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(041.3J528:061.14 ••45-25" (437 .1/2)
KOUBEK,F.
Dncet pět I••t úspiilné i!lnnostl re~ortu geodézle a karto-
Ilrafie v CSR - pevný z4klad jeho dall1ho rozvoje
Geodetický a kartografický obzor 25, 1979, Č. Z, s. 31-33
Vytvořeni resortu geodézie a kartografle. Clnnost a roz-
voj resortu zejména po XIV. a XV. sjezdu Komunistické
strany Ceskoslovenska. Hlavn! směry dalšlho rozvoje
geodetických a kartografických prací.

(041.3J528:761.14,,45-25"( 431.8J

MICHALKO,O., LENKO,D.
Dvadsaťpiť lokov úspelnej činnosti sústredenej geodeUc-
kej a kartograf1ckej slulby v SSR - pevný z4klad dal-
šleho rozvoja rezortu StlGK
Geodetický a kartografický obzor 25, 1979, Č. 2, s. 33-40
Vytvorenle samostatného rezortu geodézie a kartografie
na. Slovensku. Plnenie úloh v podmlenkach samostatné-
ho rezortu. Plnenle štátnych rezortných úloh a úloh
osobitne požadovaných inými r€lZortrn!. Smery ďalšieho
rozvoja geodetických a kartogralických prác.

528.021.4:528.482.3/.4
POLOMSKl',P.
TrlgonometrlckA met6da \lrčovania prlestorových posunov
Geodetický a kartografický obzor 25, 1979, Č. 2, s. 40-45,
3 obr., 2 tab., ht. 3
Metóda merania posunov sledovaných bodov založená na
prlamom meranl horlzontálllych a vertikálnych uhlov a
horlzontálnych, resp. <Šikmých dlžok. vztahy na výpočet
POSU!lOVV súradniciach a analýza presnostl. Pr!klad po-
užit", metódy.

528.563'533.66
DIVIS, K., OLEJNIK,S., TRAGER,L.
Teplotnl zkoušky termostatu gravlmetrů CG-2 (Sharpe)
Č. 174 a Č. 210
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. Z, s. 45
až 47, 3 obr" Z tab., lit. 1
Gravlmetry CG-Z (Sharpe] Č. 174 a Č. 280 jsou opatřeny
tnrmostatem VYVInutým ve Výzkumném ústavu geodetIc-
kém, topografickém a kartografickém v Praze. Přemi s-
těnlm topného vinuti bylo dosaženo podstatného :zlepšeni
iunkce termostatů. Zkoušky v termokomoře na GO Pecný
prokázaly, že po této úpravě nemají variace vnějšl tep-
lot}' na čteni gravlmetru praktIcky žádný vliv.

061.ZZ! 437.22J

KOUIHL,M.
Okoly Krajské geodetické a kartograUcké sprAvy pro
Ilhomoravský kraj v Brně po 11. plenllrnlm za~edání
Dv KSC
Geodetický a kartografický obzor 25, 1979, Č. 2, s. 48-50
Hlavní oblasti plněni úkolů, které sl vytýčila Krajská
geodetická a kart::>grafická správa pro Jlhomoravskýkraj
v Brně.

(047.3)528:061.14 •.45-25"( 437.1/2)

KOYBEK, ct>.
ABaJlllaTL nllTL JleT ycnelllHoií llellTeJlLHOCTHBellOMCTBll
reolle3BK K EapTOrpa~XK B qCp - npO'lKllII OCHOBlleoo
Jl8JILHeiímeoo pa3BKTKII
reolle3HlIecl<lHH li KapTOrpaepHlIecKHH0630p 25, 1979,
No 2, CTp. 31-33
CoollaHHe BellOMCTBareOlle3HH H KapTorpaepKH. ,llellTeJlL-
HOCTLH pa3BHTHe BellOMCTBa,oc06ellHo nocJle XIV-ro
H XV-ro C'Le3ll0BKOMMYHHCTHtlecKOHnapTH1HqexocJlo-
BaKHH. OcHOBHLleHanpaBJleHHJI llaJlbHeHlllero p83BHTHII
TeOlle3HlIecKHXH KapTOrpaepHlIeclmHpa6oT,

(047.3) 528:761.14,,45-25" (437.6)
MHXAJIKO, O., JIEHKO, ,ll.
,llBallllaTL nllTL JleT ycnelllHoH llellTeJlLHOCTH06'1oeJPlJleH-
HOŘreolle3BlICCEoŘH lUlpTOrpa~B'IeclWi: cJlYlE6r.IB CCP
-- npC'IH811 OCHoBa llaJlLHeHlllero pa"KTKII BellOMCTlIIl
CyrK
reolle3lillecllliH B KapTOrpaepHlIecKHHOÓ30P 25, 1979,
No 2, CTp. 33-40

Co3llaHHe caMOCTOlITeJIbHOrOBe.nOMCTBareo.ne3!HHII Kap-
TOrpaepHli B CJIOBaKHH.BbmOJIHeH!He3a.n;all B YCJIOBHJIX
CaMOCTOlITeJlLHoroBe.noMCTBa.BLlnOJIHeHHeI'OCy.ll8pcTBeH-
HblX3a.n'all BellOMCTBaH 3anpaCOB .npyrHX Be.nOMCTB.Ha-
npDJleHHJI .naJlbHeHlllero pa3BHTHll reo.neSRlIecKHX II
KaprorpaepHlIecKHXpa60T.

528.021.4:528.482.3/.4

IIOJIOMCKH, II.
TpBroHOMeTpB'IeCEBŘ MeTOll onpelleJleHBJI IlpOCTpaH-
CTBellJU>ll[CMe~eHBi
reolle3HlIecI<lIIHH KaprorpaepHQecKIIH 0630p 25, 1979,
No 2, CTp. 40-45, 3 pHC., 2 Ta6., JlMT.3
MeTo.n H3Mepe!IHJI cMe~eHHH Ha6Jl1o.naeMLlx ny_TOB,
OCIroB8HHbIŘHa lterrocpe.nCTBeHHOMH3MepeHHHroPH30H-
TaJlbHLlXII BeprUl<laJlLHblXyrJloB H roPH30HT8JlLHLlXHJIH
HaKJlOHHLlXpaCCTOJlHHH.ct>OPMYJIbI .n;JIJIBbl'l'HCJleH'HllcMe-
~eHHH B KOOp.IIIHHaTaxII aHaJIH3 TOQHOCTII.IIpllMep 1Ip1l-
MeHeH'HHMeTO.n;a.

528.563-533.66
,llHBHllI, K., OJIEnHHK, C., TPErEP, JI.
TeMJIepa,-ypHLle lICCJJellOB8HBJITepMOCT8TOBrpBBIIMeTpoB
CG-2 (llIapn) No 174 B 280
reo.n;eSRlIecI<llIHII KaprorpaepHlIecKHH 0630p 25, 1979,
No 2, crp. 45-47, 3 pliC., 2 Ta6., JlBT. 1
rpaBHMeTpbl CG-2 Ollapn) No 174 H 280 6blJIII o6opy-
,llOBaHblTepMOCTaTlIlMH,pa3pa6oTaHHblMH B HaY'lHO-HC-
CJle.n;osaTeJIbCKOMBHCTHTyTe reo.n;e3HH, TOnorpaepH'H x
Raprorpaepllll B IIpare. IIocJle nepeMe~eHIIJI HarpesareJIL-
HOHOOMOTKH6blJlO .n;OCl'Hl'Hyro~ecTBeHHOro YJI}"Illle-
HIIJI ~Y'~H TepMOCTaTOB.HCIThIT8HHllB TepMOKaMepe
reo.n;esHtlecKOH 06cepBaropHH IIeqHbl .n;OKa3aJrH, liTO
;nocJle STOH nepeCTpoiíKH BapHaqH'H BHeIllHeH TeMJIepa-
Typbl npaKl'HlIecKHHe BJIHJlIOTHa OTC'leTno rpaBIIMerpy.

061.22( 437.22)

KOYP>KHJI, M.
3aJla'lX OlíJlaCTHOro ynpBBJleHHHreolll!3KK K mpTOrpa-+_ llJlII IOlEHO-MOpaBCKoiOlíJlaCTIIB BpHO nocJle ll-ro
lL1IeHapHOro38cellBHKIIUK KIIq
reo.n;eslIlIec!CJHHH K8prorpaepllllecKHH 0630p 25, 1979,
No 2, crp. 48-50
OeHoBHble cepepLI BbI'IIOJIHeHHli3a.n;aQ, HaMellellHblX 06-
JIaCTHblMyupaBJIeHHeM reo.n;e3'HH H KaprorpaepHH .n;J111
IOll<IHO-MOPa:IlCK'OHoGJlaCTHB BpHO.

(047.3) 528:061.14, ,45-25" (437 .1/Z)
KOUBEK,F.
Filnfundzwanzlg rahre erfolgrelcher Tiitikgkelt des Res-
sorta Geodlsle und Kartographle ln der CSR feste
Grundlage selner weltere~ Entwlcklung
Geodetický li kartografický obzor 25, 1979, Nr. Z, Selte
31-33
Grilndung dp.s Ressorts Geodllsle und Kartographie. Tlltig-
kelt und Entwlcklung des Ressorts lnsbesondere nach
dem XIV. und XV. Parteitag der Kommunlslischell Partei
der Tschechoslowkel. Hauptrlchtungen der weiteren Ent-
wlcklung gpodiltischar und kartographlscher Arbelten.

[047.3}528:781.14 ••45-25"( 437.6}
MICHALKO,O., LENKO.D.
Filnfundzwanz'g Jahre erfolgrelcher Titlgkelt des verein-
ten Georllltlschen nnd kartographlshen f:;1enstes ln der
SSR feste Grundlage der weiteren Entwlcklung des
Ressorts des S.\GK
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 2, Seite
33-40
Grllndung des selbstllndlgen Ressorts Geodllsle und Kar-
tograpnle ln der Slowakel. RealisleruI1lg der Aufgaben ln
den Bedlngungen des selbstllndlgen Resoorts. ReaHslerung der
Aufgaben des Ressorts sowle von anderoc Ressorts ge-
forderter Arbelten. Rlchtungen der welteren Entwlcklung
der geodltlschen und kartographlschen Arbeiten.



528.021.4:528.482.3/ .4
POLQMSKÝ, P.
Trlgonometrlsche l\Ielhode der Bestlmmung rllumllcher
verschiehllngen
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Seite 40-.5,
3 Abb., 2 Tab., Lit. 3
Methode der Messung van Verschiebungen verfolgter
Punkte, die auf der unmlttelbaren Messung hurizontaler
und vertikaler Winkel und horizontaler, bzw. schiefer
Langen. gegriindet ist. Beziehungen fiir die Berechnung
von Verschiebungen in Koordinaten und Genauigkelts-
analyse. Beispiel der Anwendung der Methode.

528.563·533.66
DlVIS, K., OLE]NIK, S., TR!iGER, L.
Temperaturuntersnchnngen des Thermostats der Gravl-
meler CI;-2 (Sharpe) Nr. 174 nnd Nr. 280
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 2. Selte
45-47, 3 Abb., 2 Tab., Lit. 1
Die GravimHer CG-2 [Sharpe) Nr. 174 und Nr. 280 sind
rIl1t elnem im Forschungsinstitut fiir GeodM.sie, Topo-
graphie und Kartographie in Prag enlWickelten l'hermo-
stat ausgeriistet. Durch Oberlegung der Heizwicklung
wU'l'de eine wesenl1iche Verbesserung der Funktion der
Therrnostate erzielt. Die untersuchungen in der Thermo-
Kanlmer aul dem UO pecný haben erwiesen, daB nach
dieser !inderung die Variationen der auBeren Tempera·
tur das Ablesen des Gravimeters praktisch nicht be-
einfluBen.

061.22[ 437.22)
KOUŘIL, M.
Anfgaben der Krelsverwaltnng flir Geodllsie nnd Karto-
graphle fiir den Siidmlihrlschen Krels in Brno nach der
11. Vollversammlnng des ZK der KPd'l'SCH
Geodetický a kartografIcký obzor, 25, 1979, Seite 48--50
Hauptgebiete der RealiSierung von 'Aufgaben, die slch die
KreisverwaItung fUr Geodl!.sie und Kartographie fIlr den
SUdm1ihrischen Krels in Brno abgesteckt hat.

[041.3) 528:061.14, ,45-25" (437.1/2)
KOUBEK, F.
Twenty - Flve Years of Snccessfnl AcliV'ilies the Geo-
delical and cartographlcal Servlce ln the ČSR - li Flrm
Base for lts Fnrther Development
GeOdetiCký a kartogra,ický obzor, 25, 1979, No. 2, pp. 31-33
Greation 01.' the independant geodetical lInd carto-
graphical Service. Aclivities of the 8ervice especially
aftEl' thc XIYth and XVth Assemblies of the Communist
party of Czechoslavakia. Main directions of further de·
velopment af gi'odetical aod cartographical activities.

[047.3] 528'761.14,,45-25" (437.8J
MICHALKO, O., LENKO, D.
Twenty-Flve Years of the Centrallzed Geodetlcal and
Cartographlcal Servic" lil tha SSR - a Firm Base for
Fnrther Development of the Organlzations of Slovak
OfUce of Geodesy and Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 2, pp. 33-40
Creation of inderendant geodetical and cartographical
Servire in Slovakla. Fulfi1ling of the tasks· ln conditions
of an independant Service. Fulfllling of the natlonal
tasks and tasks reql1ired by other national branches.
Directioos of fltrther development of geodetical and
cartographical activities.

528.021.4:528.482.3/.4
POLOMSKÝ, P.
Trlglnometrlcal Meth9d of Determlnatlon of Space
Displacements

Geodetický a kartugrafický obzor. 25, 1979, No. 2, pp.
40-45, 3 fig., 2 tab., 3 rBL
Method of displacements obseIWation of determined
points based on direct measuring of horizontal and verti-
cal angles and of horizontal 01' slope distances. Examples
of the method used.

528.563-535.66
D1VIŠ, K., OLEJN!K, S., TR!iGER, L.
Temperatura Tests of the Thermostat of Gravlty Meters
CG-2 (Sharpe) No. 174 and No. 280
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nu. 2, pp.
45-47. 3 fig .. 2 tab., 1 reL
Gravity meters CG-2 (Sharpe] No. 174 a No. 280 are
equipped wilh a thermostat developed ln the Research
Institute of Geodesy, Topography and Cartography ln
Prague. By l'emov;ng the winding of the -heating a sub-
stantial Improvement of the thermostat functión was
reached. Tests in the thermo-room at GO Pecný have
shown that the outer changes of temperatllre have no
practical influence on the gravlty meter readiJngs.

061.22 [437.22]
KOUŘIL, M.
Tasks of the Reglonal Gaodetlc and cartographlc Adml-
nlstratlon for the South Moravlan Region at Brno after
the 11th Plenary Sesslon of Central Commlttee of the
Czechoslovak Communlst party
Uodetický a kartograflck~ obzor, 25, 1979, No. Z. pp.
43-50
Main spheres of tasks set up by the Regional Geodetic
ancl Cartographic Administration for the South Moravian
Region at Brno.

(047.3 )528.061.14,,45-25" (437.112]
KOUBEK, F.
vlngt clnq anněes d'lIctlvitě couronněes de sncces dn
ressort de gěoděsle et cartographle dans la Répnbllqne
soclállste Tchěque - soUde fondement de son essor
uitěrleur
Geodetický a kartografický obzor 25, 1979,No. 2, pages
31-33
Création du ressort de géodésie et cartographie. I;omalne
ďactivltés et essor de celui-ci apr;,s le XIVe et XY"
congrěs du Part! Communiste Tchécoslovaque. Direction
principales de l'évolution "!térieure des travaux géodé-
siques ct cartographiques.

(041.3)528:761.14,,45-25" (437.6)
MICHALKO, O., LENKO, D.
Vlngt clnq anněes d' actlvltés fructueuses dn Service
gěoděslque et cartographiqne concentrě dans la Rěpnb-
lIque Soclallste Slovaque - solide fondement dn ressort
SŮGK (Burean Slovaqne de Géoděsle et cartographle)
Geodetick~ a kartografický obzor 25, 1979, No. 2, pages
33-40
Création d'un ressort de géodésie et cartographie indě-
pendant en Slovaquie. Réalisation. des taches dans les
conditions d'un ressort inděpendant. Réalisation des
taches d'intěrEt national et des taches ěmanant des ně-
cěssitěs revendiquées par dlffěrents autres ressorts. Di-
rections du děveloppem>:nt ultérieur des travaux géodě-
siques et cartographiques.

528.021.4:528.482.3/ .4
POLOMSKÝ. P.
Méthode trlgonométrlque pour détermlnatlon des dépla-
cement s spatiaux
Geodetický a kartografický obzor 25, 1979, No 2, pages
40-45, 3 illustrations, 2 tables, 3 bibliographies
Méthode de levé des déplacements de points observěs,
basée sur lEVé direct d 'angles horizontaux et verticaux,
respectivement de longueurs obliques. Relatlons entre
calcul des déplacements de coordonnées et analyse de
précision. Exemple d'application de la méthode employée.

528.563-533.66
DIVIS, K., OI,EJNIK, S., TR!iGER, L.
Essals de température du thermostat des gravlmětres
CG-2 (Sharpe) No 174 ct No 210
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979. No 2, pages
45-47, 3 i!lustr., 2 planches, 1 bibliogr.
Les gravimětres CG-2 (Sharpe] No 174 et No 280 sont
mucis d'un thermostat développé par l'Institut gěodési-
que, topographique et cartographique. par déplacemant
de I' enroulement calorifique on a obtenu une aměllora-
tion essenticlla da la fonction des thermostats. Les essais,
effectuég dans la chambre thermique de ľ Observatoire
Gěodésique de Peoll'ý prouvent, 'lue par ce,tte modl-
ficatinn. les variations da la température extérieure,
n'ont pratiquement aucune influence sur la lecture du
gravimetre.

061.22[431.22)
KOUŘIL, M.
Taches de l' Admlnlstration Départementale de Gěoděsle et
cartographle li Brno Apres la 11. Assemblée plěnlěre du
Comlté Central dn part! Commnnlste Tchécoslovaque
Geodetický a kartografický obzor. 25, 1979, No 2, pages
48-50.
Principales t.1ches assignées par I' Administratian Dépar-
tementale de Géodésie et cartographie a Brno émanant de
la 11. Assemblée plěniěre du CCPCT.
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Dvacet pět let úspělné činnosti resortu
geodézie a kartografie v ČSR. pevný
základ jeho dallího rozvoje

Ing. František Koubek,
pi'edseda Českého úi'adu geodetického

a kartografického

Před 25 lety, 1. ledna 1954, vznikl z rozhodnutí
vlády ústřední orgán státní správy pro odvětví geo-
dézie a kartografie.

Resort vznikl v období před X. sjezdem KSČ,
v období splnění úkolů první pětiletky a nástupu
do druhé pětiletky, v období socializace našeho
zemědělství, v období velikých přeměn struktury
naší společnosti.

V té době již plně zvítězily socialistické vzta-
hy i v organizacích, které sdružovaly geodety a
ka'rtografy. Byly vytvořeny předpoklady pro dovr-
šení dosavadních etap rozvoje geodézie a karto-
grafie v naší republice a zahájení etapy nové, eta-
py rozvoje socialistické geodetické a kartografické
služby.

Tak jako v SSSR byl z iniciativy V. I. Lenina již
v roce 1919 vydán dekret o zřízení státní geodetic-
ké a kartografické služby, tak i u nás po vítězství
dělnické třídy byl z iniciativy jejího předvoje -
Komunistické strany Československa - položen
základ dalšího rozvoje geodézie a kartografie jako
odvětví nezastupitelného při výstavbě socialistické
společnosti.

Rozvoj resortu byl od jeho vzniku úzce spjat
s rozvojem naší socialistické společnosti. S ní jako
její nedílná součást překonával potíže, bojoval
s problémy a slavil úspěchy při realizaci závě'rů
sjezdů strany, při realizaci úkolů pětiletek. Překo-
nal krizi let 1968 a 1969, v nových podmínkách se
znovu zformoval a pokračoval ve svém dynamic-
kém rozvoji.

Činnost resortu je úzce spjata se socializací na-
šeho zemědělství, organizace resortu se podílely
na všech rozhodujících stavbách socialismu, geodeti
a kartografové se podUeli na rozvoji všech od-
větví našeho průmyslu, podíleli se na změnách ad-
ministrativního uspořádání naší republiky v IlJOvě
vytvořených podmínkách rozvoje, aktivně se podí-
leli na všem, co charakterizovalo dynamický roz-
voj naší společnosti.

O úspěších i neúspěších této etapy je podrobně
psáno v článku v tomto časopisu k 20. výročí trvá-
ní resortu v roce 1974.

V období 20. výročí byla činnost českého i slo-
venskél1lO resortu plně soustředěna na plnění zá-
věrů XIV. sjezdu KSČ. Bylo to období lronsolidace
obou resortů a jejich orgánů a organizací v nových
podmínkách federalizace i nového vnitřního uspo-
řádání.

Krajské geodetické a kartografické správy jako
orgány resortu v krajích se rychle formovaly a plně
zajišťovaly úkoly resortu na úseku zadávání a sle-
dování geodetických a kartografických prací
v krajích i na úseku odvětvové koordinace. Plnily

ve všech krajích úkoly na úseku součinnosti resortu
s orgány státní správy.

Národní podniky Geodézie v krajích postupně
vytvářely vnitřní organizační strukturu podle po-
třeby jednotlivých krajů a soustředily se na hlavní
úkoly rozvoje.

Hlavní linie rozvoje resortu od roku 1974 byla
dána XIV. a XV. sjezdem KSČ a plenárními zase-
dáními ÚV KSČ v období mezi sjezdy. Hlavními
úkoly v té době bylo dosažení stálého souladu úda-
jů evidence nemovitostí se skutečností, splnění úko-
lů pro přípravu investiční a bytové výstavby a úko-
lů přímo ve výstavbě a konečně zlepšení služeb
středisek geodézie poskytovaných občanům i so-
cialistickým organizacím.

Dosažení stálého souladu údajů evidence nemo-
vitostí se skutečností bylo nezbytné pro vytvoření
podmínek pro realizaci tří důleŽitých zákonů z úse-
ku zemědělství, zákona o zemědělském družstev-
nictVí, zákona o užívání zemědělské půdy a novely
zákona na ochranu zemědělského půdního fondu.
Tyto tři zákony, které vytvořily podmínky pro dal-
ší dynamický rozvoj výrobních sil na úseku země-
dělské Výroby již v období přípravy, a pak po
svém vydání, ovlivnily další činnost resortních or-
gánů a organizací a zejména středisek goodézie.

Dalším faktorem, který usměrnil rozvoj resortu,
bylo plenární zasedání ÚV KSČ v květnu 1974
k otázkám vědeckotechnického rozvoje.

Rozvoj našeho národního hospodářství po XIV.
sjezdu KSČ byl příčinou zvýšených nároků na ka-
pacity geodetických a kartografických prací, ze-
jména na úseku zemědělství a investiční a by-
tové výstavby. Vznikala postupně ve všech krajích
napjatá situace mezi současnými kapacitami odvětví
geodézie a kartografie a potřebou geodetických a
kartografických prací. Vznikla potřeba podstatného
zvýšení produktivity práce u organizací resortu.
Toho nebylo a není možné dosáhnout bez rozhodu-
jícího uplatnění vědeckotechnického rozvoje přímo
ve výrobě i v řízení.

Rozpracování závěrů květnového plenárního za-
sedání ÚV KSČ orientovalo další rozvoj resortu na
maximální uplatnění automatizace s cílem úspory
živé práce a tím zvýšení kapacity pro geodetické
a kartografické práce.

Přijaté perspektivní záměry mají stále v dalším
rozvoji resortu svou platnost a zůstávají pro něj
rozhodujícím faktorem. Resort byl vybaven novou
technikou na úseku geodetických, fotogrammetric-
kých a vyhodnooovacích prací, bylo zavedeno vy-
užívání mikrofilmu, resortní organizace byly vyba-
veny reprodukční technikou.

