičních prostředků a deviz na
nákup nového strojového vybavení. Takové neopodstatněné názory jsou o to více škodlivější, že jsou
uplatňovány v době, kdy se určitým způsobem omezují investiční prostředky jednak v důsledku tlaku
ina zvýšení využití základních prostředků a jednak
v důsledku přerozdělení investic ve prospěch zabezpečení společensky důležitých úkolů a na podporu
a rozvoj vysoce efektivních nových Výrob a technologií.

C8odedcl(ýa" klli'fbgrafickýobzor
ročník 32/74, 'číslo 1/1986

2

Jestliže technický rozvoj má sehrát rozhodující
úlohu při zabezpečení plánováného růstu produktivity práce, je třeba na všech stupních řízelní s politickým postojem přistoupit k organizaci a řízení
technického rozvoje. Tato oblast činnosti nemůže
být ponechána samovolnému vývOJi aj nebo očekávání, které otázky budou řešeny výzkumnou základD,OU. Bez řídící organizátorské
činnosti nemuže
technic'ký rozvoj sehrát úlohu, která mu nutně v nových podmínkách přísluší. V uplynulém období bylo
v resortu podáno několik set zlepšovacích návrhů,
byly vypsány desítky tematických úkolů a bylo vyřešeno nemálo výzkumných úkolů. Pro řídící praxi
technického rozvoje je potřebné provést podrobnou
analýzu výsledků této iniciativní činnosti pracujících, a to zejména z hlediska efektu, to je skutečné
realizace ve výrobních podnikových podmínkách.
Zřejmě dosažené výsledky v tomto směru jsou málo
uspokojující, jedno z kritérií dalI1ého stavu je měřítko, kolik efektu přinesla každá vložená koruna
do této činnosti. Toto kritérium musí být zachováno
i pro posuzování dalšího koordinovaného úsilí v řídící oblasti technického rozvoje, resortním centrem
počínaje.
Ekonomické ukazatele jsou důležitým měřítkem
efektivnosti veškeré činnosti resortu. Je známo že
jejich rozpis pro všechna pracoviště má z hlediska
náročnosti narůstající úroveň. I když první rok této
pě~ile:ky je v. těchto ukazatelích značně obtížnější
nez predchozl období, přesouvá se hlavní váha obtížn~~t~ až na rok 1987 a další. Znamená to tedy, že
~ pr~stIm_roc~, kromě zcela bezpečného zajištění
ukolu planu, Je nutno provést taková organizační
op~tření včetně kádrového zajištění, aby druhý rok
pětlletky byl realizován již za podstatně náročnějších podmílnek. Zkušenost potvrzuje, že jednotlivé
re~o~tní organizace své úkoly plní, avšak vnější i
vmtrní podmínky mají podstatné odlišnosti. Rozdíly
se projevují v poměru počtu produktivních a ostatních pracovníků ve skladbě prací, v přístrojové vybavenosti a koneckonců i v různých formách řídící
,činnosti včetně odměňovací praxe. Stejně i měřítko
kvality prací není zcela jednotné. Tyto otázky vyžadují zevrubnější analýzu, především s cílem využít
nejlepší zkuša'n:osti a r,ozšířit je na celý resort.
S touto otázkou úzce souvisí další úkol, to je dopracovat systém řízení mezi centrem a krajskými orgány a organizacemi, systém, který odpovídá novým
podmínkám a který je na vyšší úrovni než referentský způsob zabezpečování úkolů. Do nové pětiletky
vstupují všechny organizace s vybavením samočinnými počítači. Prakticky ve všech podnicích se velmi zajímají o to, jakým způsobem tyto počítače zapojit do procesu řídících agend a byly vypracovány
i rů:mé návrhy. Tyto návrhy mají určité odlišnosti,
které vyplývají z vlastní struktury podniků a pojetí
samotných novátorů, avšak všechny mají společný
hlavní nedostatek. Vesměs jde o řešení automatizace dílčích agend, což samo o sobě neřeší zásadní
změnu v řídící hierarchii a rovněž kompleXlně nezajišťuje využití systému automatizace v řídícím procesu.
Druhým nedostatkem je skutečnost, že představy
této automatizace převážně kdI1čí na úrovni podni-

kua nelze proto řídící automatizovaný
užívat v centrálním řízení.

proces vy-

Vzhledem k omezeným investičním
možnostem
bude nevyhnutelné, aby další získávání automatizačních prostředků bylo důkladně podrobeno rozboru možného přínosu, přímo vyjádřeného v čase a
v penězích a za druhé, aby dosavadní vybavení bylo udržováno v provozu s nejvyšší možnou šetrností. Jsou například známy způsoby zacházení s některými elektronickými
dálkoměry, ale současně je
znám i názor, že tyto dálkoměry jsou vysoce poruchové. Přitom ve většině případů není známa osoba, která je za provozuschopnost přímo odpovědná.
Tato problematika patří jak do okruhu otázek řízení, tak do okruhu ekonomického vyhodnocenr, vložených investic, ale v některých případech to znamená i hrubé porušení pracovních povinností.
4. Základní věcné úkoly resortu ČÚGKv 8. pětiletém plánu
Věcná náplň plánu resortu ČÚGK vychází ze základních úkolů resortu ČÚGK daných zákonem č.
46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, zákona Č. 22/
/1964 Sb., o evidenci tt1íemoviostí, z dalších zákonů,
vyhlášek, usnesení a předpisů, týkajících se úkolů
geodézie a 'kartografie. Vychází z podílu resortu na
základních směrech hospodářského
a sociálního
rozvoje ČSR do r. 1995. Dále vychází z uplatněných
požadavků ostatních resortů na geodetické a kartografické práce a jejich Výsledky v průběhu 8. pětiletky.
Hlavní pozornost v 8. pětiletce bude soustředěna
lIla obnovu a aktualizaCi map velkých a středních
měřítek. Zejména půjde o zrychlení a zefektivnění
tvorby základních map velkých měřítek tak, aby těmito byly v reálném čase postupně nahrazeny mapy
v sáhovém měřítku. Realizace tohoto úkolu je jednou ze základních podmínek pro širší a hlubší využívání,. výpočetlllí techniky a počítačové grafiky, pro
realizaci základních úkolů koncepce rozvoje elektronizace v resortu geodézie a kartografie. Zároveň
dává možnosti podstatně vyššího a pohotovějšího
využití geodetických informací pro tvorbu účelových mapových poďkladů a umožňuje snížení objemu opakovaných geodetických prací.
Efektivní dělba práce se složkami FMND na úseku topografického
mapování umožní dosáhnout
včasnější a úspol1nější obnovu a aktualizaCi map
středních měřítek. Na tomto úkolu se v příští pětiletce bude resort ČÚGK podílet mnohem více než
v předcházejícím období a jeho podíl na obnově a
aktualizaci
topografických
map bude postupně
vzrůstat.
Těžiště racionalizace evidence nemovitostí se bude postupně v průběhu 8. pětiletky přenášet na úsek
měřických podkladů a jejich aktuálnost, zejména
v souvislosti se zrychlením obnovy map velkého měřítka, vazby na plné využití moderní měřické, výpočetní i zobrazovací techníky. Dalším důležitým
momentem v racionalizaci systému evidence nemovitostí bude její stále užší vazba na celostátní informační systémy.
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Možnosti kartografických prací v 8. pětiletce ještě neovlivní výstavba nové kartografické kapacity
ve Středočeském kraji. Ta bude zahájena až v závěru 8. pětiletky. Nutné zvýšení objemu kartografických prací pro školství, pro veřejnost i pro ostatní
odvětví národního hospodářství bude muset být pokryto vyšším využitím stávajících kapacit. V průběhu 8. pětiletky musí dojít k vyššímu využití výpočetní techniky a počítačové grafiky v kartografické tvorbě.

využití v kartografické tvorbě a aktualizaci kartografických děl.
Na úseku služeb pro obyvatelstvo je před resortem CÚGKhlavní úkol kapacitně zvládnout stálý nárůst požadavků na tyto služby, zvýšit jejich kvalitu
a docílit další zkrácení lhůt na vyřizování požadavků občanů, zejména u podkladů pro výstavbu rodinných domků.

Jednou ze základních podmínek zvyšování efektivlnosti geodetických prací je stav geodetických sítí. Jejich obnova a údržba bude orientována rozsahem i kvalitou na skutečné potřeby obnovy a údržby map velkých a středních měřítek, na potřeby
výstavby a další úkoly národního hospodářství a
obrany státu. Práce v základních sítích budou orientovány na úz'kou spolupráci s ostatními geodetickými službami socialistických států.

Rozhodující většina pracovníků resortu mnohokrát
v dřívějších letech prokázala, že je schopna odpovědně plnit i nejnáročnější úkoly, které byly na resort vzneseny z hlediska veřejného zájmu. Bez ohledu na čas a někdy i odměnu byli pracující resortu
připraveni svěřený úkol zajistit s přesností a dochvilností, která je chara'kterem povolání geodetům již v krvi. Stejně bylo mnohokrát prokázáno, že
k otázkám nové techniky se rozhodující jádro vždy
přihlásilo s velkým zájmem, což je prokázáno tím,
že používaná technika před dvaceti lety n,esnese ani
srovnání ~ využíváním dnešních systémů. V posledním období se resort mravenčí prací důsledně zorientoval v miliónech parcel při zajišťování ochrany zemědělského a lesního půdniho fondu. Proto
rozhodná většina pracujících dává záruky, že i obtížnější úkoly budou beze zbytku zvládnuty. Předpo'kladem je, aby všechny nové otázky byly na všech
stupních organizace práce lidem poctivě a důkladně vysvětleny, jejich připomínky byly respektovány, aby morální ocenění bylo spojováno s hmotnou
pobídkou a aby řídící proces byl maximálně oproštim od zbytečného papírování a formálnosti.

Dále progresívně poroste objem inženýrsko-geodetických prací. V souladu s rozvojem a potřebami
národního hospodářství se bude podstatně rozšiřovat využití geodetických metod v průmyslu a energetice. Na něm se budou podílet složky resortu
ČÚGK, zejména výzkumem a vývojem nových metod, ale rozhodující úlohu musí sehrát i geodetické
složky ostatních resortů. A to zejména při specializaci na úseky náročné na specifické přístrojové vybavení, specifické znalosti z jiných oborů, specifické požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci.
Vdáľkovém průzkumu Země (DPZ) bude v 8. pětiletce položen důraz na realizaci výsledků výzkumu
z minulé pětiletky, na podstatné rozšíření metod
DPZ a rozšíření kapacit pro naše národní hospodářství. Další etapa výzkumu v DPZ bude výrazně orientována na ochranu životního prostředí a Ina plné
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5. Závěr

Máme všichni dohromady dostatek sil, a proto
k novým úkolům přistupujme s plným optimismem
a odpovědností.
Do redakce došlo: 15. 1. 1986
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Pred XVII. zjazdom
8. pafročn ice

Ing. Daniel Lenko,
námestník predsedu
Slovenského úradu geodézie a kartografie

KSČ, na prahu

Rok 1986, prvý rok 8. paťročnice, je rokom uskutočnenia XVII. zjazdu KSČ, významného medzníka
v živote našej spoločnosti. Zjazd príjme rozpracovanie
generálnej linie budovania rozvinutej socialistickej
spoločnosti na ďalšie obdobie a určí aj postup pri jej
uskutočňovaní. Bude to iste náročný ale reálny program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoj a
ČelSkoslovenskej socialistickej republiky (ČSSR) do
roku 1990 s výhfadom do roku 2000.
Naša spoločnosť disponuje vefkým materiálnym
a duchovným potenciálom, čo v spojení s plným rozví.
janím a využívaním výsledkov vedy a techniky
a ďalších možností, ktoré poskytuje socialistická ekonomická integrácia, pri výraznom zvýšení úrovne
všetkej riadiacej a organizátorskej činnosti, všestrannom upevňovaní disciplíny, poriadku a zvýšení náročnosti na kvalitu, umožní urýchliť u nás sociálno-ekonomický a spoločenský rozvoj. Široká mobilizácia sil
všetkých pracujúcich, celej spoločnosti za odhafovanie rezerv, za vyššiu hospodárnosť, efektívnosť a kvalitu práce, to je cesta, ktorá umožní zabezpečiť, aby sa
splnili základné sociálno-ekonomické ciele - udrž ať
životnú úroveň a sociálne istoty fudu, zabezpečiť hospodársky rast a vyrovnanosť vonkajších ekonomic·
kých vzťahov. Predpokladá sa, že zabezpečenie úloh,
ktoré si naša spoločnosť kladie do budúcnosti v sociálno-ekonomickej oblasti, bude vyžadovať ročný prírastok národného dochodku minimálne 3,5 % celoštátne, a 4,5 % v Slovenskej socialistickej republike (SSR),
čím podiel SSR bude tvoriť 34,8 % na československom
prirastku národného dochodku.
Svoj podiel na dosiahnutí uvedených zámerov musí
príniesť aj rezort geodézie a kartografie.

