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528:719
DELONG, B.
ůloba lleodézle a kartollrafle v péi!! o Ilvotnl prostl'edl
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 9, str.
213-216,
lit. 3
Úloha geodézle a kartografle
v péči o žlvotnl prostl'edl spočlvá ve sběru, zpracován!
a poskytováni
Informaci o vybraných
faktorech
ekologického
potenclálu
a ekologického
za tlženl krajiny
včetně jejich kartografické prezentace.
Vedle tradlčnlch
prostl'edků a metod sběru Informaci
zde významné
postaveni
zaujlmá
dálkový průzkum Země. Koncepčnl úkoly v dané oblasti sleduji tl'I základní etapy ekologické analýzy území: ekologickou
Inventarlzacl,
ekologickOu
diagnostiku a ekologické
monitorováni
a progn6zovánl.

Abl 3aKllI04aeTCll B c60pe, 06paóoTKe M npeAOCTaBlIeHMM MHetlOpMallMMOÓ M3ópaHHblX etlaKTop8X 3KO1I0rM4eCKoro nOTeHllHalla M 3KollorM4ecKoH HarpY3KH
npMpoAHOH cpeAbl, BKllI04MTellbHO ee K8pTorpaetlM4eCKoro M306palKeHMll. HapllAY C TpaAMllHOHHblMM
cpeACTBaMM H MeTOAaMH cóopa HHetlopMallMM 3Ha4HTellbHoe MeCTO 3AeCb 3aHHMaeT ,lIMCTaHllHOHHoe
30HAHpOBaHHe 3eMIIH. 3aAa4M KOHllenllMOHHoro xapaKTepa B AaHHoi1 OÓllaCTHnpeACTaBIIlllOT coóoi1 TpH
OCHOBHblX3Tana 3KOIIorH4eCKoro aHallH3a TeppHTopHH: 3KOIIorH4eCKYIO HHBeHTapH3allHIO, 3KOIIorH4ec·
KHi1 AMarH03, a TaKlKe 3KOIIOfM4ecKHi1 MOHHTopHHr
H nporH03HpOBaHMe.

912.43
912.43 + 523.31 + 528.481 [437.6)
VANKO, J.
Mapa recentnýcb
vertlkálnych
pobybov Západnýcb
Karpát na Slovensku pre epocbu 1952-1977
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 9, str.
216-222,
5 ohr., lit. 9
Geodetický základ mapy. Matematické
spracovanle
výsledkov
opakovaných
nlvelácH
a zaostavanle
mapy.
Mapa s odhadom presnosti
určených
pohybov. Interpretácla
mapy a jej porovnanle
s mapou recentných
vertikálnych
pohybov Západných
Karpát pre epochu
1948--1954. Nové poznatky o dynamike
zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku z výsledkov nových opakovaných
nlvelácH.

+ 523.31 + 528.481 (437.6)

BAHKO, R
.
K8pT8 cOBpeMeHHblx BepTHK8nbHblx ABHlKeHHH 38'
n8AHblx K8pn8T B CnoB8KHH nepHoA8 1952-1977

rr.
reOAe3H4ecKHi1 H KapTorpaetlH4ecKHi1 OÓ30P~ 34,
1988, NO 9, CTp. 216-222,
5 pMC., IIMT. 9
reo,lle3H4eCKall
OCHOBa KapTbl. MaTeMaTH4ecKall
06paóoTKa pe3YllbTaToB nOBTopHoro HHBeIlHpoBaHHll H COCTaBlleHHe KapTbI. KapTa OlleHKH TOllHOCTH
onpeAelleHHblx ,lIBHlKeHHi1. Ii1HTepnpeTallMll KapTbl
H ee cpaBHeHMe C KapToi1 cOBpeMeHHblx BepTMKallbHblX ABHlKeHHi13anaAHblx KapnaT 3a nepHoA 1948-1964
rr. HOBble CBeAeHMll o AMHaMMKe 3eMHoH
nOBepxHocTH 3anaAHblx KapnaT B ClloBaKHH no pe3YllbTaTaM HOBoro nOBTopHoro HHBeIlHpoBaHHll.

681.31:528:061.14[ 437.1/2)
BOLE~LAV, J.
Ovaby o možnosti vyullU 16 a 32 bltovýcb osobnlch
poěltaě6 v podmlnkácb n. p. Geodézle
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 9, str.
222-226, 2 tab., lil. 3
Současný stav využiti osobních počltačů
[PC) na geodetických a kartografických
pracovlštlch
Ceského úl'adu geodetického
a kartografického.
pl'edpoklady
pro
zaváděni výkonnějšlch
16 a 32bltových PC. Pl'ehled typů PC dostupných
v CSSR a návrh harmonogramu
prací na zaváděni PC v podmlnkách
n. p. Geodézle.

60nECnAB,
lit.
B03MOlKHOCTH Hcnonb30B8HMlI 16 H 32-6HTOBbIX
3BM B ycnoBHlIx npeAnpMlITMlI reoAe3HH

528.731.2 (437 J
MORÁVEK, T.
Analytická aerotrlanllulace
v CSSR - Informace o ulit! prollramovébo systému AAT-GSSS
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 9, str.
227-228, lir. 2
Výsledky
ověl'ení
programového
systému
analytické
aerotriangulace
(AAT),
zpracovaného
geodetickou
službou (GS) Maďarské lidové republiky v rámci mezinárodn!
vědeckotechnické
spolupráce
geodetických
služeb socialistických
státi\ [GSSS J. Provoznl zavedeni
systému u GS Ceskoslovenské
socialistické
republiky.
Dosavadní
zkušenost!
s jeho
uplalněnlm
v provOznl praxi v resortu
Ceského
úl'adu geodetického
a kartografického.
Možnosti dalšlho zpl'esňovánl
výsledki\ pl'1 aplikaci tohoto systému.

528.731.2(437)

528:719
,lJ,EnOHr,6.
38A8118 reOAe3HH 8 K8pTorp8etJHH B 06n8CTH OXP8Hbl
OKPYlK81O~eHcpeAbl
reoAe3M4eCKMH M KapTorpaetlH4eCKMH OÓ30p, 34,
1988, NO 9, CTp. 213-216,
IIMT. 3
B CTaTbe rOBopMTCll o TOM, 4TO 3aAa4a reOAe3MM M
KapTorpaetlHM B 06l1aCTM oxpaHbl OKpYlKalO~eH cpe-

681.31 :528:061.14 (437.1/.2)

reoAe3M4ecKHi1 H KapTorpaetlH4ecKMH OÓ30p, 34,
1988, NO 9, CTp. 222-226,
2 Taó., IIHT. 3.
COBpeMeHHoe COCTOllHMe npHMeHeHMll nepcoHall~
HblX 3BM (PC) B reO,lle3H4eCKHX H KapTorpaetJH4ecKMX npeAnpMllTHllX 4ewcKoro ynpaBlleHHll reOAe3MH
M KapTorpaetlHH. npeAnocblllKM AIIll BHeApeHHll óOllee
MO~HbIX 16 M 32 ÓMTOBblX PC. OÓ30p THnOB PC,
,lIOcTynHblx B 4CCP H npeAllolKeHHe rpaetlHKa pa·
ÓOT Ha BHeApeHMe PC B YCIIOBHllX HallHOHallbHoro
npe,llnpHllTHll reO,lle3HH.

MOPABEK, T.
AH8nHTHllecK811 B3poTpH8HrynllllHlI
B 4CCP - HHetJOpM8t1MlI06 HcnOllb30B8HHM nporp8MMHoH CHCTe·
MbI AAT rccc
reoAe3HllecKHi1 H KapTorpaetlH4ecKHi1 0630P, 34,
1988, NO 9, CTp. 227 -228,
IIHT. 2
Pe3YllbTaTbl npoBepKH nporpaMMHoi1 CHCTeMbl aHaIIHTHllecKoH a3poTpHaHrYIIllllHM (AAT), pa3paóoTaH'
HOH reoAe3H4ecKoi1 CIlYlKÓOi1(rC) BeHrepcKoi1 Ha·
pOAHOH PecnyóIIMKH B paMKax MelKAYHapoAHoro
HaY4Ho-TexHH4ecKoro COTpY,llHM4eCTBa reoAe3H4ecKHX CIIYlKÓ COllHallHCTH4eCKMX cTpaH
(rCCC).
BHeApeHMe B 3KcnllyaTallHIO CHCTeMbl B rc 4exoclloBallKoi1 COllMaIlHcTH4ecKoi1 Pecny611HKH (4CCP).
OnblT, nOllY4eHHbli1 B pe3YllbTaTe ee npHMeHeHHll Ha
npaKTHKe B BeAOMCTBe 4ewCKoro ynpaBlleHHll reoAe3HH H KapTorpaetlHH. B03MOlKHOCTM,lIallbHeHwero
YT04HeHMll pe3YllbTaTOB npH npMMeHeHHH 3TOH
CHCTeMbl.