1979/31



Geodetický a kartografický obzor
32 ročník 25/87, číslo 211979

Na úseku hromadného zpracování dat a geode-
tických výpočtů byl navázán úzký kontakt s re-
sortem Českého úřadu statistického.
V široké míře byly uplatněny nové materiály pro

wbrazení a uchování výsledků geodetických prací.
Byly vytvořeny základní materiální podmínky pro
podstatné zvýšení produktivity práce.
Méně se dařilo uplatnit výsledky vědeckotech-

nického rozvoje v organizaci a řízení prací. Stupeň
konzolidace nově vytvořených orgánů a organizací
resortu v krajích, rozdílná úroveň v jednotlivých
krajích neumožňovala důsledné uplatnění a efektiv-
ní využití prostředků automatizace, které jsou ur-
čeny pro širší využití v celém resortu.
V této atmosféře konzolidace resortních orgánů

a organizací a usilovného hledání nových cest a
prostředků pro zvýšení efektivnosti práce resortu
probíhalo rozpracování závěrů XV. sjezdu ,KSČ a
zajišťování realizace úkolů 6. pětiletky. Resort se
postupně orientoval na realizaci závěrů plenárních
(zasedání ÚV KSČ k rozvoji hutnictví a strojíren-
ství, k rozvoji stavebnictví a k rozvoji a zdokonalo-
vání vnitřního trhu a služeb.
Orgány a organizace resortu sehrály důležitou

roli při přípravě voleb do zastupitelských orgánů.
V resortu byla široce rozvinuta socialistická sou-

těž k 30. výročí osvobození Sovětskou armádou,
k 60. výročí Velké říjno"llé socialistické revoluce
a k 30. výročí Února.
V 6. pětiletce byla hlavním úkolem resortu reali-

zace souboru inovací, které se postupně stanou
základem pro zvyšování efektivnosti a kvality prá-
ce nejen resortu, ale celého odvětví geodézie a kar-
tografie.
Resort při stanovení hlavních cílů vycházel ze

základního úkolu 6. pětiletého plánu, který stano-
ví "zajistit v souladu s prohlubováním socialistic-
kého způsobu života uspokojlování hmotných a du-
chovních potřeb obyvatelstva a další upevňování
jeho životních a sociálních jistot na základě vyso-
ké efektivnosti společenské výroby a kvality veške-
ré práce".
Nejzávažnějším z hlavních úkolů resortu v 6.

pětiletce byla z uvedenéhiO hlediska realizace ino-
vací v evidenci nemovitostí, která úzce navazuje
na realizaci zákona na ochranu zemědělského půd-
ního fondu a na realizaci lesního zákona.
Zvýšení operativnosti využívání údajů evidence

nemovitostí pro plánování a řízení zemědělské vý-
roby spolu se zavedením podnikových evidencí pů-
dy zemědělských socialistických organizací vytváří
předpoklady pro Lepší organizaci rostlinné výroby
jako celku. Současně probíhající inventarizace ze-
mědělského půdního fondu jsou předpokladem pro
zvýšení efektivnosti využívání zemědělského pM-
ního fondu na celém území republiky.
Pro úkoly územního plánování a výstavby po-

kračovala obnova mapového fondu ve sti'ediskových
obcích. U těchto prací, zejména při vyhodnocování
výsledků měření a při zobrazování se podařilo do-
sáhnout vysokého stupně automatizace.
Na úseku geodetických prací v investiční a by-

toVé výstavbě se podařilo zlepšit koordinaci prací

a ZVýšit kvalitu prací v celém odvětví geodézie a
kartografie uplatňováním funkcí odpodvědných
geodetů na všech rozhodujících stavbách. Ukázalo
se, kolik kapacitních rezerv je právě v účelné ko-
ordinaci geodetických prací. Byl vytvořen základ
pro další rozšíření koordinační činnosti krajskými
geodetickými a kartografickými správami.
Významný byl podíl geodetů na výstavbě praž-

ského metra a celé komunikační sítě v republice.
Právě na těchto pracích se znovu potvrdilo, jak
značně je činností geodetů ovlivněna efektivnost
a kvalita vlastní výstavby, jak je tato činost v prů-
běhu výstavby nezastupitelná.
Geodetické základy jsou na území republiky

v podstatě dobudovány. Splnění tohoto základního
úkolu vytváří další předpoklady pro uplatnění au-
tomatizaCe v geodetických a kartografických pra-
cích. V minulém období byla hlavní pozornost vě-
nována údržbě celého základního bodového pole
tak, aby mohlo splnit svou důležitou úlohu v ná-
rodním hospodářství i obraně naší socialistické
vlasti.
Na úseku zlepšení služeb občanům i socialistic-

kým organizacím byla ve všech národních podni-
cích Geodézie v krajích rozvinuta ši~oká soutěž
na včasné vyřizování objednávek a požadavků, ze-
jména na střediscích geodézie. Při stále se zvyšu-
jícím počtu požadavků na údaje evidence nemovi-
tostí, zejména v důsledku ustanovení zákona na
ochranu zemědělského půdního fondu o náhradách
za půdu odňatou zemědělské výrobě se podařilo
podstatně zVýšit v celém resortu počet vyřízených
požadavků, a tím docílit zlepšení služeb. I na tom-
to úseku se postupně uplatňují inovace, které vyři-
zování požadavků zrychlují. Je to zejména při vyho-
tovování snímků a kopií, kde produktivita práce se
stále zvyšuje.
V minulém období bylo dIOsaženo dalšího úspěchu

při plnění úkolů stanovených XIV. a XV. sjezdem
KSČ - rozšíření internacionální spolupráce se ze-
měmi socialistického společenství. Dů.le~itým mez-
níkem byla X. konference geodetických slureb so-
cialistických států, která se lronala v roce 1977
v ČSSR.
Internacionální spolupráce mezi socialistickými

zeměmi je jedním z předpokladů zvyšování efektiv-
nosti. Využívání zkušeností ostatních geodetických
služeb socialistických států, spolupráce na úseku
vědeckotechnického rozvoje, dělba úkolů a společ-
né řešení důležitých p~oblémů začíná již v součas-
né době přinášet pro náš resort pozitivní výsledky.
Jedním z hlavních dokladů efektivnosti této spolu-
práce je pomoc SSSR při využívání dálkového prů-
zkumu Země naším resortem pro potřeby národního
hospodářství ČSSR.
V rámci tohoto článku nelze podrobněji vyčerpat

všechno to, 00 bylo náplní činnosti pracovníků ne-
jen resortu, ale celého odvětví geodézle a karto-
grafie v minulém období. Avšak i z toho stručného
přehledu je patrné, že cesta, kterou resort ve svém
rozvoji nastoupil je správná, že dvacet pět let jeho
existence je kladným přínosem pro rozvoj naší so-
cialisticM společnosti. Celé odvětví geodézie a
kartografie se rozvíjí dynamicky. Tato dynamika je
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patrná zejména z výsledkli 5. a 6. pětiletky, kdy
bylo v rozvoji dosaženo významných úspěchtl,. V re·
sortu i celém odvětví je vybudována dostatečně
široká základna pro další rozvoj, pro zvyšování
efektivity i kvality geodetických a kartografických
prací.

V současné době je před námi příprava poslední-
ho roku 6. pětiletky a celé 7. pětiletky. Je dtl,ležité
zamyslet se nad dalšími hlavními směry rozvoje
resortu i oolého odvětví.

Rozhodujrci nadále zustanou úkoly na úseku ze-
mědělské výroby, výstavby a služeb občantl,m i so-
cialistickým organizacím.

Po dokončeni realizace základních inovací v evi-
denci nemovitostí bude nutné se v příštím období
zaměřit na zvýšení její efektivnosti a kvality.

Na úseku výstavby postupně obnovovat mapový
fond a soustředit se na koordinaci geodetických
prací tak, aby byly maximálně efektivně využity
všechny kapacity odvětví.

Na úseku vědeckotechnického rozvoje se soustre-
dit na úkoly vyplývající ze spolupráce geodetic-

kých služeb socialistických státu a na další efektiv-
ní rozvoj resortu i celého odvětví.

V současné době jsou vytvořeny podmínky pro
zkvalitnění systému vnitropodnikového řízení or-
ganizací resortu a pno dusledné uplatnění principu
demokratického centralismu v řízení resortu.

Celý další rozvoj resortu je závislý na nových
mladých pracovnících, na jejich přístupu k plnění
úkoltl" na jejich správné orientaci, na jejich vztahu
k resortu a jeho úkoltl,m, na jejich odhodlání rea-
lizovat všechny obtížné úkoly budJování socialis-
tické společnosti. Jim, jejich odbornému i politic-
kému rtl,stu bude věnována prvořadá pozornost.

Úspěchu, kterých resort za 25 let své existence
dosáhl, by nemohl dosáhnout bez široké podpory
celé naší společnosti, bez pozornosti a podpory,
kterou resortu dává Komunistická strana Českoslo-
V1enskaa její ústřední výbor. Straně jsme a budeme
zavázáni za širokou možnost rozvoje resortu. Proto
i v budoucím období bude resort plnit všechny úko-
ly dané Komunistickou stranou Československa é\

vládou.

Dvadsaťpiť rokov úspešnej činnosti
sústredenej geodetickej a kartografickej
služby v SSR· pevný základ dalšieho
rozvoja rezortu SÚGK .

Ing. Ondrej Michalko. predseda Slovenského
úradu geodézie a kartografie.

Ing. Daniel Lenko. námestnik predsedu
Slovenského úradu

geodézie a kartografie

Politika Komunistickej strany Československa
v úsilí o vybudovanie socialistickej a komunistic-
kej spoločnosti u nás vytvorila nebývalé podmien-
ky aj pre organizačné vybudovanie, existenciu a
rozvoj slovenskej geodézie a kartografie. Dnes,
kedy aj slovenskej geodézii a kartografii sa dosta-
lo plné uznanie a významné postavenie VI systéme
nášho štátneho zriadenia, len v spomienkach sa
vraciame k obdobiam, kedy československí geodeti
a kartografi museli za svoje práva usilovat. Teraj-
šie postavenie geodézie a kartografie je prejavom
uznanla významných úspechov pri budovani hášho
národného hospodárstva predovšetkým tým, že od-
bor geodézie a kartografie zabezpečuje geodetické
údaje a mapové podklady pre výstavbu, priestoro-
vé plánovanie, využívanle pOdneho fondu a pre
mnohé činnosti takmer všetkých odvetví nášho ná-
rodného hospodárstva.

1. Predpoklady a podmienky pre vytvorenie samo-
statného rezortu geodézie a kartografie

Vytvorenie samostatného rezortu geodézie a karto-
gra{le je nevyhnutnou etapou v historlckom vývo-

ji našej spoločnosti. Dynamický rozvoj nášho so-
cialistického hospodárstva, prejavujúci sa najma
nevídaným rastom výroby, k čomu je nevyhnutná
obnova a budovanle materiálno-technlckej základ-
ne, vrátane l'ozsiahlej infraštruktúry, najtma v ob-
dobí budovania socialistickej spoločnosti, vyžiada-
li sl aj nutnosť zvýšenia výrobných kapacít v geo-
dézil a kartografii. Veď náročné úlohy, vyplýva-
júoo z rozsiahleJ investičnej výstavby, zo zmien
v politi ke hospodárenla s p6dnym fondom, po-
treby vojnou znIčených obcí a iné naliehavé úlo-
hy nebolo možné zabezpečovať v podmienkach, ke-
dy prepotrebné odborné sily geodetov a kartogra-
fov boli roztrieštené v roznych rezortoch. V období
budovanla základ ov socializmu v našej vlasti stalo
sa neúnosným, aby roztrleštenost zememeračskej
služby bola príčinou pomalej, neefektívnej, mno-
hokrát duplicitnej činnosti v plneni významných
a finančne nákladných geodetických prác.

Pri rozhodovaní o vytvorení samostatného rezor-
tu geodézie a kartografie u nás mala vplyv lste
aj skutočnosť, že zakladatel prvého socialistické-
ho štátu na svete V. I. Lenin, poznajúc významnú
činnost sovietskej geodézle a kartografle, sám vy-
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pracoval návrh dekrétu o organizácii a zjednotení
geodetických a kartografických prác, ktorý
15. marca 1919 schválila Rada ludových komisá-
rov. Teraz si teda pripomíname 60. výročie schvá-
lenia tohto dekrétu.

Aktom vytvorenia sústredenej geodetickej a
kartografickej služby u nás je zriadenie Ústred-
nej správy geodézie a kartografie a jej oblastné-
ho orgánu Správy geodézie a kartografie na Slo-
vensku, vládnym nariadením č. 1/1954 Zb. 1. ja-
nuárom 1954. Od tohto obdobia sa organizačná
štruktúra rezortu zdokonaJovala, prispOsoboyala
politicko~konomickým podmienkam tak, aby or-
ganizácie rezortu čo najúspešnejšie plnili stále
rastúce požiadavky rOznych odvetví národného
hospodárstva, ale aj štátne úlohy, ktoré rezort do-
stal do vena pri svojom zriadení. K organizačným
zmenám dochádzalo pri územných zmenách štát-
nej správy, pričom vedenie rezortu prezieravo vy-
tváralo svoje výkonné organizácie a postupne zdo-
konalovalo aj formu ich hospodárenia z rozpo-
čtovej na príspe-vkovú, až ku vytvoreniu štátnych
hospodárskych organizácií - národných podnikov.

Prijatím ústavného zákona o československej
federácii patrí od 1. 1. 1969 odbor geodézie a kar-
tografie do výlučnej pélsobnosti orgánov národ-
ných republik. Slovenský úrad geodézie a karto-
grafie (SÚGK), zriadený zákonom Slovenskej ná-
rodnej rady (SNR) zo dňa 28. 12. 1968 č. 207/1968
Zb. o zriadení ministersUev a iných ústredných
orgánov štátnej správy SSR, v znení zákona SNR
č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie,
nesie plnú zodpovednosť za rozV1ojgeodézie a kar-
tografie na Slovensku, za délsledné a včasné plne-
nie úloh, ktoré geodézii a kartografii ukladajú zá-
kony, nariadenia a uznesenia stranlckych a vlád-
nych orgánov. ';

Pri hodnotení činnosti re~ortu geodéziea kar-
tografie na Slovensku za uplynulých 25 rokov spo-
míname si tiež na dni spred 35 rokov. kedy slo-
venský lud za aktlvnej pomoci prislušníkov So-
vietskej armády, bratského českého národa a prí-
slušníkov iných národov bojujúcich proti fašismu,
so zbraňou v ruke prejavil svoju opravdovú voru
znovu vytvoriť Československú republiku, novú re-
publiku dvoch rovnoprávnych národov, republiku
bez vykorisťovania, sociálne spravodl1vú, republi-
ku socialistickú. Tak slávne Slovenské národné
povstanie v lete1944, povstanie pra~ského Judu
a českého národa v máji 1945, víťazstvo Sovietske-
ho zvazu nad povodcami druhej svetovej vojny a
konečne víťazstvo pracujúceho luduČeskosloven-
ska pod vedením KSČ nad domácou reakciou s de-
finitívnou platnosťou dalo další smer cesty no-
vého Československa k socializmu a ku komuniz-
mu. A takto sa postupne vytvárali tiež vhodné
podmienky pre budovanie a rozvíjanie rezortu geo-
dézie a kartografie. p'okrokové právne predpisy
aj legislatívne vymedzili takú náplň pracovnej
činnosti nového organizačného usporiadania, aby
rezort geodézie a kartografie sa stal aktívnym či-
nitelom pri budovaní materiálno-technickej zá-
kladne rozvíjajúoej sa socialistickej spoločnosU.

2. Plnenie úloh v podmienkach samostatného re-
zortu

Prvoradým predpokladom úspešného zvládnutia
úloh samostatným rezortom holo kádrové a ma-
teriálové vybavenie novovytvorených organizácH
rezortu. Stupňoval sa nábor na vysoké školy,
otvárali sa stredné odborné školy zememeračské-
ho smeru, prijímaní pracovníci bez odborného
vzdelania prechádzali výučbou v rámci vlastných
organizácií. Rast pracovníkov rezortu na Sloven-
sku v prvom desaťročí dosiahol takmer dvojnáso-
bok oproti počtu 1448 pracovníkov v roku 1954.
Od roku 1968, kedy mal re~ort 2946 pracovnlkov,
až po rok 1978 bol rast miernejší a dosiahol sa
počet 3216 pracovníkovo
Charakteru a náročIlJOsti expedičných prác v te-

réne nezodpovedali vždy možnosti odmeňovania
pracovníkov, čo spélsobovalo častú fluktuáciu, ale
aj nechuť abSlOlventov odborných škéll nastupovať
do rezortu. Príliv absolventov vysokých škOl 15-20
ročne nestačí pokryť ani prirodzený úbytok vysoko-
školsky vzdelaných pracovnlkov v rezorte. Sústavne
viac ako 50 % absolventov odboru geodézle a kar-
tografie Slovenskej vysokej školy technickej od-
chádza do organizácií mimo rezortu SÚGK, kde sa
však prevažne ich kvalifikácia v plnej miere nevy-
užíva. Priaznivejší stav v odmeňovanl nastal po za-
vedení racionalizácie práce a mzdových sústav 1974,
čo sa priaznivo prejavilo aj v tom, že sa plán
pracovníkov plní a znížila sa fluktuácia.
Sústav:ne sa zlepšovala aj kvalifikačná štruktú-

ra technickooospodárskych pracovníkovo Dnes
v rezorte je 24 % pracovníkov s vysokoškolským
vzdelaním, 72 % so stredným vzdelaním a len 4 %
so základným vzdelaním. Z celého počtu zamest-
nancov je v súčasnosti 44,4 % žien.
Zvyšovanie kvalifikácie rezort organizuje tiež

v rámci postgraduálneho štúdia (doteraz v dVlOCh
kurzoch absolvovařo 39 pracovníkov), štúdiom po-
pri zamestnaní (doteraz ukončilo 68 pracovníkov
vysokoškolské a 304 pracovníkov stredné odborné
vzdelanie), ale aj v podnikových a re~ortných ško-
leniach, najma tiež rez Odborové stredisko vzde-
lávania pracujúcich (v rokoch 1975-77 spolu 1056
pracovníkov). Dosial jestvujúce stredné odborné
školy zememeračského smeru v Bratislave, Koši-
ciach a Žiline nevychovávajú dostatočný počet ab-
solventov, preto je v príprave zriadenie ďalších
tried normálneho, alebo pomaturitného štúdia geo-
dézie najmH v Banskej Bystrici, Lučenci, resp.
v Prešove.
Popri ludskom faktore je v geodézii a kartogra-

fii pre plnenie úloh rozhodujúce prístrojové vyba-
venie. Preto investičná politika v rezorte smero-
vala na vybavenie pracovísk modernou technikou,
ale aj dalšími prvkami racionalizačného charak-
teru.
Pri vzniku rezortu, v dosledku zlúčenia pracov-

níkov z viacerých iných rezortov, bola situácia
v praoovných priestoroch a v prístrojovom vybave-
ní velmi nepriaznivá. Rezort nedostal do správy
nijaké budovy, pracovníci boli dislokovaní na
mnohých od seba vzdialených pracoviskách, čo
velmi sťažovalo organizátorskú a riadiacu čin-
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nosť. Delimitáclou získané základné prostrledky
predstavovaU 13 mil. Kčs aprístrojový park bol
fyzicky a morálne znač ne opotrebovaný. Preto re-
zort už od začiatku svojej činnosti venoval inves-
tičnej politike zvýšenú pozornost a vdaka poro-
zumenlu a podpore štátnych a poUtických orgá-
nov získaval postup ne vyhovujúce pracovné prle-
story a technIcky náročné prístrojové vybavenie.
Náklady na investičnú výstavbu z roka na rok na-
rastaU: kým roku 1954 činili 2,7 mil. Kčs na prí-
stroje a zariadenia, v roku 1978 dosiahli 30,4 mil.
Kčs. Dnes sú organizácie rezortu dotované v do-
statočnom počte vysokovýkonnými meracími
prístrojmi, motorovými vozidlami (v roku 1954 bo-
10 v rezorte 21 a v roku 1978 ich bolo 176), foto-
grametrickými prístrojmi, reprodukčnými a tlačia-
renskými prístrojmi, zariadením na vlizbu kníh,
ale aj stolovrmi kalkulátormi, počitačmi a další-
mI prístrojmi slúžiacimi na automatizáciu predo-
všetkým konštrukčných prác. Hodnota prístrojo-
vého vybaveni a v rezorte dnes dosahuje 88 mil.
korún.
Investičná pol1tika v rezorte sa už v počiatkoch

zamerala aj na výstavbu praoovných priestorov,
pretože pracoviská, najmli v budovách býv. finanč-
nej správy, zdaleka nesplňaU nároky novej geo-
detickej služby. Kým roku 1954 náklady na sta-
vebné investície boU 1,6 mil. Kčs, v roku 1978 do-
siahli 21 mil. Kčs. Prudký rast výstavby bol najmli
od roku 1968, kedy bola daná do užívania prvá
samostatná budova pre okresné pracovlská v Ga-
lante. Potom nasledovaU ďalšie budovy a dnes už
v 19 okresoch Slovenska sú pracovníci v novovy-
budovanej vlastnej budove, v 7 okresoch v novej
združenej výstavbe, v 4 okresoch sa dokončujú no-
vostavby a len v 7 okresoch sú pracovnícI umlest-
není v staršej vlastnej, alebo prenajatej budove;
ale aj pre tieto sa prlpravuje nová výstavba.
Za 25 rokov existencle rezortu sa na obnovu .a

rozšírenú reprodukciu základných prostriedkov
vynal'ožllo spolu 211 mlI. Kčs, z toho 95 m.il. Kčs
na stavby. Investičná vybavenost na jedného pra-
covníka v rezorte predstavuje 46,6 tisíc Kčs a
v prístrojových investíciách 27,4 tisíc Kčs, kýnt
r. 1968 to bolo 20,7 tisíc Kčs, resp. 10,8 Uslc Kčs.
Taktosú skutočne vytvorené aj materiálne pod-

mlenky pre dobré plnenle úloh. Tieto podmtenky
sa neustále vylepšujú reaUzovaním komplexného
programu starostl1vosti o pracujúcich, ako ich majú
vypracované jednotlivé organizácie. V reZlOrte sa
plne uplatňuje princíp jednoty zabezpečovania vý-
robných úloh a bezpečnosti prl prácI, ako aj prin-
cíp najširšej bezprostrednej účasti pracujúcich na
riešení otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Aj tieto opatrenia prispeli k tomu, že v ob-
dobí 25 rokov: došlo v rezorte iba k jedné mu ne-
zavinenému smrte1nému úrazu (zrážka motoro-
vých vozidiel) . Primerane sa zvyšu jú finančné
prostriedky na vybavenost pracovníkov ochrannými
osobnými pracovnými prostriedkami, na spoločné
stravovanie, na akcie športového a brannovýchoV'-
ného charakteru. Tieto, aj viaceré lÍalšie opatre-
nia vytvárajú dobré pracovné kUma a prlspievajú
k tomu, aby pracovnIci rezortu pri využití všet-
kých možností novej techniky, znásobenej umom

a pracovnou iniciatívou ZIOdpovedne plnili náročné
výrobné úlohy rezortu. A toto úsilie naozaj aj pre-
ukazujú počas celého obdobia trvania samostatné-
ho rezortu. Svedčí o tom neustály rast objemu vý-
konov, dosahovaný predovšetkým rastom spoločen-
skej produktivity práce. Zmeny organizačnej
štruktúry v jednotl1vých vývojových obdobiach a
zdokona10vanie sposobu vyjadrovania objemu vý-
konov neumožňuje zrovnate1nú základňu z obdo-
bia spred 25 rokov. Avšak porovnanie údaj ov za
roky 1973 a 1978 ukazuje tempo rastu objemu
výroby v priemere 7,3 % roč ne a rast produktivi-
ty práce 4,5 % ročne. Zlepšili sa tiež ukazovatele
charakterlzujúce efektivnost vo vynakladaní hos-
podárskych prostriedkov pri plnení vecných úloh
plánu, čím sa dosahuje uspokojovanie požiadavlek
odberate10v geodetických a kartografických prác.

3. Plnenie itlitnych rezortnfch tiloh

Najvličším odberate10m geodetických a kartogra·
fických prác u nás je štát. Viac než 50 % objemu
prác hospodárskych organizácií rezortu vyžaduje
plnenie štátnych rezortných úloh. Tieto sa zabez-
pečujú pod1a dlhodobého výh1adu plánovite v zá-
vislosti od potrieb technického podnikania a in-
vestičnej výstavby najroznejšleho druhu a požia-
daviek takmer ~etkých odvetví národného hospo-
dárstva.
Už v roku 1957 bola na Slovensku dobudovaná

Československá trigonometrIcká slet, ktorú tvorí
asi 16 tisíc bodov. Svojou kvalitou a presnostou
oosahuje vysokú úroveň a slúži nielen technIckým,
ale i vedeckým účelom. V súčasnosti sa systema-
ticky zabezpečuje údržba tejto slete a s oh1adom
na špeclálne invlestičné akcie sa vybudovali, alebo
sa budujú lokálne spresnenla slete, napr. pre vý-
stavbu vodných diel na DunajI, pre cestné, diar-
ničné a železniCné mosty cez Dunaj, pre zosuvné
územia naprtklad v Handlovskej oblasti a pod.