2. Geodetické a kartografické práce hradené
zo štátneho rozpočtu
Rezort geodézie a kartografie nesie plnú spoločenskú
zodpovednosť za včasné uspokojovanie požiadaviek
socialistických organizácií, spoločnosti aj občanov na
výkony geodetických a kartografických prác a výrob.
ky kartografickej polygrafie. Východiskovou bázou
všetkých geodetických prác sú body geodetických
základov.
Preto sa bude v Československej trigonometrickej sieti vykonávať dosledná periodická údržba
a obnova trigonometrických bodov (TB) cca 1500
ročne v diferencovaných cykloch: 5-ročný pre nížiny
a priemyselné aglomerácie a lO-ročný pre ostatné
územie. Popri tom sa sieť TB bude zhusťovat v záujmových lokalitách, najma na lokalitách jestvujúcich
jadrových elektrární (JE) a v oblastiach výberu predpokladaného umiestnenia JE, pri diamičných ťahoch,
pri stavbe mostov cez vefké vodné toky a v oblastiach
s technogénnymi pohybmi. Aj územie hlavného mesta
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SSR Bratislavy vyžaduje vybudovanie lokálnej trigonometrickej siete. Významnou úlohou je tiež prevod
československých polohových geodetických základov
do novovyrovnanej J ednotnej astronomicko-geodetickej siete (JAGS) a vydanie nových katalógov TB.
Úvahy o vyrovnaní Jednotnej trigonometrickej siete
katastrálnej, čo by prinieslo zvýšenie presnosti a homogenity siete, dostanú konkrétnejšiu podobu po posúdení možnosti použitia výsledkov súborného vyrovnania
JAGS europských socialistických štátov.
V Československej jednotnej
nivelačnej
sieti
(ČSJNS) sa budú plniť úlohy najma pre potreby ener·
getiky, a to opakované merania na lokalitách JE,
v oblastiach technogénnych pohybov, v oblastiach
seizmickyaktívnych (Podunajská nížina), v oblastiach
ochrany historických a kultúrnych pamiatok a pod.
Pri údržbe a modernizácii III. radu ČSJNS sa budú
uprednosťňovať lokality vačšej doležitosti (investičná
výstavba, tvorba technickej mapy miest, stavby ciest
a pod.). Pokračovať sa bude v modernizovaní Československej gravimetrickej siete. Popri údržbe, obnove
a rnodernizácii sa ráta s vyrovnaním siete a vydaním
katalógu tiažových údajov. Prebiehať budú gravimetrické merania na lokalitách JE a pozdfž ťahov
opakovaných nivelácií. Meranie pre sledovanie vekových zmien tiažového pota Zeme a absolútne
tiažové meranie na bodoch Bratislava a Košice, bude
prebiehať v spolupráci s geodetickými službami zainteresovaných socialistických štátov, najma ZSSR
a MI:R.
Mapový
fond máp vefkých
mierok
vyžaduje neustálu obnovu. V období 8. paťročnice sa predpokladá s dokončením mapovania na rozlohe 5500 km\!
územia SSR, kde je menej technicky vyhovujúci
mapový fond. Takto sa rozšíri rozsah zmapovaného
územia v dekadickej mierke z 37 % plochy územia
SSR, ktorý je na začiatku 8. paťročnice, na mapový
fond obsahovo i spracovatefsky plne vyhovujúci aj
potrebám evidencie nehnutefností (EN) a predpisom
o tvorbe základnej mapy vefkej mierky (ZMVM). Mapovanie sa bude vhodne spájať s komplexnou údržbou
EN. Pri spracovaní sa maximálne využijú automat izačné prostriedky.
Dosledne vykonávať EN a trvalý súlad so skutočnosťou je nielen povinnosťou vyplývajúcou zo zákona,
ale je aj významným podkladom zabezpečovania
ochrany podneho fondu. Preto pri dodržaní paťročného cyklu komplexnej údržby EN musia naši pracovníci na základe zistenia v teréne upozorňovať orgány
ochrany podneho fondu na nezrovnalosti, na termíny,
ktoré uplynuli v prípade dočasných zmien (pozemky
dočasne vyňaté, dočasne neobrábané, určené na náhradnú rekultiváciu), na porušenie predpisov a doža.
dovať sa urýchleného vyriešenia. Zistené prípady nepovolených zmien sa musia riešiť urýchlene, tak ako to
ukladá uzn. vlády SSR č. 15/1984, t.j. jednoduché
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prípady v lehote 60 dní, zložitejšie prípady do jedného
roka.
V spolupráci s príslušnými odbormi krajských
a okresných národných výborov sa musí, v súlade
s uznesením vlády SSR č. 241/1985, zabezpečiť zme.
ranie a premietnutie do operátov EN priebehu ustálených hraníc medzi pornohospodárskym pódnym fondom a lesným pódnym fondom, ako aj priebehu spresnených hraníc intravilán-extravilán.
Premietaním nahlásených a zistených zmien a platných geometrických plánov do operátov EN sa dosiahne lepšia kvalita a teda aj správna informácia
oprávnených záujemcov o EN. Na zrýchlenie a skvalitnenie tohoto procesu by mal slúžiť zvýšený podiel
automatizácie v oblasti vstupu, spracovania i výstupu operátov EN (optické snímanie dokladov, databázové spracovanie, priamy výstup na mikrografické
médiá a pod.).
Významnou úlohou 8. paťročnice je tiež podstatné
urýchlenie zakladania evidencie právnych vzťahov
k nehnuternostiam vyšetrovaním v obci, s cierom
skončiť práce najneskoršie v roku 1994. Ráta sa s tým,
že upevnenie pozície EN ako viacúčelového informačného systému v rámci automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie, si vyžiada novelu
zákona o EN a ďalších právnych noriem a vytvorenie
technických a organizačných predpokladov na ich
realizáciu.
Pri tvorbe a vydávaní máp pre hospodársku
výstavbu
sa do edičného plánu (EP) SÚGK na jednotlivé roky musia premietnuť predovšetkým požiadavky záujemcov - socialistických organizácií. Pokiar
ide o vyhotovovanie máp verkých mierok, ich zabezpečenie by mali v plnom rozsahu prevziať krajské
polygrafické pracoviská v rámci národných podnikov
Geodézia. Do EP SÚGK na 8. paťročnicu je zaradených 27 mapových titulov, čím sortimentná skladba
vydávaných máp pre hospodársku výstavbu je u nás
najširšia v porovnaní s ostatnými socialistickými
štátmi. Napríklad: z máp verkých mierok sa ráta vydanie viac ako 4000 mapových listov. Prioritnými
titulmi, popri ZMVM, je Základná mapa (ZM) ŮSSR
1 : 10 000 a ZM ŮSSR 1: 50000. Vydanie máp
1 : 10 000, čo je najžiadanejší mapový titul, sa skončí
v druhom roku paťročnice, pričom od roku 1986 sa vykonáva obnova (aktualizácia) a vydávať sa budú len
mapové listy po obnove podra harmonogramu v 5-ročnom cykle. ZM 1 : 25 000 sa bude vydávať sporadicky
podl'a požiadaviek jednotlivých rezortov národneho
hospodárstva.
Pri dodržaní 6-ročného cyklu obnovy, t.j. cca 23
mapových listov ročne, sa budú vydávať aktualizované listy ZM 1 : 50 000, ktorých využitie je najma
pri tvorbe vodohospodárskej mapy, cestnej mapy,
mapy sídelných jednotiek a pod. V nadvaznosti na
mapu 1 : 50000 sa v rokoch 1987-1988 vydá ZM
1 : 100 000. Do konca paťročnice sa vydá všetkých 11
mapových listov 1 : 200 000 a ZM 1 : 500 000, ktorá
nahradí
bývalú
Administratívnu
ma pu
SSR
1 : 500000.
V 8. paťročnici sa vydajú mapy mesta 1 : 10 000
z 25-tich miest SSR, mapy okresov 1 : 50000 z 5-6
okresov ročne, inovovaná Administratívna mapa krajov 1 : 200000 s novospracovanými prvkami obsahu
podra požiadaviek používaterov, pričom sa predpokla-
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dá 4-ročný cyklus vydávania aktualizovaných mapových listov. Roku 1988 sa vydá 2-dielna Administratívna mapa SSR 1 : 250000, ktorá je používatermi
vermi vyžadovaná. Raz za paťročnicu sa vydáva Administratívna mapa SSR 1 : 400000, mapy správneho
rozdelenia 1 : 200000 podra krajov, prípadne podra
okresov.
podra uzavretých dohOd sa v rámci EP SÚGK
vydajú mapové listy Vodohospodárskej mapy ČSSR,
Cestnej mapy ŮSSR, mapy základných sídelných
jednotiek, geologické mapy, prehradné mapy bodov
a geodetických sietí a pod.
V roku 1986 sa vydá Katalóg máp pre hospodársku
výstavbu a v priebehu paťročnice sa vydajú ďalšie
publikácie štandardizovaných geografických názvov,
publikácie terminologickej komisie, technické predpisy, technické tlačivá a pod.
Rozsah prác vykonávaných a uhradzovaných celorezortne zo štátného rozpočtu predstavuje približne
600 mil. Kčs, čo činí 40 % z celkového objemu výkonov zabezpečovaných v rezorte a má postupne klesajúcu tendenciu.

3. Hlavné úlohy pre socialistické organizácie
a obyvatefstvo
Z celkového objemu výkonov a výrobkov zabezpečovaných v rezortných organizáciách približne 60 %
sa uhradí z fakturácie za práce vykonané na základe
objednávok socialistických organizácií a obyvaterstva, pričom sa ráta so stúpajúcim trendom takýchto
požiadaviek.
Štruktúra výkonov pre mimorezortných odberaterov bude približne rovnaká ako v 7. paťročnici. Na
prvé miesto kladieme plnenie požiadaviek na geodetické práce najma z oblasti budovania palivoenergetickej
základne (JE, tranzitné plynovody, verké vodné diela
a pod.), ďalej z oblasti pornohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva, dopravy, pre rózne potreby
národneho hospodárstva, ako sú podklady pre investičnú výstavbu, ZM závodov, mapy požiarnej
ochrany, zameriavanie historických a kultúrnych pamiatok, sledovanie deformácií priehradových telies,
meranie deformácií žeriavových dráh, špeciálne práce
pri budovaní rýchlodráhy, pri stavbe mostov, ale aj
pre prípravu a realizáciu bytovej a občianskej výstavby, vyhotovenie technických máp miest a pod.
V oblasti služieb občanom musíme dosiahnuť ďalšie
skracovanie lehót a vyššiu operatívnosť pri vybavovaní ich požiadaviek, ako je vyhotovovanie geometrických plánov, odpisov, kópií z operátov EN a podkladov pre výstavbu rodinných domkov, prípadne
zmeranie po skončenej výstavbe.
Bohatý a pestrý je zámer vydavaterského programu
podniku Slovenská kartografia (SK) Bratislava pri
vydávaní máp pre školy a verejnosť. Na základe požiadaviek Ministerstva školstva SSR sa spracovávajú
a vydávajú učebné pomócky pre základné a stredné
školy podra stanovených normatívov. V priebehu
paťročnice sa spracuje a vydá približne 105 titulov,
z toho 42 titulov prvého vydania. Budú to rózne
druhy máp, náčrtov pre vlastivednú výučbu a atlasov,
medzi nimi napr. prepracované vydanie Atlasu ČSSR.
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Zabezpečenie politicko-ku1túrnych a telovýchovných potrieb spoločnosti a občanov sa umožní spra.
covaním a vydaním viacerých ku1túrno-vzdelávacích
titulov, aktuálno-politických máp, ako sú napr. politické javy na mapách zobrazujúce hlavné smery
rozvoj a SSR v 8. paťročnici, politický systém ČSSR,
rozpad koloniálnej sústavy, diplomacia ZSSR a soc.
krajín, pomoc soc. štátom, národnooslobodzovaciemu
hnutiu a rozvojovým krajinám a pod. Budú sa vydávať turistické mapy 3. generácie, automapy, orientačné mapy miest, mapy pre turistiku a šport, mapy
prímestských rekreačných možností, mapy životného
prostredia, mapy chránených území, mapy ekologie.
kého generelu, literárne pamiatky na Slovensku, mapy
1 : 200000 edície Poznávame ČSSR z oblastí Východné Slovensko, Tatry, Slovenský kras, Považie, .Juhozápadné Slovensko, automapy prípadne autoatlasy
z územia ČSSR, MLR, NDR. Pozoruhodné bude vydanie Etnografického atlasu SSR (1988), Atlasu RVHP
(1988), PrehTadného atlasu sveta (1988), Atlasu miest
(1990), ako aj vydávanie faksimile starých máp.
V paťročnici sa vydá približne 186 titulov, z toho asi
85 v prvom vydaní. Výraznú inováciu očakávame pri
výrobe reliéfnych máp z atraktívnych turistických regiónov, územia SSR, ČSSR i zo sveta (Svet 1 : 20 mil.,
Stredná Európa 1 : 3 mil.) a glóbusov (fyzicko-politický glóbus-duplex, miniglóbus, glóbus hviezdnej
oblohy).
Ročné spresňovanie EP bude vychádzať z výsledkov
prieskumu a v nadviiznosti na prípadné preferované
požiadavky.

Trvalou úlohou nielen pri tvorbe plánu, ale počas celej paťročnice je ďalšie zvyšovanie intenzifikácie a rýchlejšie posilňovanie kvalitatívnych stránok výroby,
zvyšovanie technickej úrovne a vysoká účinnosť zhod·
nocovacích procesov.
Dynamiku rozvoja rezortu vyjadruje rast upravených vlastných výkonov (UVV) ku koncu paťročnice
025,2% oproti očekávanej skutočnosti roka 1985. Úlohy sa budú plniť pri relatívne vysokom tempe rastu produktivity práce z UVV, ktorá ku koncu paťročnice
vzrastie 024,3 %, pričom priemerná mzda pracovníkov
hospodárskych organizácií vzrastie o 5,7 %, čo značí nárast priemernej mzdy za paťročnicu o 156,- Kčs. Je to
vysoká napatosť aj z dóvodu, že počet pracovníkov
v hospodárskych organizáciách sa zvýši len 020 osób.
Celoštátny program racionalizácie spotreby palív,
energie a ďalších materiálov, účinnejšie zhodnocovanie domácich i dovážaných surovín a celkové zvyšovanie efektívnosti výroby sa aj u nás premieta do uka·
zovateTa znižovania podielu nákladov na výkonoch,
čo s ohTadom na prudké znižovanie v 7. paťročnici
sa v 8. paťročnici zmierňuje.
V oblasti plánu investičnej výstavby sa nesplnia
naše predstavy, a to ani v modernizácii prístrojového
parku, ani v zabezpečení akútnej potreby výstavby
nových pracovísk. Očakávame však mimoriadne zvýšenie limitu na začatie výstavby prevádzkovej budovy v Nitre, pre ktorú je projektová dokumentácia
pripravená a okrem toho, že pracovné priestory absolútne nevyhovujú súčasným potrebám, je tlak na
uvornenie jestvujúcej budovy pre zložky Slovenskej

akadémie vied a pre kultúrne účely mesta. Rovnako
akútna je výstavba prevádzkovej budovy v Košiciach, kde je asi 7 pracovísk, roztrieštených v meste
v nevyhovujúcich miestnostiach, pričom nezodpovedné umiestnenie predajne máp znižuje celkovú úroveň
oceňovania činnosti rezortu geodézie· a kartografie.
V pláne je zabezpečený len limit na výstavbu prevádzkovej budovy v Prešove a na dokončenie drobných
rozostavaných akcií, hoci požiadavky sú podstatne
širšie, než umožňuje plán.
V oblasti strojových investícií už viac rokov sa
nedosahuje ani jednoduchá reprodukcia, čo spasobuje
neustále zvyšovanie fyzickej i morálnej zastaralosti
jestvujúceho parku meracej i reprodukčnej techniky.
Preto pri hodnotení tejto časti si musíme zodpovedne uvedomiť, že požiadavky na investície nemažu
vychádzať len z našich želaní, ale musili. rešpektovať
celoštátne zdroje a priority, ktoré treba predovšet.
kým zabezpečiť. Preto musíme na každom pracovisku
lepšie posudzovať časové a technologické využitie
jestvujúcich základných prostriedkov, hodnotiť spo·
ločenský prínos každej navrhovanej investičnej akcie,
zamerať sa na rezervy, na využitie ktorých netreba
investície ani ďalšie zdroje. Ale aj pri jestvujúcich
podmienkach musíme sledovať zvyšovanie tempa
v raste technickej úrovne, efektívnosti, sporahlivosti
a kvality všetkej práce.
Pokiar ide o vzťah k štátnemu rozpočtu v porovnaní
so 7. paťročnicou, pre 8. paťročnicu je celorezortne
tendencia rýchlejšieho narastania príjmov a pomalšieho narastania rozpočtových výdavkov. Vyplýva
totiež zo znižovania objemu limitu na práce a do·
dávky pre investičnú výstavbu, pretože v súvislosti
s tým narastá odvod vytvorených zdrojov do štátneho
rozpočtu.
5. Rozhodujúcim činiterom je vedecko-technický
pokrok
Podmienkou, ale aj zdrojom urýchlenia sociálneho
a ekonomického rozvoja našej spoločnosti je veda
a technika, ale predovšetkým rýchlejšie uplatňovanie
výsledkov vedy a techniky v praxi. Túto skutočnosť
musíme mať neustále na zreteli, tak pri napíňaní plánu
rozvoj a vedy a techniky, ako aj pri jeho realizácii.
Skoré využitie výsledkov výskumnej činnosti, moderná prístrojová technika, progresívne technológie, to
sú významné zdroje rastu produktivity práce.
Medzi vybrané okruhy problémov, zaradených do
plánu technického rozvoja patrí napríklad: problematika rozvoja riadenia podnikov s využitím automatizovaného systému riadenia s osobitným zameraním
na prehlbenie podnikového a vnútropodnikového riadenia. Ďalej sú to otázky optimalizácie automatizovaného spracovania mapového a písomného operátu
a modernizácia obsahu a informačnej štruktúry EN.
Informačný systém geodézie a kartografie je základom
pre tvorbu a náplň informačných systémov aj v iných
odvetviach a rezortoch národného hospodárstva - integračné vzťahy medzi takýmito systémami sa musili.
efektívne vyriešiť. Rezortné výpočtové stredisko sa
už veTkou mierou zúčastňuje na dobrých výsledkoch
v plnení plánu rezortu. Preto sa budú riešiť otázky
zabezpečenia prístrojového rozvoja centrálneho re·
zortného výpočtového strediska a jeho vazby na auto-
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matizačné strediská v krajoch a na pracoviská
v okresoch. Realizovanie rezortného projektu elektronizácie vyžaduje výskumné vyriešenie zabezpečenia
využívania technických prostriedkov mikroelektroniky v krajských automatizačných
strediskách a
v okresných pracoviskách, vrátane zdokonalenia ich
vazieb na centrálny rezortný počítač. Pojde najma
o uplatnenie systému malých elektronických počítačov a minipočítačov. Pri automatizovanej tvorbe a
údržbe máp sa má zaviesť komplexná progresívna
technológia, pričom v mapovaní pri geodetických metódach sa budú presadzovať elektronické diaIkomery
a tachymetre so súčasnou registráciou nameraných
hodnot a príslušnými výpočtami. Kartometrické me·
tódy sa budú aplikovať s využitím registrácie súradníc
podrobných bodov na digitalizačnom zariadení CODI·
MAT. Široká automatizácia sazavedie do spracovateIských procesov v kartografickej oblasti, pričom je
žiadúca úzka spolupráca najma výskumných pracovníkov obidvoch civilných rezortov ale aj odborníkov
rezortu národnej obrany. Predpokladá sa, že sa bude
riešiť a budovať informačná báza na tvorbu máp
malých mierok samostatne, pričom bude potrebné
relatívne samostatne riešiť bázu pre tvorbu máp územia nášho štátu a z území mimo nášho štátu.
Zdokonalia sa zásady a technológia sledovania súčasnej dynamiky zemského povrchu nášho územia,
z hIadiska seizmotektonického hodnotenia oblastí
výstavby JE. Vytvoria sa predpoklady pre rozvoj
rezortnej metrológie s cieIom skvalitnenia geodetických meraní. Vybuduje sa Slovenské stredisko diaIko·
vého prieskumu Zeme, ktoré popri výskumnej a koordinačnej činnosti bude plniť aj prevádzkové úlohy.
V rámci republikového vedecko-technického programu
SSR sa spracujú komplexné technológie na využívanie diaIkového prieskumu Zeme pre tvorbu, obnovu
a údržbu máp pre hospodársku výstavbu, tematických máp a topografických máp. Riešiť sa bude tiež
čiastková úloha štátneho plánu technického rozvoj a
"Zdokonalenie tvorby a obnovy ekologického generelu na báze materiálov aerokozmického prieskumu
územia ČSSR".
V rokoch 8. paťročnice sa budú naďalej budovať
mikrosnímkové archívy vo všetkých dokumentačných stupňoch.
Na riešení výskumných úloh sa popri Výskumnom
ústave geodézie a kartografie v Bratislave bude
zúčastňovat tiež Geodetický ústav, n. p. v Bratislave,
SK ako aj Geodézia, n. p., Žilina. SpoluriešiteIom bude
tiež Stavebná fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a iné inštitúcie.
Poznatok, že otázkami rozvoja vedy a techniky sa
venuje zvýšená pozornosť, potvrdzuje aj skutočnosť,
že Koordinačná rada ČÚGK a SÚGK na svojom rokovaní 17. októbra 1985 prijala Zásady spolupráce
ČÚGK, SÚGK a FMNO v oblasti rozvoj a vedy a techniky na 8. paťročnicu, ktoré kladú doraz na prehfbe.
nie spolupráce vedecko-výskumných pracovísk všetkých troch rezortov s cieIom lepšie využívať vedeckovýskumné kapacity, vylúčiť duplicity riešenia úloh,
rýchlejšie uplatňovať výsledky v prevádzkovej praxi
a koordinovať aktivity v informatike a v štandardizácii. PodIa uvedených zásad sa budú vytvárať spoločné riešiteIské tímy a kolektívy, koordinačné riešiteIské
pracoviská pre jednotlivé úlohy, bude sa koordinovať
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plánovacia dokumentácia a rIesenie spoločných úloh
a hodnotit výsledky výskumu a vývoja s určením
ciest realizácie výsledkov výskumu v technickej
praxi. V úzkej spolupráci sa riešia aj úlohy vyplývajúce z uznesení konferencií geodetických služieb socialistických štátov.
Realizovaním uvedených zámerov sa aj v našich
podmienkach stane veda a technika významným
zdrojom intenzifikácie pri plnení plánu rozvoja.