GEODETICKÝ

A KARTOGRAFICKÝ

OBZOR

528:719
DELONG, B.
Die Aufgabe
der
Geodallle
und
Kartographle
lm
Umweltschutz
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 9, Selte
213-216,
Lit. 3
Der Beltrag zelgt, dass dle Aufgabe der Geod1isle und
Kartographle
trn Umweltschutz
ln der Erfassung, Bearbeltung
und Bereitstellung
von Informatlonen
Ubel
ausgew1ihlte Faktoren des llkologlschen
Potenzlals und
der llkologlschen
Belastung der Landschaft,
elnschl1essllch
lhrer
kartographlschen
Pr1isentatlon,
besteht.
Ausser den trad1t1onellen
Mltteln und Methoden del
Datenerfassung
nlmmt hler elne bedeutende
Stellung
dle Fernerkundung
der Erde eln. Dle KonzeptlonsaUjfgaben lm gegebenen
Berelch verfolgen
drel Grundeta2Jlen der okologíschen
Landschaftsanalyse:
dle llkologlsche Inventarlsation,
dle i:lkologlsche Dlagnose und
dle i:lkologlsche Oberwachung
und Prognose.

528:719
DELONG, B.
The Role of Geodesy and Cartography
ln Envlronmen·
tal Protectlon
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 9, pp.
213·-216, 3 ref.
The paper shows, that the role of geodesy and cartography ln envlronmental
protectlon conslsts ln collectIng> processlng,
and Informatlon
on cholced factors of
ecologlcal potentlal and ecologlcal loadlng the countrys~de, Includlng thelr cartographlc
presentatlon.
Except of tradltlonal
means methods of collectlng the ln- .
formatlon
an Important
posltlon ls occupted
by the
Earth's remote senslng. Conceptional
tasks of the glven sphere
follow three basic stages of ecologlcal
analysls of a terrltory:
ecologlcal Inventory, ecologlcal
dlagnosls, and ecologlcal
monltorlng
and forecastlng.

912.43 + 523.31 + 528.481 (437.6)

912.43 +523.31 +528.481( 437.6 ]
VANKO, J.
Map of Recent Vertlcal
Movements
of the Western
Carpathlans
ln Slovakla ln the Period 1952-1977
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 9, pp.
216-222,
5 flg., 'l reL
Geodetlc cOntrol of the map. Mathematlcal
processlng
the results of repea ted levelllng an com pila tion of the
map. The map wlth the estlmatlon
of accuracy of determlned
movements.
Interpretatlon
of the map and
Its comparlson
wlth the map of recent vertlcal movements
of the Western
Carpathians
ln the period
1948-1964. New knowledge on dynamlcs of the Earth's
surface of the Western Carpathlans
ln Slovakla resulting from repeated levelllngs.

VANKO, J.
Dle Karte der rezenten
vertlkalen
Bewegungen
der
Westkarpaten
ln der Slowakel
fllr dle Zeltperlode
1952-1977
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 9, Selte
216-222, 5 Abb., Lit. 9
Dle geod1itlsche
Grundlage
der Karte. Dle mathema·
tlsche Bearbeltung
der Ergebnlsse
von wlederholten
Nlvellementsmessungen
und
dle
Zusammenstellung
der Karte. Dle Karte mlt der Genaulgkeltselnsch1itzung
der bestlmmten
Bewegungen.
Dle Kartenlnterpretat10n
und Ihr Verglelch
mlt der Karte der rezenten
vertlkalen Bewegungpn
der Westkarpaten
fUr dle ZeltperlOde 1948-1964. Neue Erkenntnlsse
(lber dle Dynamik
der Erdoberflllche
von Westkarpaten
ln der Slowakel
aus den Ergebnlssen
der neuen wlederholten
Nlvellementsmessungen.

681.31:528:06114( 437.1/.2)
681.31 :528:061.14[ 437.1/.2)
BOLESLAV, J.
Oberlegungen
uber dle MlIgllchkelt
der Anwendung
von 16- und 32- bit Personalcomputer
ln den Bedln·
gungen des VEB Geodiisle
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 9, Selte
222-226, 2 Tab., LIt. 3
Der aktuelle
Stand
der Anwendung
von Personalcomputern
(PC) ln der: geodllt1schen und kartographlschen Dienststellen
des Tschechischen
Amtes fUr Geod1isle und Kartographle.
Voraussetzungen
ml' dle Oberleltung
von lelstungsfllhlgeren
16- und 32- bit PC.
Oberslcht von ln der CSSR zug1inglichen Typen der PC
und Entwurt elnes Harmonogramms
der Arbelten ZUl'
Oberleltung
der PC ln den Bedlngungen
des VEB Geod1isle.

528.731.2 (437)
MORÁVEK, T.
Analytlsche
Aerootrlangulatlon
ln der CSS~ - Infor·
matlon
liber dle Anwendnng
des Programmsystems
AAT - GOSS
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 9, Selte
227-228, Lit. 2
Ergebnísse
der Erprobung
des Programmsystems
der
analytlschen
Aerotrlangulatlon
(AAT), das lm Rahmen
der Internatlonalen
wlssenschaftlich-technlschen
Zusammenarbelt
der geodiitlschen
Dlenste sozlal1stlscher
Staaten
(GDSS) vom geodlltlschen
Dlents [GDJ der
UVR bearbeltet
wurde. Oberleltung
tn dle Produktlon
des GD der CSSR. Blsherlge
Erfahrungen
mlt selner
Realislerung
ln der Bctrlebspraxls
lm Berelch des
Tschechlschen
Amtes fťir Geodllsle und Kartographle.
Mllglichkelten
der welteren
Vervollkommnung
der
Ergebnlsse
bel der Anwendung des Systems.

BOLESLAV, J.
Conslderation
on Posslbll1ty of Use of the 16- and 32Bit Personal
Computers under Condltlons
of the Na·
Uonal Enterprls& Geodesy
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 9, pp.
222-226, 2 tab., 3 reL
contemporary
state
of the use of personal
computers (PC) ln geodetlc and cartographlc
workplaces
ln
the branch of the Czech Offlce for Geodesy and Cartography.
Supposltlons
for Introduclng
more effectlve
16-and 32-blt PC. Revlew of the PC-types avallable ln
CSSR and proposal of the worklng schedule for' Introductlon of PC under condltlons
of the natlonal enter·
prlse Geodesy.

528.731.2 (437)
MORÁVEK, T.
Analytlcal
Aerotrlangulation
in CS$R - Informatlon
on tbe use of tba AAT - GSSC Program System
Geodetický a kartografIcký
obzor, 34, 1988, No. 9, pp.
227-228, 2 reL
Results of verlf!catlOn of the program system for the
analytical
aerotrlangulatiOn
(AAT), elaborated
by the
Hungarlan
geodetic servlce ln the framework
of Internatlonal
sclentif!c·technical
collaboration
of geo·
detlc servlces of soclalist
countrles
(GSSC J. Introduclng the system ln to operatiOn ln the Czechoslovak
geodetlc servlce. Former experlence
wlts Its appllca.
Hon ln operatlonal
practlce
ln the branch of Czech
Offlce for Geodesy and Cartography.
PosslbUltles
of
further Improvement of accuracy of results wlth applica tlOn of thls system.

Geodetickt a kartografickt obzor
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,Úloha geodézie a kartografie
v péči o životní prostředí

Ing. Bofivoj Delong, csc.,
feditel speciálních geodetických prací,
Český úfad geodetický a kartografický

2. Vztah geOdézie a kartografie k životnímu
prostfedi
Od konce 60. let se v ČSSR projevují stále výraznější tendence
narušování
eJkologi1clké stability
krajiny. Jde zejména o znečišťování ovzduší a povrchových i podzemních vod, porušení vodního režimu v území, pokles úrodnosti zemědělské píidy,
odumírání lesních porostíi, ochuzování forem života v přírodě a další jevy ekologické kalamity.
V díisledku toho se tvorba a ochrana životního prostředí stává jedním ze stěžejních problémíi a stále
výraznější podmínlkou komplexního sociálně ekonomického rozvoje společnosti. Proto XVI. i XVII.
sjezd KSČ přiznal konstrulktivnímu řešení této problematiky přední místo a zařadil ji mezi základní
směry, na které je nutno ve výhledu do roku 2000
orientovat
jalk síly vědeckotechnického
rozvoje,
tak prostředky státní technické a investiční politiky.