Do roku 1960 bola vybudovaná výchtodná čast
Československej jednotnej nivelačnej siete o viac
ako 30 tisíc stabilizovaných bodoch. V rokoch
1957-1960 boU výšky prepočítané z jadranského
na baltský výškový systém. Opakované nlvelačné
merania od roku 1961 slúžia tiež výskumu recent-
nýchpohybov zemskej Mry, okrem lných lokalít
aj na geodynamickom polygóne Bratislava, v ta-
žobnej oblasti Nováky..,--Handlová-Cige1, na Po-
dunajskej nlžine a Inde a od roku 1974 sú zapo-
jené do systému medzinárodného programu opa-
kovaných nivelácií (MTIR, PTIR, ZSSR).
Československá štátna gravimetrická slet I. II.

rádu v systéme 1964 bola vybudovaná v rokoch
1958-1964. V tejto činnosti je dfilež1tá medzlná-
rodná spolupráca na spojení národných tlažových
komparačných polygónov a gravimetrických sletí
MTIR a PTIR ako aj práce na karpatskom polygóne
na sledovanie vekových zmlen tiaže. V medziná-
rodnej spolupráci sa r. 1977 vybudovala a zmerala
v,ertikálna gravimetrická základňa Lomnlcký šm
a vykonalo sa absolútne meranle tiaže na gravi-
metrlckom bode Zilina. Gravimetrla u nás slúži
predovšetkým na vedecké účely v súvislosti so

1979/35



Geodetický a kartografick,f obzor
36 rol!ník 25/67, l!íslo 2/1979

spresňovaním a modernizácoou astronomicko-geo-
detickej siete.
Významné Výsledky dosahujeme V budovaní

štátneho mapového diela a to predovšetkým VI po-
slednom desaťročí. Fiškálny charakter bývalého
pozemkového katastra mal záujem len na vyho-
tovovaní katastrálnych máp v oblastlach Sloven-
ska, kde z titulu kvalitnej pOdy bol tlež vysoký
daňový príjem do štátnej pokladnice. Z takýchto
priestorov máme na Slovensku relaUvne kvalitné
mapy vefkých mierok, aj keď len s polohopisný-
mi údajm1. Avšak povojnová investlčná výstavba
a projektová činnost vyvolali potrebu dodávania
máp s výškopisom. Industrializácia Slovenska ur-
čovaná uzneseniami straníckych zjazdov išla vef-
kým tempom, výstavba závod ov, podnikov, energe-
tických diel sa lokalizovala do výhodných oblastí
z hfadiska prísunu pracovných síl, surovin a "'pod-
ných terénnych konfigurácií. A boli to zvHčša
miesta, kde chýbali akékofvek mapové podklady.
Rozvíjalo sa územné a oblastné plánovanie, pro-
jektovali sa cesty, diafnice, energetické vedenia,
plynovody, ropovody. V rokoch 1950 až 1957 vznik-
la štátna mapa 1:5000 odvodená, ktorá ~ počte
10110 mapových listov pokrýva územie celého
Slovenska. Napriek určitým nedostatkom, poplat-
ným kvalite podklad ov, metóde a rýchlosti spra-
covania, v značnej miere sa používa aj dodnes
hlavne v projektovej činnosti.
Uznesenie vlády ČSSR Č. 43 z roku 1962 uložilo

vyhotoviť do roku 1992 technickohospodársku ma-
pu v mierke 1:1000, 1:2000, 1:5000 s bohatý;m polo-
hopisným a výškopisným obsahom. Toto štátne
mapové dialo sa v podstate s určitými modifiká-
ciami buduje aj v súčasnosti, a to na základe uzne-
senia vlády SSR Č. 134 z roku 1971. Mapy velkých
mierok majú sa dobudovať a obnovit do roku 1985
tak, aby územie celého Slovenska bol O pokryté
mapami vyhovujúcimi nielen potrebámevidencie
nehnurefnosti (EN}, ale aj techntckému podnik a-
niu každého druhu. V tomto his1:JOricky krát kom
období troch piiťročníc sa má dobudovať mapové
dielo na 20,3 % územia Slovenska a obnoviťna
13,4 % územia Slovenska. Zvládnutie tejto mimo-
riadne náročnej úlohy vyžaduje osobitné organi-
začné opatrenia, uplatňovanie novej techniky a
technológie, najmi=\.širšie využivanie fotogrametrie
a automatizácie vo všetkých organizáciách rezortu
geodézie a kartografie. Je to v súčasnosti základ
ná úloha rezortu, splnenie ktorej podstatne prispe-
je tiež ku skvalitneniu EN. Avšak neustále naras·
tajúce požiadavky roznych rezortov, ktoré sú z ce·
lospolečenského hladiska naliehavé, vysoko pre·
kračujú kapacitné možnosti organizácH SÚGK.
Preto sme vďační za pochopenie vedeniu Českého
úradu goodetického a kartografického a jeho or-
ganizáciám, ktoré napriek nemalým fažkostiam
$ plnením úloh Vo svojich krajoch výdatne potIlá-
hajú v mapovaní v okresoch Stredoslovenského
kraja. Považujeme to za určitý druh prejavu inter-
nacionálnej pomoci pri odstránení neoostatkov
v mapovom fonde, zapríčinenom predchádzajúcimi
generáciami, najmii podmienkami bývalého hur-
žoázneho Československa. Odhodlanie načas splnit
tak rozsiahlu úlohu v relatívne krátkom obdobl je

možné požadovať len od ludí oddaných myšlien-
kám socializmu, ktorí svoj vzťah k spoločenským
úlohám a povinnostiam dokumentujú ohromným
úsilím o splnenie úloh, o prekračovjB.nie plánu.

Rovnaké úsilie o plnenie úloh prejavujú naše
organizácie aj na úseku EN. Prácu tu často sťažu-
jú nekvalitné mapové podklady, nezjednotený ope-
rát bývalého pozemkového katastra a pozemkovej
knihy, používanie mapových provizórií v horských
a podhorských oblastiach a množstvo zmien vy-
plývajúcich hlavne z investičnej výstavby. V ta-
kýchto podmienkach ani 16-20 tisíc vyhotovených
geometrických plánov roč ne nie je dostačujúce na
podchytenie všetkých zmien v operáte EN, najmi!.
ked prácu dočasne brzdí vykonávanie hospodár-
sk o-technických úprav pozemkov (HTÚP) a stažu-
jú komplikované vlastnícke a užívacie vzťahy k po-
zemkom. A pri týchto zložitých podmienkach or-
ganizácie rezortu úspešne vypomáhajú rezortu
polnohospodárstva pri zakladaní podnikovej evi-
dencie pozemkov v 767 podnikoch, pri inventari-
zácil pozemkov polnohospodárskych závodov, pri
ochrane polnohospodárskeho a lesného fondu, ale
aj pri technickej pomoci národným výborom
v otázkach ohlasovania zmien údaj ov EN. Či nie
je Y. záujme ochrany polnooospodárskeho p6dne-
ho formou, ked orgánom ochrany priebežne ohlasu-
jú zistené nepovolené zmeny kultúr, ktorýchna-
prl:klad len v roku 1977 bolo 3544 prípadov, ked
v krátkych termínoch vypracovávajú a vydávajú
výpisy z archívovaných listín bývalého pozemko-
viého katastra o bonite pOdy a dalšie výpisy z ope-
rátov EN? Zial, že sa neuspokojivo plní úloha
usporiadania právnych vzťahov k pozemkom: sú
obce, v ktorých sa dá usporiadať len okolo 40-50
percent prípadov pre založenielistov vlastníctva.
Doteraz založených 1 mil. listov vlastníctva repre-
zentuje len polovicu z celkového počtu predpo-
kladaných Ustov vlastníctva v Slovenskej socialis-
tickej republike. K zlepšeniu celkovej situácie mo-
že dojsf po prijatí novely zákona o EN, ktorá je
v súčasnosti v štádiu prípravy.

Na výchovnom, kultúrnom a ideologie kom fron-
te prerodu našej spoločnosti majú sroj podiel aj
kartografické diela spracovávané a vydávané
v podniku Slovenská kartografia. Od počiatkov
rozvoja slovenskej kartografie, začiatky ktorej boo
li pti tlači katastrálnych máp v Turčianskom Mar-
tine, cez prvé kroky pri spraoovaní a vydávaní
topografických máp v Modre-Harmónli, vyrástla
v Bratislave moderná továreň na vydávanie máp
a atlasov každého druhu, aby v mnohotisícových
nákladoch sústavne uspokojovala potreby šk61 a
verejnostl atlasmi rozneho tematického zamerania,
nástennými školskými mapami, turistickými ma·
pami r6znych mierok, r6znej úpravy a obsahu, au-
tomapami a autoatlasmi, turistickými a orientač-
nýml tabulkami, orlentačnými plánmi miest, poli-
ticko-výchovnými mapami, ale aj relléfnymi mapa~
ml a gl6busmi. Pre potreby štátnych orgánov a so-
cialistických organizácií sa v dostatočnom množ-
stve a druhovosti vydávajú mapy cestné, geologic-
ké, vodohospodárske, administratívne a správneho

. rozdelenia republiky v stredných a malých mier-
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kách, ale aj mapy vefkých mierok, najma pre po-
treby projektovania a výstavby.

Slovenská kartografia v týchto rokoch "skladá
záverečnú rigoróznu skúšku" sVlojich politických
a výrobných odborných vedomostí a výtvarného
umenia pri tvorbe a vydaní Atlasu SSR. Práve
Atlas SSR, ako vrcholné vedecké a technické die-
10, dokumentuje kvalitatívny vývoj podniku Slo-
venská kartografia a schopnosti jeho praoovníkov.
Vyjadrovacia schopnosť odborného obsahu, loka-
lizačná presnosť, názornosť, zosúladenosť odborné-
ho obsahu a podkladovej mapy v kapitole i v ce-
lom Atlase navzájom, vyžadujú nezastupitefnú tvo-
rivú systematickú prácu kartografa. Dosiaf vyda-
ných 6 kapitol z celkového počtu 15 kapitol (atlas
ako oolok vyjde r. 1980), svedčia o tom, že atlas
nielen po obsahovej, ale aj po stránke kartografic-
kej a polygrafickej dosahuje vysoký medzinárodný
štandard.

Vynikajúca kvalita kartografických výrobkov i1

inovácia sortimentu otvára miesta na zahraničných
trhoch. Rozvoj v tomto smere však čias1Jočne zdržia-
va nedostat ok vhodného tvarovacieho materiálu na
reliéfne mapy a glóbusy. Ďalšiemu rozvoj u a skvalit-
ňovaniu slovenskej kartografickej tvorby sa napo-
máha tiež modernizácilOu prístrojového vybavenia a
uplatňovaním automatizácie najrna v kartografickej
a polygrafickej oblasti, ale aj kvalitnými službami
novozriadeného celoštátneho Odborového informač-
ného strediska pre kartografiu v n. p. Slovenská
kartografia.

4. Úlohy osobitne požadované roznymi rezortami

Rewrt geodézie a kartografie zabezpečuje význam-
né práce súvisiace s rozvojom nášho národného
hospodárstva na základe požiadaviek socialistic-
kých organizáciL Požiadavky na mapové podklady
pre projekciu a špeciálne geodetické práce pre in-
vestičnú výstavbu a porealizačnú dokumentáciu,
práce pre pofnohospodárstvo a pre ďalšie rezorty
z roka na rok narastajú a roku 1979 presahujú
až 20 % súčasné kapacitné možnosti rezortu. Aj tu
situáciu sťažuje nevyhovujúci mapový flond v nie-
ktorých oblastiach Slovenska.

Prednostne sa zabezpečujú uznesenia straníckych
a vládnych orgánov o rozvoji v oblasti energeti-
ky, stavebníctva, pmjekcie a budovania vefkých
vodných diel, ako aj vo výstavbe diafničnej siete,
ale i pre potreby oblastného a územného pláno-
vania, tvorby technickej mapy mesta, vyhotovova-
nie základných máp priemyselných závod ov a iné.
Napríklad len v posledných rokoch organizácie re-
zortu vypracovali základné mapy závod ov pre vý-
chodoslovenské železiarne v Košiciach, pre Slov-
naft v Bratislave, Chemko Humenné a viaceré ďal-
šie. V súčasnosti sa zabezpečujú geodetické práce
pri výstavbe atómovej elektrárne, výstavbe retrans-
lačných staníc, diafkových plynovod ov, systema-
tické sledovanie deformácií zariadení roznych sta-
vieb.

Poskytovaním geodetických údaj ov a mapových
podkladov pre geologický prieskum a ťažbu neras-
tov, ako i spracovaním banskomeračskej dokumen-
tácie a pri vydávaní geologických máp aktívne
ovplyvňujeme rozvoj týchto významných národo-

hospodárskych odvetvL Účasťou pri tvorbe Tekto-
nickej mapy karpatsko-balkánskej a dinaridnej
oblasti v mierke 1 : 500 000 sa Slovenská kartogra-
fia tiež prezentuje na medzinárodnom fóre.

Vyhotovili sa mapové podklady 1: 500000 a 1:
: 200000 a poskytla sa aj iná pomoc pri spraco-
vaní mapových grafických príloh k projektu urba-
nizácie SSR, vyhotovujú sa mapy urbanistických
obvodov a lokalit pre sčítanie ludu, domov a by-
tov v roku 1980, podla požiadaviek Ministerstva
výstavby a techniky SSR spracováva a vydáva sa
základná mapa 1: 10000 celého územia SSR
s uprednostnením v oblasti Vysokých Tatier, Ma-
lých Karpát a určených lokalit Stredoslovenského
a Východoslovenského kraja. Dokončuje sa tech-
nická mapa mesta Bratislavy, čiastočne sa buduje
v Prešove, požiadavky na tvorbu sú pre mesto Ko-
šlce, Zmna a Banská Bystrica.

Za obl1obie 20 rokov sa vydalo okolo 4 mil. atla-
sov a iných kartografických diel pre účely škol-
skej výučby, cca 70 titul ov; reliéfnych máp a škol-
ských pomoc ok roznej tematiky a formátov v cel-
kovom náklade vyše 300000 výliskov pre domáci
trh a export.

Využitie kartografických výrobkov má široké
uplatnenie nielen v orgánoch štátnej správy a
v roznych odvetvtach národného hospodárstva, ale
aj v oblasti propagačnej a výchovnej. Vydaná pub-
likácia k 30. výročiu Slovenského národného po-
vstania "SNP na mapách", ako aj reliéfna mapa
Slovenska s odbornou tematikou SNP, či reliéfna
mapa CSSR s vyznačením postupu oslobodzovacej
Sovietslrej armády, ako aj celá edícia politicko-vý-
chovných kartografických diel formou plagátov,
ktoré informujú širokú verejnosť o politickom roz-
delení sveta, o hospodárskych pomeroch a vývoji
v jednotlivých krajinách sveta, iste v značnej mie-
re prispievajú k prehIbeniu politického, ale aj kul-
túrneho života širokých vrstiev obyvatelstva.

Významnú časť prác organizácie rezortu vyko-
nali v prospech nášho polnohospodárstva, a to
predovšetkým v procese prechodu na vyššie for-
my hospodárenia v súladJe so zavádzaním pláno-
vitého riadenia hospodárstva a budovania Slocializ-
mu u nás. Boli to práce na scelovaní družstevnej
pOcty, čo sa vykonalo v rámci HTÚP, neskoršie prá-
ce súvisiace so zvelaďovaním polnohospodárskeho
podnehJo fondu vyhotovovaním mapových podkla-
dov pre projektovanle meliorácií a závlah, odvod-
není a terénnych úprav.

Pre rozvoj a fiadenie polnohospodárskej výroby
je nepostradatelná evidencia pody. Túto rezort
zabezpečuje v súlade so zákonom o EN a každoroč-
ne vypracováva pre riadiace stranícke a hospodár-
ske orgány príslušné sumarizačné údaje.

V duchu ustanovení zákona o geodézii a karto-
grafii organizácie rezortu neustále spolupracujú
s národnými výbormi všetkých stupňov, najma na
zabezpečení polohopisných a výškopisných plánov
potrebných na realizáciu hromadnej bytovej vý-
stavby a občianskej vybavenosti v sídliskách. Vy-
hotovujú geometrické plány za účelom majetko-
právneho usporiadania vlastníckych a užívacích
vzťahov k pozemkom, dodávajú v;ýpisy z operátov
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EN. Objednávky na geometrické plány pre socia-
listické organizácie a obyvatelstvo v piatej plHroč-
nici dosiahli 100 000 prípadov a majú neustále stú-
pajúci trend.

Niekolko uvedených príkladov úspešnej činnosti
rezortu, smerujúcej v prospech O8lej našej SlOcia-
listickej spoločnosti, dokumentuje široký a vše-
stranný záber výrobnej činnosti hospodárskych 01'-

ganizácií rezortu. K tomuto pristupuje nie menej
v,ýznamná činnosť orgánov štátnej správy v kra-
jlOch a okresoch, prínos ktorých je predovšetkým
V svedomitom vykonávaní dohradu nad geodetic-
kými a kartografickými prácami v organizáciách,
ktorě sú oprávnené vykonávať tieto práce, v ko-
ordinačnej činnosti v záujme preberania a využí-
vania geodetických a kartografických prác pre
štátne mapové diela, ako aj v zabezpečlQvaní do-
kumentácie výsledkov geodetických a kartografic-
kých prác vykonaných v obvode spoje posobnosti.
Badatelné výsledky sa dosahujú predovšetkým '1'0

funkcli štátneho dozoru a kIOntroly plnenia štát-
nych rezortných zakázok, čoho priamym dokazom
je podstatné zlepšenie kvality prác vykonávaných
podnikmi rezortu aj inorezortnými geodetickými
zložkam1. Kontrolná a kIOordinačná činnost sa vy-
konáva tiež Vi 114 mimorezortných organizáciách,
kde sú zriadené geodetické pracoviská s počtom
587 odborných pracovníkovo

5. Činitele napomáhalúce d'alšiemu rozvoju geode-
tických a kartografických prác

Organizácie rezortu plnia neustále náročnejšie
úllOhy hospodárskeho plánu vďaka uplatňovaniu
modernej techniky a technológie, mechanizácie a
automatizácie prác. Do konkrětnej riadiacej práce
sa zavádza princíp sústavného novátorstva, nepre-
tržitě zdokonalovanie organizácie výroby, práce a
riadenia. Plánovité realizovanie úloh komplexnej
SlOcialistickej racionalizácie napr. v piatej patroč-
nici prinieslo celorezortne efekt 17,3 mil. Kčs, za
prvě dva roky šiestej paťročnice bol skutočný prí-
nos 11,9 mil. Kčs. Krátkodobé raCionalizačně opa-
trenia sa orientujú predovšetkým na zlepšenie vnú-
tornej administratívnej činnosti a znižovanie počtu
administratívnych pracovnlkov, '1'0 výrobnej sfére
na odstránenie dlhodobej rozpracovanosti geodetic-
kých prác, zefektív:nenie technologických postupov
a efektívnejšie využívanie pracovných a výrobných
kapacít. Dlhodobé racionalizačné opatrenia sa
orientujú tak, aby účinne ovplyvnili zostavenie a
plnenie paťročných plánov, sú celorezortného vý-
znamu, alebo majú mimoriadne náročné medziod-
borové zvazky, prípadne vyžadujú medzinárodnú
spoluprácu. Týkajú sa napríklad efektívnejšieho
plánovania investícií pri zavádzaní automatizácie
do geodetických a kartografických prác, dosledné
využívanie technických parametrov fotogrametric-
kých a polygrafických prístrojov a zariadení a pod.
Dlhodobé racionalizačně programy rozpracované
do jednotlivých akcií a technicko-lOrganizačných
opatrení sú rozhodujúcim faktorom pri plnení ná-
ročných úloh ročných plánov a vytvárajú dobrý
základ pre plnenie úloh v ďalšom období. Program
komplexnej socialistickej racionalizácie sa bude

naďalej zdokonalov,at ako '1'0 fáze plánovania, tak
i v štádiu realizovania, pričom sa účinne využijú
zavádzaně rezortné výkonové normy.

Výkonové normy majú byť tiež prostriedkom
pre zdokonalenie vnútropodnikového riadenia
v hospodárskych organizáciách, majú sa účinne
využívať '1'0 vnútropodnikovom plánovacom proce-
se, majú byť nástrojom na spravodlivé meranie
práce a tým aj na spravodlivé odmeňovanie.

Na rozvoji slovenskej geodězie a kartografie má
významný podiel Výskumný ústav geodézie a kar-
tografie (Y:ÚGKj, zriadený v roku 1970. Ako zá-
kladné vedecklOvýskumné pracovisko v rezorte do-
teraz vyriešilo viac ako 70 úloh plánu rozvoja ve-
dy a techniky, z ktorých viaceré mali študijný,
koncepčný, technologický, alebo realizačný cha-
rakter rezortného významu. Dve úlohy štátneho
plánu - mimo programov, a uo Výskum recent-
ných pohybov zemskej kory a Výskum technoló-
gie budovania geodetických sietí z aspektov kri-
térií optimality, majú '1'0 svojich dielčich v'ýsled-
koch už teraz pozoruhodný odraz na vedeckých
praooviskách zaoberajúcich sa poznatkami z ob-
lasti základnej, teoretickej geodézie, ale našli už
aj praktické využitie, napr. v oblasti budovania
velkých vodných diel na Dunaji.

Vličšina vyriešených úloh aplikovaného výskumu
sa realizuje v organizáciách rezortu a znamená
podstatný prínos prejavujúci sa v kvantite aj v kva-
lite vykonávaných prác. 'l 1Jejto oblasti je však
potrebné venovať viac pozornosti otázkam vyčíslo-
vania ekonomického prínosu realizovaných výskum-
ných úloh, využívaných zlepšovacích návrhov a
prínosu novej techniky vobec. Aj v tejto oblasti
majú účinne pomocť rezortné výkoruové normy.

Pri riešení drobných naliehavých problémov na
pracoviskách účinne pomáha organizovane sa roz-
víjajúce zlepšovatelské hnutie. Za desaťročného
jestvovania SÚGK bolu podaných spolu 555 zlep-
šovacích návrh ov, z čoho bolu 314 realizovaných
s celkovým spoločenským prospechom v hodnote
cca 3 mil. Kčs. Program rozvoja vynálezcovského
a zlepšovatelského hnuti a plánovaný na 6. patroč-
nicu sa každoročne prekračuje tak v počte, ako
aj v spoločenskom prospechu. Osvedčenou metó-
dou oozvoja zlepšovatelského hnutia je každoroč-
ne vyhlasovaný "Máj - mesiac vynálezcova zlep-
šova1Jelov", ktorý vedie k zaktivizovaniu zlepšova-
telov.

VÚGK úspešne zabezpečuje aj ďalšie činnosti
rezortného a celoštátneho významu. Či je to napr.
budovanie sústavy vedeckotechnických informácií
v celoštátnom Odborovom informačnom stredisku
geodězie, alebo v rezortnom stredisku vzdelávania
pracujúcich a najnovšie aj ako školiace pracovis-
ko pre výchovu vedeckých pracovníkovo Najma
v tejto posledne menovanej činnosti je otvorené
pole pOsobnosti, kedže treba zabezpečiť real1zova-
nie rezortnej koncepcie výchovy vedeckých pra-
covníkov, ktorá je pomerne náročná, pokial ide
o počty vedeckých pracovníkov potrebných pre
ústredný orgán, aj pre organizácie rezortu.

V súlade s koncepciou rozvoja geodézie a kar-
tografie v SSR, VÚGK rieši úlohy plánu rozvoja
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vedy a techniky, po dohode o špecializácii zame-
rania s Výskumným ústavom geodetickým, topo-
grafickým a kartografickým v Prahe a s Výskum-
ným strediskom 090 v Prahe, orientované najmH
na problematiku zdokonalenia metód plánovania a
riadenia geodetickej a kartografickej výroby, me-
chanizáciu a automatizáciu geodetických prác
v nadvliznosti na realizáciu ISGK, tvorbu máp pre
národné hospodárstvo, výskum optimalizácie po-
lohového a priestorovéhJo určovania bod ov povrchu
zemského a komplexné využitie materiálov kozmic-
kého snímkovania na karoografické účely. Uvede-
né zameranie výskumu nesporne prispeje nielen
k dalšlemu skvalitneniu, ale aj k urýchleniu a
zvýšeniu kapacitných možností výrobných organi-
zácií.

Trvajúcl rozpor medzi narastajúcimi požiadav-
kami na geodetické a kartografické práce a ne-
dostatočnými výrobnými kapacitami organizácií
rezortu vyžadujú prednostné zameranie sa výsku-
mu aj výroby na. intenzívne up)atruovanie mechani-
zácie a hlavne automatizácie terénnych a kon-
štrukčných geodetických a kartografických prác.
lch smery velmi konkrétne vymedzuje spracovaná
rezortná koncepcia automatizácie na roky 1979 až
1985, ako aj koncepcia zavádzania mikrografie
v rezorte SÚGK. Realizácia týchto dokumentov vy-
žaduje plánovitú prípravu kádrrov a získania auto-
matizačnej techniky disciplinovane podla schv.ále-
ných technickoorganizačných opatrení. lde o do-
budovanie výpočtového strediska v Geodetickom
ústave a automatizačných stredísk va všetkých
rezortných podnikoch. lch plným zapojením do
výrobného procesu sa dosiahne podstatný rast pro-
duktiyity práce.

Odborná a organizačná úroveň našej geodézie a
kartografie sa najlepšie hodnotí porovnaním so
zahraničoou úrovňou. Pri výmene skúseností v. tej-
to oblasti, ktorá sa realizuje na základe dvojstran-
ných doh6d o vedeckotechnickej spolupráci medzi
geodetickými službami socialistických štátov, ale
aj pri spoločnom riešení úloh, sú naši odborníci
nielen rovnocennými partnermi, ale v určitých
činoostiach zohrávajú aj popredné miesto. Jnte-
gráciou vedeckých a výskumných kapacít geode-
tických služieb socialistických štátov sa riešia úlo-
hy, ktoré zaujímajú všetky, alebo vHčšinu služieb.
Aktívna účasť našich odborníkov sa rozvíja tiež
v rámci stálych medzinárodných mimovládnych
organizácií, ale aj v rámci orgánov OSN.

Prejavom internacionálnej pomoci je aj vysie-
lanie odborníkov na Kubu ako poradcov a školite-
lov pri budovaní pozemkového k:J.tastra a rozvoji
kartografickej výroby na Kube. Škloda len, že trva-
júci rredostatok odborníkov pre plnenie úloh do-
ma, neumožňuje uspokojiť neustále uplatňované
požiadavky na vývoz geodetických a kartografic-
kých prác najmH na pomoc rozvojovým krajinám.