6. Účinnost' riadenia a plánovania
Na 15. zasadaní ÚV KSČ sa konštatovalo, že " ... otázkou principiálneho významu, na riešenie ktorej musíme koncentrovať úsilie, je ďalšie zdokonaIovanie
plánovania a riadenia národného hospodárstva, zlepšenie fungovania hospodárskeho mechanizmu na všetkých stupňoch". Vychádzajúc z uvedeného, je aj
našou povinnosťou zúčastňovať sa na skvalitňovaní
centrálneho riadenia a plánovania pri účinnejšom
využívaní ekonomických nástroj ov a hodnotových
vzťahov s tým, že na jednotlivých stupňoch riadenia.
zabezpečíme u vedúcich pracovníkov zvýšenie ich
schopnosti riadiť a rozhodovať so znalosťou veci.
V 8. piiťročnici sa nebude meniť u nás o&vedčená
výrobno-technická základňa. Budeme však požadovat"
výrazné zdokonalenie plánovania a riadenia na každom stupni. Pri skvalitňovaní priamej riadiacej a organizátorskej práce je žiadúce náročne presadzovat:
leninský sposob myslenia a štyl práce, osvojovať si.
auplatňovať nové prístupy zodpovedajúce požiadavkám súčasnosti. Musíme vytvárať širšie možnosti na.
výmenu názorov Iudí nielen v procese plnenia, ale
už pri tvorbe plánu. Musíme využívať každý dobrý
námet, každú konštruktívnu pripomienku či kritiku.
Bez aktívnej účasti širokého kruhu pracujúcich sa
nedosiahne obrat v úsilí o zvyšovanie efektívnosti
a kvality, v zlepšení pracovnej disciplíny. Nemožeme
pripúšťať, aby sa pracujúci stali necitliví či Iahostajní
k plneniu úloh. Preto má veIký význam tiež zostave·
nie a hlavne plnenie plánu kádrového, personálneho·
a sociálneho rozvoj a, či už rezortu, ale predovšetkým
každej organizácie osobitne. Každodenná starostlivosť o pracovné a životné podmienky, o politický
a odborný rast každého jednotlivca, prebúdza a podnecuje jeho zainteresovanosť na úlohách kolektívu,
osvojuje si úlohy ako vlastné a tvorivou aktivitou
a iniciatívou sa zúčastňuje na jeho plnení.
Zvyšovanie účasti pracujúcich na riadení v každej
organizácii, plné využívanie výrobných porád, kvalitne pripravené kolektívne zmluvy, ale aj ich plnenie
a všestranná spokojnosť pracujúcich, ktorá sa dosiah·
ne komplexným posobením straníckých, odborárskych a mládežníckych organizácií, brigád socialistickej práce (BSP), prinesie vysoké odhodlanie pri prijímaní ústretových plánov, pri prijímaní socialistických závazkov, pri tvorbe vyšších mzdových prostriedkov, a tým aj pri zabezpečení lepších osobných
príjmov. Ide aj o to, aby pracovníci na každom úseku
dobre poznali svoje úlohy a iniciatívne ich plnili.
Pravda, dosiahnuť taký stav na pracovisku vyžaduje neustále zlepšovanie riadiacej činnosti, zabezpeč 0vanie plánovacej, finančnej, cenovej, mzdovej, pra·
covnej, technologickej, dodávateIsko-odberatelskej a
aj iného druhu disciplíny a poriadku. To si, prirodzene,.
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vyžaduje aj prísnu kontrolu plnenia úloh. Vyžaduje
to aj dóslednejšie prehlbovanie podnikového a vnútropodnikového chozrasčotu a zavedenie takého systému plánovania a kontroly plnenia plánu, pri ktorom je hmotná zainteresovanosť každého pracovného
kolektívu i každého jednotlivca závislá od konečných
výsledkov kvalitnej práce. Na zavedenie takého systému sú vytvorené predpoklady v tej organizácii,
kde sú vytvorené objektivizované výkonové a ostatné
technickohospodárske normy ale aj ďalšie organizačné
predpoklady.
Po skončení uplatnenia 1. etapy zvyšovania ekonomickej účinnosti mzdových sú",tav (ZEUMS) roku 1985
vo všetkých organizáciách rezortu, sa v nich robia prípravy pre uplatnenie 2. etapy ZEUMS, a to - podfa
pripravenosti - postupne od roku 1987. Aj takto sa
vytvárajú podmienky pre rozširovanie pokrokových
foriem odmeňovania, či už kolektívnou zainteresovanosťou alebo uplatňovaním brigádnej formy organizácie práce a odmeňovania. Takéto princípy odmeňovania budeme podporovať.
Zabezpečenie uvedeného si vyžaduje od riadiach
pracovníkov na každom stupni zvýšiť účinnosť svojej
práce. Musia podnecovať iniciatívu, otvárať priestor
samostatnosti a aktivite, ale aj spravodlivo hodnotiť
a oceňovať. Musia sústreďovať úsilie na riešenie klúčových otázok rozvoj a zvereného úseku. Nesmú v plánovaní pripustiť hfadanie ciest ako plán a úlohy neplniť,
ale zamerať sa na to, ako zvládnuť vyššie úlohy, ako
lepšie využívať všetky zdroje a rezervy. Bude potrebné dósledne uvádzať do života všetky úlohy vyplývajúce zo Súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva a z Hlav-

ných smerov
zdokonalenie
hospodárstva,
KSČ a vlády

ďalšieho rozvíjania súboru opatrení na
sústavy plánovitého riadenia národného
schválené uznesením Predsedníctva ÚV
ČSSR.

Náročné, ale splnitefné sú úlohy 8. paťročnice pre
všetky organizácie rezortu geodézie a kartograficv SSR. Záruku ich splnenia vidíme v odhodlanosti
prevažnej vačšiny pracovníkov rezortu svojimi socialistickými závazkami na počesť XVII. zjazdu KSČ
prejaviť svoju garanciu za dosiahnutie dobrých výsledkov, v úsilí stále narastajúceho počtu kolektívov
BSP, v snahe vefkého počtu pracovníkovo zvyšovanie svojej politickej a odbornej úrovne, v neustálom
zlepšovaní organizačnej a riadiacej práce vedúcich
pracovníkovo
Využívaním všetkých zdrojov rastu spoločenskej
produktivity práce sa bude zvyšovať úsilie o plnenie
úloh pri maximálnej hospodárnosti a vysokej kvalite
všetkej práce, aby aj touto formou prispel rezort geodézie a kartografie pri dosiahnutí základného a trvalého
cieTa našej hospodárskej politiky, t.j. zabezpečiť
plánovitý, dynamický rozvoj národného hospodárstva,
aby sa ďalej zvyšovala životná úroveň Tudu, upevňovali jeho životné a sociálne istoty a utvárali čoraz
priaznivejšie podmienky pre harmonický rozvoj človeka.
Toto je želanie nás všetkých a všetci sa vynasnažíme o jeho realizovanie.

Automatizovaná sumarizace údajů
evi dence nemovitostí

Do redakcie došlo: 29. 10. 1985

Výzkumný

Cílem sumarizace údajů evidence nemovitostí (dále jen
EN) je podat přehled o užívání půdního fondu k urči.
tému datu, zpravidla k 1. lednu každého roku. Půdní
fond je sledován podle druhů pozemků (kultur), podle
skupin zemědělských závodů (sektorů) a v rámci
správních jednotek všech stupňů. Výsledkem sumarizačních prací jsou údaje pro potřeby jednotlivých odvětví národního hospodářství, zejména pro plánování a řízení zemědělské výr oby a pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu.
Sumarizační práce představují zpracování velkého
množství číselných údajů a od založení Jednotné evidence půdy v roce 1956 a později evidence nemovitostí
(EN) odčerpávaly značnou pracovní kapacitu středisek geodézie v okresech. Jsou náročné na zabezpečení
kvality výsledků a na dodržení stanovenýeh termínů.
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Ing. Zbyněk Soucek,
ústav geodetický, topografický
a kartografický

Protože při ručním zpracování bylo značné riziko chyb
z nesprávného přepisu údajů a z chybných součtů,
byly již dříve činěny snahy o nahrazení lidské práce
mechanizací, později automatizaci.
Výsledky sumarizačních prací jsou každým rokem
publikovány v Statistické ročence o půdním fondu
v ČSSR podle údajů evidence nemovitostí (dále jen
Ročenka), kterou společně vydávají Český úřad geo·
detický a kartografický a Slovenský úrad geodézie
a kartografie.
2. Yývoj mechanizace a automatizace sumarizačnÍch
pracÍ
První mechanizované zpracovam sumarizace tidajů
EN s využitím děrnoštítkových souprav Aritma bylo
realizováno počátkem šedesátých let ve Středočeském
a Západoslovenském kraji a nejvíce se uplatnilo
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v kraji Východočeském (viz [1]). Největší nevýhodou
tohoto způsobu zpracování bylo velké množství pořizovaných dat a časově náročné odstraňování chyb
v nich. Rovněž výstupní sestavy z tabelátorů byly po·
měrně málo srozumitelné pro uživa tele z různých orgánů a navíc jejich objem byl značný.
Vyšší stupeň zpracování umožnilo využití počítačů
a to Minsk 22 v Západoslovenském kraji (viz [2] a
[3]) a DP 100 ve Východočeském kraji ([4]). Počítač
jednak zrychlil zpracování a jednak zjednodušil
a zkvalitnil výstupní sestavy, zejména tím, že umož.
nil vícenásobné mezisoučty údajů. Zcela nový prvek
do sumarizačních prací přinesl postup zpracování na
počítači ZPA 600 v bývalém Oblastním ústavu geodézie v Praze pro Středo český, Jihočeský, Západočeský
a Severočeský kraj podle [5]. Podstatně snížil každoroční pořizování dat tím, že všechny základní údaje
z předcházejícího roku zůstaly uloženy na magnetic.
kých páskách a do prvotních dokladů se zapisovaly
pouze změny v užívání jednotlivých sektorů za uplynulý rok. Tiskárna počítače umožnila vyhotovování
sumarizačních sestav s úplným popisem českou
abecedou.
Převedením všech údajů EN na paměťová media
počítačů jednotného typu EC 1030 v roce 1977 byl položen základ k dosud nejvyššímu stupni využití automatizace pro sumarizační práce (ideový projekt viz
v [6]). Pořizování dat se dále snížilo, protože většina
změn v půdním fondu je provedena v průběhu roku
přímo v údajích registru evidence nemovitostí (REN)
z nichž se přímo odvodí potřebné sumární údaje.
Tento způsob je realizován v celé ČSR od 1. 1. 1979
a jeho podrobný popis je obsahem tohoto článku.

Obsah REN a jeho automatizované vedení a využívání
jeho údajů byly popsány v [7]. V tomto systému je
zpracování sumarizačních výkazů realizováno postupně na těchto souborech údajů:
základní soubory údajů REN (soubory B údajů
o uživatelích a vlastnících nemovitostí a soubory C
údajů o nemovitostech - v ČSR celkem 15,7 mil.
vět),
- soubor přehledu úhrnných údajů evidenčních listů - PÚÚEL (2,4 mil. vět),
- soubor U odvozených údajů pro sumarizaci (IlO
tis. vět),
- soubor sektorových přehledů obecních (25 tis. vět)
a okresních (IlOO vět).

-

Identifikátor
údaje:
-

-

-

každé věty

souboru

U tvoří
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úplné číslo KÚ, které se skládá z čísla okresu podle
vyhlášky Federálního statistického úřadu (4 číslice),
z čísla obce v okrese (3) a z čísla KÚ v obci (2),
sídlo zemědělského závodu - podniku (tzv. hospodářská obec), tj. číslo obce, v níž má uživatel svoje
sídlo pro účely sumarizace údajů EN (7 číslic),
číslo sektoru s kódem poznámky k sektoru (4
číslice),
číslo organizace, které je tvořeno šestimístným
identifikačním číslem organizace a čtyřmístným
doplňkem.

Vytvoření souboru U zajišťuje programový subsystém REN II - TISKY. Jeho tvorba se realizuje
v krajských výpočetních střediscích, kde je veden
REN, postupně pro jednotlivé okresy. Spojením
okresních souborů na jedinou magnetickou pásku
vznikne krajský soubor U, který se předává do centrálního resortního výpočetního střediska k dalšímu
zpracování. Toto zpracování zajišťuje programový
systém REN III - SUMARIZACE a je organizo váno
ve čtyřech etapách:
-

aktualizace souboru U,
vyhotovení sumarizačních výkazů II pro nejnižší
správní jednotky a zaokrouhlení výměr,
závěrečné opravy údajů EN,
vyhotovení sumarizačních výkazů II.

4. Aktualizace údajů souboru U
Soubor údajů pro sumarizaci - soubor U - je odvozen z obsahu souborů REN a proto souhlasí s jejich
stavem po posledním provedení změn. Změny, které
byly zapsány do výkazů změn později a případné
chyby v souborech B a C se do souboru U promítnou
globálně zápisem do prvotního dokladu EN PD 7 Změnový doklad pro sumarizaci (tiskopis Geodézie
č. 6. 38) podle pí'edpisu [8]. Doklad je určen k přímému
optickému snímání ručního písma s následným uložením zapsaných dat na magnetickou pásku. Podkladem
pro vyšetření a zápis změn je především sestava EN-9
Opis souboru U, protokol z logických kontrol souboru
U a dále předběžně vyhotovená sestava EN-14·1
Meziokresní úbytkové - přírústkové přespolní pozemky.

Přechodem mezi zpracováním REN a sumarizací
je soubor U údajů pro sumarizaci. Vzniká odvozením
z těchto údajů REN:

Pro aktualizaci souboru U vyšetřenými změnami
byly vyhotoveny programy:
GESUREK - logické kontroly obsahu souboru U,
GESU21 - konverse změn do souboru ZU,
GESU22 - provedení změn ze souboru ZU do souboru U.

ze subregistru A je převzat kód výrobní podoblasti,
ze subregistru B jsou převzaty údaje: číslo organizace, sídlo zemědělského závodu, číslo sektoru uži.
vatele a kód poznámky k sektoru (velikostní skupina ostatních zemědělských závodů),
ze subregistru C jsou určeny výměry jednotlivých
sektorů a organizací v katastrálním území (KÚ)
v členění podle druhů pozemků (kultur).

vývojový diagram aktualizace souboru U je na obrázku č. 1. Programy GESU21 a GESU22 tisknou též protokoly, v nichž jsou zapsány všechny zjištěné chyby
a nezpracované věty ZU. Podle těchto protokolů se
chyby vyhodnotí a opraví novým zápisem do dokladu
EN PD 7. Pořízení menšího počtu dat z těchto dokladú
je možno zajistit též děrováním do osmdesátisloupcových děrných štítků.