V zájmu řízení dalšího vývoje životního prostředí schválila vláda ČSSR svým usnesením ze dne
19. 9. 1985 Č. 226 na návrh Státní komise pro vědeckotechnický
a investiční rozvoj Zásady státní
koncepce tvorby a ochrany životního prostředí
a racionálního využívání přírodních zdrojíi do roku
2000. Tímto usnesením vláda uložila federálním resortíim a prostřednictvím vlád ČSR a SSR i národním resortíim rozpracovat
schválené
Zásady do
odvětvových koncepcí péče o životní prostředí. Tak
byla vypracována i Odvětvová koncepce péče o životní prostředí pro resort Českého úřadu geodetického a kartografického
(ČÚGK) a obdobná koncepce pro resort Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK). Tvíirčí syntézou všech odvětvových koncepcí i oblastních lmncepcí pro jednotlivé kraje vznikla Kon'cepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních
zdrojíi ČSR do roku 2000, :kterou schválila vláda
ČSR svým usnesením ze dne 14. 7. 1987 Č. 176. Obdobnou koncepci přijala též vláda SSR na svém
jednání dne 14. 8. 1987. Na federální úrovni byla
přijata
Státní koncepce tvorby a ochrany
životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojíi do roku 2000, kterou schválila vláda
ČSSR dne 26. 7. 1988.
Realizace výše uvedených Ikoncepčních dokumentíi o tvorbě a ochraně přírodního prostředí vychází z předpokladu, že objektivní poznání a cílev,ědomé rozhodování v oblasti ekologie je nemyslitelné bez kvalitních a včasných informací o územních faktorech životního prostředí. K zajištění tohoto předpokladu
míiže významně přispět svou
činností také odvětví geodézie a Ikartografie. Proto
je na tuto oblast orientována
úloha geodézie
a kartografie v péči o životní prostředí i naše odvětvová koncepce.

Podstata úkolíi resortu geodézie a Ikartografie spočívá ve vytváření podkladu pro řízení, plánování
a rozhodování státních orgáníi a socialistických
organizací
o územně lokalizovaných
činnostech
a jevech. Zmíněné podklady mají podobu geodetických a kartografických
informací v číselné nebo
grafické formě a vypovídají o druhových, stavových a vývojových charakterisU:kách objektíi, činností a jevíi v území a o jejich vzájemných prostorových vztazích. Nezastupitelné
místo zaujímají
i v procesu realizace investic včetně ekologických.
Lze říci, že činnost geodézie a kartografie je převážně součástí procesu poznání objektivní reality
území, zatím co její přetváření spadá do náplně
těch oboríi lidské práce, Ikteré na činnost geodézie
a kartografie navazují. To platí v plné míře i o úloze geodézie a kartografie
v péči o životní prostředí.
Z uvedeného vyplývá, že činnost resortu geodézie a kartografie
nepůsobí negativně na žádný
z falktoru životního prostředí. Naopak v procesu
geodetických a kartografických
prací jsou zjišťovány, dokumentovány a zobrazovány i takové informace, Ikteré stav životního prostředí charakterizují, tj. ekologické informace. To platí v prvé řadě
o plochách kultur sledovaných v evidenci nemoviností, z nichž se vypočítává tzv. koeficient ekologické stability krajiny (jako součet ploch lesní pudy,
vodstva, luk, pastvin, ovocných sadíi a vinic dělený součtem ploch orné píidy, chelnic a zastavěných
ploch). Navíc v mapách všeho druhu jsou znáwrněny hlavní územní faktory životního prostředí
i s jejich prostorovými vztahy a výš1kovými poměry, které tvoří tzv. ekologi'ckou kostru krajiny.
Lze říci, že výstupy z geodetickoJkartografické
činnosti již ve své tradiční podobě (státní mapové
dílo, evidence nemovitostí) mohou sloužit k objektivnímu poznání nělkterých aspelktíi životního prostředí a tím Ik účinnému rozhodování o opatřeních
k jeho ochraně, kontrole a tvorbě.
Úloha resortu geodézie a kartografie v péči o životní prostředí nemíiže být omezena jen na plnění
běžných úkolíi geodetielko-kartografického
zabezpečení hospodářského
rozvoje, třebaže jsou při
něm zjišťovány i některé ekologické
informace.
Významnější roli v tomto směru bude sehrávat
tvorba tematic:kých map, zobrazujícrch výsledky
ekologických studií a analýz. Již v minulých letech
byly v resortu v malém rozsahu a pro experimentální účely vyhotoveny tematidké mapy s elkologickou tematikou, jako např. mapa antropogenního
znečištění ovzduší Prahy, Ostravy a Bratislavy,
mapa znečištění vodních tokíi ČSR, mapa zdravot-
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ního stavu lesních porostů části Jizerských hor
a Jeseníkil, mapa hlulkového zatížení města Českých Budějovic, mapa zamokření půdy části východoslovenské
nížiny, mapa vybraných faktorů
životního prostředí ČSSR a další. V současné době
sem patří mapy bonitovaných půdně ekologických
jednotelk. Je samozřejmé, že tvorba takových map
se specificky elkologiclkou tematikou vyžaduje součinnost resortu geodézie a kartografie
s orgány
a organizacemi, které příslušné ekologické informace pořizují a vyhodnocují.
Koncepce tvorby a ochrany životního prostředí
ČSSR, ČSR i SSR počítá s vytvořením a periodidkou
obnovou významného kartografického
díla v podobě
ekologického
generelu
ČSSR v měřítku
1 : 1 000 000 a ekologických generelů ČSR a SSR
v měřítku 1: 500000. Eikologický generel představuje zálkladní informační zdroj o stavu ekologie
krajiny a o výhledu jeho dalšího vývoje a je provázen třemi bloky grafických (mapových) výstupů. První blok dokumentuje přírodní a socioelkonomické předpoklady ekologické optimalizace a zobrazuje ložiska nerostných surovin, oblasti s nedostatkem vodních zdrojů, hlavní centra osídlení,
hlavní dopravní tahy, intensitu zemědělského využití krajiny, význam funlkcí lesa a územní předpoklady ekologioké stability. Druhý blok je věnován
působení stresových faktorů v krajině a zobrazuje
ve~koplošné devastace povrchu, oblasti postihované erozí pMy, nejvýznamnější zdroje znečištění
vod a ovzduší a ohrožení krajiny imisemi. Třetí
blok zobrazuje realizovaná
legislativní
opatření
k ochraně krajiny, tj. chráněná území, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, ochranná pásma
léčivých zdrojů, klidové oblasti a postižené oblasti.
Do budoucna se počítá s tvorbou ekologických generelů pro jednotlivé kraje v měřítJku 1: 200 000
a s jejich doplněním o soubor map přírodních zdrojů v měřítku 1: 50 000.
Účast na tvorbě textové i mapové části ekologického generelu bude dalším z úlkolů resortu geodézie a kartografie v péči o životní prostředí. Tato
účast bude spočívat v prvé řadě v poskytování
geodetických a Ikartografických informací pro ekologické studie a analýzy, jejichž výsledky ekologický generel dokumentuje. Dále půjde o kartografidko-sestavitelské
práce na mapách ekologického generelu a jejich tisk v účelovém náikladu.
K tomu bude třeba zdokonalit dosud používané
kartografické vyjadřovací prostředky tak, aby lépe
znázorňovaly
ekologickou
situaci
zobrazeného
území v syntetické formě, tj. vztah mezi ekologickým potenciálem a ekologickým zatížením krajiny.
Souhrnně lze říci, že úloha geodézie a kartografie
v péči o životní prostředí bude spočívat ve sběru,
zpracování a poskytování informací o vybraných
faJktorech elkologického potenciálu a ekologidkého
zatížení krajiny včetně jejich kartografické prezentace.
3. 'OIoha d61kového priizkumu v péči o životní
prOlrtl'edí
Ekologické informace vznikají v současné době
převážně s využ1trm tradičních metod a prostředků

sběru, v důsledku čehož plní požadavky na ně kladené jen v omezené míře a zejména neuspokojují
svým málo dynamiclkým pojetím a nedostatečnou
pohotovostí. Tento stav signalizuje potřebu zdokonalení sběru a zpracování ekologiclkých informací
na úroveň, odpovídající
plánovanému
budování
elkologické databanky. To je možné prostřednictvím
řady inovačních nástrojů, mezi nimiž zaujímá významné postavení dálkový průzkum Země. Jeho
využití pro daný účel se opírá o poznatek, že všechny územní objekty i jevy se vyznačují charakteristickými spektrálními a strukturálními
příznaky,
odlišujícími jejich druh i stav, které snímací aparatury dállkového průz'kum registrují. Využití zmíněné inovace v oblasti ekologie vychází ze skutečnosti, že materiály
aerokosmi'ckého
průzkumu
Země mají schopnost poskytovat masové množství
informací o územních faktorech životního prostředí na rozsáhlých plochách a prakticky v jednom
okamžiku a tak racionalizovat proces jeho kontroly, ochrany i tvorby.
V resortu ČÚGK byla již v minulé pětiletce věnována pozornost aplikacím dálkového průzkumu při
zjišťování a dokumentaci závažných elkologic1kých
jevů jako eroze a zamokření půdy, poškození lesních porostů a zemědělských
Ikultur, znečištění
vodních toků a nádrží, ropné a zemědělské znečištění půd a podzemních vod, znečištění ovzduší,
předvídání povodňových jevů na bázi odtoku vody
z tání sněhu, stav krajinné zeleně a ochrana hydrogeologických struktur před kontaminací. Pro většinu z uvedených aplikací byly vyvinuty metodické
postupy nebo technologie v rámci úkolu státního
plánu te'chnic1kého rozvoje
P i6-346-452 "AeroIkosmiCiký průzkum území stá tu". Zmíněné metodické a technologické postupy byly již experimentálně ověřeny a jsou zčásti využívány v praxi. Na
jejich vývoji se řešitelsky podílel větší počet zainteresovaných
organizací
řady resortů v ČSR
i SSR, přičemž úlohu koordinačního
pracoviště
zajišťovalo Středisko dálkového průzkumu Země,
zřízené v resortuČÚGK při Geodetickém a kartografickém podniku v Praze, n. p.

t.