Za obdobie 25 rokov je mnoho d6kazov o tom,
že úspechy, ktoré rezort dosiahol, sú aj zásluhou
rozvoja pracovnej iniciativy a správne uplatruova-
ného socialistického súťaženia. Cenné sú závHzky
pracujúcich zamerané na prijímanie progresívnych
plánov, skracovanie výrobných termínov, zvyšova-

nie kvality vykonávaných prác, úspory materiálu,
znižovanie vlastných nákladov, preberanie patro-
nátu nad študujúcimi, politickú a odbornú pomoc
pri socializácii a pod. Jadrom rozvoja socialistic·
kého súťaženia sa stal rozvoj hnutia brigád socia-
lístickej práce a komplexných racionalizačných
brigád, počet ktorých sa každým rokom zvHčšuje.
V roku 1978 súťažilo v rezorte 139 BSP, z toho 97
kolektívom bol prepožičaný čestný názov BSP.
V kolektivoch je 1155 členov, ktorí nosia odznak
I. stupňa a 129 členov s odznakom II. stupňa.
V roku 1978 úspešne p6sobilo 17 lmmplexných ra-
cionalizačných brigád.

Účinnou formou skvalitňovania rozvoj a pracov-
nej iniciatívy sú každoročne organizované celo-
rezortné aktivy vedúcich pracovníklov organizácií,
straníckych, odborárskych a mládežníckych funk-
cionárov, najlepších pracovníkov organizácií.
Úspešne sa rozvíjajú r6zne hnutia za zvyšovanle
kvality geodetických a kartografických prác,
v čom je vzorom n. p. Geodézia Prešov, koorý
r. 1978 uskutočnil tiež celorezortný aktiv BSP za-
meraný na zlepšovanie kvality všetkej práce.

Pozitívny prínos \T riadiacej a organizátorskej
práci prinášajú združené socialistické závHzky,
uzatvorené medzi organizáciami rezortu v krajoch
a okresoch s krajskými a okresnými orgánmi štát-
nej správy. Podstatné výsledky z celkového počtu
55 združených závHzkov sa kladne prejavujú v ob-
lasti dlhodobého plánovania obnovy mapového
fondu a v oblasti EN a služieb obyvaterstvu.

Prehlbovanie a zintenzívňovanie rozvoj a pracov-
nej iniciatívy má bezprostredný vplyv na plnenie
hospodárskych úloh rezortu. Pracovníkom úspeš-
ným v socialistickom súťažaní a pri plnení úloh
ud'elujú podnikové, rezortné a štátne vyzifi.élJmenla-
nia a dostáva sa im aj iných foriem hmotného a
morálneho ocenenia.

Rozvoj iniciatívy pracujúcich zostáva natrvalo
jedným z výdatných zdrojov rastu produktivity
práce a budeme mu neustále V1enovaťmaximálnu
pozornost

Pri pohlade na uplynulých 25 rokov sústredenej
geodetickej a kartografickej služby u nás možno
vYJadrit uspokojenie s tým, ako geodézia a karto-
grafia prispela svojou prácou na budovaní vyspe-
lej socialístickej spoločnosti a že i rezort geodé-
zie a kartografie pomohol vytvoriť z našej krajiny -
krajinu s vysoko rozvinutým prlemyslom, moder-
ným polnooospodárstvom a vysokou kultúrnou
úrovňou obyvatelstva. Dnes m6žeme konštatovat,
že pre další rozvoj geodézie a kartografie sú vy-
tvorené priaznivé podmienky na plnenie zodpoved-
ných úloh v prospech rozvoj a nášho národného
hospodárstva.

Smery 'dalšleho rozvoj a našej geodézie a karto-
grafie budtl v stlstavnom zdokonalovaní riadenia
so zameraním sa na skvalitňovanie najmli vntltro-
podnikového riadenia, dalšieho skvalitňovania pro-
Cesu plánovania, finančneJ a mzdovej politiky, ako
i rozborovania výsledkov všetkej činnosti a ich
aclaptácla na dlhodobé a náročnejšie podmienky
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rozvoja. Rozširovanie a zefektívňovanie výrobnej
činnosti sa bude dosahovať systematickým up lat-
ňovaním automatizácie, odhafovaním rezerv, efek-
tívnym využívaním základných fondov, najmll no-
vej techniky získanej z dovozu. Pritom sa bude
klásť doraz na zniŽlovanie potreby deví:lJOvých pro-
striedkov.
Správna orientácia výskumnej činnosti, rýchle

uvádzanie výsledkov výskumu do praxe, systema-
tické zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov a vhod·
né usmerňovanie rozvoja iniciatívy pracovníkov,
ich úsilie o naplnenie vydaných zásad loomplexné-
ho riadenia kvality všetkej práce, budú iste roz-

hodujúcimi činitelmi pri plnení neustále rastúcich
požiadaviek na geodetické a kartografické práce
nielen v záverečných dvoch rokoch šiestej pllťroč-
nice, ale aj pre ďalšiu budúcnosť.
Základnou strategickou línilOu aj našej ekono-

mickej politiky jezvyšovanie efektívnosti a kvali-
ty všetkej práce a využívanie všetkých intenzív-
nych faktorov rastu.

V tomto presvedčení pri príležitosti 25 ročného
jubilea vzniku nášho rezortu prejavujeme uznanie
za doterajšiu prácu, ktorú si velmi vážime, všet-
kým svedomitým pracovníkom rezortu geodézle a
kartografie.

Trigonometrická metóda určovania
priestorových posunov

Zo známych metód merania svahových pohybov je
v praxi vefmi rozšírená trigonometrická metóda (pretí-
na11Íenapred z uhlov) s výpočtovografickým vyhod-
nocovaním [1]. Ekonomicky je výhodná najma na
zosuvných územiach s protisvahom, pričom na jednej
strane údolia v zóne zosuvu sú umiestnené pozorované
body a na protilahlej strane mimo oblasť zosuvu pevné
stanoviskové a orientačné body. Moderná meracia
technika, reprezentovaná presnými elektronickými
diafkomermi umožňuje rozvoj trigonometrickej metó-
dy pre polohové určovanie posunov na priestorové.
Z dvoch pevných stanoviskových bodov sa súčasne
merajú na pozorované body nielen horizontá1ne uhly
a zenitové vzdialenosti, ale aj vodorovné, prípadne
šikmé dížky. Nadbytočne merané veličiny umožňujú
vyrovnanie podfa metódy najmenších štvorcov. Pri
použití programovaterných počítačov získame úsporu
času, ktorú venujeme v. spracovatefskom procese
kontrolnej činnosti, skvalitneniu analýzy dosiahnutých
výsledkov a ich objektívnejšej interpretácii pomocou
metód matematickej štatistiky.
Pri trigonometrickej metóde možeme určovať pries-

torové posuny pozorovaných bodov nepriamym a pria-
mym sposobom [2].

2. Nepriame urěovanie priestorových posunov

Princíp nepriameho určovania priestorových posunov
spočíva vo výpočte posunov LIY, LlX, LlZ vo smere
súradnicových osí v určení polohového a priestorové-
ho vektora posunov Ll8, LIB, ako ajsmerníka 0'.1. z vy-
rovnaných súradníc (Y, X, Z)i +1etapy l'i+l a vyrovna-
ných súradníc (Y, X, Z)i etapy -ri.
v..yrovnané súradnice pozorovaného bodu P v eta-

Ing. Pav.el Polomský, CSc.,
Inieniersko-geologický a hydrogeologický prieskum,

n. p., tilina

pe -ri a v etape .;+1 získame vyrovnaním tzv. "Štan-
dardného typu určovania priestorových posunov
trigonometrickou metódou" podfa metódy najmeuších
štvorcov [3]. Štandardný typ je charakterizovaný
priestorovým trojuholníkom (obr. 1), v ktorom pozná-
me súradnice dvoch pevných stanoviskových bodov
A, B, na ktorých meriame na pozorovaný bod P (in-
tegrovaným, alebo neintegrovaným teodolitoml) dva
horizontálne uhly Wl' W2, dve zenitové vzdialenosti
Zt, ~ a dve vodorovné, prípadne šikmé dížky 811 82,

Na určenie priestorových súradníc bodu P sú potrebné
len tri prvky. Pretože tri merané prvky sú nadbytočné,
je potrebné vyrovnanie podla metódy najmenších
štvorcov. Podmienkové rovnice odvodíme pomocou
geometrických vzťahov, ktoré vyplývajú z aplikácie
sínusovej vety, priemetu strán 81 a 82 na spojnicu
bodov A, B a z uzáveru prevýšení, pričom výškovému
rozdielu LlHB.4 = (HA + VA) - (HB + VB) medzi bod-
mi A, B vo smere pohybu hodinových ručiček pri-
sudzujeme znamienko plus a klesaniu znamienko
mínus.

sin WlSl- sin W2S2 = O
cos rolHl + cos ro282 - 8AB = O (1)
cotg Žt.Hl + cotg (200 - Z2)Š2 + LlHBA = O

Vyrovnanie podmienkových meraní podla metódy
najmenších štvorcov prebieha podfa nasledujúceho
postupu. Dosadením meraných hodnot do podmienko-
vých rovníc (1) dostaneme odchýlky Ul' U2, Us' Na ich
splnenie pridáme k meraným hodnotám opravy v

í= I + v.
(6,1) (6,1) (6,1)

1) Integrovaný teodolit je kombinácia teodolitu 80

svetelným diafkomerom.
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Rozvojom podmienkových rovníc podIa Taylorovho
radu a úpravou získame linearizované podmienkové
rovnice v tvare

A v+u=O, (3)
(3,6) (6,1) (3,1) (3,1)

kde
all a12 a13 a16

A=
~l a22 a23 a26

(3,6)
a3l a32 aaa a36

je matica parciálnych derivácií, resp. koeficientov,
zohfadňujúca rozmery opráv a

Ul

y

Obr. 1: Štandardný typurčovania priestorových posunov
trigonometrickou metodou

Do vyrovnania vstupujúce hodnoty Wl' Zl' Sl' W2' ~,

82 sú charakterizované z hIadiska presnosti a vzájom-
nej korelovanosti kofaktorovou maticou meraných
veličÍn.

QII=

(6,6)

Q6l Q62 ••• Q66

v ktorej kofaktory na hlavnej diagonále sú definované
ako prevrátené hodnoty váh, resp. ako pomer štvorcov
stredných chýb meraných veličín k štvorcom jednot-
kových stredných chýb.
Z hlavnej a vedIajších podmienok vyrovnania

Lagrangeovým postupom obdržíme rovnice opráv

v = Qu TA k.
(6,1) (6,6) (6,3) (3,1)

Dosadením (5) do linearizovaných podmienkových
rovníc (3) vzniknú normálne rovnice

A Qu TA k + u = O. (6)
(3,6) (6,6) (6,3) (3,1) (3,1) (3,1)

Vyriešením normálnych rovníc (6) určíme najprv ko-
reláty k a potom opravy v

(3,1) (6,1)

k = -(A Qu TA)-l u
(3,1) (3,6) (6,6) (6,3) (3,1)

v = -Qn TA (A Qu TA)-l u, (7)
(6,1) (6,6) (6,3) (3,6) (6,6) (6,3) (3,1)

ktoré pridáme k meraným veličinám, čím dostaneme
vyrovnané hodnoty

; = , + v.
(6,1) (6,1) (6,1)

Z vyrovnaných hodnót meraných veličín vypočíta-
me vyrovnané súradnice bodu P podfa vzťahov

Yp = YA + Sl sin (O'AB-Wl)

Xp = XA + Sl cos (O'AB -wl) (9)
Zp = ZA + VA + Sl cotg Zl -tA

a z vyrovnaných súradníc dvoch etáp polohový Lts
a priestorový posun LtS ako aj smerník polohového
posunu O'js.

Pri meraní posunov bodov na zosuvných územiach
nás zaujíma nielen vektor posunu, ale aj jeho stredná
chyba. Na jej určenie vychádzame z polohovej pres-
nosti pozorovaného bodu, ktorá je charakterizovaná
variančne - kovariančnou maticou priestorového
vektora u

(3,1)

m;x 2 m~zmXll
m;", m;lI m;. (10)

m;", m;lI m;.

pričom ~;
(3,6)

je matica parciálnych derivácií zložiek
vektora podIa jednotlivých vyrovnaných
veličin Wl, Zl' Sl>W2, 2:2a S2
je variančná matica diagonálna bez mi-
modiagonálnych členov so zanedbanou
fyzikálnou koreláciou medzi meranými
veličinami. Obsahuje len stredné kvadra-
tické chyby jednotlivých vyrovnaných
veličín.

Prvky variančne - kovariančnej matice determinu-
jú nielen prvky príslušnej strednej elipsy chýb, ale
aj·· parametre trojosového elipsoidu chýb. Stredná
kvadratická chyba polohy pozorovaného bodu v smere
vektora posunu je určená rovnicou

m~, = a2 cos2 (O'j. - O'a) + b2 sin2 (O'j, - O'a) (11)

v ktorej a = dížka hlavnej poloosi strednej elipsy
chýb

b = dížka vedIajšej poloosi strednej elipsy
chýb

O'j, = smerník polohového posunu
O'a = smerník hlavnej poloosi strednej elipsy

chýb.

Výsledná stredná kvadratická chyba polohového
vektora posunu v etape -ri a -ri+l bude
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Ak terénne podmienky umožňujú vybudovať tretí
pevný stanoviskový bod (obr. 2), máme k dispozícii
tri štandardné štruktúrne jednotky. Výsledný vektor
posunu a jeho charakteristiku presnosti určíme arit·
metickým priemerom.

Pri tomto spasobe výpočtu nemusíme vyrovnávať
každý etapu zvlášť, ako pri nepriamom určovaní
posunov.

Priame určovanie priestorových posunov sa zakladá
na princípe vyrovnania rozdielov medzi meranými ve·
ličinami v etape Ti a Ti+1.

LITi.i+l = Ti+l _ Ti = (li+l + vi+1) _ (Ii + vi) =
(6,1) (6,1) (6,1) (6,1) (6,1) (13)

= li+l_ li + Vi+1_ vi = Llli,i+l + LlVi,i+l,
(6,1) (6,1)

pričom LI li, i+1 je vektor rozdielov meraných veličín
(6,1)

v etape Ti a '"[Í+l a LlVi,i+l je vektor rozdielov opráv,
(6,1)

prislúchajúcich k rozdielom meraných veličín v etape
Ti a TÍ+l.

Ak dosadíme do podmienkových rovníc (1) diferen·
cie meraných veličín a k nim prislúchajúce diferencie
opráv, dostaneme rozvojom podmíenkových rovníc
podla Taylorovho radu linearizované podmienkové
rovnice tvaru

A Llvi,i+1 + Llui,i+l = O (14)
(3,6) (6,1) (3,1) (3,1)

v ktorých LI ui. i+l je vektor rozdielov odchýlok mera·
(3,1)

ných veličín v etape TÍ a TÍ+l.

Hlavnými podmienkami pri exaktnom vyrovnaní
meraní, vykonaných v etape '"[Í a Ti+1, podla met6dy
najmenších štvorcov sú:

(v Qi/ TV)i = min.
(1,6) (6,6) (6,1)

(v Qii1 TV)i+1 = min, (15)
(1,6) (6,6) (6,1)

Z podmienkových rovníc pri súčasnom vyrovnaní di-
ferencií dostaneme Lagrangeovým postupom rovnice
opráv

vi Qh TA k vi+1 = Qir TA k, (16)
(6,1) (6,6) (6,3)(3,1) (6,1) (6,6) (6,3)(3,1)

vi+1- vi = (Qit1 + Qil) TA k. (17)
(6,1) (6,1) (6,6) (6,6) (6,3)(3,1)

vi+1- Vi = Llvi,i+l
(6,1) (6,1) (6,1)

a predpokladáme, že meranie v oboch etapách vyko-
náme tou istou met6dou, tým istým prístrojovým vy-
bavením a s rovnakou presnosťou

Qit1 + Qh = QAILlI = 2Qll , (19)
(6,6) (6,6)

LI Vi. i+l = QLlILlI

(6,1) (6,6)
TA k
(6,3)(3,1)

Dosadením (20) do linearizovaných podmienkových
rovníc (14) V7Jniknúnormálne rovnice

A QLlILlI TA k + LlUi,i+1 = O (21)
(3,6) (6,6) (6,3)(3,1) (3,1) (3,1)

Známym postupom vyriešime normálne rovnice (21)
a pomocou korelát aj rovnice diferencií opráv

Llyi·i+1 = - QLlILlI TA (A QLlILlI TA)-1 LlUi•i+1• (22)
(6,1) (6,6) (6,3)(3,6)(6,6) (6,3) (3,1)

Pre vektor odchýlok LlUi•i+1v rovniciach opráv (22)
mažeme zostaviť diferenčné vzťahy medzi odchýlkami
a meranými veličinami. Základnou myšlienkou pre
odvodenie diferenčných V7Jťahovje rozklad meraných
veličín na približné hodnoty lo a doplnky dl a ich dosa-
denie do odchýlkových rovníc. Rozvojom odchýlko.
vých rovníc podla Taylorovho radu a úpravou dosta-
neme diferenčné vzťahy

LlUi•i+1= A Llli.i+l,
(3,1) (3,6) (6,1)

ktoré vyjadrujú zmenu u na základe zmien I, pričom
prvkami matice A budú parciálne derivácie ut, u2' ua
podla meraných veličÍn. Dosadením (23) do (22) upraví
sa V7Jťahpre zmenu opráv

Llvi·i+1 = B Llli.i+1, kde
(6,1) (6,6) (6,1)

B = - QLlI.d1 TA (A QLlILlI TA)-1 A
(6,6) (6,6) (6,3) (3,6) (6,6) (6,3) (3,6)

Vektor zmien, resp. rozdielov vyrovnaných hodnot
meraných veličín

Llri,i+l = Llli.+1 + B Llli,i+l = (E + B) Llli.i+1
(6,1) (6,1) (6,6) (6,1) (6,6) (6,6) (6,1) (25)

je vyjadrený ako funkcia rozdielov meraných hodnot
vyrovnávaných veličín C01' Zl' 81, CO2' Z2' 82 v čase TÍ, '"[Í+1.
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4. Posuny v smere súradnicových osi

Pre určenie zmíen jednotlivých súradníc ,1~ vychádza-
me zo súradníc bodu P, vyjadrené vzťahmi (9). RoZí-
kladom vyrovnaných veličín na približné hodnoty
a doplnky

1= '0 + dl
(6,1) (6,1) (6,1)

a ich dosadením do vzťahov (9) možeme po úprave
stanoviť diferenčné vzťahy

,1~i.i+l = cP~,11i.i+l , (27)
(3,1) (3,6) (6,1)

ktoré vyjadrujú zmeny súradníc bodu P v závislosti
na zmenách meraných hodnot vyrovnaných veličín pre
interval merania ,1-ri·i+1= -ri+1- -ri, pričom ,1~i.i+l je
vektor hladaných posunov bodu v smere súradnico-
vých osí a

cP~=
(3,6)

je matica, ktorej prvky sú parciálne derivácie vzťahov
(9) podra jednotlivých vyrovnaných veličín. Ak dosa-
díme (25) do (27), dostaneme výsledný vzťah

,1~i.i+1= cp~(E + B),1li.i+l, (29)
(3,1) (3,6) (6,6) (6,6) (6,1)

ktorým sú určené priestorové zmeny ,1Y, LlX, ,1Z
pozorovaného bodu P pomocou zmien meraných veli-
čín pre časový interval ,1-ri·i+1.Pretože vo výslednom
vzťahu (29) hodnoty cP~, B sú prakticky konštantné,
ktoré neovplyvňujú ,1~, mOžeme pomocou (29) vý-
hodne numericky určiť kvázivyrovnané posuny bodov
vo smere súradnicových osL

5. Výpoěet polohového a priestorového posunu

Ak poznáme zmeny pozorovaného bodu P vo smere
súradnicových osí, vypočítame polohový a priestorový
posun podIa vzťahov.

,1Si.i+l = V(,1Yi.i+l)2 + (,1Xi.i+l)2

,1Si.i+l = V (,1yr,i+l)2 + (,1Xi.i+l)2 + (,1Zi.i+l)2 (30)

a smerník polohového posunu podIa
,1 Yi,i+l

tg CP<1.= LlXi.i+l 0'<1. = ... (31)

6. Presnosť urěenia posunov

Pomer presnosti a stupeň závislosti vypočítaných po-
sunov,1 Y, ,1X a LlZ charakterizuje kofaktorová mati.
ca pre funkcie vyrovnaných veličín

Q<1e<1e = CPe QA!A! cpe
(3,3) (3,6) (6,6) (6,3)

kde QA1Al = 2Qú je matica kofaktorov vyrovnaných
diferencií meraných veličín, pričom

Qíz = Qu - Q!! TA (A Qu TA)-l A Q!I (33)
(6,6) (6,6) (6,6) (6,3) (3,6) (6,6) (6,3) (3,6) (6,6)

je matica vyrovnaných veličín a CPe je matica parciál-
(3,6)

nych derivácií vzťahov (9) podIa jednotlivých vyrovna-
ných veličín so zohladnením rozmerov.
Strednú chybu polohového a priestorového posunu

vypočítame podIa vzťahóv

mLls=Vm~x + m~y ,

mLI.= Vmh + mh + m~z (34)

pričom stredné chyby príslušných zložiek určíme podIa

mM=moVQLlELlE kde mo= Vl/s,1vQ;:;!LJzT,1v . (35)
(3,1) (3,3) (1,6) (6,6) (6,1)

7. Postup výpoětu priestorových posunov z diferencii
meraných veliěín

Základný vzťah na výpočet posunov vo smere súrad-
nicových osí je (29). Priestorové zmeny Ll~ pozorova-
ného bodu sú funkciou troch stabilných matíc cP~, E, B
a vektora diferencií meraných veličín ,11 pre časový
interval ,1Ti.i+1•
Na určenie stabilných matíc cP a B je potrebné

v prvom (základnom) meraní v etape Ti vyrovnať
"Štandardný typ určovania priestorových posunov
trigonometrickou metódou" podIa metódy najmellŠích
štvorcov. Do vzťahu (29) nedosadzujeme diferencie
meraných veličín zo základnej etapy -ri a etapy -ri+1,
ale diferencie určené z vyrovnaných veličín základnej
etapy ri a meraných veličín etapy ri+1. Pre ďalšie
etapy postupujeme analogicky dovtedy, kým Ba ne·
zmenia podstatné parametre geometrickej štruktúry
stanoviskových a pozorovaných bodov. Pri ustálení
svahového pohybu je však možné posledné meranie
vyrovnať a túto etapu považovať pre budúce obdobie
za základnú.

Na menšom zosuvnom území bola s ohladom na roz-
sah prieskumných prác, členitosť terénu a existujúci
stav bodového pora vybudovaná sieť, ktorá pozostáva-
la z troch pevných stanoviskových bodov, stabilizova-
ných mimo zosuvné územie a niekoIkých pozorova-
ných bodov, umiestnených na charakteristických
miestach zosuvu. Nepriaznivá geometrická štruktúra
siete (v značne zjednodušenom tvare obr. 2) bola
ovplyvnená stavebnými prekážkami a nedostatočnou
viditel'nosťou na okraji intravilánu.

8.1 Metodika merania posunov

Požadovaná rozlišovacia, resp. krajná hodnota pres-
nosti merania posunov 2 cm, charakter terénu, prí-
strojové vybavenie a nepriaznivé podmienky pre výš-
kové meranie niveláciou boli určujúcimi faktormi na
zvolenie trigonometrickej metódy pre určovanie pries-
torových posunov. Rozpracovanie tejto metódy pre
danú lokalitu pozostávalo Zl merania uhlov, dižok
a zenitových vzdialeností, a to ako pre overovanie
stability pevných stanoviskových bodov, tak aj na
určovanie priestorových posunov pozorovaných bo-
dov. Uhly, držky a zenitové vzdialenosti sa merali vo
všetkých etapách v troch skupinách spravidla za ne·
priaznivých poveternostných podmienok v jarných
a jesenných mesiacoch.
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8.2 Kancelárske spracovallle meraných
prvkov

Vlastné výpočtové práce predchádzalo v každej etape
testovanie stability pevných stanoviskových bodov
pomocou matematickoštatistických metód pre všetky
merané prvky. Z vystredených uhlov, dížok a zeni·
tových vzdialeností sa vypočítali súradnice pozorova-
ných bodov pomocou programu pre: "Štandardný typ
priestorového určenia posunov trigonometrickou me·
Mdou." Výsledné súradnice každého pozorovaného
bodu s príslušnými charakteristikami presnosti sa
určovali aritmetickým priemerom z troch štandard-
ných jednotiek. Pre jeden z pozoro v ttných bodov
v dvoch po sebe nasledujúcich etapách s charakteristi·
kami presnosti sú uvedené v tab. 1.

Bod P

,i+1 I l'i+l

}' 126,542 12\).;)29
-----

X 617,687 617,700
~_.

Z 278.:319 278,:329

rOr 0,011 O,OOU

'III X 0,014 0,(106
.._--

nlz 0.00.; C,OO;)

°a 18G,2fifi ]8fi,25:1
------

I
_._--

a 0,014 O.OOfi
~----_ .•. -

I
~_.~_._-------

b 11.0] I 0,004,

8.3. Nepriamy výpočet posunu pozorovaného
bodu P

Z výsledných súradníc, určóených aritmetickým pric-
merom z troch štandardných jednotiek, boli vypočíta-
né súradnicové rozdiely (LIY, .dX, LlZ)i,i+1 a z nich
polohový LJS a priestorový LIB vektor posunu s charak-
teristikou presnosti mAs (tab. 2, stípec I).