-

-
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GESU61 - sestavení meziokresních a mezikrajských
přespolních pozemků, tj. pozemků, jejichž uživatel
má sídlo v jiném okrese či kraji, než pozemky leží
(sestavy EN-14-1 a -2),
GESU71 - sestavení sektorů (organizací) v obci po
KÚ (sestava EN-15-1),
GESU72 - sestavení sektorů v okrese po obcích (sestava EN-15-2),
GESU81 - porovnání ÚHDP jednotlivých KÚ se
stavem při předcházející sumarizaci (vyčíslení změn
v druzích pozemků za uplynulý rok - sestava
EN-13-2).
Všechny výstupní sestavy jsou uloženy do tiskových souborů na magnetických páskách a z nich se
tisknou sumarizační výkazy ve sdílení času systémovým programem PRINTER. Vyhotovují se ve dvou
etapách:
I. etapa:
sestavy EN-lO-l, EN-ll-l,
EN-12-1,

EN-14-1 a -2, EN-15-1 a -2,

II. etapa:
sestavy EN-1O-2, -3 a -4, EN-1l-2 a -3, EN-12-2 a -3,
EN-13-2.
výstupy vyhotovené v I. etapě se podrobí závěrečným logickým kontrolám, vyhledají se případné chyby, které se v dalším zpracování opraví tak, aby výsledné sestavy bylo možno použít přímo jako tiskový
podklad pro tabulky v Ročence.
Aktualizovaný soubor U je výchozím podkladem pro
vyhotovení sumarizačních výkazů. Pro vyznačování
názvů územních jednotek na těchto výkazech se dále
využívají údaje celorepublikového souboru A údajů
o KÚ. vývojový diagram zpracování sumarizačních
výkazů je možno sledovat na obrázku č. 2. Sumarizační
výkazy vyhotovují tyto programy:
GESU32 - sestavení obecních a okresních sektorových přehledů s výměrami na 0,01 ha (sestavy
EN-IO-l a -2), vytvoření pracovního souboru VS
s výměrami okresních sektorových přehledů v m2,
GESU33 - zaokrouhlení výměr souboru VS na celé ha
(soubor VSI) a vyhotovení okresních, krajských
a republikových sektorových přehledů v ha (sestavy EN-1O-2, -3 a -4),
GESU34 - závěrečné opravy sumarizačních výkazů
v ha, tj. pracovních souborů VS a U-OK,
GESU35 - vyhotovení sumarizačních výkazů v úpravě pro Ročenku (sestavy EN-1O-2, -3, -4, EN-1l-2,
-3, EN-12-2, -3),
GESU41 - sestavení úhrnných hodnot druhů pozemků (ÚHDP) pro KÚ a obce v m2 (sestava EN-ll-l),
vytvoření pomocného souboru U-OK (ÚHDP okresů zaokrouhlené na ha) a uložení výměr Kú na
magnetickou pásku do souboru KÚ,
GESU42 - rozčlenění zemědělské a orné půdy podle
výrobních podoblastí v okrese po KÚ v m2 (sestava
EN-12-1),
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Tialtoyé výstupy:
Ti = EH-IO-l, -2 10,01 hal
T2 = EH-IO-2. -3, -4 lhal
T3 EN-14-1, -2
T4 EN-ll-l
T5 = EIl-15-1
T6 EN-15-2
T7 .= EIl-12-1
7a = EH-13-2
T9 = EN-l0-2, -3, -4,
EIl-U-2, -3,
EIl-12-2, -J
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Pro odstranění vyšetřených chyb se použije prvotní
doklad EN-PD-8, do kterého se zapíší opravy souborů
U-OK a VSl na úrovni okresů. Identifikátorem každé
opravy jsou údaje: číslo evidovaného okresu a kód
výrobní podoblasti pro soubor U-OK a číslo hospodářského okresu a číslo sektoru pro soubor VSl.
Opravovat je možné tyto údaje:
-

výměry všech druhů pozemků v ha (oprava se vždy
provádí současně v obou souborech - U-OK i VSl),
počet zemědělských závodů (pouze v souboru VSl),
počty sledovaných objektů EN (pouze v souboru
U-OK).

Uvedené opravy se v sestavách vyhotovených v 1.
etapě opraví ručně. Důležité je, že opravy výměr jsou
souhlasně provedeny v obou pracovních souborech
VSl i U-OK, čímž je zajištěn vzájemný soulad mezi
sektorovými přehledy a ÚHDP vyšších územních
celků, vyhotovenými ve II. etapě.

Výměry se v EN vedou v m2, ale výsledné sumarizační
výkazy pro správní jednotky od okresu výše obsahují
výměry v ha. Přechod výměr z m2 na ha není jednoduchý, protože výsledné zaokrouhlené údaje musí
splňovat současně tyto podmínky:
a) součet zaokrouhlených výměr musí odpovídat zaokrouhlenému součtu přesných výměr, a to v řádcích i sloupcích každého výkazu,
b) zaokrouhlené výměry správních jednotek a hospodářských celků musí v rámci ČSR, popř. ČSSR, dávat stejné hodnoty,
c) opravy ze zaokrouhlení mají být minimální.
Pro zaokrouhlování výměr v sumarizačních výkazech byl sestaven podprogram SROUND podle návrhu
ve výzkumné zprávě [6]. Provádí nejen zaokrouhlování
výměr, ale též jejich vyrovnání tak, aby byly optimálně splněny všechny uvedené požadavky.
Algoritmus tohoto podprogramu je možno popsat
takto:
- Cílem je zaokrouhlit výměry uspořádané do tabul.
ky TA, která má M řádků s indexem i (např. výměry sektorů) a N sloupců s indexem j (zpravidla
výměry druhů pozemků, kde N = 13). Poslední
řádek (M-tý) i poslední sloupec (N-tý) obsahují
součtové údaje všech řádků či sloupců.
- prostým zaokrouhlením všech výměr v tabulce TA
se získají údaje tabulky TB a rozdílem údajů tabulek T B a TA se shodnými indexy se vypočtou
hodnoty údajů tabulky TO. Rozměry tabulek TB
i TO jsou shodné s rozměry tabulky TA,
- určí se celková chyba X, popř. Y ze zaokrouhlení
tabulky TA, jako rozdíl zaokrouhleného součtu
všech výměr v tabulce TA a součtu zaokrouhlených údajů TBMi v posledním řádku (tj. součtů
sloupců), popř. rozdíl stejné hodnoty a součtu zaokrouhlených údajů TBiN v posledním sloupci (tj.
řádkových součtů),
- je-li hodnota chyby Y nenulová, hledají se v posled.
ním sloupci tabulky TO hodnoty, které mají opač.
né znaménko než chyba Y a z nich se určí údaj
s maximální absolutní hodnotou. Vyhledaný údaj

-

-

-

-

obzor

11

TOiN a odpovídající údaj T BiN se shodně opraví
o hodnotu 1 ha se znaménkem shodným se znaménkem chyby Y a současně se chyba Y v absolutní hodnotě sníží o 1 ha. Tento krok se opakuje až
do vynulování chyby Y,
po vyrovnání údajů T BiN se stejným postupem
opraví (vyrovnají) údaje TBMj v posledním řádku
postupným snižováním hodnoty chyby X na nulu,
z vyrovnaných součtů T BiN v posledním sloupci
i TBMi v posledním řádku se určí chyby jednotlivých řádků Xi a jednotlivých sloupců Yi jako jejich
rozdíly od součtu údajů TBii v příslušném řádku
nebo sloupci po prostém zaokrouhlení,
na vyrovnané hodnoty součtů sloupců TBMi,
které mají nenulovou chybu Yi, se vyrovnají údaje
postupně ve všech sloupcích tabulky TB. Opravuje se údaj v tom řádku, kde znaménko chyby
Xi je shodné se znaménkem chyby Yj vyrovnávaného sloupce a současně odpovídající údaj tabulky
TG má znaménko opačné a maximální absolutní
hodnotu. Pokud se v sloupci řádek se všemi uvedenými parametry nenajde, opraví se údaj v řádku
s opačným znaménkem chyby Yi a současně se
opraví v opačném smyslu i údaj v předposledním
sloupci téhož řádku (tj. druh pozemku 14 = ostatní
plochy), za předpokladu, že tento údaj TBi.N_1
dosud nebyl nulový a snížením jeho hodnoty nevznikne záporné číslo. Při každé opravě se sníží
hodnoty údajů Yj a Xi příslušného řádku absolutně
o 1 ha, popř. hodnota údaje Y N -1 se absolutně o lha
zv:ýŠí. Opravy v sloupcích končí, když všechny
údaje Yj jsou nulové,
pokud některé řádkové chyby Xi jsou po vyrovnání
sloupců nenulové, opraví se o jejich hodnotu údaj
TBi•N_1 (výměra ostatních ploch) ve shodném
řádku.

Po skončeném vyrovnání údajů tabulky T B jsou
správné všechny vodorovné i svislé součty a celková
výměra tabulky TBMN je přesně zaokrouhlená. vývojový diagram základní části podprogramu SROUND
pro zaokrouhlování výměr je na obr. 3.

7. ZhodnocenI přInosu automatizace
Před využitím automatizace byla náročnost sumarizačních prací v okrese závislá na počtu obcí a zejména
na počtu uživatelů a rozsahu tzv. přespolních pozemků.
V současné době určuje pracnost hlavně vyšetření
a zápis změn došlých od poslední aktualizace souborů
REN a dále počet vět sumarizačního souboru U.
Tyto údaje za jednotlivé roky jsou sestaveny v tabul.
ce 1. Počet vět U se vždy v průběhu aktualizace sni-
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ROK
1. 1.

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

POCET V1iJT

I

Ul

I

U2

121080
123165
121298
119717
119125
118796

114904
115627
114719
114687
114402

I

%ZU
ZU

52378
39231
39237
35897
34436
31 167
28243

43,3
31,9
34,2
29,6
28,8
26,2
23,8

I<fU

%

4,7
4,2
3,7
3,7
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zUJe rušením chybných sektorů apod., proto jsou
v tabulce uvedeny počty vět U dvakrát: před aktua·
lizací - Ul a po aktualizaci - U2. Snižující se %
v posledních dvou sloupcích tabulky ukazují na zvyšující se kvalitu údajů REN vstupujících do sumari·
začních prací.
Spotřebu živé práce na sumarizaci údajů EN bylo
možno sledovat pouze do konce roku 1981, do kdy
byly tyto práce samostatně vykazovány. Oelkový
pracovní cyklus na střediscích geodézie v okresech lze
rozdělit do dvou etap. Prvá etapa probíhá v posled.
ním čtvrtletí roku a obsahuje zjištění změn souboru U
a vyhotovení prvotních dokladů pro jeho aktualizaci.
Druhou etapou je manipulace s výslednými sumari·
začními sestavami a zpracování rozborů o změnách
v půdním fondu, která je náplní prací v 1. čtvrtletí
následujícího roku. V tabulce 2 jsou sestaveny vykázané spotřeby času v prvních čtyřech letech automatizované sumarizace. V posledním sloupci tabulky je
uvedena spotřeba času v 1. etapě na 1 změnu ZU.
Údaje v tabulce ukazují postupné snižování pracnosti
sumarizačních prací.

ROK
1. 1.

-

zvýšení kvality výsledných sumarizačních výkazů
(výkazy odpovídají obsahu písemného operátu EN
a jsou zbaveny chyb z přepisování údajů při ruční
práci),

-

zkrácení termínu vyhotovení sumarizačních výkazů
a jejich dodání orgánům v okresech, krajích i centru.

BC -

63674
38221
37365
32697

sn/zu

2. etapa

1,22
0,97
0,95
0,91

29397
25945
26068
(26000)

sumarizace na počítači ZPA 600 k 1. 1. 1973,
sumarizace na počítači EC 1030 k 1. 1. 1982.

Pro vyhodnocení způsobů A, B jsou použity údaje ze
čtyř českých krajů bývalého Oblastního ústavu geodézie v Praze, které byly extrapolovány pro celou
ČSR. Náklady na automatizaci zdaleka nedosahují
výše úspor lidské práce, takže celkové náklady na
sumarizaci v současné době jsou asi ve výši jedné tře·
tiny nákladů na ruční zpracování. Roční přínos způsobu C proti způsobu A je cca 4: milióny Kčs.

Oelkový ekonomický efekt automatizace sumarizačních prací je sestaven v tabulce 4, kde jsou porovnány
tři způsoby zpracování:

ZPŮSOB ZPRACOV ÁNt
UKAZATEL
A

Spotí'e ba času , tis. bod.

Náklady v t.is. Kčs
- na živou práci
- na automatizaci
-

celkem

Vyjádření v %

180,6

B

I

I

113,8

o
58,7

6321

-

3983
275

2054
346

6321

4258

2400

100

67

38

Realizace automatizované sumarizace údajů evidence
nemovitostí, vycházející přímo z údajů registru evidence nemovitostí, byla součástí zavádění racionálního
systému evidence nemovitostí podle usnesení č. 24
vlády ČSR, které bylo pEjato v lednu 1977. Dosažené
výsledky plně prokázaly oprávněnost tohoto kroku.
Automatizace nejen usnadnila člověku práci, ale současně snížila náklady na zpracování, zvýšila kvalitu
dodávaných informací z evidence nemovitostí a zkrátila termíny předání sumarizačních výkazů různým
orgánům státní správy.

NÁKLAD V TIS. KOS K 1. LEDNU

DHUH PRÁCE

Opt. snímač
EC 1030
Materiál
Odb. v)'kony

1

sn

A - zcela ruční sumarizace k 1. 1. 1971,

Nasazení výpočetní techniky do sumarizačních prací
se ukázalo jednoznačně jako progresivní. Přínosy lze
charakterizovat takto:
podstatné snížení potřeby živé práce (většina mechanických prací při sestavování výměr sektorů
a hospodářských ploch byla přenesena na počítač),

I

1. etapa

1979
1980
1981
1982

Náklady na automatizaci sumarizačních prací tvoří
jednak náklady na optický snímač (SOAN DATA
2250 nebo LASER OOR ONE) a pak náklady na zpracování na počítači EO 1030, které kromě strojového
času počítače tvoří náklady na spotřebovaný materiál
(zejména papír na výstupní sestavy) a na odborné
výkony pracovníků výpočetního střediska. Přehled
nákladů je v tabulce 3. Strojový čas počítače zpočátku
vzrůstal vlivem postupně se zvyšujícího počtu zpracovávaných výstupních sestav. Poslední dva roky jsou
ovlivněny snížením cen výpočetní techniky.

-

SPOT:REBA OASU V

13

I

1979

I

40,2

I}

347,4

I

387,6

I

i

1980

1981

[

32,2

33,6

271,9

306,9

I

1982

I

31,4
243,7
36,7
33,9

1983

I

1984

34,3
237,8
28,8
38,4

28,5
186,9
30,0
38,2

339,3

283,6

I

I

I

198:;

9,7
201,8
34,1
37,7

i

Celkem

I

304,1

I

340,5

1986/13

I

345,7

I

I

283,2
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měření geometrických
dálnic a silnic

Výzkumný

Současný trend zvyšování kvality se zákonitě projevuje i ve zvýšeném důrazu na důsledné, správné a ekonomické provádění kontroly. V investiční výstavbě je
geometrická přesnost jedním z nejdůležitějších kritérií
ukazujících kvalitu provedení stavby. Geometrická
přesnost se musí kontrolovat během stavby a na hotové stavbě.
Nejde ovšem jen o kontrolu přesnosti, ale o přesné
provedení stavby a ještě dříve o stanovení takové přesnosti, která odpovídá
~ bezporuchové funkci hotové stavby (funkční odchylky),
- možnostem dodržení určité přesnosti v závislosti na
použité nebo dostupné technologii (technologícké
odchylky),
při současném důrazu na hospodárnost.

Ing. Václav Brol,
ústav geodetický, topografický
a kartografický

i norma [4J. Ve svých důsledcích je pro kontrolu
přesnosti důležitá i norma [5], která stanoví pravidla
pro navrhování přesnosti v projektové dokumentaci
stavby a pro upřesnění postupu při kontrole v "plánu
kontrol", který se zpracovává v rámci předvýrobní
přípravy.
Z uvedených norem nevstoupily dosud v platnost
pouze normy [3] a [5]. Norma [3] má platnost od 1. 1.
1987.
Už v předstihu před platností normy [3] byl zpraco·
ván metodický návod pro kontrolní měření geometrických parametrů dálnic a silnic [6], který platí v resortu
geodézie a kartografie od 1. 1. 1986 pro potřeby fede·
rálního ministerstva dopravy a ministerstva vnitra
ČSR (společný předpis na základě rozhodnutí všech
uvedených ústředních úřadů).
3. Hlavní zásady kontroly dálnic a silnic ve výstavbě

Vzhledem k důležitosti vlivu geometrické přesnosti na
kvalitu staveb se zpracovává soubor československých
státních norem s názvem "Přesnost geometrických
parametrů ve výstavbě". Tento soubor byl zařazen
do podskupiny ČSN 73 02 (některé dříve vydané normy mají však dosud jiné číslo). Nejdůležitější z těchto
norem jsou zároveň také normami RVHP.
Vedle základní normy celého tohoto souboru, kterou
je ČSN 73 0202 [I], je základní normou upravující
kontrolu geometrické přesnosti norma [2]. Kontrolu
dálnic a silnic (vedle jiných liniových staveb) upravuje
ČSN 73 0275 "Přesnost geometrických parametrů ve
výstavbě. Kontrolní měření liniových stavebních objektů" [3], některá důležitá ustanovení však obsahuje

Podle normy [3] se u silničních komunikací měří
zejména:
a) prostorová poloha - přesnost této kontroly je
stejná jako přesnost vytyčení prostorové polohy,
jedině výšky se kontrolují s nižší přesností danou
základní střední chybou 8 mm pro návrhovou rychlost nižší než 70 km/h a 6 mm pro návrhovou rychlost 70 km/h a větší a pro místní komunikace,
b) poloha ve vodorovné rovině v místech charakterizujících průběh osy silniční komunikace, a to alespoň v počátku, středu a konci směrového oblouku
(popř. v jejich blízkosti) - tato kontrola se provádl
stejně jako kontrola prostorové polohy a doplňuje
měření prostorové polohy tak, aby byla zkontrolována osa komunikace v celém měřeném úseku,
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c) nadmořská (nebo relativní) výška v projektovaných místech - měří se u obrusné vrstvy cementohctonové vozovky s mezní chybou 4 mm, živičné
vozovky 6 mm, popř. podkladních vrstev 8 mm,
d) příčný sklon vozovky a zpevněné krajnice,
e) tloušťka jednotlivých vrstev vozovky,
f) rovnost povrchu vozovky,
g) vzdálenost od jiných objektů v křížení nebo v souběhu.
Z těchto geometrických parametrů se body f) a obvykle i e) měří negeodetickými metodami, měření
ostatních parametrů je možno spojit do jediného měření, jehož zásady jsou rozpracovány v předpisu [6]
(ke splnění bodu g) je ovšem nutno zaměřit i druhý
objekt). Podkladem pro vypracování tohoto předpisu
byla práce [7].
Další důležité zásady platné pro kontrolní měření
dálnic a silnic jsou:
-

-

přednostní použití výběrové kontroly, pokud není
nutná stoprocentní kontrola
možnost rozdělení objektu na stejně veliké (dlouhé)
úseky, jež jsou jednotkami výběru při výběrové
kontrole místo jednotlivých bodů
možnost měřit v jiných bodech než v projektovaných (obvykle v blízkosti projektovaných).