VývoJ ekologických aplikací dállkového průzkumu Země pokračuje na stejném pracovišti resortu
ČÚGK i v 8. pětiletce v rámci úkolu státního plánu
te'chnického rozvoje č. A 12-346-811 "Aerokosmidký
průzkum životního prostředí ČSSR". Řešený úkol
vytváří podmínky pro zdokonalení
ekologických
informací, a to v prvé řadě na úseku tvorby ekologického generelu
ČSSR, která bude v letech
1986-1990 zaměřena na funkční diferenciaci státního území a na stanovení ekologicky optimálních
forem hospodářského
využívání přírodního prostředí ČSSR. Dále palk úlkol sleduje obdobné cíle
ve vztahu k informačnímu zabezpečení poznávacích a rozhodovacích' procesů při řešení ekologie
hlavllího města Prahy i při koncipování prognózy
Severočeského
hnědouhelného
revíru jako dvou
prioritních
oblastí komplexního
řešení krajinné
ekologie ČSR. V rámci úkolu je též řešena problematika fotogrammetrického
zpracování
materiálil
dálkového průzkumu s cílem zabezpečit jejich využití pro tvorbu map.
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Náplň prvního dílčího úlkolu je zaměřena na využití Ikosmic1kých snímků k interpretaci
ekologických informací, jež tvoří obsah ekologického generelu. Přitom se na základě dosavadních zkušeností
předpokládá,
že informace
o převážné
většině
územních prvků sledovaných ekologickým generelem lze vyhodnotit z materiálů kosmického průzkumu území v návaznosti na tradiční metody sběru příslušných dat. V rámci druhého dílčího úkolu
se využívá leteckého dálkového průzkumu termovizní i multispe1ktrální Ikomorou k tematickému mapování vybraných složek ekologie hlavního města
Prahy, k nimž patří tepelné vyzařování města, stav
a vývoj městské a příměstské zeleně a územně devastační jevy. Předmětem třetího dílčího úkolu je
obje1ktivizace tematického
mapování
vybraných
územních faktorů rozvoje Severočeského
hnědouhelného revíru na bázi aerokosmických
materiálů. Jeho hlavní součástí je ověření leteckého monitorování zkušební oblasti revíru a na tomto základě vyhodnocení vývojových trendů a jejich extrapolace směrem k prognóze budoucího vývoje území
se zvláštním zřetelem 'k jeho e,kologii.
Pro praktickou implementaci
potenciálu dálkového průzkumu do procesu péče o životní prostředí
jsou vytvářeny v resortu geodézie a kartografie
tyto předpoklady: Dlouhodobým kontraiktem se Sovětským svazem je zajišťováno zvýšení objemu, pohotovosti a opakovatelnosti
kosmiclkého průzkumu
území ČSSR s vysokým stupněm rozlišení. Postupnou realizací usnesení vlády ČSSR č. 88/1984 o využití dálkového průzkumu Země pro národohospodářSlké účely dochází Ik rozšiřování technické základny pro letecký dálkový průzkum zájmových
oblastí. Zajišťováním nových sníma'cích aparatur je
sledováno rozšíření spe1ktrálního záběru zejména
leteckého průzkumu z dosud využívaného oboru
viditelné části spektra do infračervené a mikrovlnné oblasti (termovize, rad ar), což dovoluje zvýšit
vypovídací schopnost dálkového průzkumu zvláště o stavové charakteristiky
řady územních jevů
a učinit jej ve větší míře nezávislým na počasí. Dále
je zabezpečena
možnost náhrady fotografického
procesu při průzkumu ve viditelné části spektra
barevným televizním videosystémem
s registrací
obrazových dat na videoikazety. JSou činěna opatření Ike zvýšení kapacity a produktivity zpracování
průzkumových dat s využitím analogových i digitálních metod. V souladu s naznačeným technickým
a technologiclkým rozvojem je rozšiřováno aplikační pole dálkového průzkumu do Dblasti využívání
přírodních zdrojů a kontroly a ochrany životního
prostředí.
Úloha resortu geodézie a kartografie ve VYUŽívání dálikového průzkumu Země se opírá o pevnou
normativní a organizační základnu. Usnesením vlády ČSSR č. 249/1977 byla vytvořena Koordinační rada pro dálkový pnhkum Země jako poradní a iniciativní orgán federální vlády v čele s předsedou
ČÚGK. Jejím posláním je Ikoordinovat požadavky zainteresovaných
odvětví národního
hospodářství
a státní správy na materiály a technické prostředIky dálkového průzkumu Země i praktic:kou činnost
v této oblasti. V souladu s tím byl ČÚGK ustanoven garantem
mezivládní
Dohody mezi ČSSR

a SSSR o spolupráci v oblasti dálkového průzkumu
Země z kosmu, uzavřené v roce 1978. Pro realizaci
potřeb uživatelů dálkového průzkumu bylo zřízeno
v resortu ČÚGK od rOIku 1978 jako specializované
pracoviště Středisko dálkového průzkumu Země při
Geodetickém a Ikartografickém
podniiku v Praze,
n. p., a v resortu SÚGK od roku 1986 Slovenské středisko dállkového průzkumu Země, které je součástí
Výzkumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislavě. Obě střediska plní úlohu gestora pro zabezpečování národního hospodářství materiály dálkového prů~kumu Země s působností na území ČSSR
a SSR a vedle výzkumně vývojové a koordinační
činnosti vykonávají i provozní činnost na bázi dodavatelskoodběratelských
vztahů. Je možno říci, že
v rámci provozní činnosti roste v posledních létech
i podíl požadav1ků na využití dálkového průzkumu
v péči o životní prostředí.
4. Koncepční úkoly resortu v péči o životní
prostředí
Úloha resortu geodézie a kartografie v péči o Z1votní prostředí bude spočívat v poskytování informací zainteresovaným
orgánům
a organizacím
o vybraných
falktorech ekologického
potenciálu
i ekologického
zatížení krajiny v alfanumericlké
i kartografické formě. Tato úloha bude zajišťována
jak využitím tradičních výstupů geodeticko-kartografické činnosti, tak aplikací metod dálkového průzkumu Země. Její naplnění bude sledovat tři základní etapy ekologické analýzy území.
První etapou bude ekologická
inventarizace,
představující sběr, zpracování a prezentaci informací o ekologicky významných faktorech krajiny
a zahrnující jejich prostorové
rozložení, vnitřní
morfologii i druhové zatřídění. E:kologická inventarizace
dokumentuje
v podstatě statické
jevy
v území, které lze zjišťovat tradičními
postupy
a prezentovat ve formě běžných kartografických
výstupů (např. mapy evidence nemovitostí). V této
etapě se dálkový průzkum může uplatnit jen při
upřesňování průběhu hr,anic, vnitřní morfostruktury a druhové klasifílkace sledovaných obje:ktů.
Druhá etapa zachycuje tzv. ekologickou diagnózu a spočívá v identifikaci stavových charakteristik ekologic:ky významných složek krajiny. Obsahem této etapy je průzkum a registrace jak přirozených, talk zejména patologic1kých změn územních objektů (např. změny vegetace v průběhu
fenologického cyklu, ale i změny přírodního prostředí vyvolané imisemi J. Při realizaci této etapy
může již dálkový průzkum Země plně osvědčit svou
inovační povahu i nezastupitelné
místo. Výsledky
této etapy budou dokumentovány tematickými mapami se specificky ekologickou
temati'kou. Sem
patří v prvé řadě mapové podklady ekologického
generelu ČSSR i obou republik, mapa vybraných
slože1k e!kologie hlavního města Prahy a Severočeského hnědouhelného
revíru a další odvozené ekologické mapy. Činnost resortu v rámci této etapy
bude koncentrována
zejména do období 8. pětiletky a bude pokračovat i v dalších letech.
Třetí a nejnáročnější etapa představuje ekologické monitorování, tj. pravidelně opa1kovaný dálkový
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průzkum stavových charakteristilk
ekologicky významných objektů 'krajiny. Při správném stanovení
fre1kvence opakování průzkumu může ekologické
monitorování vyústit v prognózování ekologického
vývoje sledovaného území. V této etapě se inovační úloha dálkového průzkumu projeví ve schopnosti obohatit výsledky ekologické inventarizace
o nový rozměr, spočívající v zachycení dynamiky
e:kologického vývoje. Dokumentace výslediků ekologického monitorování
a prognózování bude vyžadovat nové formy i nové vyjadřovací prpstředky
kartografické
prezentace
z oblasti
tematicikých
map. Přechod do etapy ekologického monitorování
a ekologického prognozování vybraných územních
faktorů zájmových oblastí ČSSR představuje
perspektivní
Ú'kol resortu
geodézie a kartografie
v péči o životní prostředí a s ohledem na očekávaný vývoj technioké a technologické základny dál-