I Bod l'

I

- ,
Nepriamy výpočet 1 Priamy v}'poěet

I
Lhi+1.H-2 = l'i+2 ._-ri+1i

1 2

.11' 0,(1l:1 -0,013

JX + O,()]:I +0,014

lZ +O.CIO +0,011

I.i O,IHS 0.019

18 0,021 0,023

nI.fs C,012 0,011

8.4 Priamy výpočet posunu pozorovaného
bodu P

Základom výpočtu posunu pozorovaného bodu P sú
rozdiely meraných veličín Llli+l,i+2, ktoré dostaneme

z meraných prvkov etapy ri+2 a z vyrovnaných pnrkov
etapy ri+1. Súradnicové rozdíely, polohový a priestoro-
vý vektor posunu, ako aj stredná chyba polohového
vektora posunu, vypočítané priamo z rozdielov prvlmv
pomocclUstahilných matíc, sú uvedené v tah. 2, stlpec
2. ]HíJimetrové rozdicly sú zapríčwené zaokrúhTova-
ním čísiel. Je účelné vypočítavať posuny nepriamym
sposobom, tj. zo súradníc dvoch etáp a priamy sposob
používať ako kontrolu ncpriameho sposobu výpočtu.

Trigonometrická metóda (pretínanie napred z uhlov)
s výpočtovografickým sposobom vyhodnocovania je
jednoduchá, avšak pri viičšom počte pozorovaných
bodov pomerne pracná a náročná na presnosť grafic-
kých konštrukcií. Vyžaduje pomerne vcIký počet
pevných stanoviskových (najmenej tri) a orientač·
ných hodov (štyri - šesť). Rozvojom modernej me·
racej techniky nadobúda táto metóda ďalšie Illodifi-
kácie. Je to predovšetkým trigonometrická metóda
z meraných uhlov a dížok (pretínal1le napred z uhlov
a dížok) a napokom trigonometrická metóda pre ne-
priame a priame určovanie priestorových POSUIlOV
(pretínanie napred z uhlov, dížok a zenitových vzdiu-
leností).

Ako už bolo povedané, vyžaduje trigollometrická
metóda pre nepriame určovanie pricstorovS·ch posunov
samostatné vyrovname kaž dej etapy. Pri použití
stolných progmmovatefných počítačov získame po-
trebné výsledky ihned po vložení vstupných údajov.
Trigonometrická metóda pre priame určovanie

priestorových posllnoV je metodicky jednoduchá,
využíva stabilné matice pre rady etáp, avšak predpo.
kladá používanio rovnakého prístrojového vybavenia,
rovnakoj metódy merania a vyhudovanie takej stahi-
lizácie, ktorá zabezpc{:í stálosť pevných .'3tanoviskov)"ch
hodov (obr. 3).
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Výhodou trigonometrickej metódy či už pre nepria-
me, alebo priame určovanie priestorových p08unov je
súčasné určovanie polohových a priestorových zložiek
posunov, odstránenie samostatného výškového mera-
nia a možnosť určovania posunov na vačšie vzdialenos-
ti. Použitím modernej meracej a výpočtovej techniky
je progresívna, skracuje merací a spracovateTský pro-
ces a umožňuje odovzdať výsledky v čo najkratšom
čase.
LITERATÚRA:

[1] MARČAK, P.: Výskllm tochnológie merania posuno\"

inžinierskych stavieb. [Záverečná výskumná správa
Č. 26.] Bratislava, VÚGK 1972. 60 s.

[2] ŠŮTTI, J.: Sledovanie horninových prostredí me-
ragskými štruktúrami. [Záverečná správa.] Košice,
VST 1975.

[:~]POLOMSKÝ, P.: Trigonometrická metóda pro
priestorové určenie pohybu. [Kandidátska dizertač-
ná práca.] 1977.

, Lektoroval: RNDr. Lubomír Kubáček, CSc.,
Ustav merania a meracej techniky SAV, Bratislava

Teplotní zkoušky termostatu gravimetrů
CG-2 (Sharpe) Č. 174a Č. 280

Ing. Karel Diviš, CSc.,
Ing. Stanislav Olejník,

Ing. Lubomír Trager, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha

V r. 1972 byl pro gravimetry typu CG-2 (Sharpe) ve
Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a
kartografickém v Praze vyvinut termostat s nepře-
tržitým vytápěním, regulovaný proměnlivou inten-
zitou elektrického proudu v topném vinutí (1). Po
provedení zkušebních měření byly v r. 1973 termo-
sta tem vybaveny gravimetry CG-2 (Sharpe) č. 174
a Č. 280. Funkce termostatu byla prověřována v ob-
dobí 1974 až 1977 v teplotní komoře na Geodetické
observatoři Pecný ve spolupráci Geodetického ústa-
vu, n. p., Praha, Geodetického ústavu, n. p., Bra-
tislava a Výzkumného ústavu geodetického, topo-
grafického a kartografického v Praze. Zatím co
funkce termostatu u gravimetru CG-2 (Sharpe) Č.
174 byla bez závad, u gravimetru Č. 280 nebyla
uspokojivá.

Po delším úsilí byla nalezena pncma nesprávné
funkce termostatu u gravimetru Č. 280, spočívající
v nevhodném umístění topného vinutí termostatu.
Po přemístění topného vinutí u obou gravimetrů
byly v r. 1977 provedeny teplotní zkoušky, proka-
zující správnost úpravy a dobrou funkci termosta-
tu u obou gravimetrů.

2. Průběh teplotních zkoušek

Průběh zkoušek je znázorněn v tab. 1 (Sharpe č.174)
a 2 (Sharpe Č. 280). Během zkoušek byly simulovány
sinusoidní teplotní změny o periodě 24 hodin a pro-
věřovány gravimetry jednak s vypnutým, jednak se
zapnutým termostatem. Odečítání gravimetrů se
.provádělo průběžně v hodinových intervalech.
Z údajů v tab. 1 a 2 a na obr. 1 (zkoušky s vypnu-

tým termostatem) je zřejmé, že chody gravimetrů
jsou závislé na teplotních změnách. Chod gravi-

Teplot.a Rozdíl

I I I
Ohod ext.rém!l Zpožděni

Dat.um Perioda Min. Max. Prúměr Rozdil

hodina 'O llJ-m.s-·
tLffi.S-i hodina24 hodin

Bez termostat.u

4. 3.~7. 3.1974 24 7.5

I
235 15,5 16 3 18

I
6

27.2.--1. 3.1976 24 16 26 21 10 O 12 6~7
6. 1.~9. 1. 1977 24 12,5 25,5 19 13 1 15 6~7

I !

S termostatem

27.2.- 2. 3. 1974 24 8 24 16 16 ~1 0,7 3--4
24.2.-28.2.1975 24 12 25 18,5 13 O <0,5 4
1. 3.~ 4.3. 1976 24 16 26 21 10 0.5 <0,5 ?
11. 1.--14. 1. 1977 24 12 26 19 14 --0,5 -O --
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Teplota Rozdil Zpožděni
I I I

Chod extrémů
Datum Perioda Min. Max. Průměr Rozdíl

hodina °0
l:<m .S-I ILm.s-1 hodina-24 hodin

Bez termostatu

4.3.-7.3. 1974 24 7,5 23,5 15,5 16 3 1,2 8
27.2.-1. 3.1976 24 16 26 21 10 2 1,1 8
6. 1.-9. 1. 1977 24 12,5 25,5 19 13 3 1,8 8

S termostatem
,

27.2.- 2.3. 1974 24 8 24 16 16 1,5 4 3
24.2.-28.2. 1975 24 12 25 18,5 13 1,5 3 3
1. 3.- 4. 3. 1976 24 16 26 21 10 2 2,5 3

11. 1.-14. 1. 1977 24 12 26 19 14 3 O -

.... .' '.. ...." .'.• •• • • • • • . •• • • • •. • • .. • • • •• •. • • • • •• • •• • •• • • •• • • •••••• • ••• • • ••••

•• . •. . .• • .• SHARPf 174 • • • •• . • • .'1- ••••••••o .. • .'. .' .
• • •• • ",Z •••• •• • • .

JJm· s . • ••••••••
• • • ••o' • . .•• • •••••• ••••••• ..' .'•• . • 'o''. . •• . • ~.. •• . . ......., ..... • · . . ...,

o o o SHARPf 280 o . o • o• •
• o• • .

o •

•'.'
J 11 lB o 6 12 18 Ó 6 12 18 Ó 6 IZ 18 o

6.1.1977 I 7.1.1977 8.1.1977 I 9 1.1977
DI DV DA OV DA OV TK DA DV DA

metru CG-2 (Sharpe) Č. 174 má podstatně větší
amplitudy než chod gravimetru CG-2 (Sharpe) Č.
280. Extrémní hodnoty křivky chodu gravimetru Č.
174 jsou zpožděny oproti extrémním hodnotám tep-
loty asi o 6-7 hodin; u gravimetru CG-2 (Sharpe)
Č. 280 asi o 8 hodin. Charakter chodu gravimetru
Č. 174 se podstatně zlepšil při zapnutí termostatu.
Rozdíl extrémních hodnot křivky chodu se snížil na
hodnotu přibližně 0,5 !Lm. s-2 (tab. 1). Na druhé
straně se charakteristiky chodu u gravimetru Č. 280
zhoršily (tab. 2). Extrémní hodnoty křivky chodu
jak u gravimetru Č. 174, tak i u gravimetru Č. 280

při zapnutém termostatu jsou opožděny o 3-4
hodiny oproti extrémním hodnotám teploty.

Pro zlepšení funkce termostatu u gravimetru č.
280 byly v období 1974-1976 provedeny dílčí úpra-
vy termostatu. Po řadě neúspěšných pokusů se na-
konec podařilo prokázat, že nesprávná funkce ter-
mostatu byly způsobena umístěním topného vinutí
v dolní části gravimetru v prostoru měřícího systé-
mu; po přenesení vinutí na střední část gravimetru
(obr. 2) se všechny problémy vyřešily. Správná
funkce termostatu u obou gravimetrů byla pak
prokázána teplotními zkouškami z r. 1977 (obr. 3).
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Příčinu nesprávné funkce termostatu před přemís-

těním topného vinutí nutno pravděpodobně hledat

v tom, že tepelný tok - mezi vinutím termostatu a

horní částí gravimetru - probíhal v principu přes

měřící systém a změny okolní teploty zpllsobovaly

teplotní změny měřícího systému. Umístění topného

vinutí termostatu nad měřící systém gravimetru na

teplotní izolaci tento efekt odstranilo.

[1] SOKOLÍK, B., ŠIMON, Z., TRAGER, L., GARGALOVIC, L.:
TepMocr8r ,IJ;Jlllrp8BHMeTp8 CANADIAN, Edice VÚGTK,
řada 3, Sborník výzkumných prací, svazek 8, Praha
1974

Lektoroval:
Ing. Zdeněk Šimon, CSc.,

Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

v Praze

Výzkumné odděleni teoretické geodézie VÚGTK
přijme

do Mezinárodního centra pro recentní pohyby zemské
kůry spolupracovníka pro zpracování bibliografických a
numerických 1Ídajů a další zajímavou činnost mezinárod-
ní spolupráce. Kvalifikační požadavky: střední odborné
nebo vysokoškolské vzdělání, pasívní znalost ruského a
anglického jazyka.
Je vítána praxe v oboru zpracování informací na samo-
činných počítačích. Zájemci se mohou hlásit ve VúGTK
Praha - pracoviště: Obránců míru 35, Praha 7, telefon:
37 94 81 nebo 37 47 65.
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Úkoly Krajské geodetické a kartografické
správy pro Jihomoravský kraj v Brně
po 11. plenárním zasedání ÚV KSČ

Jednání 11. plenárního zasedání ÚV KSČ zhodno-
tilo plnění závěrů XV. sjezdu a stanovilo další smě-
ry v plnění úkolů ve všech odvětvích národního
hospodářství. V návaznosti na výsledky tohoto jed-
nání i dalších plén ÚV KSČ, vypracoval ČÚGK hlav-
ní programové cíle, jichž musí být pro splnění sjez-

dových závěrů dosaženo.
Tyto materiály se staly základem pro další upřes-

nění úkolů a orientaci v činnosti Krajské geodetické
a kartografické správy (KGKS) pro Jihomoravský
kraj v Brně, jako územního orgánu státní správy na
úseku geodetických a kartografických prací v kraji.
V součinnosti se základní organizací KSČ byl proto
vypracován soubor opatření, které lze shrnout do
následujících hlavních úkolů:

Zabezpečit potřeby zemědělství, lesního a vod-
ního hospodářství v podmínkách nových země-
dělských a lesních zákonů, efektivním využitím
evidence nemovitostí. Urychlit zavádění racio-
nálního systému evidence nemovitostí v kraji
tak, aby byl v r. 1979 v celém kraji zaveden.
Účinně působit při zajišťování geodetických pra-
cí ve výstavbě; zejména věnovat pozornost stav-
bám nejvyšší společenské důležitosti, tj. cen-
trálně a krajsky sledovaným, ve smyslu zprávy
předsednictva KV KSČ k 6. plenárnímu zasedání
ÚV KSČ. Současně s tím řešit s orgány a orga-
nizacemi kapacitní problémy při zajišťování je-
jich požadavků na geodetické práce s cílem, plně
využít všech geodetických kapacit v kraji, ze-
jména pro prioritní stavby.

- Společně s n. p. Geodézie Brno vytvořit podmín-
ky pro zkracování termínů v poskytování služeb
obyvatelstvu středisky geodézie v souladu s roz-
pracovanými závěry 7. pléna ÚV KSČ.
Orientovat prvořadou pozornost při obnově ma-
pového fondu velkých měřítek na potřeby sídel-
ních regionálních aglomerací, sídel obvodního
významu a potřebám zemědělství a výstavby.
Zabezpečovat systematické zapojování výsledků
vědeckotechnického rozvoje do výroby.
Zvýšit úroveň řízení a koordinace geodetických
a kartografických prací pro dosažení rovnoměr-
ného plnění plánu a zvýšení kvality.

K plnění těchto nemalých úkolů přistoupila KGKS
tak, že v prvé řadě upravila vlastní organizační
strukturu ve směru posílení úseku evidence nemo-
vitostí, za kterou ze zákona odpovídá, a dále pak
provedla podrobnou analýzu plnění úkolů 6. pěti-
letky. Z výsledků této analýzy pak vyplynuly pod-
mínky pro úpravu věcné náplně plánu na r. 1978
a v nepo_slední řadě i pro přípravu plánu na r. 1979,

Ing. Mojmír Koul'i1,
Krajská geodetická a kartografická správa

pro Jihomoravský kraj v Brně

jak na úseku geodetických kartografických prací
zadávaných ve státním zájmu z rozpočtu ČÚGK, tak
i v pracích, zabezpečovaných dodavatelsky n. p.
Geodézie Brno pro ostatní organizace v kraji.

V podstatě šlo o to, aby již plán na r. 1978 ope-
rativně reagoval na nové podmínky v údržbě a ve-
dení evidence nemovitostí a na změněnou situaci
v obnově map velkých měřítek novým mapováním
v dť'lsledku výpomoci SSR na tomto úseku.

V neposlední řadě bylo potřebné vzít v úvahu
změny v investiční výstavbě tak, aby celospolečen-
ské priority a požadavky rozhodujících resortů ná-
rodního hospodářství v kraji byly po stránce geo-
detické zajištěny. Toto upřesnění úkolů 6. pětiletého
plánu bylo vzato v úvahu rovněž při sestavení plá-
nu na r. 1979 jak u KGKS, tak i u n. p. Geodézie
Brno. Krajská koordinační komise pro geodézii a
kartografii na svém zasedání dne 26. května 1978
předložené plány podrobně projednala a po bohaté
diskusi s nimi vyslovila souhlas.

Ukončením této první etapy prací po 11. zasedání
pléna ÚV KSČ nastalo nyní období realizace úko-
lů. KGKS jako orgán státní správy na úseku geo-
detických a kartografických prací, vystupuje v tom-
to procesu nejen jako investor z hlediska státního
zájmu, ale zejména jako orgán působící svým ko-
ordinačním vlivem na racionální a efektivní pro-
vádění geodetických a kartografických prací v sou-
ladu s potřebami národního hospodářství.

Pro přiblížení celé problematiky, která z hledis-
ka oblastního plánování je v krajích rozdílná, chce-
me se v tomto článku zmínit o svých zkušenostech
v nejdůležitějších úsecích naší činnosti při realizaci
úkolů 11. pléna ÚV KSČ.

Na jednáních vrcholných politických a státních or-
gánů je stále zdůrazňována důležitost péče o ze-
mědělský a lesní půdní fond a na jeho využití. Od-
razem těchto jednání pak bylo vydání nových země-
dělských a lesních zákonů, instrukcí a metodických
pokynů k jejich realizaci. Všechny tyto dokumenty
mají úzkou návaznost na evidenci nemovitostí (EN),
za kterou ze zákona odpovídají orgány geodézie.
Proto pokládáme plnění úkolů v EN za prioritní,
protože právě do této sféry směřují požadavky a
potřeby našeho zemědělství a lesního hospodářství
a resort geodézie je na tomto úseku nezastupitel-
ný. Pro zvládnutí tohoto obtížného problému v pod-
mínkách nových zemědělských a lesních zákonů,
byl úkol začleněn do dvou sfér:
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využít pro vedení a údržbu EN všech dostupných
inovací, vyplývajících z VTR a zajistit tak její
racionální a efektivní využití pro potřeby země-
dělství a lesního hospodářství,

- u státních a politických orgánů v kraji a okre-
sech vytvořit příznivé předpoklady pro postupné
zavedení racionálního systému EN tak, aby byl
do konce r. 1979 v rámci kraje realizován.

Po uplynutí prvního pololetí r. 1978 můžeme kon-
statovat, že operát EN máme převeden na počítač
EC 1030 a podle harmonogramu je prováděna jeho
aktualizace o naběhlé změny. Překonání počáteč-
ních obtíží s použitím nové techniky byla věnová-
na mimořádná pozornost jak pracovníků n. p. Geo-
dézie Brno, tak i KGKS a závodu PVT Brno.
Ze se tato péče vyplatí, dokazuje situace na
SG pro okres Jihlava, kde byl nový systém EN
zaveden zkušebně v r. 1977 a v současné době do-
kazuje svou oprávněnost. Výsledky, jichž toto SG
dosáhlo ve využívání moderní výpočetní techniky,
mikrofilmu a barevných leteckých měřických sním-
ků spolu s využitím výsledků fyzických inventur
zemědělského půdního fondu, jsou pozoruhodné.
Těchto příznivých zkušeností KGKS využila v okre-
sech Blansko, Kroměříž, Třebíč a Prostějov, v nichž
má být v r. 1978 zaveden racionální systém eviden-
ce nemovitostí (RSEN] a obdobně i v r. 1979 hodlá
tak učinit ve zbývajících okresech kraje. V podstatě
jde o zajištění těchto úkolů:

- Pro aktualizaci map EN využít ve větším roz-
sahu fotogrammetrie, zejména v okresech s čle-
nitým terénem (Zdár nad Sázavou, Třebíč, Jihla-
va, Blansko, Uherské Hradiště, Gottwaldov].

- Systematicky vést tiskové podklady map EN na
plastických fóliích v aktuálním stavu.

Dosáhnout těchto cílů není jednoduché, ale po
zkušenostech z okresu Jihlava a dalších okresů,
v nichž je RSEN zaváděn v letošním roce, je to ne-
zbytné. Zejména je potřebné usnadnit orgánům
ochrany ZPF rozhodovací řízení o navržených změ-
nách pohotovým zabezpečováním předepsaných do-
kladů prostřednictvím odborného aktivu při OZS.
Splnění této podmínky je základem úspěchu, proto-
že následné provedení schválenýcn změn v operátu
EN již nečiní potíže. Předpoklady pro to jsme již
vytvořili získáním podpory KNV, KZS a zejména KV
KSČ.

Obnova map velkých měřítek novým mapováním
a geodetické práce ve výstavbě

Na 9. i 11. plenárním zasedání ÚV KSČ bylo pouka-
zováno na mnohé nedostatky v investiční výstavbě,
pramenící z technické a územní nepřipravenosti,
z neuspokojivého plnění dodavatelsko-odběratel-
ských vztahů mezi účastníky výstavby, narušující
návaznost jednotlivých stavebních etap. Proto ná-
sledná plenární zasedání Jihomoravského KV KSČ
vzala pod stranickou kontrolu technicky náročné
stavby rozvojových nosných programů, vybrané
stavby komplexní bytové výstavby, včetně rozvoje
sídelních regionálních aglomerací s oentry Brno,
Gottwaldov a Jihlava.

Na tomto celospolečensky významném procesu
se podílí rovněž odvětví geodézie a kartografie. Jde
především o to, aby byly k dispozici v dostatečném
předstihu vhodné mapové fondy v zájmových loka-
litách a následně pak potřebné geodetické kapa-
city pro plnění úkolů v inženýrské geodézii, zejmé-
na funkci OG. Je tu patrna přímá souvislost účelo-
vých geodetických prací s obnovou map velkých
měřítek novým mapováním. Z našich zkušeností ta-
ké víme, že všude tam, kde je k dispozici nová ma-
pa dekadického měřítka, klesá potřeba geodetic-
kých kapacit na tematické mapování. Z toho pohle-
du byl sestaven plán nového mapování velkých mě-
řítek pro 6. pětiletku. Po provedené analýze plně-
ní úkolů v porovnání s potřebami oblastního plá-
nování, byly přesunuty jen některé lokality na po-
zdější období, at:y byly získány kapacity pro výpo-
moc ve SSR. Jinak nebylo potřebné plán měnit.

Obtížnější situace však nastala v uspokojování
požadavků organizací n. p. Geodézie Brno. Oproti
jiným létům výrazněji překročily kapacitní mož-
nosti podniku a jejich zařazení do plánu muselo být
posuzováno přísně podle priorit, stanovených Kraj-
skou koodinační komisí pro geodézii a kartografii.
Více než jindy vyvstal před KGKS náročný úkol,
plnit funkci státního orgánu na úseku geodézie a
kartografie tak, aby celospolečenské priority byly
geodeticky zajištěny a geodetické kapacity z od-
větvového hlediska racionálně využity.

Pro řešení tohoto úkolu vytyčila si KGKS násle-
dující postup:
- Vydáním seznamu vybraných staveb stanovila

povinnost zabezpečit geodetické práce výkonem
funkce OG s ohledem na jejich celospolečenský
význam, rozsah a náročnost geodetických prací
v celém procesu přípravy a vlastní realizace. Sta-
nov,ením této povinnosti je sledováno rovněž ma-
ximální využití výsledků geodetické činnosti ve
výstavbě pro vedení EN, tvorbu a údržbu stát-
ních mapových děl.
Při posuzování dalších požadavků bude uplatňo-
vána zásada prioritního pořadí Krajské koordi-
nační komise pro geodézii a kartografii, a to
diferencovaně. U organizací s geodetickou slož-
kou bude splnění povinnosti podle odst. 2, § 2
vyhl. 59/73 Sb., požadováno vybilancování jejich
vlastních geodetických kapacit. Přitom bude hle-
dána i možnost vzájemné výpomoci organizacím
bez geodetické složky. Prvním krokem, který
KGKS již v tomto směru učinila, byl průzkum
geodetických kapacit přibližně u 80 organizací
v kraji.

Pro účelné využití kapacit resortních, zejména
na okresech, zabezpečíme vybilancování věc-
ných úkolů plánu r. 1979 podle upřesněných
podnikových normativů. Tyto bilance využijeme
pro usměrňování vývoje geodetických kapacit
do oblastí s trvalou geodetickou aktivitou.
U významných staveb budou prováděny prověr-
ky připravenosti zabezpečení geodetických pra-
cí účastníky výstavby ještě před vlastním zahá-
jením stavby. Při těchto prověrkách chceme tak
věnovat větší pozornost geodetickým částem pro-
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jektové dokumentace a zajištění nákladťí. na geo-
detické práce v souhrnných rozpočtech.

Splněním těchto záměrťí. a zintenzívněním koordi-
nace v geodetických a kartografických pracích
chceme dosáhnout vyvážení geodetických kapacit
ve výstavbě a současně s tím zabezpečit jejich syn-
chronizaci s realizací jednotlivých etap stavebních
prací. Tím chceme přispět k rovnoměrnému a bez-
poruchovému plnění plánu ve výstavbě v kraji.

Úkoly, před kterými po 11. plenárním zasedání

ÚV KSČ nyní KGKS stojí, jsou nemalé. Jejich ob-
tížnost spočívá v jejich rťí.znorodosti a četnosti, pro-
tože odvětví geodézie a kartografie svou činností
zasahuje v podstatě do všech odvětví národního
hospodářství. Věříme, že úzkou spoluprací se stát-
ními a politickými orgány a ostatními organizace-
mi, se nám podaří vytčených cílťí.dosáhnout, a při-
spět tak k budování naší socialistické společnosti.

z PŘfSTROJOV~ TECHNIKY

Novinky v paletě geodetických přístrojů
závodu VEB Carl Zeiss JENA

Aby bylo možno ještě lépe vyhovět nárokťí.m na
výkonnost a výběr přístrojťí. při řešení rťí.znomdých
úloh geodézie, závod VEB Carl Zeiss JENA rozšířil
svťí.j výrobní program o elektronický tacheometr a
dva laserové vytyčovací přístroje.