Možnost měřit v jiných bodech než v projektova.
ných je využita v předpisu [6] pro zhospodárnění
prací měřením metodou obecných příčných řezů. Tento způsob měření by jinak nebyl možný. Možnost
rozdělení objektu na úseky umožňuje použití předpisu
[6] beze změny i při výběrové kontrole.

4. Metody měření
Měření podle předpisu [6] se podle okolnosti provádí
jednou ze tří metod:
a) metoda
původních
projektových
řezů:
ke kontrole se používá příčných řezů umístěných
přesně podle projektové dokumentace stavby, je-li
dosud v terénu zachováno vyznačení příčných řezů,
b) metoda
obnovených
příčných
řezů:
příčné řezy jsou umístěny přesně podle projektové
dokumentace, ale je nutno je znovu vyznačit (obnovit),
c) metoda
obecných
příčných
řezů:
měřené příčné řezy jsou umístěny pouze přibližně v blízkosti projektovaných řezů.
Pro použití jednotlivých metod platí:
Jestliže je zachováno vyznačení příčných řezů, používá se metoda původních projektových příčných řezů,
která je nejméně pracná. Její výhodou je především
to, že není třeba znovu vytyčit a vyznačit polohu
řezů.
Není-li už poloha řezů vyznačena, používá se metoda obecných příčných řezů. Tato metoda za cenu
složitějších výpočtů zjednodušuje práce v terénu tím,
že se příčné řezy nevytyčují znovu přesně, ale stačí
jejich vyznačení s mezní odchylkou 1 m. Koncové
body řezu se pak přesně zaměří polohově, což je
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jednodušší než přesné vytyčení. Toto polohové zaměření je pak podkladem nejen pro výpočet odchylek
v poloze (počítá se pouze příčná odchylka, protože
podélná odchylka je nezjistitelná), ale i pro redukci
výšek z bodů obecného řezu na body projektového
řezu, aby bylo možno vypočítat výškové odchylky.
Metoda obnovených projektových řezů se používá
pouze výjimečně, není-li zachováno vytyčení příčných
řezů a měří-li se úsek silnice se složitými směrovými
i výškovými poměry jako např. u toček nebo větví
křižovatek.

5. výpočty v metodách projektových řezů
V těchto metodách jsou výpočty jednoduché. Za povšimnutí však stojí, že v metodě obnovených projektových řezů se příčné odchylky nepočítají, ale (řečeno
zjednodušeně) přímo měří.

Předpokládá se, že poměrně složité výpočty v metodě
obecných příčných řezů se budou provádět automatizovaně. Byl proto vytvořen program pro počítač SM
4-20, kterým jsou vybaveny podniky Geodézie v krajích. Je možný ovšem i ruční výpočet na kalkulátoru,
pokud možno programovatelném. K tomu účelu jsou
uvedeny v metodickém návodu všechny potřebné
vzorce včetně pořadí, v jakém se použijí.
Pokud jde o způsoby výpočtu, je třeba upozornit na
to, že jsou vypracovány tři způsoby, z nichž každý
používá alespoň zčásti jiných vzorců. Využívá se tím
maximálně možností, které jednotlivé způsoby poskytují.
Především se zásadně liší automatizovaný výpočet
od ručního v tom, že automatizovaný výpočet používá
přesné vzorce - stejné jaké se používají pro výpočet
vytyčovacích prvků v projektové dokumentaci stavby. Je proto možno automatizovaného výpočtu použít prakticky vždy.
Ruční výpočet vychází z určitých předpokladů a používá aproximativních vzorců, zejména při výpočtech
výškových oblouků. Proto také musí být při měření
bezpodmínečně dodržena podmínka mezní vzdálenosti
řezu od projektového, a to 1 m. Uváděné vzorce také
nevyhovují pro první řez ve výškovém oblouku, jestliže výškový oblouk o poloměru R < 3800 m nezačíná
výjimečně ve staničení projektového řezu. Zjednodušení ručního výpočtu bylo dosaženo tím, že není potřeba počítat výšky ve výškovém oblouku z rovnice
paraboly a navíc opravovat výšky ve směrovém oblouku o vzestupnici (sestupnici), ale výška se získává
interpolací. Používá se interpolace lineární z výšek na
dvou sousedních projektových řezech při přímkové
niveletě nebo kvadratická interpolace ze tří výšek
ve výškovém oblouku.
Ruční výpočet je však možno ještě více zjednodušit
v případě, že v celém kontrolovaném úseku je poloměr
směrového oblouku R > 250 m a poloměr výškového
oblouku R > 1000 m. Pro tento případ, který nastává
u většiny kontrolovaných úseků (způsoby popisovanými v tomto článku se kontrolují hlavně rychlostní
komunikace), jsou v předpise [6] také uvedeny vzorce
včetně postupu výpočtu.
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Uvedené nové čs. normy a souběžně ve vzájemné návaznosti dokončené metodické předpisy a programy
výpočtů umožňují zavést vyřešené úkoly technického
rozvoje států RVHP v oblasti kontroly přesnosti budovaných silničních staveb. Mají za cíl zkvalitnit na
tomto úseku stavební výrobu ekonomicky prováděnou
kontrolou zejména pro předávání a přejímku stavby
a předcházet tak i škodám při provozu stavby.
LITERATURA:

[3] ČSN 73 0275 Přesnost geometrických parametrů ve
výstavbě. Kontrolní měření liniových stavebních
~bjektů. (Návrh.)
[4] OSN 73 2150 Kontrolní měření geometrických para·
lJletrů pozemních stavebních objektů. 1981.
[5] OSN 73 0220 Přesnost geometrických parametrů
ve výstavbě. Navrhování stavebních částí staveb.
(Návrh.)
[6] Metodický návod pro kontrolní měření geomctrických parametrů dálnic a silnic. Praha, Český úřad
geodetický a kartografický, 1985.
[7] VOREL, V.: Kontrola geometrických parametrů
pozemních komunikaci geodetiskými
metodami.
[Kandidátská disertace.] Praha, Oeské vysoké učení
technické. Fakulta stavební. 1980, 132 s.

[I] ČSN 73 0202iST SEV 2045·79 Přesnost geometric.
kých parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení.
1983.
[2] ČSN 73 0212-ST SEV 4234-83 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti.
(Návrh.)

Slovník iniciativy pracujících
(Socialistický závazek)
Slovo iniciativa skloňujeme až na pátý pád ve všech
pádech. Máme nejrůznější formy iniciativy a některé
vysvětluje náš slovník. Tato kapitola má název socia·
listický závazek.
_
V roce 1985 resortní organizace ČUGK uzavřely cel·
kem II celopodnikovýuh, 44 závodovýcn, 357 kolektivních závazků a k osobnim závazkům se v posledním
roce 7. pětiletky zavázalo celkem 4482 jednotlivců.
Z větší části jsou závazky zaměřeny na včasnější
a kvalitnější plnění výrobních úkolů nebo na úkoly,
které jsou nad rámec závazného programu pracovních
kolektivů nebo celých provozů.
Neméně důležité jsou závazk)', které pracovníci našeho resortu přijímají k plnění volebních programů
nebo k dídežitým úkolům pro život kraje, okresu nebo
města, kde organizace sídlí. Slovo život není zde vůbec
nadnesené. Nakonec v případě jednoho závazku kolektivu Geodézie, n. p., Pardubice se jednalo dokono životy obyvatel Pardubic. Rychlá lékařská pomoc
v Pardubicích užívala při výjezdech ještě v roce 1984
méně vhodné plány města, ve kterých posádka sanitky
sice snadno nalezla ohlášenou ulici, ale v případech, kdy
často rozhodují o životě zraněných a nemocných minu·
ty, potřebovala též bližší informace, například čísla
popisná. O této potřebě zdravotnictví informoval vedení své organizace jeden z pracovníků Geodézie, n. p.,
Pardubice a na základě podané informace a po pozdějším projednání se zástupci zdravotnictví
okresního
města byl přijat závazek vyjádřený touto větou: ,,7.ajistíme zpracování výřezů mapy čísel popisných města
Pardubic pro účely rychlé zdravotní služby OÚNZ".
Pracovníci v provozu n. p. Geodézie Pardubice pak
v krátkém čase připravili z listů účelové mapy sídla
okresního města doplněné čísly popisnými v měřítku
1 : 5000 přes padesát listů formátu A4. Tento soubor
rozmnožený velmi rychle na ozalidových kopiích a doplněný přehledným kladem listů již nyní užívají posádky rychlých vozů lékařské pomoci v Pardubicích.
Závazek byl splněn, ale již nyní pracovníci východo.
české geodézie uvažují, že by později vyhotovili poly-

Lektoroval:
Ing. Josef tam pach. ČÚGK

graficky kvalitněji zpracovaný mapový soubor pro potřeby všech organizací, které potřebují rychlou orientac
po městě. V roce 1985 uzavřený a v krátkém čase splněný socialistický závazek je sice pouhou kapkou v moři
všech socialistických závazků, ale pardubický závazek
jsme vybrali úmyslně jako příklad, neboť na něm uka·
zujeme, jak závazek vznikl a jak jej pracovníci naší
resortní organizace s využitím odborných znalostí včas
splnili.
Zpracováno s použitím informací od pracovníků
Geodézie, n. p., Pardubice.

Pro příští GaKO připravujeme:
NUTIL, K.: Projev mistopředsedy Státnf komise pro
vědeckotechnický a investiční rozvoj na II. konfe·
renci o dálkovém průzkumu Země
ONDRŮŠEK. J.: Projev předsedy Českého úřadu geodetického a kartolgrafického na II. konferenci
o dálkovém průzkumu Země
MICHALKO, O.: Prejav predsedu Slovenského úradu
geodézie a kartografie na II. konferencii o diarkovom prieskume Zeme
NEUMANN, J.: Perspektivy dálkového průzkumu Ze·
mě v oblasti zabezpečování tvorby a ochrany životního prostředí
DOBEŠ. J. - KUBAčEK, L.: Analýza presnej polygonometrie pomocou matematickoštatistických
tes-
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A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Ing. Květa Olivová,
ZV ROH, Český úřad geodetický a kartografický

Jednou z nejdůležitějších oblastí činnosti Revolučního
odborového hnutí je jeho podíl na formování a reali·
zaci sociální politiky. Péče o člověka, o všestranný
rozvoj a naplňování jeho duchovních a fyzických potřeb stojí v popředí každodenní pozornosti všech od·
borových orgánů.
Zvlášť významné místo ve zvyšování účinnosti prá.
ce odborového hnutí zaujímá rozvoj rekreační péče.
V současném období se tato oblast, významně ovlivňující reprodukci pracovní síly, stává důležitou součástí
plánů aktivity odborových orgánů a kolektivních
smluv.
Závodní výbor odborové organizace Českého úřadu
geodetického a kartografického projednával další
možnosti rozvoje rekreace svých pracovníků a dospěl
k názoru, že jedním z významných zdrojů by mohlo
být využití rekreačních zařízení v obou národních

resortech geodézie a kartografie. Rozhodl se proto
provést průzkum těchto zařízení a v případě zájmu
resortních organizací jejich seznam zveřejnit s cílem
upozornit na možnosti pestřejší a ekonomicky přijatelné podnikové rekreace. Rozmístění rekreačních za·
řízení je schematicky znázorněno na obr. 1.
Ukázalo se, že rozhodnutí bylo správné. Zájem
o tuto formu zkvalitnění péče o pracující projevily
prakticky všechny organizace Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie. Možnosti, které nabídly, uvádíme
v připojeném přehledu podle stavu k 30. 6. 1985.
Záleží nyní na jednotlivých odborových organizacích,
jak se vzájemně dohodnou a přispějí tak k rozšíření
rekreačních možností svých členů.
Přejeme, aby tato jednání byla úspěšná.
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Autor kresby: Ing. J. Kani8,
GKPv Praze
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eeloroční

6. I{rkonoše, Thámovy
paseky 300, rekreační
chata "Velká Ůpa"
nadm. v. 1050 m.n.m.
rekreace zimní i letní,
zimní i letní turistika,
hí'ebenové tůry, bez
koupání (pro náročné
turisty)

7 pokojů
26 lůžek

ve ti'eeh pokojieh
akumulační
kamna,
jinak kalnna na dřevo,
studená a teplá voda,
potřebné vybaveni
k vaí'cni na každém
pokoji - vaNč, nádobí
lůžkoviny

I

indi vid nálni,
Velká Ůpa obsluha

individuální

samo-

ústřední topení, teplá
voda, nádobí,
lůžko viny, televize

3 pokoje
15 lůžek

eeloroční

5. Krkonoše, Rokytno
čp. 16,rekreačníehata
"Rokytno",
rekreace
letní i zimní, zimní
vleky, turistika,
bez koupání

individuální

topení elektNnou akumulační kamna,
teplá voda, nádo bí,
lůžko viny, knihovna,
televize

eeloroční

4. Krkonoše, Špindlerův
Mlýn 10, rekreač. ehata
"Labská",
rekreace
zimní i letní, zimní vlek,
zimní i letní turistika,
bez koupání

Indivlduálni,
40 min. pěšky
restaurace

33 lůžek

7 pokojů
33 lůžek

celoroční

3. Krkonoše, Špindlerův
Mlýn, bouda
"Kartografic"
,
rekreace zimní i letní,
zimní vlek, zimní iletní
turistika, hřebenové
túry, bez koupání

topení pevnými palivy
pouze studená voda,
nádobl, lůžkoviny (vitáno vlastní povlečeni),
společenské hry, rozhlas
televize

individuálni,
doplňkový prodej
potravin a drogerie
500 m restauraee

Y

ZV ROH GKP, n. p.
I. Kostelní 42
170 30 Praha 7
odpovědný pracovník:
s. Storek
Arbesovo nám. 4
Praha 5, tel. č. 547151

ČSAD Pomezní

ZV ROH SG
Mladá Boleslav
odpovědný
pracovnik:
s. Jiř'i Bilek
Lukášova
55
29301 Ml. Boleslav
tel. Č. 2094-5, 1.44

ČSAD Rokytnice
n.J.
+ 10 min. pěšky
nebo ČSD +
ČSAD + pěšky

Středisko rekreaee,
Gcodózic, n. p.,
Pardubicc Smetanovo
nám. 12
531 57Pardubiee
odpovědný pracovník:
Ing'. Papežová
tel. č. 294 - 303
s. Alois Havrda
SG Trutnov
tel. ě. 2589, 2571

PV HOH Geodézie, n. p.,
Praha, Hybernská
2
111 21 Praha 1
odpově'~ný pracovník:
Ing. Květa Nováková
Kostelni 42,
170 00 Praha 7
tel. Č. 37 40 18
(371441 1.2)

ČSAD -:- Spindl.
Mlýn, UIlA + y"
hod. pěšky

ČSAD - Velká Ůpa
+ I hodina
pěšky - stálé
stoupání směr
Červenokostelecká
bouda

ZV ROH GKP, n.p.
I. Kostelni 42, 17O 30
Praha 7, odpovědný
praeovník
s. Štorek
Arbesovo nám. 4
Praha 5, tel. Č. 547151

ČSAD - na
Špindlerovku
+3 km pěšky,

na
boudy

ZV HOH ČŮGK
Hybernská
2
111 21 Praha 1
tel. č. 26 73 67
odpovědný pracovník:
s. Bubeniková

I

ZAJIŠTĚNí
REKREACE (správce zaNzeni,
pf'esná adresa, telefon,
pi'í,lem objednávek,
odpovědný
pl'aeovník atd.)