Mapa recentných vertikálnych pohybov
Západných Karpát na Slovensku
pre epochu 1952-1977

kového průzkumu Země v čs. podmínkách
sově vyplňovat období 90. let.

bude ča-
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2. Geodetický základ mapy
V posledných rokoch sa v rámci štúdia neotektoniky
a recentných pohyboy zemskej kóry venuje vefká
pozornosť procesom prebiehajúcim v zemskej kóre
a vo vrchnom plášti. Výsledkom týchto procesov,
pravda v iterakcii s exogénnymi pochodmi, je dnešný
reliéf. Poznanie súčasnej dynamiky zamakej kóry
a tendencií jej vývoj a má zásadný význam najma
pro geodéziu, geofyziku (vrátane seizmológie), geológiu, geomorfológiu a pre praktické aplikácie týchto
vadných odborov. Riešenie tejto problematiky
je
v Slovenskej socialistic~ej republike (SSR) vysoko
aktuálne,
pretože západokarpatský
horský sYRtém
patrí do mladej orogenetickej sústavy. V súčasnosti
sa v SSR nahromadilo množstvo poznatkov z uvede·
ných vied o Zemi, ktoré potvrdzujú názory o tom,
že súčasná kontrastnosť karpatského reliéfu je odrazom najmladších pliocénno-k'vartérnych pohybov.
Výsledky opakovaných nivelácií 1. rádu na území
európskych socialistických štátov (medzinárodný program opakovaných nivelácií) nám umožňujú zostaviť
novú mapu recentných vertikálnych pohybov Západných Karpát na Slovensku.
S ciefom získať podrobnejšie údaje o pohybovej
aktivite územia SSR bol a sieť opakovaných nivelácií
1. rádu (medzinárodný
program) zhustená ťahmi
opakovaných nivelácií II. rádu, ktoré boli merané
súčasne s medzinárodným programom (1973'-1978)
alebo po. jeho skončení, t.j. po roku 1978. Prehfad
siete opakovaných nivelácií SSR je na obr. 1, na ktorom zhustenie siete je vyznačené bodkovane.

Geodetický základ tvoria Československá jednotná
nivelačná sieť (ČSJNS) z rokov 1947-1962 a sieť 2.
československej opakovanej nivelácie z rokov 19731983. Časové intervaly .dt sa pohybujú od 14 do 33 rokov. Celková dížka polygónovýcb strán je 3224 km
a celkový počet nivelačných bodov použitých na
zostavenie mapy je 635. Priemerná vzdialenosť medzi
vybranými nivelačnými bodmi je 5,1 km. Pre 1. niveláciu (ČSJNS) je stred epochy s prihliadnutím na
dížku ťahov zmeraných v jednotlivých rokoch vztiahnutý na rok 1951,8, pre 2. niveláciu (siať 2. československej opakovanej nivelácie) na rok 1976,8. Stredný
časový interval je 25 rokov.
Na území SSR je 11 základných nivelačných bodov
(ZNB). Do siete boli všetky pojaté. Ďalej bol i vyberané
body stabilizované na skalách a na starých dobre
konsolidovaných budovách, ako sú kostoly, rózne
verejné budovy a rodinné domy. Pri výbeIe nivelačných bodov sa prihliadalo na geologické a geomorfologické zvláštnosti územia a na inžiniersko-geologickú
situáciu. Hustota vybraných bodov je v celej sieti
približne rovnaká.

3. Matematické spracovanie výsledkov opakovaných
Ilivelácif a zostavenie mapy
Vyrovnanie ročných zmien prevýšení
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Obr. 1 Sieť opakovaných nivelácií SSR (1. rád a čas{ II. rádu)

kde značí

rocnu zmenu prevysenia medzi bodmi
Pi a Pj za obdobie jt = t2 - tI'
iJhu zmenu
prevýšenia (2hij -lhij)
moozi
bodmi Pi a Pj za obdobie iJt,
Vij

sme vykonali metódou najmenších štvorcov na počí.
tači EC 1033. Váhy Pi Sme určili ako recipročné hodnoty vzdialeností Li v km medzi uzlovými bodmi, t.j.
1
Pi=-'

Li

Z vyrovnaných hodnót Vij postupným flčítaním od
ZNB Pitelová (pri Žiari nad Hronom) boli určené
relatívne ročné rýchlosti pohybov všotkých bodov
siete.
ZNB Pitelová bol zvolený za východiskový (referenčný) preto, že je stabilizovaný na odlomenej ~ale
tvorenej brekciami (úlomky andezitov a ryolitov)
a vplyv netektonických procesov na pohyb bodu je
nepravdepodobný. Dóležitú úlohu tu zohralo aj regionálrw hfadisko, pretože leží približne v strede Slovenska
a centrická poloha východiskového bodu je výhodná
na odhad stredných kilometrových chýb' (neistoty)
v určení rýchlostí pohybov jednotlivých bodov. O východiskovom bode predpokladáme, že v epoche 1951,8
až 1976,8 sa jeho poloha nezmenila (Vo = O).
Súbor údajov ročných rýchlostí pohybov všetkých
vybraných nivelačných bodov bol podkladom na vy.
hotovenie spresneného variantu mapy recentných
vertikálnych pohybov Západných Karpát na Slovensku pre epochu 1952-1977
v mierke 1 : 1000000
(obr. 2). Relatívlll ročné rýchlostipohybov, vztia.hnuté
na východiskový bod Pitelová, sú znázornené izočiarami s intervalom 0,5 mm/rok. Na fahšiu orientáciu je
na mape zakreslená zemepisná sieť a význačnejšie
mestá.

4. Mapa s odhadom presnosti určených pohybov
Odhady stredných chýb pre pohyby uzlových bodov,
vzhfadom na východiskový bod Pitelová, sme vypočítali na počítači EC 1033. Pomocou charakteristík
presnosti sme vyhotovili mapu odhadu presnosti
ročných rýchlostí recentných vertikálnych pohybov
v mierke 1 : 4000000 (obr. 3). Na mape sú izočiary
spájajúce miesta s rovnakou presnosťou určených
pohybov s krokom 0,1 mm/rok. Z mapy vidno, že
charakteristiky presnosti kolíšu od 0,0 do 0,9 mm/rok.

ó. Základné črty reliéfu Západných Karpát
Západné Karpaty, v dnešnej povrchovej tvárnosti, sú
mladým horským systémom, ktorý vznikol v neotektonickom období vývoj a zemskej kóry, ktoré vy.
striedalo predchádzajúcu geosynklinálnu etapu. Neotektonický vývoj v Západných Karpatoch začína
vrchným badenom a pokračuje aj v kvartéri [1].
Charakteristickým rysom povrchovej tvárnosti Západných Karpát je ich vnútorná členitosť, striedanie
na krátke vzdialenosti dvoch protichodných foriem horských skupín a medzi ne zakliesnených vnútro·
horských depresií - kotlín. Horské skupiny tvoria
predovšetkým klenby, klenbohraste a hraste, kým
vnútrohorské depresie majú charakter priekopových
prepadlín. Reliéf Západných Karpát v neotektonickom
období prešiel niekofkými fázami zarovnávania, ktoré
boli prerušované intenzívnymi vertikálnymi pohybmi,
ako na to poukazujú zvyšky troch denudačných povrchov, vystupujúcich v príslušných pohoriach. Y druhej polovici neotektonickej etapy, to znamená v období
stredného pliocénu a kvartéru, Sil, v západokarpatskej
oblasti individualizovali tieto morfoštruktúrne
jednotky: prikatpatské depresie, stredohoria. a vysoké
pohoria, oddelené od seba vnútrohorskými kotlinami.
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Obr. 3 Odhad presnosti ročných rýchlostí recentných
tikálnych pohybov

ver-

Zo západokarpatských pohorí boli najviac vyzdvihnuté Vysoké Tatry (Gerlachovský štít 2655 m nad
morom), Západné Tatry a Nízke Tatry.
Z nížin najintenzívnejšie poklesávala Podunajská
nížina, kde mocnosť kvartérnych sedimentov v jej
centrálllych častiach dosahuje vyše 300 m. Súčasný
povrch rovín sa nachádza v rozpatí 94-190 m nad
morom. Na diferencované poklesy najma Podunajskej
a Východoslovenskej nížiny popri značnej mocnosti
kvartérnvch sedimentov usudzujeme ďalej z nedostatku
(chýbani~) riečných terás, zo zmien riečnej siete
a pochovaných pieskových dún pod súčasným povrchom nížiny. Na recentné pohyby v týchto oblastiach poukazuje aj častý výskyt zemetrasení.
Príklady diferencovaného pohybu krýh na pomerne
krátke vzdialenosti sa vyskytujú na úpatiach Vihorlatu, Slanských vrchov, Vtáčnika, Malých Karpát
a inde. Doznievanie sopečnej činnosti v Cerovej vrchovine a v doline Hrona, ďalej časté výskyty travertínov,
minerálnych prameň ov a zemetrasení (o slabej intenzite) dostatočne poukazujú na živosť mladej až súčasnej tektoniky v západokarpatskej oblasti [1].