Již několik let jSlOuklasické optomechanické geode-
tické přístroje doplňovány elektronickými dálkomě-
ry či úhloměrnými přístroji či jimi nahrazovány.
To umožnilo vypracovat nové geodetické techno-
logie s vyšší produktivitou práce. vývoj světelných
dálkoměril začal v Jeně již začátkem šedesátých let.
Od roku 1965 bylo započato se sérioVlou výrobou
světelného dálkoměru EOS a od roku 1970 dálko-
měru EOK 2000. Náš výrobní program geodetických
přístrojů nyní rozšiřujeme a modernizujeme o hy-
bridní redukční elektronický tacheometr EOT 2000
- přístroj, u něhož je automatický světelný digitál-
ní dálkoměr kombinován s theodolitem s visuálním
(analogovým) čtením.

Při koncepci jsme vyšli z toho, že universální pří-
stroj s dnes běžnou střední chybou 1 cm v měřené
délce a to v celém svém dosahu, musí mít i odpo-
vídající vYSlOkoupřesnost měření úhlťí.. Další výciho-
zí podmínkou bylo současné využití optiky daleko-
hledu jak pro cílení, tak i pro vysílání a přijímání
dálkoměrných světelných signálťí..

Dlpl. Ing. Sylvia Wrzesinsky,
VES Carl Zelss JENA

Z toho dťí.vodu jsme proto využili jako měřící
blok vteřinový theodol1t THEO 010 A a vestavěli
do něho příslušná vysílací a přijímací zařízení. Po-
užití dalekohledu s pruměrem objektlvu 40 mm i
pro světelný dálkoměrný systém umožnilo, v porov-
nání s dosavadními světelnými dálkoměry, jako
např. EOK 2000 podstatně zmenšit a zlehčit odrazné
hranoly.
Díky svým základním parametrům

je elektronický tacheometr EOT 2000 použitelný pro
velké množství praoovních oblastí.
Typické druhy prací jsou:
- tacheometrtcké mapování pro všechny geode-

tické účely
-přesná tacheometrie
- polygonování všech přednostních tříd
- měření vlícovacích bodů
- triangulace a trilaterace

mapování, vytyčování, kontrola stavebních děl,
zejména v pozemním i inženýrském stavitelství a
v dolech.

1.2 M ech a nic k á a e I e k t ro nic k á s t a v-
ba

EOT 2000 sestává ze dvou vzájemně neoddělitelných
jednotek: vlastního optomechanického bloku (theo-
dolitu) a pod ním se nacházejícího bloku elektro-
nickélho. Světelný dálkoměrný signál je veden z da-
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lekohledu upraveného theodolitu THEO 010 A če-
pem alhidády do elektronickélho bloku. Tím je alhi-
dáda theodolitu volně otáčivá a dalekohled proklad-
ný. K zajišt~ní pohodlné obsluhy a čtení měřických
dat ve všech polohách záměry jest k elektronické-
mu bloku otáčivě připojen odnímatelný ovládací
pultík.
Poněvadž upevnění EOT 2000 na stojanu 3 v je

uskutečněno trojnožkou 60 A, lze pracovat s osvěd-
čenou mechanickou centrací.
K rychlému vylhledání odrazného hranolu v teré-

nu je možno do optického systému přístroje zařa-
dit podle potřeby zdroj viditelného světla (pak da-
lekolhled je reflektorem].
Druhým úkolem zmíněného zdroje je osvětlení

kruhů a záměrů obrazce. Tyto vlastnosti přístro-
je se plně uplatní při nepříznivé dohlednosti a za
tmy. Měření vzdálenosti včetně měření na kalibraci
(při automatickém zařazování vnitřní kalibrační zá-
kladny] se děje automaticky měřením fázového roz-
dílu mezi vyslaným a přijatým světelným amplitu-
dově modulovaným signálem. Vhodná síla signálu
se upravuje ručně podle kontrolního přístroje.
Zdrojem měřicího signálu je luminiscenční dioda

na bázi Ga-As, jako demodulátor s~ouží polovodičo-
vá fotodioda. Úplné měření vzdálenosti trvá asi 10
sekund. V hodnotě šikmé vzdálenosti, jež se obje-
ví na displeji, je zahrnuta i součtová konstanta a
- v případě, byla-li klaviaturou vložena - i fyzi-
kální redukce.
Poněvadž měřicí frekvence je naladěna pro střed-

ní atmosférické podmínky, není ani nutno v mnoha

střední e1hyba vzdálenosti
střední chyba směru měřeného
jedenkrát v obou polohách dalekohledu

sl hrano lem
s 3 hrano ly
se 7 hranoly
s 3 X 7 hranoly
Jednoznačnost vzdálenosti
nejmenší zaznamenávaná

a vložitelná jednotka
měřící moduly

400 m
700 m
1000 m
2000 Hl

1999,999 m

1mm,lcc
10 m

100 m
2000 m

napětí zdroje
kapacita baterie pro 1prac. den
hmotnost přístroje

12 V ± 2 V
cca 6 Ahod
cca 10 kg

1.3 E O T s ves t a věn Ý m m i k rop r o c e s 0-
rem

Vestavěný mikroprocesor poskytuje uživateli mno-
ho výhod, zvláště pak možnost různých výpočtů
v poli a zábranu chyb v obsluze.
Mikroprocesor redukuje šikmou vzdálenost podle

vloženého svislélho úhlu na vodorovnou a svis~u a
byla-li vložena výška stanoviska, pak určí i Výšku
podrobného bodu. Opravuje naměřenou hodnotu
vzdálenosti o součtovou konstantu, vliv ovzduší i
zakřivení Země.
Při měření v obou pololhách dalekohledu neroz-

hoduje pořadí vložení obou hodnot. Mikroprocesor
vypočte z niClh aritmetický průměr a teprve pak
provede redukci.
Díky vnitřním logickým obvodům neovlivňuje po-

řadí měření vzdáleností a svislého úhlu výsledek.
Všechny mezivýsledky je možno vyvolat z pamětí
na displej.
EOT 2000 má výstupní konektor pro pnpojení

vnější paměti. Jako nejvhodnější doporučujeme di-
gitální kasetový magnetofon model 201 Memodyne.
Obslužným panelem EOT 2000 je možno zazname-

nat na magnetickou pásku 99 doplňkových informa-
cí: vodorovné úhly v obou polohách dalekohledu,
číslo stanoviska, číslo podrobného bodu a další
sedmimístné informace. Každá informace dostává
d'voumístný identifikační znak, objevující se na dis-
pleji a zaznamenaný na magnetické pásce.

Pro rozličná pracovní nasazení EOT 2000 a z to-
IhJOvyplývající různé vzdálenosti dle a požadované
přesnosti je nabízen bohatý SIOuborodrazných sys-
témů a stojanů.
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Jednoduchý a trojitý odrazný systém s terčem,
systémy po sedmi a dvaceti jednom hranolu. Všech-
ny systémy lze nasadit na nosič terče, čímž je za-
jištěna mechanická centrace.
Systém z 21 hranolů se skládá ze 3 systémů po

7 hranolech.
Výška klopné osy odrazných hranolů je p:'izpůso-

bena EOT 2000. Hranolové systémy jSiOUsklopitelné
a opatřeny kolimátorkem pro hrubé cílení.
Pro značnou část prací bude dostačovat výškově

stavitelná výtyčka či stojan. Opatřují se zvlášť pl'iO
tento účel vyrobeným jednoduchým hrano lem. Na
obě zařízení lze upevnit i ostatní systémy bez po-
užití nosiče terčů.

2. Laserové vytyč ovací přístroje LF 1 a LFG 1
(obr. 3)

Požadavky kladené na geodézii při další výstavbě
rozvíjející se socialistické společnosti vyžadují
zvládnutí, vyzk10ušení a přizpůsobení poznatků ji-
ných vědních oborů.
Laserová technika je jednou z možností, jak zvý-

šit stupeň techniky a tím i produktivitu práce.
Využití laserového záření a to buď ve flormě svaz-

ku s kruhovým průřezem či vějířovitě do rpviny
rozprostřeného má proti dosavadním vytyč'óvacím
metodám tyto výhody:

lasel'iOvé záření poskytuje vztažnou přímku či
rovinu, která je stále k disposici.
jednu pracovní sílu - observátora - u tIlleodo-
litu či nivelačního přístroje je možno ušetřit.

- použití laserových přístrojů je možné i při špat-
né viditelnosti či za tmy.

- podle druhu prací lze zVýšit produktivitu o 30 až
120 %.

PDOto pDO další zkrácení a racionalizaci používa-
ných metod byl výběr geodetických přístrojů VES
Carl Zeiss JENA obohacen o laserové vytyčovací pří-
stroje LF 1 a LFG 1.

2.1 S t a v b a pří str o j ů
Oba dva přístroje LF 1 a LFG 1 mají v zásadě stej-
nou stavbu.
Plynový laser, elektronika, orientační dalekohled,

libely a kolimátor k rozprostření svazku světla jsou
spojeny do jednoho celku. NormaliSlOvaný čep o ~
34 mm umožňuje směnitelnost s jinými geodetic-
kými přístroji. Kolimátory jsou pevně vestavěny.
Dodávají se podle volby s 15 či 30násobným zvět-
šením.
LFG 1 je opatřen děleným elevačním šroubem a

vodorovným kruhem (400g či 360°) s vodorovnou
ustanovkou. Elektrický proud se u LFG 1 předává
do alhidády třecími kontakty.

2.2 P o u žit í
Svazek laserových paprsků může sloužit jako:
1. Směrový vektor v rámci geodetických postupů,

např. při montáži jeřábových drah, měření pro-
filů, plošné nivelaci, provažování.

2. Základní přímka a osa symetrie při montáži, vý-
robě a rektifikacíclh, např. při usazování vel-
kých stDOjních celků, pásových transportérů, vál-
oovacícih tratí, kladu potrubí, výrobě a rektifika-
ci technických výrobků velkých rozměrů, vytyčo-
vání 'os vícepodlažních staveb.

3. Základní přímka při zjišťování deformací, např.
při sledování podzemních a pozemních staveb,
pohybu hornin v šachtách a podzemních pl'iOsto-
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rách, pohybu zemské kůry pro předvídání země-
třesení, deformací mostníClh pilířů, přehrad a
pod.

4. Základní přímka k řízení dynamických procesů,
např· při ražebních pracídh v podzemí, strojovém
pokládání rourových vedení, zemních pracích
(planýrování, bagrování), řízení strojů.
V NDR s LF 1 a LFG 1 byla provedena řada tes-

tovacích zkoušek, při nichž byly jednoznačně po-
tvrzeny shora uvedené výhody.
Abychom ukázali různorodost nasazení lasero-

vých vytyčovacích přístrojů, budou uvedeny ony
podniky a instituce v NDR, v nichž byly řešeny vy-
tyčovací úlohy pomocí laserů:

Přečerpávací vodní elektrárna v Markersbachu:
LF 1 zasazen při důlních pracích (ražení štol
a šachet) a speciálních stavebních pracích
v těchto dílech. Dále byl jmenovaný přístroj užit
při běžných stavebních pracích na silnicích i
cestách, stavbě monolitickébo bloku a při tech-
nickém zařizování budov.

- VEB zemědělské stavby Gera: montáž nástaveb
a prvků stěn
VEB Kombinát hloubkové stavby Potsdam: racio-
nalizace měřických a kontrolních prací při ulo-
žení potrubí.

- Mořské rejdařství Rostock: bagrování mořských
tras, při němž laserová technika má oproti do-
savadnímu způsobu vytyčování pomocí bójí tu
vý1hodu, že značení směrů je stále k dispozici
a není rušeno lodní dopraVlOu.
Při stavbě lodí, kde se projevuje tendence ke
specializaci spojená s výrobou a montáží stále
větších celktl. Tím vznikají vyšší požadavky na
přesnost a SIOučasně na zefektivnění výroby a
montážních prací. Proto zde se plně uplatní vyty-
čovací laserové metody. To se týká především
měření deformací během konečné montáže sekcí
lodí, kontrolních měření rovinnosti lodních sklu-
zů, přejímkách lodí,· umísťování sekcí při koneč-
né montáži.

2.3 Pří s Iu š e n s tví a d o plň k Y

K zachyoování stop laserového svazku slouží stí-
nltkové terče, jež se doporučují k označení konco-
vého bodu vytyčované přímky, a prfilhledné terče
k určování průběhu svazku. Terče je možno upev-
nit prostřednictvím nosiče do trojnožky 60 A, vý-
tyčkovým držákem na výtyčku nebo do rukojeti, kte-
rá se všroubuje do výtyčkového držáku. Rukojeť
je opatřena pro pohodlné držení kulovým kloubem.
llředsádkovými .válcovými čočkami lze svazek

paprsků rozprostřít do výseče podle potřeby o šíř-
kách 1, 2, 5, 20 a 20 m/100 m vzdálenosti.

Rovina výseče mtlže být vodorovná či svislá.
Pře9sádky jsou proto opatřeny dvěma libelami a
je~ným stavěcím šroubem.
Mezi trojnožku a přístroj či nosič terčů lze vložit

zařízení, které umožňuje změnu výšky obou posled-
ně jmenovaných až o 50 mm. Toto zařízení je na
svém spodku opatřeno čepem o lif 34 mm a nahoře
příslušným ložiskem. Ve výrobě je zařízení k vodo-
rovnému posunu a síťový napáječ.

204 Tec hni c k á dat a

Příčná střední chyba jednoho vytyčení bodu ve vzdá-
lenosti 100 m pomocí terče je 1 mm. Prtlhlednými
terči lze ve dne dosáhnout vzdálenosti 0,5 km a
v noci 1 km.
Laserové světlo má vlnoVlOudélku 633 nm a vý-

stupní výkon 0,8 mW. Zivotnost laseru je asi 10000
proVlOzníchhodin. Napájení se děje z 12 V akumulá-
toru či síťového napáječe.
Kolimátor o zvětšení 15X je opatřen clonkou,

jíž se dociluje přesného ohraničení svazku paprs-
ků a zajišťuje téměř dokonalá rovnoběžnost pa-
prsktl svazku. Prtlměr svazku ve 200 m vzdálenosti
je asi 1,5 cm. Kolimátorem o zvětšení 30X se do-
ciluje na vzdálenost 1000 m prtlměru svazku asi
30 mm.
LFG 1 je možno sklápět v rozmezí ± 10 %.

Nejmenší dílek elevačního šroubu, je 0,01 %. Vodo-
rovný dělený kruh LFG 1 má nejmenší dílek 1c
či 10, přičemž je možno odhadovat O,lC či 0,1'. výš-
kově lze přístroj posouvat až o 50 mm s přesností
0,1 mm.

Pi'elo!i1 a lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Miroslav Háuf, CSc.,

ČVUT v Praze

HEGENBART, M., LANC, I., SAKAŘ,B.: Stavebnf zá-
kon a pl'edpisy sonvisejfcf. Vydalo nakladatelství PA-
NORAMA, Praha 1978, 1. vydání, 4;24 stran, cena bro'
žovaného výtisku 28 Kčs.

69 (094.4) (083.133)

Zákon Federálního shromáždění č. 50/1976 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon) je
náš historicky nejrozsáhlejší kodex základních před-
pisl1 oboru správy investiční výstavby, který podstat-
ně posílil ochranu celospolečenských zájml1 ve výstav-
bě a nově rozdělil a upřesnil úlohu státních orgánl1 od-
povidajícich za jejich ochranu na straně jedné, a úlo-
hu odvětvových a oborových orgánÍl odpovídajícich za
hospodářskou efektivnost investic na straně druhé,
čímž přinesl zásadní změny v postaveni, odpovědnosti
a vztazích úČastníkil. výstavby.
Recenzovaná pl,lblik.ace tříčlenného kolektivu auto-

rd, kteří se podíleli na připravě stavebního zákona,
navazuje svou formou na předcházející publikace, kte-
ré vydalo nakladatelství Panorama· (Orbis) zpravidla
ke kodexovým úpravám i v jiných oborech právního
řadu (např. Hospodářský zákoník a předpisy souvise-
jíCí). Obsahuje kromě textu zákona a jeho provádě-
cích předpisÍl, které bezprostředně ovlivňují postup po-
dle stavebního zákona, poznámky a informace autorO,
týkajicí se právních otázek územního plánování, územ-
ního rozhodování, oprávnění k projektové a inženýr-
skéčinnosti a k provádění staveb, zvláštní zpÍlsobi~
losU osob k některým činnostem ve výstavbě, výrob-
kťl.pro stavby, povOlování staveb, změn staveb a udr-
žovacích prací, povolování terénních úprav, těžebních
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prací nevyhrazených ložisek, informačních, reklamnich
a propagačních zařízení, vytyčování staveb, užívání
staveb, kolaudace staveb, údržby a odstraňováni sta-
veb, nezbytných úprav stavby, zabezpečovacích prací,
vyklizení stavby, správních přestupklJ. na úseku vý-
stavby, vyvlasňování pozemklJ. a staveb, systematiky
a plJ.sobnosti stavebních úřadlJ. národních výborlJ., spe-
ciálních stavebních úředů, vojenských a jiných sta-
vebních úřadů, ochrany Zvláštních zájmlJ. zejména slo-
žek životního prostředí, soustavy informací pro výstav-
bu a evidenci. Smyslem poznámek je zdlJ.raznit ty okol-
nosti, které byly záměrem zákona, a pokusit se o ty
vysvětlivky, které mohou napomoci aplikační praxi.
Vzhledem k omezenému počtu stránek publikace byli
autoři nuceni dodatečně vypustit obecnou a zvláštní
část důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona, dů-
ležité pro pochopení celého jeho textu a seznámení
s historií stavebního práva v našich zemích.
Stavební zákon svým rozsahem řešené problematiky

a záměry zákonodárců podstatně změnil strukturu ce-
lého komplexu právních norem plánovitého řízení vý-
stavby a nově upravil postup orgánů, organizací a ob-
čanlJ. činných v Investiční výstavbě. Proto je publika-
ce určena pro orientaci nejen širokému okruhu pra-
covníklJ. plJ.sobících v orgánech státní správy a orga-
nizace investiční výstavby, arbltrážních orgánech, sou-
dech, notářstvích a orgánech geodézie, ale i pro po-
třeby denní praxe technicko-ekonomlckým pracovní-
klJ.m investorských, Inženýrských, projektových a do-
davatelských organizací v investiční výstavbě a ko-
nečně I občamlm-stavebníklJ.m rodinných domklJ., chat,
garáží a dalších drobných staveb.

Ing. Bohumil Tesařtk, prom. ped., Kazn~;ov

HAUF, M.: Elektronnyje teodoIity i tacheometry (Elek-
tronické teodolity a tacheometry). Překlad z českého
orlg. Moskva, NEDRA, 1978, 150 s., 123 obr., 18 tab.,
lit. 45.

Moskevské vydavatelství ,.NEDRA", které vydává vědec-
kotechnickou literaturu a které se do jisté míry speciali-
zuje na vydávání geodetické literatury, vydalo ve své
edici knihu prof. M. Haufa, vedoucího katedry vyšší geo-
dézle na stavební fakultě CVUT v Praze: Elektronické
teodollty a tacheometry. Toto vydání je jistou formou
uznání práce autora, který si vytýčil úkol seznámit širo~
kou geodetickou veřejnost s moderní geodetickou přístro-
jovou .technikou .. Podkladem. pro překlad bylo druhé vy-
dáni steinojmenného skripta, autorem dále doplněného,
které vyšlo v roce 1974 ve vydavatelství CVUT pro stu-
denty směru geodézie na stavební fakultě v Praze. Okruh
čtenářlJ. sovětské odborné llteratury tak dostává do ru-
kou přehled o vývoji a současném stavu světového trendu
v tomto technickém odvětví.
Kniha je rozdělena tématicky na dvě části.
V první části (kap. 1-5) autor rozebírá možnosti a

prvky automatizace, seznamuje čtenáře se základní
problematikou automatizace měřického procesu. V této
části jsou vymezeny nové pojmy z oblasti teorie informa-
cí, kódováni, uvádějí se základni myšlenky Booleovy
alg~ry a využit{ logických obvodlJ. pro konstrukci teodo-
litlY-
Druhá část (kap. 6.-10.) je věnována rozboru tech-

nického zvládnuU automatizačních prvklJ. rtiznými kon-
struktéry. Dále jsou uvedeny některé součásti a doplňky
uvedených teodolltti. V poslední kapitole se uváději nej-
novějši přístroje, u nichž se spojuje digitální měřický
systém s analogovým
Kniha je určena širokému okruhu inženýrlJ.-geodetti,

pracovniktim, kteří se zabývají konstrukcí geodetických
přistrojti a v neposlední řadě I studentlJ.m geodetických
fakult.

Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
eV UT v Praze

TERMINOL6GIA A SYMBOLIKA
V GEODÉZII A KARTOGRAFII

Toponymum je vlastné meno neživého prírodného objek-
tu, alebo javu a takého človekom vytvoreného objektu,
ktorý je na povrchu Zeme, alebo inej planéty pevne
flxovaný [1]. Toponymum vzniká na Istom území,
v Istom jazyku a v konkrétnyeh historických podmlen-
kach. Predstavuje súhrn vlastných mien, ktoré pomenú-
vajú rozličné geografické objekty - sídelné i nesídelné.
Pomocou toponymov možno vysvetliť nlektoré fyzlcko-
geografické zvláštnosti územla, charakter osídlenia, vý-
voj príslušnej vednej disciplíny, ako napr. geografie, ja-
zykovedy a I. Toponymum, ktoré sa vyskytuje na mape,
voláme kartografické vlastné meno a leh súhrn geogra-
fické názvoslovle.

2. Geografické názvoslovie a úlohy súi!asnej
iitandardizácie

Geografické názvoslovie patrí do najstaršej a najustále-
nejšej zložky slovnej zásoby národného jazyka. V súčas-
nostl, vyznačujúcej sa velkými spoločensko-hospodár-
skyml premenami, prekonáva 1 geografické názvoslovie
určité zmeny. Upravuje sa, štandardlzuje a vznlkajú nové
názvy na pomenovanie novovznlknutých objektov. Zmeny
preblehajú v súlade s vývinom spisovného jazyka a v Sú-
lade s rozvojom spoločnosti. Toponymá majú najmenej
dve podoby: ú rad n Ú, š t a n dar d I z o van Ú, ktorá je
v súlade s normou spisovného jazyka a ml e s tnu, n á-
r e č o v ú (Pieštany-Píščany, DIhé nivy-Dúhé nivl).
Poprl úradnej podobe názvu existuje často neúradná po-
doba (bývalý oficlálny názov do r. 1947 resp. 1948), kto-
rú používajú Iba mlestnl obyvateli a (Bernolákovo-Ceklís,
Myslenlce-Grlnava). Nezáujem zainteresovaných zložlek
o názvoslovnú problematiku sposobU, že sa na rozličných
mapách vyskytujú vhodné I nevhodné, norme zodpoveda-
júee I nezodpovedajúce názvy, nárečové I Iným jazykom
ovplyvnené podoby názvov s rozličnými pravopisnými,
alebo tlačovýml chybami. Tento stav sa najmí1 v posled-
nom desaťročí cleravedome odstraňuje. Na začlatku se-
demdeslatych rokov sa zriadUa prl Slovenskom úrade
geodézle a kartografie (SÚGK) Názvoslovná komisla,
(NK), ktorá upravuje, určuje a štandardlzuje názvy ne-
sídelných geografických objektov a je kompetentným
normatívnym orgánom v oblasti geografického názvoslo-
vla na Slovensku [2].
Mapa ako oflclálny dokument má nlelen Informatívne,

ale aj normatívne poslanle. Pre každého používatela je
zdrojom kartografických Informáclí, je určitou normou,
ale pre onomastlka, jazykovedca, historika a pod. je do-
ležitým študljným prameňom. Nato, aby mapa splňala
tleto obldve základné zložky (Informatívnu a normaUv-
nu), sa zamerala činnost NK SÚGK.