ČSAD -na
Špindlerovku
+ 3 km pěšky,
odvoz zavazadel
podnikovými
vozidly pro rekreaci

ZPŮsOB STRAVO-I
MOZNOST DOPRA·
Á 'í
VY VEftEJNÝMI
,N. (hro:nadné,
\ DOPRAVNíMI
mdlvlduálm)
PROSTŘEDKY

Individuální,
500 m restaurace
(na boudě pouze
malá přlruční
kuchyňka)

7 pokojů
33 lůžek

eeloročni

2 Krkonoše, Dolní Malá
Ůpa čp. 75

ůstředni topeni, teplá
voda, nádobí, lůžkoviny,
stolní tenis, společenské
hry, knihovna, televize

VYBAVENí
(nádobí,
lůžkoviny, sportovní a
rekreačni potřeby lodě, stolni tenis,
televize atd.)

topení elektřinou akumulační
kamna,
teplá voda, lůžko viny,
televize, rozhlas

9 pokojů
32 lůžek

POČET POKOJŮ,
POČET LŮZEK
CELKEM

celoroční
provoz,
týdenní pobyty
s nástupem
v sobotu

DOBA PROVOZU
(celoročni, sezónní)

1. Krkonoše, Špindlerův
Mlýn, Novopaeká bouda,
nadm. výška 1190 m n.
m. rekreace zimní iletní,
zimní vlek, zhnní i letní
turistika, hře benové
túry, bez koupáni

MíSTO, POLOHA, NÁZEV
ZAftíZENf,BLIZší
POPIS
(objekt, chaty)
CHARAKTEH
HEKREAr:I<J
(zimní, letní, turistika,
koupáni atd.)

jednotná cena
18,Kčs

jednotná cena
25.Kčs

Objekt do konee
roku 1986 pro
rekonstrukei
uzavřen

jednotná
cena
15,Kčs

jednotná cena
15,Kčs

zimní období:
(1. 12.-31.
5.)
dospěli 20,Kčs
děti 18,Kčs
letní období:
(1. 6.-30.
11.)
dospěli 18,Kčs
děti 16,Kčs

CENA ZA LŮZKO
A DEN

1986/19
GSAD-2elezná Ruda
+100 m
pěšky,
ČSD-2elezná Ruda
+700 m pěšky

individuální

ČSD Rožnov
ČSAD zast. 200 m

z Brna autobusem
MHD směr Obora,
zastávka Kozí horka
+1 km pčšky

individuální
obchod a restaurace
bez stravování
200 m, restaurace
se stravováním
v Hutisku 3 km

individuální nákup
potravin ve stánku
na Kozí horce (cca
1 km od chaty)

plynové topeni,
teplá voda, nádobí,
lůžko víny, televize

vytápění elektřinou
akumulační
kamna,
teplá voda, nádobí,
lůžkoviny, televize

vytápění tuhými palívy
teplá voda, elektrický
sporák, plynový vařič,
kompletní vybavení
kuchyně s nádobim na
vaí'cní,lúžkoviny,
společenské hry

7 pokojů
29 lůžek

4 pokoje
13 lůžek

2 pokoje
8 lůžek

celoroční
týdenní pobyty
s nástupem v nedčli

celoroční
týdenní
po byty s nástupem
v sobotu

sezónní
(letní provoz)
týdenní pobyty
s nástupem
v sobotu

10. Šumava, 2elezná Ruda,
objekt
rekreace zimní i letní,
turistika,
koupání

11. Beskydy, HutiskoSolance, Solanec Č. 0139
nadm. výška 600 m n. m.
rekreace zimní í letní
zimní i letní vlek
vzdálen 1 km,
zimní středisko Soláň
5 km turistika,
koupání 3 km

12. Brněnská přehrada,
chata Bystrc-Ohochola
rekreace letní, koupání,
vodní bezmotorové
sporty (vindsurfing,
kanoistika aj. s vlastními sportovními
poti'ebami), pújčovna
loděk, rybařcni,
houbaření, turistika,
výlety parnikem po
přehradč

I

ČSAD-Špičák
a 500 m pěšky
ČSD - Špičák a
700 m pěšky

individuální
cca 600 m prodejna
potravin

lokální vytápění,
nádobí, lůžkoviny

1. chata:
5 pokojů
11 lůžek 2. chata
3 pokoje, 11 lůžek

celoroční
týdenní pobyty
s nástupem v neděli

po byty

ČSD - Horní Planá
ČSAD - z Českého
Krumlova na Horní
Planou, zastávka
Jenišov

individuální
možnost stravování
v hotelu Jitona a
letní restauraci
Albatros předem
na objednávku

kamna Petry, vařiě
propan butan, nádobí,
lůžkoviny, lodě,
televize, lehátka

5 chat po 4 lůžkách

sezónní
od 1. 6. do 15. 9.

týdenní

ČSD - Králíky,
ČSAD - Dolní
Hedeč, nebo
3 km pěšky z Králik
(autem až k chatě)

índíviduální
obchod v místě

akumulační
kamna a
naftová kamna, teplá
voda, nádobí, lednička
lůžko viny, stolni tenis,
televize, saně

3 pokoje
13 lůžek
(v letním období
ještě + 12 lůžek)

celoroční

9. Šumava, 2 chaty na
8pičáku nadm. výška
900 m n. m., rekreace
zimní i letní, vlek
zimní i letní, umělá
sjezdovka, turistika,
bez koupání

8. Šumava, - Llpenská
přehrada Horní Planá
rekreační misto J enišov,
chaty Flora, letní
rekreace, koupání
v Lipenském jezeře,
možnost turistiky,
rybolovu, houbař'ení

7. Orlické hory,
rekreační chata "Hedeč
u Králík", nadm. v:j'ška
685 m n. m.,rekreace
zimní i letní, zilnní
i letní turistika,
bez koupání

I

neuvádí

ZV nOH PŘ Geodézic,
n.p., Brno, Běhounská 26
601 68 Brno, pÍ"Íjem
objednávek
8. HofIna.nová tel. Č. 235 39
odpovědný pracovník:
s. Mauritzová Geo Brno
PŘ tel. Č. 23673

se

jednotná cena
15,Kčs
ZV ROH Geodézie, n.p.
Opava, Praskova 11
746 27 Opava
odpovědný pracovník:
s. Durčák
tel. Č. 214191

Kčs

dospělí 10,Kčs
děti 8,Kčs

dospělí 10,děti 8,Kčs

1 chata na
1 týden 250,-

jednotná Cena
18,Kčs

Geodézie, )], p., Plzeň
Radobyčická
12
303 39 Plzen
odpovědný pracovník:
s. Zvolánek tel. Č. 32 880

Geodézic, n. p., Plzeň
Radobyčická
12
30339 Plzen, odpovědný
pracovník:
s. Zvolánek
tel. č. 32 880

ZVROH Gcodézie, n.p.,
Č. Budějovice
odpovědný pracovník:
s. Eva Křížová odd.
ZVS Geodézie, n. p., Č.
Budějovicc, Lidická 11
370 86 Č. Budějovice
tel. 352 41

Stí'edisko rekreace
G~odézie, n. p.,
Pardubicc
Smetanovo nám. 12
531 57 Pardubicc
odpovědný pracovník:
Ing. Papežová
tel. Č. 294-303
Ing. Komrsová
tel. Č. 294-323
Ing, Bubák
tel. Č. 26 961
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celoroční
týdenni a
dvoutýdenní
pobyty s nástupem
v sobotu

celoroční
(viz poznámka)

sez()nllÍ

17. Malé Karpaty Smolenice - Jahodník,
okr. Trnava, rekreace
zimní a letní, turistika,
Jeskyně DRINY,
koupalíště
4 km, turisto
túry do M. Karpat
chata typu "ALPfNA"

18. Malé Karpaty Modra-Piesky,
dř'evěná
chata typu "Alpína"
rekreace zimní i letní
turistické
túry do
Malých Karpat

19. Ůalovo - Bui"lky
letní rekreacc,
koupání v termálníeh
vodách, buňky jsou
umístěné v areálu
autokcmpingu

"Termál-Calovo"

celoroční
týdenní i dvoutýdenní pobyty
s nástupem v sobotu

16. Tatranská
Štrba TANAP okres Poprad
Chata typu "KYSUCA"
rekreace zimní a letní
turístika, autoturistikaKežmarok, Levoča,
Č. Kláštor, N. Tatry,
L. Mikuláš a pod.

(květcn-září)

celoroční
týdenní pobyty
s nástupem
v sobotu po
16.00 hod.

celoroční
týdenní pobyty
s nástupem
v sobotu,
v zímním období
možnost í víkcndového pobytu

sezónní
(letní provoz)
týdenní pobyty
s nástupem
v sobotu

15. Tatranská
Štrba
chata Geodézíe, n. p.,
Bratíslava

í letní, lyžařský
rychlovlek,
vytyčcné
zimní běžecké tratě,
zimní í letní turístika,
značené turístické
stezky, honbafení,
bez koupání

m., rekreace zimní

14. Ůeskomoravská
vrchovlna - chata
Čeřínek
2 chaty spojené halou
nadm. výška 760 m n.

13. Vranovská přehrada rekr. oblast, cbata
Podhradí nad Dyji,
feka Dyje,
rekreace letní, rybaření,
koupání cca 2 km po
proudu, turistika,
houbafení,
výlety
po feee na pramici

5 buněk
20 lůžek

6 pokojú
16lúžek

plynový vařič, lednička,
nádobí,lůžkoviny

lokální topení (dřevo,
uhlí), kuchyňka,
vybavená nádobím a elektr.
vařičem, ledničkou,
ložní prádlo, ve společenské místnosti je rádio

topení elektřinou akumulační
kamna,
teplá voda, nádobí,
lůžko viny, deky, kom·
plet. soc. hyg. zařízení
(vana), lednička,
televíze, stolní tenis,
saně

ústřední topení, teplá
a studená voda, kuehyi"lka kompletně vybavená,
ledničky, ložní prádlo,
gramorádio, barevná
televize, dětské hry,
saně, kom plet. soc. hyg.
zařízení + sprchy

7 pokojů
28 lůžek

3 pokoje
9lúžck

ústřední topení, teplá
a studená voda, sprchy
možnost přípravy
snídaní a ohřívání
hotových jídcl, televíze,
gramo-rádío

2 pokoje
8 + 1 lůžek

-

vytápění elektřínou akumulační
kamna,
v každé chatě kuehyňka, 1 kuchyně společná,
teplá voda, nádobí,
lůžkovíny, ručníky,
utěrky na nádobí atp.

vytápění elektHnou
akumulační kamna,
nádobí, lůžko viny,
loď pramíce

4 pokoje
16 lúžek

2 pokoje
6 lůžek

I

individuální

indivíduální
(možnost vaření
s přineseného
materiálu)

índividuální
asi 300 m
restaurac,',
obchod
Potraviny
v blízkosti

índívíduální
restaurace
Sokolovo
2el. staníee así
500 m, obchod
potraviny,
drogérie,
maso a j, v T. 8trbe
cca 400 m, Salaš
2 km

índivíduální
možnost v místě
(st. restaurace
HIT
Sokolovo), obchod
v sídl. Líeskovee
(cca 10 min.)

individuální

individuální,
nákup
potravin
v Podhradí
n/D.

Vlek, ČSAD

ČSAD -linka
Bratislava
Zoehova chata

ČSAD do Smolenie
a 2 km pěšky

ČSAD,ČSD,ČSA
do Popradu

ZV ROH Geodézie,
n. p. 2ilina HoHého 7
010 39 Žilina

ZV ROH, Slovenská
kartografia Bratislava
Pekná cesta 17
834 07 Bratislava
odpovědný
pracovník:
s. Papayová

ZV ROH, Geodézie,
n. P., Bratislava
Pekná cesta Č. 15
834 04 Bratislava
odpovědný
pracovník:
s. Z. 8níder
tel. č. 2810-01 kl. 373

ZV ROH, Geodézíc,
n. p., Bratíslava,
Pekná cesta Č. 15
834 04 Bratislava
odpovědný
praeovnik:
s. Z. 8nider
tel. Č. 2810-01 kl. 373

ZV ROH, GÚ, n. p.,
Bratíslava
Chlumeckého
4
odpovědný pracovník:
s. Furmanczuk
tel. č. 234 864

ZV ROH SG Jihlava
ti'. Obránců míru 13/15
s. Pospíchal
tel. Č. 28921
586 01 Jíhlava
odpovědný
pracovník:
s. Mauritzová
Geo Brno p[{
tel. Č. 23673

z Jíhlavy OSAD
směr CeHe přímo
na ČeHnek

ČSD, ČSAD
+ 7 mín. pěšky

ZV ROH SG Znojmo
Velká Veselá 2
669 52 Znojmo s. 8ťáva
tel. Č. 4814
odpovědný
pracovník:
s. Mauritzová
Geo Brno PŘ
tel. Č. 23673

ze Znojma ČSAD
do Podhradí,
pěšky
2 km, (nejlépe
vlastním dopr.
prostředkem)

se

se

1 buňka na
1 týdcn 200,Kčs
+ poplatek za
př'cchodné ubytování

v létě jednotná cena
za 1 noc 15, - Kčs,
za další po 10., Kčs,
v zimě +2 K(,s
př'íplatek na
topení

jednotná
cena
20,Kčs

jednotná
cena
20,Kčs
pouze pro dčti
od 3 let

dospělí 25,Kčs
dčti 12,50 Kčs

neuvádí

neuvádí

Geodetický a kartografický
ročnlk 32/74. číslo 1/1986

Sedmé mezinárodní sympozium
o geodetických výpočtech - Krakov 1985

Ve dnech 18. až 21. června 1985 bylo v Krakově
(PLR) pod záštitou Mezinárodní geodetické asociace
(IAG) uspořádáno
Sedmé mezinárodní sympozium
o geodetických výpočtech (7th Internat.ional Sympo.
siun\ on Geodetic Computations). Uspořádáním sympozia byly pověřeny:
- Komitét geodézie Polské akademie věd ve Varšavě
(Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Warszawa),
-

Stanislava Stašice Universita hornická a hutnická
v Krakově (Akademia górniczo-hutnicza im.S. Staszica, Kraków),
- Institut geodézie a kartografie ve Varšavě (Instytut
Geodezji i Kartografii, Warszawa)
na základě doporučení XVIII. valného shromáždění
IAG (Hamburg 1983).
Syrnpozia se zúčastnilo více než 230 odborníků z oblasti g~odetických výpočtů celkem z 35 zemí celého
světa. CSSR bylo zastoupeno třemi geode;j:,y- Ing. M.
Pick, DrSc., z Geofyzik,álního ústavu CSAV Praha,
Ing. Š. Priam, CSc., z VUGK Bratislava, Doc. Ing. L.
Hora, CSc., z ČVUT Svf Praha.
Jednání sympozia bylo otevřeno v úterý dne 18.
června v dopoledních hodinách na zahajovacím zasedání
úvodním slovem předsedy organizačního výboru prof.
Bogdana Ney a projevy prezidenta města Krakova
dr. Gondeka, vedoucího 7. odd. PAV dr. Szulczewského
a dalších oficiálních představitelů IAG a polské vědy.
Cílem sympozia bylo zhodnotit dosavadní výsledky
v oblasti globálních geodetických výpočtů s přihlédnutím k vývoji, který proběhl za poslední čtvrtstoletí
(první obdobné sympozium o geodetických výpočtech
bylo uspořádáno rovněž v Krakově v roce 1959), ze·
jména pak v posledním období od 6. mezinárodního
sympozia o geodetických sítích a výpočtech v Mnichově
v roce 1981. Podstatná část jednání byla věnována
vývoji geodetických výpočtů spojených s bouřlívým
rozvojem nových observačních metod jako jsou dopplerovská pozorování, VLBI (radiointerferometrie na dlouhé vzdálenosti), GPS (Global Positions System) a využívání elektronických počítačů v geodézii.
Vlastní vědecké jednání sympozia proběhlo celkem
v sedmi sekcích během úterý odpoledne, středy, čtvrtka
odpoledne a pátku. Jednání byla věnována:
A. Analýza
a optimalizace
geodetických
sítí.
V této sekci bylo předneseno celkem 11 referátů. W.
Baran přednesl zprávu o činnosti spec. skup. 1,59 IAG,
P. A. Cross hovořilo lineárních programovacích metodách pro design druhého řádu v heterogenních triangu.
lačních sítích, G. Schmitt o programu SODES2, M. Illner
o významu designu třetího řádu, W. Welsh o variance·
kovarianční analýze družicových dopplerovských sítí.
Další referáty pak přednesli L. Griindig, H. Miiller,
H. Borutta, F. Sárk6zy, J. Casaca a E. Nowak převážně
o optimalizaci dvou a třírozměrných geodetických sítí
ve spojení s moderními observačními postupy.
B. Metody
vyrovnání
sítí.
V této sekci bylo
opět předneseno 11 vybraných referátů ve valné většině
věnovaných využití elektronických počítačů na vyrovnání geodetických sítí. H. Kremers hovořilo programu
"Stuttgart OPERA 85t", W. Pachelski o kolokaci při
zpracování družicových observací, R. Bill o teoretických a experimentálních studiích korel~čních funkcí
v rovinných sítích, J. Gaždzicki o MNC s vahovými
funkcemi. Různé postupy a metody vyrovnání diskutovali ve svých příspěvcích W. Huang, Trencov, Petrova,
B. Schaffrin, W. Benning, J. Balandynowicz, B. Rudzinska aj.
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C. Geodetické
a gravimetrické
modely
výpočt ů. Sedm referátů této sekce bylo převážně určeno modelům vyrovnávacích a analytických postupů geodetických a hlavně gravimetrických měření. Přednesli je
H. Landau, W. - D. Schuh. T. Benzao, M. 1. Jurkina,
H. - G. Bii.hr a další.
D. a E. Zhodnocení
geodetických
observací
a problémy
výpočtů
spojených
s moderními
o bservačními
technikami.
V těchto dvou spojených sekcích bylo předneseno celkem 5 příspěvkú autorů H. Borutta, Markuze, E. Reinharta, W. Gorála
a B. Eissfellera věnovaných výpočtům spojeným s progresívními observačními technikami jako jsou dopplerovská měření, GPS, sítě určené inerciálními metodami,
délky základny odvozené z družicových laserových měření atd.
F. Postupům při výpočtu
geodetických
údaj tI
bylo určeno šest referátů této sekce. G. Schmitt hovořil
o pokrocích počítačové aritmetiky jako novém odvětví
vědeckých výpočtú, H. Kremers o využití paralelismu
v geodetických výpočtech sítí, B. Hofmann-Wellenhof
ve svém příspěvku předložil návrh na zpracování velkých souborů gravimetrických údajů, H. Brancewicz
posuzoval stav a možnosti výpočetních postupů v důl·
ním měřictví. R. Kelm popsal výpočetní procedury
v programu RETring Phase III, L. Grii.ndig uvedl
experimenty s aplikacemi tzv. "řídkých" matic pro
řešení normálních rovnic a strategii jejich využití
v jazyce FORTRAN.
G. Národní
geodetické
sítě. Této oblasti byla
věnována poměrně malá pozornost a mimo několika
diskusních příspěvků a zmínek v jednotlivých příspěvcích byl přednesen pouze referát J. Derylo-Stepniak
"Převyrovnání
polské primární horizontální
sítě".
Ve čtvrtý den sympozia, v pátek, byla přijata závěrečná doporučení. Jejich znění spolu se sborníkem přednesených referátů bude připraveno a vydáno v roce
1986 nebo 1987.
Sympozium bylo ukončeno závěrečným zasedáním
s projevy představitele IAG G. Schmitta, ved. spec. sk.
1,59 IAG W. Barana a dalších oficiálních p.ředstavitelŮ
Polské akademie věd, města Krakova a pracovníků
výkonného výboru sympozia.
Doc. Ing. Ladislav Hora, CSc.,
katedra vyšši geodézie FSv ČVUT

v Praze

2. mezinárodní symposium Číselná
velkoměřítková
kartografie, 21.-25.
1985, Plovdiv, Bulharsko

10.