Z mapy na obr. 2 je zrejmé, že dve izočiary nulového
pohybu
- jedna idúca od hranice s českou sGciali"tickou republikou (v oblasti Javorníkov) cez Zilinu, západne
od Martina, ďalej cez Turčianske Teplice, Prievidzu,
Handlovú, Žiar nad Hronom, Zvohm, Kriváň,
Modrý Kameň,Vefký Krtíš k štátnej hral1ici s MER,
- druhá idúca od štátnej hranice s PLR (v oblasti
západnej časti Nízkych Beskýd) cez Bardejov,
Hanušovce nad Topfou, Petrovany, Margecany,
Mníšek nad Hnilcom, Nižnú Slanú, Jablonov nad
Turnou k štátnej hranici s MI:R,
delia celé územie Slovenska z hfadiska pohybov na
tri časti, a to západnú, strednú a výehodnú.
Západná časť má klesajúcu tendenciu 0,0 až -4,0
mm/rok. Najintenzívnejšie poklesy sú uprostred Záhorskej nížiny v širšom regióne Malaciek (-4,1 mm/
/l'Ok), ktorý zahrňuje okraje Zohorsko-plaveckej depresie s kvartérnou akumuIáciou hrubou vyše 60 m.
V tejto oblasti je tiež ťažba zemného plynu. Výrazné

poklesy nachádzame na Hornonitrianskéj kotline sposobené technogénnymi pohybmi podkopaného územia
handlovsko-nováckej uhofnej panve a na západnom
úpatí Považského Inovca pri styku s výbežkom Podunajskej nížiny v Ratnovciach (-2,2
mm/rok).
Podunajská nížina (seizmicky najaktívnejšia oblasť
ČSSR) sa vyznačuje diferencovanými pohybmi 0,0 až
-2,0 mm/rok. Na východ od Štúrova je náznak
zdvíhajúcej tendencie hrasťovej štruktúry Burdy.
Do poklesovej zóny okrem Podunajskej a Záhorskej
nížiny spadajú aj výrazné hrasťové morfoštruktúry
Malých a Bielych Karpát,PovažskéhoInovca,
Tríbeča,
Pohronského Inovca, Vtáčnika, Štiavnických vrchov,
Krupinskej planiny, južnej časti Javorníkov a Malej
Fatry, Strážovských a Súfovských vrchov a Žiaru.
Stredá časť Slovenska sa vyznačuje zdvíhajúcou
tendenciou od 0,0 až +1,0 mm/rok.Maximum zdvihov
če v Nízkych Tatrách (sedlo Čertovica +1,0 mm/rok),
jo potvrdzuje skol' publikované výsledky [2, 3]. Ďalej
na Hornádskej kotline v SpišskomPodhradí (+ 1,0 mm/
/rok), na Podtatranskej kotline v Hybiach (+0,9 mm/
/rok) a na Juhoslovenskej kotline v okolí Pincinej
(+0,9 mm/rok). Zdvihové pohyby na Juhoslovenskej
kotline možu byť sp6sobené doznievaním sopečnej
činnosti v Cerovej vrchovine [1]. Stabilne sa správa
morfoštruktúra Slovenského rudohoria, v ktorej sa
prejavuje zlomovo-kryhová stavba, čo tiež potvrdzuje
skol' publikované výsledky [4, 5]. Malé záporné pohyby sa prejavujú na Spišskej Magure (do -0,7 mm/
/rok). Je pozoruhodné, že na tento región poklesov sa
viažu zemetrasné ohniská, ktorých intenzita nebola
piesne zistená [6]. A ďalej v širšej oblasti Kralovian
(do -0,5 mm/rok).
Vychádzajúc z priebehu nivelačnej siete (obr. 1)
konštatujeme, že táto prebieha vačšinou pozdfž dolín
a kotlín a len v málo prípadoch prechádza cez chrbty
pohorí. Ide najma o Vysoké a Nízke Tatry, Vefkú
a Malú Fatru, kde na základe poznatkov z geomorfológie, neotektoniky a kvartérnej geológie by srna očakávali viičšiu diferenciáciu zdvihových pohybov.
Východná časťSlovenska má vcelku klesajúcu tendenciu od 0,0 do -1,5 mm/rok okrem severnej časti
Nízkych Beskýd a Bukovských vrchov, ktoré pa,tria
do zdvihovej zóny. Najintenzívnejšie poklesy sú na
Východoslovenskej nížine v oblasti Hriadok (-1,2
mm/rok), Bodrogu (-1,0 mm/rok) a na úpatí Zemplínskych vrchov v Slovenskom Novom Meste
(-1,1
mm/rok). Do poklesovej zóny spadajú aj
Slanské a Vihorlatské vrchy a južná časť Nízkych
Beskýd.
. 4
Z mapy recentných vertikálnych pohybov vldlet,
že vonkajšie Západné Karpaty pri styku s prikarpatskou depresiou na východnom Slovensku prechádzajú v záporné pohyby (poklesy). V tajto oblasti
prebieha systém zlomových porúch vyššieho rádu
SZ-JV smeru, ktorý v priebehu celého neogénu oddefoval akumulačnú oblasť Košickej kotliny a Východoslovenskej nížiny od horskej oblasti Karpát. Je to
zároveň aj doležitá seizmotektonická línia východného
Slovenska [7]. Súčasné pohyby v tejto oblasti popri
morfologických údajoch podporuje aj častejší výskyt
zemetrasných ohnísk, ktoré sa koncentrujú v regióne
Humenné - Vranov nad Topfou - Strážske. Ich
intenzita dosahuje 7_8° MSK(I2° intenzitnej stupnice
Medvedev -SponheuerKárník) [8].
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Obr. /j Siet opakovanej niveláoie SSR (nivelačné trate 1. a 2. československej niveláoie sú označené tenkou čiarou,
nivelačné trate 2. československej niveláoie a 1. éeskoslovenskej opakovanej niveláoie sú označené hrubou čiarou)

Na mape pohyby zdvihového charakteru
dobre
zvýrazňujú oblúk čela Karpát a potvrdzujú, že vonkajší oblúk Karpát stúpa oproti severným okrajom
Záhorskej, Podunajskej a Východoslovenskej nížiny.
Porovnanie mapy recentných pohybov s geologie.
kou stavbou Západných Karpát ukazuje, že geologicko.geomorfologické údaje na verkej časti územia sú.
hlasia s výsledkami opakovaných nivelácií.

7. Porovnanie s mapou recentnýcb vertikálnych pohybo:v Západnýcb Karpát pre epochu 1948-1964
Map~ recentných vertikálnych pohybov Západných
Karpát pre epochu 1952-1977 (obr. 2) porovnáme
s mapou recentných vertikálnych pohybov Západných
Karpát pre epochu 1948---1964.
Mapa pre epochu 1948---1964 je na obr. 4 a sieť
opakovanej nivelácie, ktorá tvorila geodetický základ,
je na obr. 5. Vo farebnej úprave bola publikovaná v [2]
a vysvetIujúca textová časť v [3]. Mapa bola vyhotovená v mierke 1 : 1 000 000 lt relatívne ročné rýchlosti
sú vztiahnuté na referenčný bod Pitelová (t.j. ako na
mape pre epochu 1952-1977).
Pri vzájomnom porovnaní obidvoch máp vidíme,
že číselné hodnoty ročných rýchlostí pohybov sa na
viacerých miestach významne líšia (najma na južnom
a juhozápadnom Slovensku).
ČO sposobilo tento nesúhlas? Menšie lokálne ne·
súhlasy možno pripísať nejednotnému geodetickému
základu, nerovnakej hustote a kvalite stabilizácií
vybraných nivelačných bodov. Pre 1. niveláciu sa

použila sieť 1. a 2. československej nivelácie - ČSJNS
(na obr. 5 nivelačné trate označené tenkou čiarou)
a pre 2. niveláciu sieť 2. československej nivelácie
a 1. československej opakovanej nivelácie z rokov
1961-1972 (pozri obr. 5)1). Ďalej tiež čiastkovej členi.
tosti a nerovnomernosti pohyb ov jednotlivých blokov
a krýh.
Pokiar ide o vačšie nesúhlasy, najma v zmene zna·
mienka rýchlostí pohybov (zdvihy na mape pre epochu 1948---1964), tieto mohli byť sposobené činnosťou
spodnej vody a vplyvom Dunaja (nivelačné ťahy
v niektorých úsekoch sú vedené v blízkosti Dunaja,
alebo jeho ramien). Zdvihové pohyby mohli byť vy .••olané tiež prípravnou fázou zemetrasného roja (seizmic.
ky najaktívnejšia oblasť ČSSR). Je známe, že zeme·
trasné roje sa v komárňanskej oblasti objavujú raz za
5-10 rokov a trvajú niekorko mesiacov. Takáto séria
bola zaregistrovaná v lete roku 1969, t.j. v čase merania nivelaěnej trata Bratislava-Chraba
[9]2).
Mapu pre epochu 1952-1977 považujeme za sporahlivejšiu, najma v relatívnych vzťahoch, pretože
l'ýchlostí pohybov sú odvodeM z kvalitnejšieho geo·
detického základu (jednotný základ, rovnomerná
hustota vybraných bodov a vyššie kvalita ich stabilizácií).