Geografické názvoslovie sa členi na trl skupiny: p o li-
t I c k o g e o g r a f I e k é, f y z I c k o g e o g r a f i c k é a
s o c i á 1n o g e o g r a f i c k é.
K polltlckogeografickému názvoslovlu

patrla okrem názvov štátov a krajín sveta, názvy okre-
sov, obcí a ieh časU, sídllsk, ulíc a lných verejných
priestranstlev. Najustálenejšle a najpevnejšle štandardl-
zováné sú sídelné názvy, tak ako sl to vyžadujú potreby
spoločenskej komunlkácle. Názvy ulíc a iných verejných
prlestranstiev sú tiež pevne štandardlzované, ale na
druhej strane tvoria najpohybllvejšlu zložku geografic-
kého názvoslovla, ich vývin najvlac súvlsí s rozvojom spo-
ločnostl. Názvy sa hodnotla z hladlska spoločenskej vhod-
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nosU a tento faktor je pri ich určovanf určujúci, prvora-
dý. Ulice sa pomenúvajú po význačných osobnosti ach po-
litického či kultúrneho života spoločnosti, po protifašis-
tických bojovnfkoch, padla slovenských, českých a iných
sfdiel, podla vodných tokov, rastHn a v neposlednej
miere sa tvoria tzv. angažované názvy, ako napr. Mierová
ulica, Budovatelská ulica a i. Názvy sídlisk sa určujú
zvil.čša podla chotárneho názvu, na ktorom sa sfdlisko
vybudovalo, alebo podla obce, ktorá fakticky zanikla
splynutím so zástavbou. Ťažkosti vznikajú, ak sa už pri
výstavbe sfdliska vžije nevhodný názov, ktorý z nejakých
príčin nemožno štandardizovať.
Z f Yz i c k o g e o g r a f i c k ýc h n á z v o v sú naj-

ustálenejšie názvy orografických celkov, vrchov, dolfn a
riek. Názvy menej významných vrchov, dolín, menších
potokov a vodných nádržf, priepastí a jaskýň nie sú na-
tolko ustálené.
PrI názvoch potokov sa nIekedy vyskytovali dva i via-

cero názvov. V takomto prípade sa štandardizuje iba
jeden názov, a to z dolného toku, ak vyhovuje ostatným
zásadám [3].
Kanály sa pomenúvajú podla názvu sídla, alebo vhod-

ného geografického objektu položeného najbližšie k za-
ústeniu kanálu, podla objektov položených na krajných
dohoch kanále alebo v ich blízkosti [3 J.
R~gulácia tokov,. meliorácie močaristých p16ch, budo-

van~e odvodňovacej a zavodňovacej siete kanál ov, budo-
vame hospodársky doležitých vodných nádrží si vyža-
dU!ú aj tvorbu. novýc.h názvov na pomenovanie týchto
objektov. V mmulosti sa prI projektovaní dávali tzv.
technIcké pomenovanla, pracovné názvy a tie sa zafi-
xovali 1 keď často nevyhovovall z jazykovej ani z vecnej
stránky. Preto sa museli revIdovat a upravovat nielen
na mapác~, ktoré y súčasnosti vychádzajú, ale postupne
sa upravujú v celel technickej dokumentácii príslušných
ustanovlzní a postupne sa vžívajú. V tomto roku sa začala
v spolupráci s Maďarskou ludovou republikou výstavba
spoločného . vodn?ho dlela. Názvoslovná komisi a preň
schvál1la aSI S trojročným predstihom názov Gabčlkovo _
Nagymaros, ktorý sa d?stal do základných projektov, a
teda už od samého počlatku sa použlva štandardizovaný
názov.
Vodné nádrže celospoločenského významu sa pomenú-

vajú podla obce ležIacej pod priehradným telesom [v. n.
Ružín) a menšle vodné nádrže, rybnlky, viac-menej 10-
kálného významu, podla chotárnych názov, ktoré dané
~Iesto najlepšle charakterIzujú (Brezovský rybnlk, Kame-
mstý rybnlk a 1.).
S o c 1á I n o g e o g r a f 1c k é n á z v y, t. j. chotárne

názvy, názvy polnohospodárskych honov, lúk, lesných
honov a pod. sú najmenej štandardlzované a podliehajú
v súčasnosti velkým zmenám. V dosledku združstevňo-
vania a zoštátňovanla polnohospodárskej a lesnej pOdy
vela názvov zaniká a tvorla sa nové, dnešnej spoločnosti
vyhovujúce. Staré nepoužfvané názvy sú už iba cennými
dokladml pre jazykovedcov, etnograf ov a historikovo
Z nich sa dozvedáme o jazyku a živote našich predkov.
Pri štandardIzácli chotárnych názvov sa upravovali hlás-
kové a tvarové odchýlky (Ostro-Ostré, Medzi potokami
- Medzi potokml), odstraňovall sa nevhodné názvy, upra-
vovalo sa písanie velkých a malých plsmen (Suchý vrch,
Malý Korčln) a nevhodné cudzojazyčné podoby názvov.
Štandardizujú sa aj názvy jaskýň a priepastl. Nové ná-

zvy jaskýň a priepastf sa určujú podla názvu miesta a
katastrálneho územia, v ktorom sa nachádzajú (Dobšin-
ská ladová jaskyňa - obec Dobšiná, Nitrianska hradná
jaskyňa - mesto Nitra, jaskyňa DrIny - vrch Driny),

/
. podla charakteristického Javu (Pukl1nová jaskyňa, jasky-

ňa Sovle oči, Lfščia diera), podla zvláštností morfológle
a výzdoby (jaskyňa Izbica, Ochtinská aragonitová jasky-
ňa), podla významných osobností z našej hlstórie, podla
objavitelov a pod. (Homološova jaskyňa, Dlonfžkova jas-
kyňa).
Názvy chránených krajinných oblastí a chránených prl·

rodných výtvorov vznikajú zvil.čša podla názvov orogra-
fických celkov (CHKO BIele Karpaty, Muránska planina,
PIenInský národný park, Tatranský národný park a 1.),
podla názvov vrchov (Vápenná, Plešlvec), podla fauny
a flóry (Vtáčf ostrov, Jelenská gaštanica), podIa osOb,
ktoré majli s objektom, alebo s krajom nejakú slivislost
(HvIezdoslavova aleja] a 1.

Rekreačné oblasti, chaty, ubytovne, hotely a pod. sa
pomenúvajú podla názvu miesta, v ktorom sa nachádzajú
[Dereše, Vrátna, Tále), podla významných osobností, ale-
bo padla zakladatelov (Bllikova chata, Raškova chata,
Téryho chata a 1.), podla geografických názvov a miest
[hotel Hron, hotel KrIváň, hotel Bratislava, hotel Kyjev
a pod.).
Zaujímavá je problematika pomenovanla polnohospo-

dárskych podnikov. Pomenovanie prešlo dvoma motlvač-
nými mimojazykovýml fázaml. V prvej fáze, po odstrá-
není súkromného vlastníctva, vznikali názvy jednodu-
chých apelatlvnych pomenovanl, napr. Jednotné rolnícke
družstvo v Pezinku. V súčasnosti prebieha druhá fáza.
Rolnlcke družstvá sa zlučujú do velkých hospodárskych
podnikov. Zlúčením vytvorené nové jednotné rolnícke
družstvá majú rozličné názvy podla historických udalostí
[JRD Vltazný február, JRD 9. máj, JRD Auróra, JRD SNP],
podla geografických názvov (JRD Záhorie, JRD Tekovv,
podla ústrednej obce [JRD Jablonka, JRD Gbely), podla
významných osobnostf [JRD Petra Jilemnického, JRD
Marka Culena), alebo sa použfvajú názvy ideového zame-
rania tzv. angažované názvy [JRD Mler, JRD Pokrok, JRD
Budúcnost, JRD Rozkvet a pod.).

Jednou z úloh súčasnej onomastiky, t. j. náuky o vlast-
ných menách, ich tvorenf a historickom vývoji, najmil. jej
aplikovanej zložky je vplývat na to, aby geografické ná-
zvoslovie bolo štandardizované v optlmálnej podobe a aby
sa nové názvy tvorili tak, aby zodpovedali všeobecným
zásadám štandardizácie. Pri súčasnej štandardizácii ná-
zvov ide o to, aby sa z kartografických diel odstránili
ostávajúce nevhodné a nesprávne názvy a podoby názvov,
pravopisné a tlačové chyby, aby sa hned na počiatku, už
pri tvorbe technlckej dokumentácie novovznlkajúcich, no-
vozriadovaných a novosprístupňovaných objektov určili
vopred a NK schválilI vhodné a jazykovo správne názvy.
K štandardizácii treba pristupovať citlivo a pozorne, aby
nepremyslená úprava názvov nevyvolala prejavy nesú-
hlasu a nesposobila viac škody ako osohu.

5. Problematika názvov geografických objektov
ležiacich mimo územia CSSR

NK rIeši aj sposoby používania úradných, neoficiálnych
názvov geografických objektov nachádzajúcich sa mimo
územia Slovenskej socialistickej republiky a domácich
slovenských vžitých podob inojazyčných názvov, exoným
geografického objektu ležiaceho mimo SSR. Exonymá sa
pokladajú za súčasť zásoby slovenského spisovného ja-
zyka. "Exonymum je zdomácnená podoba cudzojazyčné-
ho názvu akéhokolvek zemepisného objektu ležiaceho
mimo oblasti pOsobnosti jazyka, prisposobená jazykovým
možnostlam a potrebám tohto jazyka li. prejavujúca sa
grafickými, prfp. aj fonetickými odchýlkami od auto-
chtónneho [povodného) názvu [1].
Konferencie OSN o štandardlzácii geografického ná-

zvoslovia (Ženeva 1968, Londýn 1972, Atény 1977) odpo-
rúčajú vyhýbat sa tvorbe exoným. Je to problém náročný,
pretože naráža v mnohých prípadoch na jazykovú barié-
ru, vystupuje do popredla problém preplsu nelatinko-
vých písem, problém výslovnosti, skloňovanla, teda prak-
tického používania cudzojazyčných názvov. NaprIek tomu
potreba medzinárodnej komunikácie potláča použlvanie
exoným a nahrádza ich oficlálnymi, úradnými názvaml.
Vela exoným sa stáva historickými (Štajerský Hradec -
Graz, Linec - Linz a pod.). K otázke prepisu iba tolko,
že londýnska konferencia prijala tzv. donačný princíp,
čo značí, že formu prepisu určuje odovzdávajúci štát.
Onomastika má teda okrem svojich úloh, teoretlckej,

metodologickej li výskumnej, aj isté úlohy v oblasti prak·
tickej, aplikačnej a aj stými sa musí vyrovnať.

Želaním všetkých, ktorí sa zaoberajú otázkou štandardi-
zácIe geografického názvoslovia, jazykovedcov, geogra-
fov či kartografov, je dosiahnut, aby diferencia medzi
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živým toponymom a toponymom na mape bola čo naj-
menšla. To značí upravil' a ustállf názvoslovle v optimál-
nej podobe zodpovedajúcej súčasnému stavu jeho po-
znanla.

Slovník technických termínov používaných OSN pri
štandardizácli geografického názvoslovia. [Materiál
na 3. konferenci u OSN o štandardizácii geografické-
ho názvoslovia.] Atény 1977.
Zápisnica Č. 1 z 1. zasadania Slovenskej názvoslovnej
komisie dňa 13. októbra 1970. Bratislava, Slovenská
kartografia, n. p., 1970.
KOLÁRIKOVÁ, Z., Standardizácia geografického ná-
zvoslovia Základnej mapy CSSR 1: 50000. Geodet. a
kartogr. obzor, 23/65, 1977, Č. 11, S. 294-296.

Zdenka Koláriková,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Úkoly ČSVTS - společnosti geodézie
a kartografie v Jihočeském kraji
po V. sjezdu ČSVTS

Prngram činnosti CSVTS - společnosti geodézie a karto-
grafie v Jihnčeském kraji na období po V. sjezdu CSVTS
navazuje na závěry V. sjezdu ČSVTS a program činnost!
na toto období, zpracovaný KR ČSVTS Jihočeského kraje.
V Jihočeském kraji pracuje ve společnosti geodézle

a kartografie 7 poboček. V posledním období se zvýšila
členská základna o 30 členť'!.
Úkoly po V. sjezdu CSVTS byly projednány v kraj-

ském výboru společnosti geodézie a. kartografie a na
členských schfizíCh v pobočkách v květnu a červnu
1978.
V programu činnosti krajského výboru společnosti

geodézle a kartografie byly vytyčeny tyto zásadní úkoly:

1. Uplatňování politiky KSC v řadách členů CSVTS

Clnnost poboček bude zaměřena především k řešenf ce-
lospolečensky závažných úkolfi resortu geodézle a kar-
tografie, k podpoře plnění úkolfi 6. pětiletého plánu
a k přípravě a realizaci 7. pětiletého plánu.

2.~ZVíjení a usměrňování úsilí na hlavní úkoly
rozvoje resortu geodézie a kartografie

Na tomto úseku činnosti se soustředí pozornost na spo-
lupráci s !Il. p. Geodézie, České Budějovlce a podlporu
plnění hospodářského plánu podniku, a to spoluprací
- na zavádění racionálního systému evidence nemovl-

tosU
na včasném zavádění nových investic do výroby s cí-
lem maximálně automatizovat hlavní druhy geodetic-
kých a kartografických prací
na zvyšování efektivnosti a zkracování lhťit posky-
tování služeb obyvatelstvu a socialistickým organi-
zacím

- na upřesňování normativní základny podniku a vy-
tvoření efektivního vnitropodnikového systému řízení

- na zdokonalování systému řízení jakosti geodetic-
kých a kartografických prací

- na rozvíjení forem zlepšovatelského hnutí.

3. Podpora úsilí o zachovlíní světového míru
a rozvíjení spolupráce s vědeckotechnickými
společnostmi zemí socialistického společenství

Naplnění tohoto úkolu bude spočívat v propagaci vý-
sledkfi, metod a forem odborné a politickovýchovné
činnosti vědeckotechnických společností zemí socialis-
tického tábora a podle možností v účasti na politicko-
odborných akcích s mezinárodní účastí v ČSSR a na
zahraničních odborných akcích v socialistických zemích.

4. Prohlubování aktivity a rozvíjení vztahů
a spolupráce s hospodlířskou organizací
a ostatními společenskými organizacemi
sdrulenými v Národní frontě

Spolupráce krajského výboru společnosti geodézie a
kartografie a Geodézlí, n. Ip., České Budějovice byla na-
vázána písemnou rámcovou dohodou, uzavřenou na ob-
dobí let 1976-80 v roce 1976.
Z této rámcové dohody vycházejí každoročně uzaví-

r,ané dohody mezi národním podnikem Geodézie a 6 po-
bočkami, působícími v jeho rámcI. Uzavírání dohod
o spolupráci bude pokračovat i v následujících letech;
v roce 1979 bude poprvé vyzkoušena účinnost čtyřstran-
né dohody mezi pobočkami ČSVTS, ZV ROH, vedením
podniku Geodézie a ZO SSM. Přínosem této formy sou-
činnosti by mělo být především sjednocení úsilí při rea-
lizaci úkolů vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí a
zvyšováním technické úrovně prací.

5. Zdokonalování ideově výchovné
a politicko odborné činnosti, řízení
a organizační struktury

Na úseku zdokonalování ideově výchovné a politicko-
-odborné činnosti, řízení a organizační struktury byly
krajským výborem společnosti geodézie a kartografle
přijaty následUjící úkoly:
- zvýšit plánovitost v činnosti výborů poboček a roz-

šířit formy činnosti a iniciativy členů ČSVTS
prohloubit součinnost krajského výboru, zástupctl.
v odborných skupinách při ústředním výboru společ-
nosti geodézie a kartografie a poboček a podstatně
zlepšit úroveň využívání těchto informad
rozšířit členskou základnu do roku 1980 o 10-15 %
člentl. a soustředit pozornost na přijímání mladých
lidí, žen a perspektivních pracovníků s nižším od-
borným vzděláním
v období do roku 1980 uspořádat nejméně jednu od-
bornou akci s krajskou ptisobnostl, zaměřenou k ak-
tuálním otázkám technického rozvoie odvětvf
navázat a udržovat spolupráci s ČSVTS-společností
zemědělskou v otázkách, které jsou společné pro oba
resorty
utužit spolupráci s hajskou radou ČSVTS Jlhočes-
kého kraje
činnost řídit podle ročnfch plánů, vycházejfcích
z konkrétních úkolů r,SVTS a odvětví geodézie a kar-
tografie, a pravidelně tyto plány hodnotit.
ČSVTS-společnost geodézíe a kartografie vyjadřuje

svým programem činnosti po V. sjezdu CSVTS snahu,
ve zvýšené míře než dosnd. k prosazování závěrtl. XV.
sjezdu KSC na úseku technického rozvoie, zvyšování
produktivity práce i iniciativy širokého okruhu pracu-
jíclch.

Ina. Pavel Thetner,
Geoddzie, n. p., Ceskd Bud~;Dvlce

1979/56



Geodetický a kartografický obzor
ročník 25/67, číslo 2/1979 57

Seminár "Sledovanie stability priehrad
geodetickými metódami"

V dňoch 16.-18. okt6bra 1978 usporiadala Pobočka
CSVTSpri Vodohospodárskej výstavbe, investorskom
podniku, Bratislava (VVIPj v spolupráci s Odbornou
skupinou 1701 - inžinierska geodézia Slovenskej geo-
deticko-kartografickej spoločnosti ČSVTS v Dobšinskej
Maši seminár "Sledovanie stability priehrad geodetic-
kými metMami", v zmysle vyhlášky MLVH SSR číslo
169/75 Zb.

Seminára sa zúčastnilo vyše 50 pracovníkov z výrob-
ných rpodnikov, výskumných ústavov ft vysokých škOl,
ktorí sa bezprostredne podielajú na technicko-bezpeč-
nostnom dohfade (TBDj stability vodných diel.

SemLnár vhodne zapadol do rámca 25. výročia vzni-
ku VVIP, ktorý je hlavným vykonávatelom prác vodo-
hospodárskych diel na Slovensku.

Náplňou seminára bola výmena skúseností, poznatkov
a výsledkov zo sledovania a vyhodnocovania posunov a
deformácií objektov vodných diel v SSR, spojená s pre-
hliadkou meracích zariadení na objektoch vodného die-
la Hnilec-Dobšiná-Vlčia dolina, ako aj s praktickými
ukážkami modernej geodetickej a fotogrammetrickej
prístrojovej techniky používanej na sledovanie posunov
a deformácH stavebných objektov.

V dvoch poldňových blokoch, po úvodnom príhovore
Ing. V. Drozdu, riaditela VVIP, boli prednesené nasle-

dujúce referáty, ktoré dali dobrý podnet k neformálnej
diskusii:
Car a s, M.: Význam geodetických meraní 'pre sledo-
vftnie stability priehrad v rámci činnosti TBD podla vy-
hlášky Č. 169/75 Zb.,
B e ň á k, M.: Špeciálne geodetické merania stability
strediska TBD na vodných dielach SSR,
H u m mel, I.: Sledovanie bezpečnosti vodného diela
Dobšiná,
M a I' Č á k, P.: Význam siete pevných bodov na vodných
dielach,
Mr á z, I.: Metódy na sledovanie priehrad a vyhodnote-
nie výsledkov meraní,
Med v e c k ý, 1:.: Racionalizácia geodetických výpočtov
na stredisku TBD,
B e ň á k, S.: Meranie zvislých posunov VPN a vodorov-
ných posunov od zámernej priamky na vodných dielach
Hnilec- Dobšiná - Vlčia dolina,
M i c h a I č á k, O.: Vplyv prostredia na kontrolné me-
rania posunov stavebných objektov,
S t a n ě k, V.: Sledovanie vodorovných posunov priehrad
svetelnými dialkomermi,
P í Š, D.: Meranie náklonu objektov špeciálnymi optic-
kými prístrojmi,
Cer ň a n s k ý, I.: Využitie analytickej pozemnej foto-
grametrie na sledovanie priestorových deformácií sy-
paných priehrad,
C e b e c a u e r, D.-Š tub ň a, I.: Sledovanie vodorov-
ných posunov zemnej priehrady Liptovská Mara trigo-
nometrickou metódou.

Zo seminára bol vydaný zborník prednášok.
Počas seminára sa vykonala prehliadka vodného die-

la Dobšiná, ako aj praktická ukážka modernej geode-
tickej a fotogrametrickej prístrojovej techniky.

Možno konštatovať, že seminár splnil vytýčené ciele.
Priniesol cennú výmenu skúseností v protlematike me-
rania posunov a deformácií vodohospodárskych stavieb,
oboznámil účastníkov s novou prístrojovou technikou,
krotá poskytuje vyššiu kvalitu a efektivnosť meraní. Zá·
verečné zhodnotenie seminára vykonal Ing. I. Veselý,
námestník riaditela VVIP.

Na záver seminára boli prijaté nasledujúce odporúča-
nia:
aj Vytvárať podmienky na realizáciu vyhlášky Č. 169/

/75 Zb. v praxi.
b j Sledovať v rámci rozvoj a a výskumu problematiku

nových prístrojov a meracích metód a ich zavedenie
do praxe.

cj V nadvaznosti na novú prístrojovú techniku veno-
vať pozornosť zvyšovaniu kvalifikácie nižších a stred-
ných .kádrov.

dJ Prehodnotiť úroveň a spolahlivosť doterajších zaria-
dení inštalovaných na vodných dielach.

e j Racionalizovať kontrolné merania.
fJ Cestou úzkej spolupráce s vedeckými a odbornými

organizáciami vytvárať podmienky pre uplatnenie
najnovších výsledkov vedy a techniky do praxe.

g) Periodicky organizovať výmenu skúseností a poznat-
kov pomocou seminárov, resp. sympózií.

'Treba si želať, aby čo najviac poznatkov zo semi-
nára našlo uplatnenie na pracoviskách orga:nizácií
účastník ov seminára, čím sa cel kove zvýši racionalizá-
cia a kvalita prác pri TBD vodných diel.

Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,
Katedra geodézie SvF SVST, Bratislava

ROZVOJ PRACOVNf INICIATIVY
A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENf

Socialistická soutěž a vyznamenáni
při uvedeni trasy 1A metra
do provozu

Na základě sdruženého socialistického závazku organi-
zací podílejících se na výstavbě metra v Praze (mezi
nimi i Geodézie, n. p., Praha) se podařilo uvést trasu IA
do provozu ve zkráceném termínu ke dni 12. srpna 1978.
Na tomto významném úspěchu, na dodržení předepsané
kvality a dílčích termínil. mají značnou zásluhu pracovníci
geodetických útvaril. investora (DP Investor dopravních
staveb), generálního projektanta (DP Metropro!ekt), ge-
nerálního dodavatele stavby (Metrostavj a dalšlch doda-
vatelil. (Geodézie, n. p., Praha, Vojenské stavby, VKD, Ze-
lezniční stavitelství, Geodetický ústav, n. p., Praha), a
to díky rozvinuté socialistické soutěži, iniciativě a zkuše-
nostem pracovníkil. a v důsledku vhodné organizace, me-
todiky a koordinace pracÍ.

Provoz pro výstavbu metra Geodézie, n. p., Praha (ve-
doucí Ing. Zdeněk HorákJ. který je největším geodetic-
kým pracovištěm na metru, uzavřel vedle sdruženého
socialistického závazku organizací další sdružený záva-
zek se sovětskými specialisty a československými pracov-
níky, zúčastněnými na montáži a zkoušení sovětských
eskalátorů. Z geodetického hlediska byly vytvořeny veš-
keré předpoklady pro úspěšnou montáž v plánovaných
termínech a bezporuchový provoz.

Na provoze jsou tři kolektivy BSP, které jsou nositeli
bronzového odznaku. Kolektivy dále soutěží a uchází se
o stříbrný odznak. V těchto kolektivech je stoprocentní
účast stálých pracovníkil. jak THP, tak PD. Celkem v nich
soutěží 63 pracovníků. leden kolektiv obdržel jednu z nej-
vyšších poct. Byl mu udělen ÚV KSC, vládou Českosloven-
ské socialistické republiky, ÚRO a ÚV SSM čestný název
"Kolektiv XV. sjezdu KSC".

Na provoze byly ustanoveny dvě komplexní racionali-
zační brigády spolu s pracovníky výzkumu a dalších or-
ganizací na řešení a realizaci' konkrétních úkolil. tech-
nického rozvoje.

Inženýrské středisko geodézie Dopravního podniku -
Investora dopravních staveb (mS J (vedoucí Ing. Jiří
Scháňka) získalo v souvislosti se zahájením provozu tra-
sy IA stříbrný odznak brigády socialistické práce. Brigá-
da má 28 členil., z toho je 9 členil. nositelem stříbrného
odznaku a 6 členil. bronzového odznaku.
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Pracovnici inženýrského střediska geodézie ros zalo-
žili spolu s kolektivem geodetfi n. p. Metrostav dne 1. 7.
1977 komplexní racionalizačni brigádu za účelem vyhoto-
vení dokumentace skutečného provedeni stavby, a to tak,
aby tato dokumentace mohla být předána provozovateli
k datu zahájení provozu. Na trace lG byly mapy tunelfi
a stanic zpracovány a vytištěny až delši dobu po zahá-
jeni provozu. Tento progresivní záměr se podařilo splnit
na trase IA diky iniciativě pracovnikfi a organizačním
opatřenim, takže při otevřeni trasy byly již potřebné ma-
py k dispozici.

Pracovníci Geodetického odboru, n. p., Metrostav (ve-
douci Ing. František Pata) soutěží o titul BSP jiŽ od
roku 1972. V roce 1973 byl kolektiv vyznamenán vládou
ČSSR a ÚRO titulem "Kolektiv VIII. všeodborového sjez-
du", v roce 1974 získal kolektiv titul BSP (bronzové od-
znaky) a v roce 1977 zakládající členové stříbrné odzna-
ky. V roce 1.976se BSP přihlásila do soutěže podle Baso-
va (bezpečnost práce) a v roce 1977 do soutěže saratov-
sko-Ivovského hnuti s rozpracováním a aplikací na geode-
tické práce na metru. Kolektiv BSP dále spolupracuje
s kolektivem geodetfi OP - Metroprojekt zejména ve
vztazich mezi projekty a realizací stavby. Nyní má BSP
26 členfi, 7 střibrných a 11 bronzových odznakfi.