2. mezinárodní symposium "Číselná velkoměřítková
kartografie" se konalo ve dnech 21.-25. 10. 1985 pod
záštitou mezinárodních nevládních organizací FIG,
ICA a ISPRS a bulharské vědeckotechnické společnosti
NTS v Domě techniků v Plovdivu, BLR.
Symposia se zúčastnili delegáti z Alžírska, Československa, Dánska, Egypta, Francie, Kuby, Maďarska,
Norska, Polska, Německé demokratické republiky, Rumunska, Sovětského svazu, Švýcarska, Spojených států
a Velké Británie. Celkem bylo registrováno 127 odbor·
níků z 15 zemí.
Jednání zahájili Prof. V. Peevski, předseda Svazu
bulharských geodetú. R. Dimitrov, představitel bul.
harské geodetické služby a 1. S. Katzarsky. místopřed.
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seda FIG, Bezprostředně po slavnostním zahájení následovala odborná část symposia, v jejímž rámci bylo
předneseno 30 odbornJ'Tchreferátů. Po každém referátu
následovala diskuse. Zvláštní pozornost byla věriována
interaktivní grafice a jejímu využití p:l'ifotogrammetrických, geodetických a kartggrafických aplikacích velkoměřítkového mapování. Rada příspěvků se zabývala
rovněž klasifikací a kódováním zaměřovan)'ch objektů
a členěním datových souború a bází pro tzv. digitální
topografické informační systémy.
Program symposia byl rozdělen do 5 zasedání.
Všechny písemně doručené referáty a diskusní příspěvky
budou zveřejněny ve sborníku, jehož vydání přislíbili
pořadatelé do konce roku. Nejvýznamnější příspěvky
jsou uvedeny, případně stručně komentovány, v následujícím přehledu:

do roku 2015. Vytvářenou bázi dat je třeba průběžně
přizpůsobovat rychle se vyvíjející se výpočetní technice.
Hlavním úkolem současnosti je ekonomické zdůvodnění
vytvářené báze topografických dat a vyhledávání nových aplikací.

ZAFIROV, P. (BLR): Fotogrammetrické technologie
a technické prostředky digitální kartografie. Autor se
zabýval především problematikou
automatizovaného
zpracování katastrálních map s využitím programového
systému DITAGRAF a hardwarového systému, jehož
součástí je mimo jiné i automatický kreslicí stůl WILD
AVIOTAB TA2.

HOROVÁ, M. (ČSSR): Soy.časné tendence
automatizace kartografie v Ceskoslovensku.

ANTONOV, D. (BLR): Interaktivní grafický systém
pro redakci a aktualizaci digitálního modelu území.
Příspěvek popisuje systém, jehož základem je mikropočítačový systém APPLE III, registrátor dat IZOT
9115 E, magnetopásková
jednotka EC 5300.01 nebo
čtečka magnetopáskových kazet 'VILD CLE-l a automatický kreslicí stůl WILD AVIOTAB TA, TA2 nebo
TA-I0. Kontrolní kresba je nahrazena výstupem na
grafický display.

DIVÉNYI, P. (MLR): Celostátní digitální model terénu
a jeho aktualizace. (síť cca 200 X 200 m)

MC EvVEN, R. (USA): Automatizace kartografických prací v US Geological Survey. Geologická služba
Spojených států se zabývá intenzívně problematikou
digitální kartografie od roku 1970 a v roce 1973 bylo
rozhodnuto vytvořit velkou celostátní informační bázi,
která bude obsahovat i všechny geodetické a kartografické údaje z celého území státu. Otázka generalizace
je zatím řešena založením několika datových bází, odpovídajících různým kategoriím měřítek. Otázka matenUJ,tické generalizace mapového obsahu mezi velkými,
středními a malými měřítky zatím vyřešena není.
KAMORNYJ, V.l\L (SSSR): O zřízení středisek topograficko-geodetických a kartografických informací a automatizovaných kartografických systémech jako uživa·
telích těchto středisek. V současné době jsou vytvořeny
teoretické i praktické předpoklady pro tvorbu a využívání digitálních modelů území. Pro zabezpečení další·
ho efektivního rozvoje této oblasti je třeba tvorbu digitálních modelů území standardizovat,
tak jako je
tomu např. v oblasti matematického a programového
zabezpečení samočinných počítačů. Autor prosazuje
tvorbu digitálních modelů území na regionální bázi.
DefinujI( pojmy: regionální středisko (~S), báze kartografických dat (BKD) kartografický objekt (KO), banka
dat (BD), automaijcký kartografický systém (AKS), báze
číselných map (BCM) a další.
NAZAROV, A. S. (SSSR): Technologické aspekty
využívání číselných topografických
systémů tvorby
map. Největším problémem výrobního. využívání digi.
tálních modelů území je syntaktické 'a především sématické zpracování informací. Jedním z předpokladů
je vytvoření jednotného systému kódování topografických objektů. V terénu je využíváno elektronických
tachymetrů ve spojení s elektronickými registrátory.
MCDONALD, A. (GB): Banka dat a báze dat - dynamický proces. Ve Velké Británii probíhá systematická
digitalizace topografických map velkého měřítka. Ročně
je digitalizováno cca 6 tis. mapových listů. S ukončením
topbgrafické báze dat na celém území státu se počítá

ZROBEK, S. (PLR): Cesta k automatizovanému
víceúčelovému katastru.
Hardwarové
a softwarové
předpoklady
pro vytvoření
informačního
systému
o půdě, který je předpokladem optimálního využívání
zemského povrchu v současnosti i v budoucnosti.
Předpokladem je propojení katastrálních údajů a údajů
o využití území.
Z dalších referátů si zaslouží pozornost zejména:
HOFFMAN, F. (NDR): Trendy rozvoje a zkušenosti
s aplikací flexibilních automatizovaných kartografických
systémů (informatika, geoinformatika, kartomatika)
v rozvoji

GENOV, G.: DIGITAB-AVIOTAB
TA2
pro digitalizaci
a tvorbu velkoměřítkových
a map.

systém
plánů

MAŽDRAKOV, M. (BLR): Tvorba a charakteristiky
dúlně-měři/lské informační báze.

DIMITROV,
báze dat.

P. (BLR): Názory na realizaci geodetické

TRAPOV, G. (BLR.): Struktura
šení technických problémú.

informační báze a ře·

KOSTADINOV, K. (BLR): Báze dat digitálních mode.
lú topografických plánú.
MARKUS, B. (MLR): Znázornění reliéfu pomocí digitálního výškového modE'lu.
ZLATANOV,
terénu.

G. (BLR):

Tvorba

digitálního

modelu

TRENDAFILOV, T. (BLR): Báze informací o reliéfu
a technická infrastruktura digitálních modelů a jejich
využití v interaktivních systémech.
MICHAILOV,
města Sofie.

M. (BLR): Tvorba digitálního

modelu

Výsledky jednání je možno stručně charakterizovat
těmito závěry:
a) rozvoj konkrétních digitálních Irodelů území, resp.
vytváření bází dat, je přímo závislé na dostupn)'ch
technických prostředcích;
h) matematická generalizace obsahu digitálních modelů
území při automatizované tvorbě map rúznýchměřítkových řad není zatím technicky ani ekonomicky
zvládnuta;
c) v dalším období bude pozornost v této oblasti zamčřena zejména na vyhledávání co největšího okruhu
ekonomicky výhodných aplikací vytvářených datových bází v cel~m národním hospodářství.
Termín 3. mezinárodního symposia na uvedené téma
nebyl dosud stanoven. V závěru symposia vPlovdivu
však převládl názor, že pří~tí setkRní by mělo být zaměřeno především na praktické aplikace existujících
digitálních topografických modelů území.
Bulharským organizátorům se podaHo zajistit velmi
dobrou odbornou i společenskou úroveň celé akce.
Jednání se konalo v novém plovdivském Domě techniků, který snes(l srovnání s nejmoderni\jšími světovými
kongresovými středisky. V prúběhu celého zasedání
bylo zajištěno dokonalé simultánní tlumočení do čtyř
světových jazyků (ruština, angličtina, francouzština
a němčina). Shodně bylo na závěr rovněž konstatováno,
že obdobné koordinovaně akce Mezinárodní federace
geodetů (FIG), Mezinárodní kartografické
asociace
(ICA) a Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii
a dálkový průzkum (ISPRS) by se měly konat v budouc~
nu častěji.
Ing. Václ.av Slaboch, OSe., ČÚGK.
člen Če8ko8loven8kého· národního
komitétu. pro InG

1986/22

Geodetický a kartografický
ročník 32174, číslo 1/1986

obzor

23

První celostátní symposium
"Vyutití laserové techniky v inženýrské
geodézii"
061.3(437):

[528.48 :621.375.826

J

Ve dnech 30. 9. -2. 10. 85 uspořáq,a.l ČV ČSVTS spo.
lečnosti geodézie a kartografie, SV OSVTS téže společnosti, Odborné skupiny inJ.enýrské geodézie, OVUT
Fakulta stavební, Pobočka CSVTS GeodeHcké a kartografické správy Praha, Pobočka ČSVTS Projektov~ho
ústavu Výstavby hl. města Prahy a Dům techmky
ČSVTS Praha první celostátní symposium "Využití
laserové techniky v inženýr~ské geodézii". Symposium
se konalo v klubu techniků OSVTS v Praze 1.
Oílem symposia bylo seznámit odbornou veřejnost
se současným stavem vývoje a výroby laserových pří.
strojů a pomůcek, včetně unikátních zařízení určených
pro aplikace v geodézii a v důlním měřictví.

Ob.r1

Výstava měřicí laserové techniky Tesla Holešovice
výklad podává Ing. M. Kutík, OSC.

toře Vysoké školy teehnické v Budapešti a host VÚGTK
v Praze Ing. L. Brito
Guerra z kubánského ústavu
Geodózie a kartografie, Havana.
Jménem zahraničních
h5)Stů pozdravil účastníky
symposia prof. Jambajev. Uvodní referát přednesl od
borný garant symposia 1\1.Kašpar.
Seznámil pi'ítomné
s výsledky základního výzkumu prováděného na výzkumném praeovišti katedry speciální geodézie fakulty
stavební ČVUT pE ověřování některých zákonitostí
působení vlivu atmosféry na šíření laserového záření
v metodě záměrné pHmky. V oblasti aplikovaného
výzkumu upozornil na využívání laserové techniky při
řízení štítu protlačovacích souprav, při pokládce kolejí
na metru, při měření deformací pojezdovýeh drah eskalátorů a při sledování deformací letištních drah. P.
Apel a VI'. Kiipper
referovali o vývoji a použití
laserové techniky např. při stavbě velkýeh chladících
věží, při měření jei'ábových drah a při automatizova·
ném řízení stavebních strojů. CH. K. Jambajev
se
zabýval metodou kontroly přímočarosti a souososti ve
stavehnictví s využitím laserovýeh interferenčních systémů a popsal víceúčelové laserové měřicí přístroje vyvinuté v MIIGAiKu. G. Graezka
mluvilo automati·
zaei Ndícího systému pro protlačování potrubí a konstrukcí z předpjatého batonu a popsal laserový teodolit
LT 82 a optoelektronick)' poziční detektor. J. Tlustý
hovořil o možnosteeh zvyšování přosnosti měření laserem. F. Vdoleček přednesl referát autorského kolekti·

Oelostátního symposia se zúčastnilo 129 pracovníků
ze 45 organizací z ČSSR. Bylo předneseno 25 referátů
a krátkých sdělení a 12 diskusních příspěvků. Přednášky
byly předem publikované ve sborníku. Paralelně s přednáškaIPi symposia probíhala výstava k. p. Tesly Holešovice, katedry speciální geodézie fakulty stavební
ČVUT, VHJ Vodní stavby. n. p. Metrostav, Stavby
silnic a železnic a Společné laboratoře Fyzikálního
ústavu ČSAV a University Palackého Olomouc. Před
zahájením symposia byla svolána tisková konference
za účasti 18 zástupců tisku, rozhlasu i televize.
Členy čestného předsednictva byli: předseda Českého
úřadu geodetického a kartografickél2o Ing. Jaroslav
Ondrůšek,
dčkan fakulty stavební OVUT, prof. Ing.
Jiří Pánek,
DrSc., náměstek pro technický rozvoj
k. p. Tesla Holešovice, Ing. VI. Dvořáček, př$ldseda
Čs. výboru společnosti geodézie a kartografie OSVTS
a ředitel Slovenské k~rtografie v Bratislavě Ing. Pavel
Kmeťko,
předseda OV sRolečnosti geodézie a karto·
grafie ČSVTS a ředitel VÚGTK v Praze Ing Jaroslav
Kouba, OSe. Ze zahraničí se symposia zúčastnili hosté
fakulty stavební ČVUT prof. Ing. Oh. K. Jambajev,
DrSc., děkan geodet.ické fakulty MIIGAiK, Moskva,
Dr. G. Graczka zástupce vedoucího geodetické labora·