1) LepŠÍ variant vtedy nebol.
2) Na zostavenie mapy pre epochu 1948-1964

boli na
Podunajskej nÍžine použité pre 1. československú
opakovanú niveláciu (2. nivelácia) merania z rokov
1969-1972.
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Zo spresnenej mapy recentných "Vertikálnych pohybov
Západných Karpát na Slovensku pre epochu 19521977 (z vyrovnania v rámci Slovenska) vyplýva, že
za sledované obdobie (25 rokov) sa zistili pohyby
s maximálnymi hodnotami
1,0 mm/rok (zdvihové
pohyby) a -4,0 mm/rok (poklesy), t.j. celkové roz·
patie pohybov je 5 mm/rok.
Morfoštruktúry centrálnych Karpát vykazujú zdvi·
hy, respektíve niektoré regióny sa správajú ako stabiJné (pričom pohyby v strednej časti SSR sú určené
s najvyššou presnosťou). Celkový pokles nížinných
oblastí vzhTadom na horské oblasti Západných Karpát
je evidentný. Registrované pohyby sú vo viičšine
pomerne intenzívne.
Mapa poskytuje spresnené údaje o dynamike zemského povrchu územia Západných Karpát na Slovensku z výsledkov nových opakovaných nivelácií.
Ukázalo sa, že jednotný geodetický základ, dlhší
časový interval medzi opakovanými niveláciami a rov·
nomerná hustota vybraných bodov sú z hTadiska zosta·
vovania máp významné.
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Úvahy o možnosti využití
16 a 32 bitových osobních počítačů
v podmínkách n. p. Geodézie

RNDr. JII'I Boleslav,
Geodézie, n. p., Brno

Osobní počítače, tj. šestnácti- a dvaatřicetibitové
mikropočítače
kategorie PC (personal computer)
představují ve srovnání s dosavadní technikou novou, kvalitativně
vyšší úroveň. Jejich základní
význam spočívá ve skutečnosti, že s jejich pomocí
lze zavést automatizaci a tím i zefektivnit práci
v mnoha oblastech lidské činnosti, kde toto dosud nebylo možné. V podmínkách n. p. Geodézie
lze říci, že bude možné prostřednictvím
této techniky automatiiovat
většinu řídících i výrobních
činností jak na úrovni hospodářských
středisek,
tak i útvarů podnikového ředitelství (P~). Na druhé
straně musí být na základě požadavků na příslušnou výpočetní techniku na podnikové úrovni zřejmé, že ani sebevýkonnější současné osobní počítače neodstraňuji pro organizaci velikosti n. p. ~eodézie potřebu existence centrálního
podnikového

počítače vyšší kategorie (např. typu SM 52/12),
a že tedy vytvářená podniková počítačová síť musí
být minimálně dvouúrovňová. Tato skutečnost je
ostatně i v souladu se současným světovým trendem.
Cílem následujícího článku je prokázat opodstatněnost vybavení podniku výkonnými osobními počítači a stanovit základní principy, kterými je třeba
řídit vytváření automatizovaných
pracovišť, budovaných na bázi této techniky. Je zde rozebíráno
technické a programové vybavení, potřebné pro
vybudování těchto pracovišť, otázky jejich organizačního zajištění, ekonomické efektivnosti a jsou
zde rovněž navrženy vhodné aplikační oblasti a
harmonogram
postupu prací při jejich nasazení.
Vychází se zde přitom z podmínek existujících
v Geodézii, n. p., Brno, avšak některých myšlenek
by bylo možno dle názoru autora využít i v širším
měřítku.
Co
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Důvody, které vedou k nutnosti vybavit podnik
v současné době co možno nejrychleji výkonnými
osobními počítači, jsou přitom dány především
objektivním trendem, kterým je postupné zavádění
elektronizace
národního
hospodářství.
Tato tendence je dána řadou dokumentů, např. závěry V.
plenárního
zasedání ÚV KSČ, usnesením
vlády
ČSSR a je rovněž obsažena v koncepci rozvoje resortu ČÚGK do roku 2000.
Při tom lze říci, že výpočetní technika, před stavovaná osobními počítači, má v současné době vel·
kou šanci uskutečnit to, co se dosud nepovedlo
ani centrálním sálovým počítačům, ani malé výpočetní technice, tj. kalkulačkám
a osmibitOVým
mikropočítačům
kategorie domácích počítačů, tj.
skutečně masové a účinné uplatnění automatizace
ve všech oborech lidské činnosti. Důvodů pro podporu tohoto tvrzení je celá řada; k nejdůležitějším
výhodám této kategorie výpočetní techniky patří
například:
velmi výhodný poměr výkonnosti a ceny,
- možnost jejího okamžitého nasazení bez dalších nákladů (např. na klimatizaci, energetické zdroje, rozsáhlé zaškolení a podobně),
značná redukce potřeb na projekčně - programovací kapacity (zásluhou bohatého standardního programového vybavení, s touto technikou dodávaného),
možnost nasazení prakticky do každého útvaru
a pro libovolnou aplikaci,
možnost využívání i bez větších specializovaných znalostí.
Celkově lze říci, že osobní počítače v sobě spojují výhody dřívějších velkých sálových počítačů
(tj. výkonnost) i malé výpočetní techniky (tj. relativně malou náročnost jak z hlediska ceny, tak
i prostoru a znalostí) a naopak jejich nevýhody
do značné míry eliminují. Proto není divu, že v poslední qobě v souvislosti se zaváděním této techniky do praxe bývá často řeč o nové průmyslové
revoluci. Je tedy zřejmé, že i v organizaci typu
n. p. Geodézie je zapotřebí přistoupit k problematice budování pracovišť, vybavených tímto typem
techniky, co možná nejzodpovědněji
a nejdříve.
2. Technické vybavení
Technické vybavení v oblasti malé výpočetní techniky, která je v podnicích resortu ČÚGK v současné době k dispozici (tj. osmibitové mikropočítače
PMD-85 a SAPI-80 kategorie domácíCh počítačů,
kapesní počítače SHARP a programovatelné
kalkulátory), je vzhledem ke skutečným potřebám podniků nedostačující. Tato situace je způsobena současným stavem na československém
vnitřním trhu. Vzhledem k velké pozornosti, která je této
otázce věnována v celostátním měřítku, lze však
v brzké době očekávat zlepšení situace a je třeba
docílit maximální připravenost
na nasazení této
techniky.
Pracoviště, vybavená osobními počítači, je třeba
vytvářet jak v jednotlivých hospodářských
střediscích podniku, tak i v útvarech PŘ. Přitom Je
v obou případech vzhledem k technice, která je

k dispozici, vhodné zřídit nejprve jednotlivá autonomní pracoviště a tato dále propojovat do lokálních ,sítí typu LAN v rámci jednoho střediska, resp.
PŘ. Tento postup je navíc vhodný i z metodických
důvodů, poněvadž bude dodržen princip postupu
od jednoduššího ke složitějšímu. MOžijost vybavení střediska jediným osobním počítačem s více
terminály se vzhledem k dostupné technice, předpokládanému spektru aplikací a objemu dat jeví
v současné době jako nereálná a nevhodná. Pro
variantu sítí LAN v tomto kontexu hovoří především důvody ekonomické a bezpečnostní. Přitom
samozřejmě kterýkoliv z uzlů sítě může být tvořen víceuživatelským
systémem, pokud to daná
aplikace bude vyžadovat a příslušné
technické
i programové vybavení bude k dispozici.
Z hlediska volby vhodného osobního mikropočítače je třeba se v současné a nejbliŽší době
orientovat na ekvivalenty řady IBM PC (PS/2),
která v současné době představuje jiŽ celosvětový standard v této kategorii počítačů. Při volbě
vhodného osobního počítače pro automatizaci geodetických prací je přitom zapotřebí zohlednit následující kriteria:
- cenové relace, především nutnost devizového
krytí,
časové relace, tj. rychlost jeho dodání a instalace,
záruky, které příslušná firma poskytuje, a to
především z hlediska servisu, dokumentace a
školení obslužného personálu,
- spolehlivost, a to jak z hlediska technického,
tak i programového vybavení,
kompatibilita (rozumí se s IBM PS (PS/2) l,
výkonnost (především z hlediska doby odezvy
při zpracování),
možnosti připojení, a to jak do lokálních, tak
i nelokálních sítí (např. na centrální podnikový
počítač) a na používanou měřickou techniku,
rozsah nabízených komponent technického
a
programového vybavení.
Tabulka 1 udává přehled Výrobků, nabizených v současné době na našem trhu.
Z hlediska konfigurace, potřebné pro využití na
střediscích geodézie (SG) a v útvarech PŘ, je vhodné rozlišit alternativy ( v závislosti na charakteru a rozsahu zpracovávané aplikace):
1. Výpočetní systémy, zpracovávající úlohy bez požadavků na grafiku a s menším rozsahem informací.
2. Výpočetní systémy pro zpracovávání
úloh se
středním rozsahem zpracovávaných informací a
s možností jednoduché grafiky.
3. Výpočetní systémy, zpracování náročných aplikací, např. přesné interaktivní
grafiky, sdíleného přístupu více uživatelů do jedné databáze,
zpracování rOZSáhlých datových souborů, náročných výpočtů a pod.