U obou závodfi Vojenských staveb (vedoucí Ing. L.
SrAmek) jsou ustaveny 2 BSP geodetfi s 20 členy (bron-
zové odznaky) a u VKD (vedouci J. Horský) 1 BSP s 11
členy (bronzový odznak).

V souvislosti s uvedením trasy IA do provozu bylo
propfijčeno s. Ing. Jiřímu Scháňkovi (Op-roS) státní
vyznamenáni "Za vynikajici práci", Ing. J. Oudranovi
(Metroprojekt) střibrný odznak "Budovatel metra", Ing.
L. Safářovi (DP-roS), Ing. J. Koubkovi, Ing. M. Blažkovi
(oba Geodézie, n. p., Praha) a Josefu Kupsovi (Metro-
stav) bronzový odznak "Budovatel metra". Titul zaslouži-
lý pracovnik podniku obdržel Ing. F. Pata (Metrostav),
titul nejlepšího pracovnika podniku Ing. F. Macháček,
Ing. J. Pohan, M. Satrapa (všichni Metrostav), Ing. Čech
(ŽSP) a s. Horský (VKO). Mimo to byla dalším geodetfim
udělena rfizná vyznamenáni v rámci organizaci.

Závěrem lze konstatovat, že díky socialistické soutěži
a iniciativě jednotlivcfi a kolektivfi se geodetfim podařilo
v úzké vazbě s metodickými a organizačními opatřeními
zvládnout řadu technicky i časově obtižných problémll na
trase IA metra lil přispět tak k jejímu kvalitnfmu dokon-
čeni ve zkráceném terminu.

Ing. František Sžlar, CSc.,
hlavní geodet pro metro, GKS v Praze

Minulého roku uplynulo 70 let od založeni Národního
technického muzea. Včele zakladatelll stál profesorský
sbor České vysoké školy technické v Praze. Na mani-
festačni schfizi konané dne 5. července 1908 bylo vy-
hlášeno zřízení Technického muzea království českého.
Sbírky muzea v rozsahu 1350 inventárních čísel byly
veřejnosti zpřístupněny dne 28. záři 1910 ve Schwarzen-
berském paláci na Hradčanech.

vývoj muzea lze dělit do čtyř etap. V prvé etapě
bylo úsilí dobrovolných pracovnikfi seskupených ve
Spolku technického muzea, soustředěn na ziskáni dosta-
tečného počtu exponátfi, zahrnujících všechny obory
současné techniky. JiŽ od počátku byla práce rozdě-
lena do 25 odborných skupin. Až do zániku Spolku pra-
covala v počtu těchto odborných skupin i skupina Geo-
dézie a kartografie, kterou po dlouhá !léta úspěšně vedl
Ing. Pudr. _

Druhá etapa prAce NTM měla za úkol ziskAnf potřeb-
ných finančnich prostředkfi a stavbu nové budovy. VA-
lečná léta postihla muzeum velmi nepříznivě. Budova
Schwarzenberského paláce byla muzeu odebrána a sbir-
ky umistěny do nevhodných skladišť ve staré Inval1-
dovně.

Třetí etapa začala po osvobozeni a významným mez-
nikem v té době bylo převzetí NTM stAtem od 1. ledna
1951. To umožnilo vybudovat muzeum jako modernf vě-
decké pracoviště s rozsáhlými sbirkami a bohatou me-
zinárodni spolupraci. Ve čtvrté etapě počinajici r. 1960
je realizován program rozsAhlé výstavni, publikačni a
lidový chovné činnosti. Muzeum se zařadilo mezi přední
technická muzea v evropském i světovém měřítku. Bo-
haté jsou nejen sbírky exponAtfi, ale i fondy archivní
a knižnÍ. Zájemci o spolupráci s NTM jsou soustředěni
do Spolku přátel NTM.

Při příležitosti výročí muzea byla uspořádána výstava
,,70 let NArodniho technického muzea", podAvajícf nej-
lepší přehled o vývoji a současném stavu této význačné
vědecké a výchovné instituce, sloužící rozvoji dějin
techniky a výchovně technického myšlení naši mladé
generace.

Ing. Ondřej Teřť1bek, CSC.,
CVUT v Praze

Dne 28. října 1978 zemřel v Rakovníku jeden z nejak-
tivnějších západočeských geodetfi s. ing. Trešl.

Narodil se 4. června 1899 v Rakovniku jako syn obuv-
níka. Absolvoval reálku s maturitou. V letech 1921 až
1923 studoval na ČVUT v Praze na fakultě spec. nauk,
odd. země měř. inž. a toto studium ukončil v roce 1924
II. státní zkouškou. V roce 1924 nastoupil u evidence
katastru v Rakovníku. Po substitucích v Oomažl1cích a
Nové Pace, byl v roce 1928 jmenován přednostou evi-
dence katastru v Kralovicích, kde pfisobil nepřetržitě
v činné službě na detaš. pracovišti SG Plzeň-sever až
do roku 1976. V roce 1974, kdy dosáhl 50 let činné
služby v našem resortu, byl jmenován zasloužilým pra-
covnikem. Za svou dlouholetou funkční činnost v SČSP
obdržel vyznamenáni II. stupně.

Ing. Trešl byl skromný, nesmírně pracovitý, ochotný
vždy obětovlll1:svfij volný čas pro podnik a splnění poža-
davkfi obyvatel. I ve svých 79 letech předával svoje zku-
šenosti JZD při zakládAni PEP.

Čest jeho pamAtcel

Oprava tiskové chyby

GAKO Č. 1/79, článek BLažek, R.: K určeni vlivu re-
frakce ... , str. 9, levý sloupec, 13. řádek zdola a str.
10, pravý sloupec, 12. řádek zdola -

chybně: na samočinném ,počHači VÚGTK v Praze ...
sprAvně: na samočinném počítači Elliott 503 Kance-
lářských stro1fi, n. p.

1979/58



Geodetický a kartografický obzor
roi!nfk 25/67, čislo 2/1979 59

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Byzov, T. Te.: Slavná cesta vojenských topografí\., stra-
na 1-6.

Volkov, V. I.: Provoz komunistické práce, s. 7-9.
Pět1letý úkol na tři roky, s. 10.
Kocarev, V. M.: Za hospodárnost a ekonomiku, strana

11-14.
Poleval, O. Te.-Grinberg, G. M.-Michallov, G. M.: Me-

chanizace zpracováni výsledkí\. geodetických měřeni
v podniku, s. 17-19.

Chaimov, Z. 5.: Vliv chyb měřeni a vstupnlch údají\. na
vyrovnané prvky geodetického polygonu, s. 20-27.

Galošin, A. I.: Rozbor přesné polohy bodu, s. 27-29.
Ntkiforov, B. J.: Výpočet vah různorodých měl'eni, stra-

na 29-31.
Polev, Tu. D.-GroŠev, V. v.: Některé konstrukčni vlast-

nosti hydrostatických nivelačnich přistrojů, s. 31-35.
Parfenov, A. I.: Použiti lati s pohyblivým decimetrovým

čislovánim, s. 35-36.
Trovogo, 1. 5.: Zvýšeni přesnosti měřeni deformaci svě-

telnými dálkoměry, s. 36-41.
Gavrilenko, A. G.: Graficko-analytická metoda řešeni

Podhenotovy úlohy, s. 41-42.
lvi ev, A. 1.: Budováni fotogrammetrické sitě metodou

prodlužováni, s. 42-49.
Fedorov, Tu. A.-Bellakova, O. v.: Neaktinické osvětle-

ni fotoprovozů štěrbinovými svit1dly - světlovody,
s. 49-54.

Kločko, V. 5.-Galevol, Tu. A.: Přesnost sestrojováni ko-
lejnic při polohopisném mapováni, s. 55-57.

Chochlov, 1. V.: Akustické měřeni podvodnlch inženýr-
ských objektů, s. 57-60.

Reminskij, A. A.: Varianta sestrojeni souřadnicová sitě,
s. 60-62.

Burkova, L. Te.: Normalizace procesu zhotoveni diapo-
zitivů metodou barveni nitrovrstvy ve hmotě, s. 62
až 64.

Tanuš, V.: Přesnost měřeni horizontál nich a vertikál-
nich vzdálenosti, s. 65-68.

Boginski/, V. M.-Rosenblit, G. 5.: Norma terminologie
z oblasti kartografických přistrojů, s. 68-70.

Rumlancev, F. 5.: Letecké fotogrammetrické mapováni,
BAMu, s. 70-73.

Garalevskala, L. 5.: O knize Ekonomika, organizace a
plánováni kartografické Výroby, s. 74-75.

V přípravě pro příští GaKO jsou:

TISDVCIK,Š.: vývoj evidencie nehnutelnosti v pod-
mienkach socialistickej výstavby SSR a jeho d'aliie
úlohy

TRAGER, t.: K některým problémti.m cejchováni
gravimetrti. náklonem

TDMSA, K.: Výpočet prvkti. vniti'ni orientace fot •••
grametrických komor projektivnimi metodami

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia zeměměřického
inženýrství na stavební fakultě při ČVUT
v Praze v roce 1976a 1977

G - na katedře geodézie a pozemkových úprav
VG - na katedře vyšší geodézie
M - na katedře mapování a kartografie
SG - na katedře speciální geodézie

1976:
M - Antošová Helena

Elektrografie jako kartoreprodukční technika
M - Baculák Zbyněk

Digitalizace technické mapy města kartometric-
kou metodou

G - Baudyš Petr
Zhodnocení podkladů o kvalitě zemědělského
půdního fondu se zřetelem na novelizaci zákona
č. 53/66 Sb.

SG - Béna Jiří
Určení svislých posunů hráze Žermanice

G - Bolina Václav
Určení souřadnic trigonometrického bodu spo-
lečným vyrovnáním vodorovných směrů, pro-
storových vzdáleností a výškových úhlů

SG - Bulánek Rostislav
Metoda příčných posunů

VG - Bureš Václav
Řešení úloh vyšší geodézie pomocí družicové
sítě BC-4

VG - Caletka Antonín
Komparace základnových latí a pásem na Zeis-
sově komparátoru

G - Čermák Josef
Zhodnocení konstrukce délkového měřítka vy-
nášecích trojúhelrn'ků velkým digitálním mikro·
skopem Zeiss-J ena

SG - Černý Ladislav
Organizace přípravy výroby a její realizace na
středisku geodézie

G - Čížková Ludmila
Homogenizace sítě svislých vrtů při průzkumu
sirného uhlí v hnědouhelné sloji

SG - Čurda Ilja
Určení svislých posunů hráze Žermanice

SG - Čuřík Bohumil
Polygonové pořady o kratších stranách měřené
elektronicky

G - Dmytrusová Jana
Metodika zaměřování podzemních stanic metra

SG - Dvořák Karel
Zkoušky laserového teodolitu LT 4

M - Ezechiáš Michal
Reprografie v geodézii

VG - Fiala Jan
Problém přesného vytyčení a měření délek ko-
vových plaveckých bazénů

SG - Florián Jiří
Srovnání metody obloukových souřadnic a příč-
ných posunů

M - Fraňková Irena
Mapování místní tratě 1: 1000 fotogramme-
trickou metodou

M - Fuj an Břetislav
Ověření prvků vnitřní orientace univerzálního
fototheodolitu UMK 10/1318 Zeiss Jena a jeho
použití v oblasti blízké fotogrammetrie

VG - Hartman Jiří
Vliv gravitačního pole Země na dráhu UDZ

G - Hautke Jiří
Programy běžných geodetických úloh pro kal-
kurátor HP-45

VG - Hautkeová Jana, roz. Štrbová
Zkouška kompenzátoru nivelačrnllo přístroje
Ni 002
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G - Hladík Jaroslav
Ověřenf některých kritérií technického hodno·
cení PU

SG - Hložek Bořivoj
Metoda osového polygonu

VG - Horký Jiří
Korekce z vlivu teploty na nivelační latě

M - Hořejšová Carmen
Využití automatizace při zpracování karto gramů
a kartodiagramů zobrazujících aktuální sociálně
ekonomické informace v CSSR

SG - HoH Petr
Převedení grafické základní mapy závodu CHE·
ZA, n. p .. CSSP na digitální

M - Huml Milan
Problematika zpracování souřa!lnicových infor·
mací v územních informačních systémech

G - Hynek Vladimír
Šířka pozemku orné půdy na svahu z hlediska

,"' protierozní ochrany
SG - J ahn Pavel

Studium základních ohybových jevů
M - Jirman Josef

Ověření prvků vnitřní orientace fotokomory
SMK 5,5/0808 Zeiss Jena se základnou 400 mm
a její použití ve stavebním výzkumu

VG - Karlovcová Jana
Vyrovnání s uvážením chyb výchozích veličin

M - Kantová Stanislava, roz. Vojkovská
Testování stereokomparátorů

G - Klimeš Milan
Rozbor vlivu chyb povrchových sítí pro metro

G - Klimešová Hana
Rozbor vlivu chyb podzemních sítí na metru

G - Kokoška Josef
Alternativní projekt hlavní polní cesty s mož·
ností využití pro zemědělské letiště

G - Konopa JiH
Alternativní projekt hlavní polní cesty s mož'
ností využití pro zemědělské letiště

SG - Kouba Jaroslav
Metoda laťových úseků

VG - Kraft Jiří
Vyrovnání lokální trilaterační sítě Staré Město
pod Sněžníkem

M - Kročáková Ludmila
Geometrický plán pro výkup pozemků stanice
metra Florenc

M - Křivohlavá Eva, roz. Dotřelová
Automatizace tvorby mapových značek vybra.
ných bodových prvků na topografických mapách
středních měřítek

SG - Ludvík Emil
Polygonový pořad jako vytyčovací síť liniovli
stavby

SG - Málková Tamara
Geodetické práce v různých fázích investiční
výstavby

VG - Nedvědová Marie
Ověřovací zkoušky tachometru Geodimeter
AGA 700

VG - N ovotná Renata
Studium redukcí měřených délek do čs. trigono-
metrické sítě

G - Ing. N ovotný Miloš
Projekt hlavní polní cesty Roudný-Svatoňovice
v JZD Sedmihorky, okr. Semily

SG - Petřík Ivan
Zhodnocení vytyčení polární metodou (Rozměr
stavebního objektu)

SG - Pilc Zdeněk
Zhodnocení vytyčení polární metodou (Tvarová
pružnost stavebního objektu)

M - Pittnerová Marie
Převod technicko-hospodářské mapy ze systému
S-42 do systému S-JTSK

M - Prokeš Pavel
Reprografie v geodézii

M - Prouza Pavel
Využití leteckých snímků při pozemkových
_úpravách na lokalitě Kostelní Stfímelica

G - Prusák Ladislav
Určování hustoty vrtů při ověřování ložisek
magnezitu

SG - Reichert Vlastimil
Vyhodnocení mikrotrigonometrické sítě stavby

VG - Sadílek Boris
Prověrka a určení konstant setinného gravimetru
GS 15

M - Sedláček Jiří
Analytická aerotriangulace na lokalitě Hlinsko

VG - Snížek Josef
Experimentální odvození koeficientu teplotní
roztažnosti invarových nivelačních latí

M - Stránský Jan
Digitalizace základní mapy velkého měřítka
kartometrickou metodou

G - Surovec Jan
Zhuštění bodového pole v prostoru Staré Město
pod Sněžníkem

G - Svačinka Vladimír
Využití intravilánu obce Nehvizdy pro výstavbu
se zvláštním zřetelem na ochranu zemědělského
půdního fondu a životního prostředí

SG - Seviola Jaroslav
Vytyčení osy liniové stavby z trojúhelníkového
řetězce

M - Tišler Josef
Speciálně tematické mapy jako podklad pro
sestavení přírodovědního atlasu

M - Tůma Jaroslav
Použití fotogrammetrie při zaměřování doprav-
ních nehod

G - Tupec Luděk
Zkoušky teodolitů Theo 010 A

M - Valenta Petr
Testování přesnosti souřadnicového snímače
s volnou snímací hlavou

VG - Vaňourek Vlastimil
Zpracování prvního projektu triangulace na vy·
soké cíle v ČSSR

SG - Vejvoda Vojtěch
Použití laseru pro signalizaci nepřístupných
bodů

SG - Verner Jan
Zkušební strojírenská mikrosíť

M - Votoček Jiří
Automatické vyhotovování podélných profilů
z digitálních dat pro potřebu televizního vysílání

VG - Zelenka Jan
Vyrovnání základní sítě v trojrozměrném prosto-
ru

M - Zelenková Alena
Aproximativní řešení variačního typu zobrazení

G - Žídek Petr
Návrh progresivní organizace zemědělského půd.
ního fondu v obci Stránčice se zřetelem na vyře·
šení změn ve smyslu vládního usnesení č. 293/74
a tvorbu životního prostředí

1977:
G - Adámková Bohumila

Určení polohových změn bodů liniových sítí
podobnostní transformací

G - Artnerová Sylva
Určení polohových změn bodů pomocí modelů
skutečných chyb

SG - Bajer Milan
Posouzení přesnosti bodu vnitřní sítě zaměřeného
různými metodami

M - Barč Jiří
Měření prostorových deformací ve stavebním
výzkumu fotogrammetrickou metodou

G - Bauerová Alena
Zhodnocení dlouhodobého vývoje půdního fon-
du v katastru území Chýně v okrese Praha-zá-
pad, analýza hlavních problémů a návrh opatření

G - Bendová Hana
Projekt hlavní polní cesty Roudný-Svatoňovice
okr. Semily ,,:,,-;", :.e:

M - Čech Lubomír '.
Matematické modely a jejich aplikace v geodézii
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VG - Černý Pavel
Určení teplotního koeficientu gravimetru GS 15,
č.228

SG - Dezortová Hana
Zhodnocení vnější vytyč ovací sítě zaměřené
polárně

M - Fišer Jiří
Rozbor erozní ohroženosti· s využitím leteckých
snímků

VG - Frangié Antoine
Potenciál jednoduché nehomogenní hladinové
vrstvy

M - Frank Antonín
Interpolace výšek na digitálním modelu terénu

SG - Gr6ss1 Vladimír
Použitílaserupři měřeníjeřábovýchdrahamo stů

G - Havlíček Milan
Projekt hlavní polní cesty Malý Bor-Týnec
v JZD Malý Bor, okres Klatovy

G - Hofman Jiří
Hodnocení vlivu pozemkových úprav. na životní
prostředí

SG - Holub Miroslav
Řešení metody příčných posunů na minipočítači

M - Jeníčková Jitka
Návrh mapy města pro účely správy, řízení a roz-
voje

SG - Job Jiří
Vytyčení průmyslového objektu

SG - Kanta Ivan
Rektifikace železničního oblouku metodou SSV

M - Klecan Zdeněk
Použití fotogrammetrie při kontrole rozměrů
stavebních dílců

VG - Klimeček Richard
Studium vlivu nebeských těles na výsledky mě-
ření gyrotheodolitem

G - Kodais Jean
Využití kalkulátoru T.I.SR 5l-A pro geodetické
práceo

SG - Kristl Dimitrij
Rektifikace železničního oblouku metodou laťo-
vých úseků

M - Kuntová Alena
Mikrofilm v činnosti geodeta

G - Lišková Zdeúka
Projekt příjezdové komunikace a zemědělské
vodní nádrže

VG - Martínek Bohumil
Triangulace na vysoké cíle, jsou-li měřeny směry
a vzdálenosti

G - Martinek Vladislav
Atypické konstrukční postupy při územním plá.
nování v surovinových oblastech

VG -. Mašek Ladislav
Zaměření lokální trilaterační sítě ve Starém
Městě pod Sněžníkem

VG - Morkos Kamel
Metody geodetické astronomie a jejichmodernizace

VG"- Navrátilová Magda
Vliv horizontálního barometrického gradientu
na nivelaci

G - Nedomlel Josef
Přesné způsoby vyrovnávání polygonových po-
I'adů

SG - Novák Petr
Použití hodnotové analýzy v geodézii

M - Nováková Květa
Kartometrická digit~lizace mapy velkého mě-
řítka a její využitelnost pro účely EN

M - Pekařová Darina
Model testování souřadnicových snímačů pomocí
samočinného počítače

G - Pišvej c Miloš
Vliv velikosti pozemku orné půdy na využití
mechanizačních prostředků

SG - Poskočil Jiří
Geodetická činnost při výstavbě - systémový
přístup

VG - Poustka Lubomír
Rozbor vyrovnání lokální sítě

SG - Průcha Vladislav
Použití laseru pro zjišťování dotvarování most-
ních konstrukcí

M - Přichystal Zdeněk
Určení křivky objemů nádrže vodní přečerpávací
elektrárny ve Štěchovicích

M - Rytíř Tomáš
Fotomapy ve speciálních aplikacích

M - So botková Jarmila
Aplikace digitálního modelu terénu středního
měřítka

G - Spálenský Milan
Vyšetřování průběhu průměrné vzdušné vzdá-
lenosti uvnitř výrobního obvodu tvaru obecného
tro júhelníka

G - Stoklasa Václav
Přibližné způsoby vyrovnání polygonových po-
řadů pro speciální vytyč ovací práce

G - Sučík Ivan
Vyšetřování průběhu průměrné vzdušné vzdá-
lenosti uvnitř výrobního obvodu tvaru pravo-
úhlého čtyřúhelníka

VG - Syrůček Milan
Vliv parametrů ovzduší na výsledky měření
světelnými dálkoměry

SG - Ševčíková Danuše
Vyhodnocení vytyčovací mikrotrigonometrické
sítě Sjezdového paláce v Praze

M - Šimoník Zdeněk
Posouzení přesnosti mapových podkladů pro
investiční výstavbu

VG - Štolcová Hana
Studium vlivu různých druhů korekcí v nivelač-
ním měření

SG - Šťastný Karel
Využití holografie prostorové a pro záznam infor-
mací

SG - Teplý Radek
Měření stáčení torsního stolku laserem

VG - Theimerová Věra ' .
Trigonometrická nivelace testovací sítě ve Sta-
rém Městě Rod Sněžníkem

M - Topalidu Žofie
Metodika kartografického zobrazení podle Airyho
kritéria

VG - Topková Věra
Určení relativních vlastních pohybů speciálních
objektů v oblasti 1 B

G - Tureček Jiří
Studie některých parametrů rovnic, vytvářejí.
cích model části projektu poz. úprav

SG - Turečková Lenka
Posouzení pI'esnosti vytyčení stavebního objektu

M - Tvrdík Vít
Kartografické a kartoreprodukční zpracování
fotomap

G - Urban Roman
Přesnost při určování kubatur

M - Vališová Olga
Ověření přesnosti fotomap při tvorbě Základní
mapy 1 : 10000

M - Vicari Jaromír
Návrh přehledné mapy pro ochranu půdního
fondu

G - Vondrák Jiří
Zhodnocení dlouhodobého vývoje půdního fondu
v katastrálním území Tursko, okres Praha-západ,
analýza hlavních problémů a návrh opatření

SG - Vopat Ladislav
Komparace základnových latí

M - Zúberová Alena
Automatizace tvorby vybraných bodových ma-
pových značek obsahu topografických map
středních měřítek

VG - Pruner Petr
Přímá magnetická úloha pro případ deskovitého
tělesa s využitím paleomagnetických parametrů

Zpracoval: Ing. Zdeněk Vrběcký,
ČVUT - stavební fakulta
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Ceskoslovenská Informatika 5,- BO,-

U Domov 10,- BX ročně BO,-

"'>- Elektrotechnický obzor B,- 72,-
Elektrotechnik 3- 3B,-C ,
Energetika 5,- BO,-•• Finance a úvěr 4,-

O 4X ročně příloha 72,-.o Geodetický a kartografický obzor 4,- 48,-
Geologický prl1zkum 4,- 48,-." Hospodářské právo 10,- 10X ročně 100,-

O Hutnické listy B,50 78,-
Hutník 3,50 42,-

~
Chemický průmysl 6,- 72,-
Investiční výstavba B,- 72,-

~ Jaderná energie 5,- 60,-
Jemná mechanika a optika 5,- 60,-••• Kožařství 3,50 42,-

••• Kvasný průmysl 5,- 60,-
Listy cukrovarnické 5,- 60,-

Z Manipulace, skladování, balení 9,- 108,-
Mechanizace a automatizace

VI administrativy 6,50 78,-
Meteorologické zprávy 3- 6X ročně 18,-

>
,

. Mlýnsko-pekárenský průmysl
78,-a technika skladování obilí 6,50"'- Papír a celulóza 4,- 48,-

N Plasty a kaučuk 4- 48,-,

"'O Plyn 4- 48,-,.c Podniková organizace 6,50 78,-
Pojistný obzor 1,50 18,-

U Pozemní stavby 6,- 72,->- Průmyslový design 10,- 10X ročně 100,-

> Rudy 4,- 48,-
Sdělovací technika 4,- 48,-

ut Sklář a keramik 3,50 42,-

"'O Slaboproudý obzor 6- 72,-,
Slévárenství 5- 60,-> ,
Stavivo 6- 72,-,

O
Strojírenská výroba 3,50· 42,-
Strojírenství 7,- 84,-•• Technická knihovna 3,- 36,-o. T 79 - Technický magazín 4,50 54,-
TexUl 3,50 42,-

~
Typografia 6- 72,-,
Účetnictví 3,- 36,-

••••• Uhlí 4,50 54,-

~
Věda a technika v SSSR 10,- 6X ročně 60,-
Vynálezy a zlepšovací návrhy 6,- 72,-

••• Zábrana škod 1,- 12,-
.)
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