Obr. 3 Pohled na čestné předsednictvo (prof. Oh. K. Jambajev, DrSc., děkan geodetické fakulty MIIGAiK,
Moskva,.
Ing. Vl. Dvořáček, náměstek pro technický rozvoj k. p.
Tesla llolešovice).
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vu (Y. Boček
aJ.
Veselý)
o laserovém kompenzačním měřiči přímosti, který byl postaven na VUT
Brno. K. Macek podal stručný přehled laserových
systémů vyvinutých v n. p. SSŽ Praha pro aplikace
v inženýrském stavitelství. Přítomné zaujal předvedený
kapesní
miniaturní
detektor
laserového
záření. J.
Tlustý
přednesl referát autorského
kolektivu
(V.
Vorel,
J. Janota)
o způsobu řízení pažícího štítu
laserem. A. Holeček
informovalo
spolupráci k!!;tedry
.geodézie a pozemkových úprav fakulty stavební CVUT
s n. p. Metrostav při aplikaci laserů v geodetické praxi
při výstavbě metra. J. Pohan a P. Zeithaml
a kol.
ve velmi zajímavém referátu poje~nali o automatickém
vedení razících štítů na metru. Rídící a kontrolní sv.stém se kromě jiného skládá z elektronického laserového teodolitu se samQnaváděcím zařízením a souboru
jednotek
pro automatické
pořizování informací. M.
K u t ík ve své přednáš'Je inform")val přítomné o laserových vytyčovacích zařízeních připravovaných do výroby v k.p. Tesla Holešovice. Tato informace byla vhodně
doplněna výstavou vyvinutých
laserů typ TKG 208
a TKG 209 v nevýbušném
provedení. P. Hánek
předal některé _zkušenosti s použitím He-Ne laserú
v podmínkách CSD pi'i rektifikaci a dokllmentaci železničních kolejí a upozornil na prvá ověření laserové]10 zařízení pro seřízení technologické
osy vertikálního
oceláÍ'ského stroje. J. Pospíšil
uvedl výsledky experimentálních zkoušek optoelektronického
snímače pro
určení středu laserového svazku a kompenzátorového
nivelačního přístroje. Navržená t,echnologie byla úspěšně použita při statických zatěžovacích zkouškách komorov~'ch mostů v Teplicích, Komořanech a v Děčíně.
lVI:. Kuldová
a J. Strnad
se zabývali urČ'ováním prostorových souřadnic s využitím laserů. J. Ondruš
velmi podrobně referovalo
nasazení československých
laserů v hlubinných dolech OKR. Mimo jiné uvedl, že
dnes praeuje v OKR 57 laserových souprav Tesla TKG
206 N v nevýbušném provedení a jejich nasazením
vzniká úspora téměř 4 mil. Kčs ročně. V. Švagr popsal
zařízení k nasazení HeNe laserů při vytyčování svislých
a šikmých komínů v rudných dolech. Přínosem nové
technologie je výrazné zvýšení bezpečnosti práce. Přednášející M. Švec a A. Vitula
se zabývali vlivem nehomogenního prostředí na trajektorii
laserového paprsku. V. Šanda ve svém příspěvku shrnul současný
stav laserové interferometrie a podrobně se za;býval čs.
interferometrem
LA-3002, který používá VUGTK ke
komparaci latí, pásem, drátů a pod. Zajímavý referát,
J. Rozprávky
byl zaměřen na využití laserové techl}iky při velkoplošných zemních pracích na stavbě PYE
Cierný Váh a jaderné elektrárny Mochovce. Krátká
sdělení přednesli: J. Ponec na téma teleskopické systé.
my pro lasery, E. Mcrtlík
podal informaci o vyvíjených laserových zařízeních v k. p. MEOPTA Přerov.
Aplikací laserů při měření délek se zabýval M. Ha uf.
Druhý den symposia proběhlo ve večerních hodinách
společenské setkání účastníků symposia ve Sdruženém
resortním klubu VHMP. Během zdařilého večera se
uskutečnila
neformální výměna zkušeností mezi účastníky.
Na závěr sy_mposia přijali ú~astníci usnesení, které
bylo předáno Ceskému výboru CSVTS společnosti geodézie a kartografie k projednání s příslušnými ústřední·
mi orgány státní správy. Účastníci symposia doporuI1ují následující symposia s touto tematikou pořádat,
pravidelně v tříletých cyklech. Závěrečné_zhodnocení
celé akce provedl člen předsednictva ČV CSVTS spo.
lečnosti GaK Ing. S. Kádner,
CSc., který mimo jiné
uvedl, že cíl symposia byl splněn. Laserová technika
a technologie je využitelná téměř ve všech odvětvích
národního hospodářství a přináší výrazné úspory a výhody.

Ing.

Alilan Ka.§par, OSe., Ing. Jiří Pospíšil,
katedra speciální geodézie fakulty stavební
ČVUT v Praze

Propůjčení státního vyznamenání
s. Frantiiku Frantovi, řediteli KPO ČúGK
92. Franta:

528

Dne 6. ledna 1986 bylo prop"Ůjčeno prezidentem republiky, na návrh ČÚGK,státnf vyznamenání medaile Za obětavou práci pro socialismus, soudruhu Františku Frantovi, řediteli kádrového a personálního odboru ČÚGK, ja·
ko výraz ocenění jeho dlouholeté obětavé práce a zásluh při budování socialismu v ČSR a ocenění soustavné angažovanosti pro politiku KSČ, při příležitosti jeho
odchodu do důchodu. Toto vyznamenání mu bylo předáno předsedou ČÚGK ing. Jaroslavem Ondrůškem za přítomnosti zástupců ÚV KSČ a vedení ČÚGK.
K propůjčení státního vyznamenání soudruhu Frantovi blahopřejeme a do dalšího života přejeme pevné zdraví.

Ing. Stanislav Mazanec - 50 letý
a jmenování do funkce ředitele
KPOČÚGK
Dne 19. ledna 1936 se narodil ing. Stanislav Mazanec,
ředitel kádrového a personálního odboru ČÚGK.Soudruh
Mazanec pochází z dělnické rodiny. Po vystudování gymnázia v roce 1954 nastoupil jako technik do Oblastního
ústavu geodézie a kartografie v Plzni. Dálkovým studiem
si doplnil odborné zeměměřické vzdělání. Prošel funkcemi dispečera, bezpečnostního technika a mistra odborného výcviku učňů. V roce 1968 byl jmenován vedoucím
personálního
oddělení podniku Inženýrské geodézie
v Plzni, z něhož byl vybudován kádrový a personální
útvar po zřízení Geodézie, n. p., Plzeň, jehož byl od r.
1972 do 31. 12 1985 vedoucím.
Ve všech svěřených funkcích se osvědčil jako politicky aktivní, veřejně angažovaný pracovník, který se snažil být na výkon svěřené funkce vždy i profesně dobře
připraven. V letech 1966-71 si s. Mazanec dálkovým
studiem doplnil na Vysoké škole ekonomické v Praze
vysokoškolské vzdělání. Dále v roce 1974 ukončil studium
VUML,kde dosud přednáší problematiku národního hospodářství. Zároveň plnil i úkoly aktivisty MěV KSČ a od
roku 1978 aktivisty KV KSČ v Plzni. Jako kádrová rezerva KV KSČ byl v roce 1979 vyslán na postgraduální studium VŠP ÚV KSČ, směr kádrová práce, teorie a praxe
výstavby strany. Po úspěšném ukončení v roce 1981 absolvoval tříměsíční stáž na KPO ČÚGK.Poté byl zařazen
do kádrových rezerv pro vedoucí funkce v resortu ČÚGK.
Aktivně se podílel na tvorbě dlouhodobé koncepce kádrového a personálního rozvoje resortu ČÚGK do roku
2000 i na tvorbě návrhu pětiletého plánu PKPSR na léta
1981-85 1 léta 1986-90. Je nositelem řady vyznamenání, v roce 1978 mu byl propůjčen čestný titul Nejlepší
pracovník resortu ČÚGK.
Soudruh Mazanec byl jmenován od 1. ledna 1986 ředitelem kádrového a personálního odboru ČÚGK.
K jeho životnímu jubileu přejeme vše nejlepší a v nově
svěřené funkci mnoho pracovních úspěchů.
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Ing. Josef Mach-55letý
a jmenování do funkce ředitele
KGKS v Brně

Dne 30. ledna 1931 se narodil ing. Josef Mach, ředitel
Krajské geodetické a kartografické správy v Brn/I. Po
absolvování Vojenské technické akademie v Brně nastoupil do Nerudného prdzkumu a později do Geologického průzkumu v Brně. Od roku 1960 pracuje v resortu ČÚGK,kde prošel řadou funkci a v roce 1970 byl
jmenován vedouclm SG Brno-venkov se sídlem v Zidlochovicích a později vedouclm SG Brno-město. Zde plně
uplatnil své dosavadnl zkušenosti a jeho práce byla
oceněna resortnlm vyznamenáním Nejlepšl pracovnlk resortu ČOGK,a to v roce 1974. Soudruh Mach pracoval
v řadě stranick9ch funkci. V současné době pracuje jako aktivista KV KSČ. Od roku 1976 mu byla svěřena
funkce náměstka ředitele Geodézie, n. p., Brno a 1. řljna 1985 byl jmenován do funkce ředitele Krajské geodetické a kartografické správy pro Jihomoravský kraj
v Brně.
K životnímu výročl ing. Josefa Macha přejeme jubilantovi hodně zdraví a ve svěřené funkci mnoho pracovních úspěchů.

Dne 27. ledna oslavU své životní jubileum ing. Otto Joska, v9robní náměstek ředitele n. p. Geodézie Pardubice.
Narodil se ve Vojnově Městci. Je absolventem fakulty
stavební českého vysokého učen[ technIckého v Praze,
oboru geodézIe a kartografie. V resortu Českého ťířadu
geodetického a kartografického i v podniku Geodézie,
n. p., Pardubice, je zaměstnán od roku 1960, nejprve jako
technIk, od roku 1970 ve vedoucích funkcích.
Od roku 1965 je členem KSČ,angažuje se jako aktivIsta OV KSČ, vedoucí skupIny agitátord v UO KSČ, dále
jako lektor Večern[ univerzity marxismu-lenInIsmu, lektor odborářské v9chovy, mlstopředseda MěV Svazarmu,
předseda komIse branné v9chovy podniku, kde kromě
aktivnlho podnu při organizování a zabezpečováni akcí
branné v9chovy se na nich i sám aktivně podnr svou
ťíčast!. S. ing. Otto loska pracuje aktivně ve výboru
ČSVTS.
Za dosavadnl činnost bylo v roce 1985 s. ing. Joskovi
propdjčeno prezidentem republiky státní vyznamenání
Za službu vlasti (viz GaKo č. 8/1985), dále v tomto roce
obdržel titul Zasloužilý pracovník podniku, je držitelem
zlatého odznaku BSP.
Do dalších let přejeme jubilantoVi mnoho zdraví a
osobních i pracovních "Úspěchů.

Dne 20. ledna 1836 se narodil ing. Miroslav Roule, CSc.,
vedoucl odděleni RVT ČOGK.V resortu pracuje od roku 1960. Prošel rdzn9mi aseky provozní, v9zkumně a 1'[dící praxe, převážně s orientací na využívání fotogrammetrick9ch metod při tvorbě map velk9ch měřltek, adržbě a obnově map evidence nemovitost! a automatizaci
geodetick9ch prací. Nové poznatky promltl i do návrhu
projektu tvorby ťízemního katastru Kuby, kter9 je čs.
experty ťíspěšně na Kubě realizován. Aktivně se podnr
na uplatňování vfpočetní a zobrazovací techniky, automatizace a elektronizace geodetick9ch prací v resortu.
Dlouhá léta aktivně pracoval v odborov9ch funkclch i
jako funkcionář ČSVTS.V současně době je předsedou
ZO KSČ na ČOGK.le nositelem resortního vyznamenání
Nejlepší pracovník resortu ČOGKa nositelem čestného
odznaku vlády ČSSR a ORO Vltěz socialistické soutěže.
Pracovníkdm geodézie a kartografie je znám jako autor a spoluautor v9zkumn9ch zpráv VOGTK,čtenářdm
GaKO jako autor i spoluautor několika článkd uveřejněn9ch v našem časopise, řadu článkd též lektoroval.
Siroké geodetické veřejnosti je znám i jako ačastník
a někollkanásobn9 v[těz brann9ch motoristick9ch soutěží GeodesIa Rallye.
JubilantovI přejeme hodně zdraví a dalších osobních
i pracovních ťíspěchů.

Doc. ing. Miloslav Veselý, CSc.,
iedesátníkem
Dne 23. ledna 1986 dožívá se v plné svěžesti 60 let
doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc., vedoucí katedry geodézie
na Vysokém učení technickém (VUT), fakulty stavební
(FAST) v Brně. Narozen v Brně, po absolvování zeměměřického inženýrství
na Vysoké škole technické
(nyní VUT) v Brně nastoupil v r. 1948 tamtéž jako asistent na katedře geodézie u prof. Stvána. V r. 1950 až
1954 pracoval u n. p. Ingstav Brno jako výkonný geodet, potom u Hydroprojektu Brno jako vedoucí oddělení. Po nabytí praktických zkušeností se vrací v r. 1959
k pedagogické činnosti na obnoveném VUT v Brně
(předtím od r. 1951 redukovaném s názvem Vysoká
škola stavitelská). Bylo to v období snah za znovuzřízení studijního oboru geodézie na této obnovené vysoké
škole, což bylo plně realizováno až v r. 1969. V tomto
snažení byl člen pedagogického sboru doc. Ing. Veselý
vydatným pomocru'kem prof. Ing. Pokorovi, tehdejšímu
vedoucímu katedry.
Vědecko-pedagogického titulu docenta dosáhl v r.
1972, o rok později hodnosti kandidáta technických
věd. Vrt 1974--1978 byl prozatímním vedoucím katedry
geotechniky, v r. 1976-1980 zastával funkci proděkana
FAST a od r. 1981 je vedoucím katedry geodézie. Dále
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je členem vědecké rady FAST a členem komise pro obhajoby kandidátských prací z oboru geodézie a kartografie na ČVUT Praha a SVŠT Bratislava.
Doc. Veselý se řadí k předním odborníkům z oblasti
inženýr"ké geodézie, uznávaným u nás i v zahraničí.
O tom svědčí jeho bohatá činnost publikační, výzkumná, expertizní i účast na zahraničních odborných ahcích.
Pro posluchače napsal s prof. Pokorou vysokoškolskou
učebnici Geodézie I (1985) a s prof. Michalčákem v r.
1984 dokončil celostátní učebnici Inžen)Tská geodézie.
Dále je spoluautorem skript Návody ku cvičením z geodézie (od 1'.1963 do 1982),učebních textůprogeodet,ickotechnická měření na stavbách (1974) skript Inženýrská
geodézie (1984 Bratislava, 1985 Brno).
Původní vědeckovýzkumné a odborné práce rázu
teoretického i praktického, které dosud čítají přes 40
titulů, uveřejňoval v Geodetickém a kartografickém
obzoru, ve sbornících z konferencí a sympozií, i ve
výzkumných zprávách školy. Vztahují se převážně
k přesnosti prací nivelačních, k vlivům na měř'ení poklesů a deformací na velkých stavebních objektech ap.
Jako zastánce spojení vědy s praxí rozvinul na škole
bohatou činnost expertiz ní ve spolupráci se závody
a podniky. Z větších prací tohoto druhu dlužno jmenovat
lokality: Tepelnou elektrárnu v Tisové, hotel Continental v Brně, Cihelny Gustava Klimenta v Brně, obilní
sila v Litovli a Bystřici, viadukt přes Jihlavku u Ivančic, chráněné objekty a památky v Táboře aj.
Jako účastník byl vyslán na mezinárodní akce: Měření průhybu mostů nivelací, Moskv!!', MISI, 1970,
Organizace geodetického školství v CSSR, Moskva,
MIIGAiK, 1971.
Vedle uvedené mnohostranné činnosti. související se
školou a praxí, angažuje se doc. Veselý také veřejně
a politicky. Od 1'.1957 až dosud je poslancem Národního
v)'boru (NV) města Brna a od r. 1971 nepřetržitě zastává odpovědnou funkci předsedy plánovací komise
tohoto NV.
Za dosavadní obětavou činnost byl poctěn:
státním vyznaVlenáním "Za vynikající práci" (1976),
medailí vlády CSR "Za rozvoj NV - 1. stppeň" (1985),
pamětní medailí k 25. výročí resortu USGK (1979),
vyznamenáním rady NV města Brna (NVmB) "Za zásluhy o rozvoj města Brna" (1975), čestným uznáním
a plaketou rady NVmB (1970), plaketou ÚV NF (1968)
a řadou dalších ocenění.
Po dobu svého působení na VUT Brno vychoval doc.
Veselý celou generaci mladých inženýrů stavebních a geodetů, jimž odevzdal bohaté zkušenosti z výzkumu
a praxe. Jeho lidský vztah k posluchačům a podřízeným
byl vždy korektní a příkladný.
Přátelé, spolupracovníci, absolventi a posluchači
VUT v Brně i širší geodetická veřejnost vzpomene jeho
významného osobního výročí s přáním, aby mu ještě
dlouho vydrželo pevné zdraví a aby se dožil ještě mnoha
dalších úspěchů osobních i služebních.
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MATEMATICKÉ MEIODY
V PlANOV ÁMl ODVĚÍVí· A· PODNIKŮ
Zabýv6 se vyufitfm matematick9ch metod při optimalizaci
rozhodov6nf na odvětvové a podnikové úrovni. Probfr6 úlohy optimolizace prClmyslovéa zemědělské v9roby, rozvoje a rozmfstěnf h0apó46fsk9ch komplexCl, racionalizace a
pl6nov6nf v obtaltldoprewy a obchodu.
Hospod6fsk9m pracovnfkClm ve viech podnicfch a nadpad.
-nlkoV9ch org6nech, pracoynfkClm v9zkumn9ch ústavO a
8tuduj(c(m stfedn(ch a vysok9ch Ikol s ekonomick9m zaměfenfm.
'
Překlad z rultiny.

352 stran, 14 obr6zkCl, 42 tabulek, vóz.

42 Kčs

KOM·PlEXNí PlÁNOVÁNí
Zab9v6 se plónovit9m zabezpel)enfm integrace soci6In(ho, ekonomického a vědeckotechnického rozvoje a pro pojov6nfm z6měrCl a úkolCl vědeckotechnického rozvoje s ctil
a z6měry ekonomického rozvoje. Věnuje pozornost uplatňov6n( n6rodohospodářsk'fchbl4ldlsek
ve st6tnfch, resortnfch, oborovfčho
podnlkov9ch pl6nech technického rozvoje a probfr6ffzenfinav.a&lfClktlvlty
v dlouhodobém p16nov6nf.
Hospod6fsk9m pracovnfkClm v prClmyslovfch ~nic(ch,
v nadpodnlkov9ch org6nech o 6.tlednfch OI'g6nech a studulfcfm na. lkol6ch ekonomického CI technlck6ho .směru.
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