Konfigurace výpočetních systémů, odpovídajících
těmto požadavkům, lze potom charakterizovat
způsobem uvedeným v tab. 2.
Dále je třeba rovněž zohlednit široké možnosti
využití přenosných osobních, mikropočítačů
(laptops), které především z dl1vodl1 jejich mobil1ty a
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Výrobce

typ

I

I

OP (MB)

1-15

HD (MB)

I

Deviz. kryti

20-185

-

ano

IBM

PS/2

Olivetti

M 24
M 28

0,64
1,2

20
70

Commodore

PC 40/AT
PC 10/20

1
0,5

40
20

ano
ano

Xerox

OP-AT

1,2

20

ano

E.S.L.

PC-AT
PC·XT

2
0,64

20-80
20

ano
ano

Amstrad

PC 1512

0,5

10-20

ano

HP

Touchscreen

0,74

10-40

ano

Atari

PCXT

0,5

20-60

ano

MEC

MEC XT

0,64

Multitech

Popular

0,768

ano
ano

20

ano

20

ano

-

Videoton

VT 20

0,5

20

ne

Robotron

EC 1834
R 7150

0,64
0,5

40
20

ne
ne

Terta

TPC/XT

0,64

10

ne

Isotimpex

Pravec

0,64

10

ne

ELWRO

801 AT

2

20

ne

ZVT

PP 06

0,25

20

část.

KS, K.Ú.O

KS·X

0,64

20

část.

Slušovice

TNS-XT
TNS-AT

0,64
0,64

20
20

část.
část.
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minimální l.rostorové náročnosti bude možné využít
až na úrovni nejnižších organizačních
jednotek
i přímo v terénu.

Při volbě vhodného osobního počítače je třeba kromě otázek, souvisejících s příslušným technickým
vybavením, zohlednit rovněž programové vybavení, dodávané příslušným výrobcem, resp. dodavatelem dané techniky. PřitoI)1 je vždy třeba zohlednit především následující atributy tohoto vybavení:
spolehlivost,
kompatibilitu,
efektivitu,
aktuálnost,
portabílitu,
standardnost,
poskytované záruky z hlediska údržby, inovace
a školení,
vývojové trendy v této oblasti,
návaznosti na nadřízené a souběžné úrovně budované podnikové počítačové sítě,
další návaznosti, např. jednotnost v rámci resortu a Městského Uormačního systému (MIS J
Brno.

Nejdi\.ležitější z hlediska volby základního programového vybavení je otázka výběru vhodného
operačního systému. V tomto kontexu je především zapotřebí se rozhodnout
mezi operačními
systémy MS-DOS a UNIX. Zatím co pro první z nich
hovoří především jeho mnohem větší rozšíření a
podpora firmy 1MB i většiny ostatních výrobci\. a
dodavateli\. technického a pvogramového vybavení a tudíž i nižší ceny, je výhodou druhého hlavně
možnost jeho provozování na jiných kategoriích
počítači\., a tím vlastně využívání jednotného ope·
račního systému na všech podnikových a resortních výpočetních systémech. Vzhledem k jeho malému současnému rozšíření se však jeví z hlediska
současnosti 1. varianta, tj. MS-DOS, jako vhodnější.
Dále je třeba v této souvis}.osti rozhodnout, který z dostupných programovacích jazyki\. (v případě MS-DOS Pascal, C, Basic, Modula-2, Prolog,
PL/l, Fortran, Cobol, Forth, Ada, LlSP, Assembler J
používat pro tvorbu aplikačního programového vybavení. Zde se v současné době jako nejvhodnější
jeví využití Pascalu ve verzi Turbo, jak vzhledem
k výborným charakteristikám
a rozšíření této verze, tak i z metodických di\.vodi\...
Z dalších komponent základního programového
vybavení, jejichž existenci je tl'eba požadovat, jme.
nujme ještě např.:
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Typ kont.

1

CPU

OP

I

Monitor

I

512 KB

2XFD 360KB
HD 20MB

12-14"
600 X 200
mono barev.

mozaik. tisk.

2

80286

1MB

2FXD
1,2 MB
HD 40MB

12-14"
600 x 350
16 barev

mozaik. tis.
plotr: A3
tablet, myš, streamer

10MB

2XFD,
1,2MB
HD 100MB

12-14"
600 X 200
mono barev.

19-20"
1024 X 768
256 barev. moz. tis.,plotr:AO,
digitizer, streamer, scaner

3

80386

prostředky pro práci v lokálni slti LAN typu
NET BlOS,
relačni databázový procesor typu dBASE,
tabulkový procesor typu Lotus,
textový procesor typu Wordstar,
služebni programy typu PC Tools a CopyIIPC,
integrovaný systém typu Framework,
grafický systém typu Autocad,
komunikačni monitor typu Kermit.

Pro zdárné nasazeni osobnlch počltačů do výrobní
a řidcí sféry podniku je třeba vyřešit celou řadu
problémfi převážně organizačniho,
personálniho a
materiálně-technického
charakteru.
Jedná se napřiklad o zabezpečeni:
1. Finanční, které lze v současné době vyčíslit přibližně částkami:
130000-200 000 Kčs pro I. etapu (viz kap. 6),
500000-1000000 Kčs pro II. etapu,
3000000-5000000
Kčs pro III. etapu,
převážně v oblasti technického
a základního
programového vybaveni. Pro oblast aplikačního
programového
vybavení lze v rámci podniku
vzhledem
k disponibilnim kapacitám
počltat
s maximální
úhrnnou
částkou,
nepřevyšujicí
1 000 000 Kčs.
2. Prostorové, které sice představuje vyčlenění nepříliš velkého prostoru ve srovnání s klasickými
sálovými počltači, je však nutné s ním předem
počítat.
3. Kádrové, které obnáší:
- výběr a vyčlenění vhodných pracovníkfi z řad
zaměstnancfi podniku, případně jejich doplněni
odjinud,
- jejich vyškolení a zacvičeni pro práci s novou
technikou, a to formou jejich účasti na internich a externích školenlch, seminářich a jiných
odborových akclch s danou tematikou a stáží
na :základě spolupráce s organizacemi,
které
jsou již touto technikou vybaveny; v tomto kontextu lze rovněž vřele doporučit účast těchto
pracovníků na jazykových kursech angličtiny, bez
jejíž znalosti je práce s touto technikou velmi
problematická,
- jejich odpovídající zařazení.
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Dalěl perlf.

8088 (86)
8087

80387

-

Vnějěl paměť

I

80287

.

I
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4. Organizačni,
umožňujlcí
všech prací na realizaci
zení osobních počltačfi.

.

řizeni a koordinaci
celého projektu nasa-

5. Oblasti aplikace
Následujíci seznam udává přehled možných aplikačních oblastí, které je třeba v rámci nasazení
osobních počítačfi v podminkách výrobnich stře·
disek a útvarfi PŘ postupně automatizovat.
Systém
AISGK

ASŘ

Podsystém
IS EN
IS L
IS ZBP
IS PBPP
IS MSM
A pracovnici a mzdy
B připrava výroby
C technický rozvoj
O řízení výroby
E plán
F účetnictví
G MTZI
H služby.

Poněvadž je zřejmé, že podnikové ani resortní
programátorsko-analytické
kapacity nemohou ani
zdaleka pokrýt veškeré potřeby okamžitě, bude
vhodné vytipovat pořadí jednotlivých úloh, v němž
budou v rámci systému či podsystému automatizovány. Přitom je zapotřebí zohlednit jednak efekty,
které může jejich automatizace
přinést, jednak
technické a programové vybavení, které bude v daném období k dispozici. Bude proto zapotřebí postupovat od jednoduchých úloh s menšími požadavky na technické vybavení. zdroje a programátorské kapacity k úlohám složitějším. Z výše uvedených hledisek lze v rámci AISGK doporučit prioritní orientaci na automatizaci úloh vedení písemného operátu evidence nemovitostí (EN) a v oblasti ASŘP úloh podsystémů O a A. Při tvorbě úloh
zabezpečujicích automatizaci IS EN je dále zapotřebí prvořadě vyřešit otázky distribuce datové základny až na jednotlivá pracoviště, zabývající se
vedením příslušného :aperátu, náhrady současných
dokladfi doklady novými, převážně automatizovaně vytvářenými a ve většině případfi i sdíleného
přístupu do nově vzniklé datové základny.
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Dále- je v případě zpracování informace grafického charakteru třeba vyřešit její optimální vstup,
tj. propojení na příslušnou měřickou techniku resp.
čtecí zařízení, i výstup, a to především z hlediska
minimalizace pracnosti.
Navíc je třeba obecně vyřešit otázku dálkového
zpracování a přenosu dat. Poněvadž v nejbližší době s velkou pravděpodobností
nelze počItat s přenosem dat prostřednictvím
linkových strojO, představuje zatím asi jedinou vhodnou možnost zpOsob
předávání dat kurýrem. Přitom pro menší datové
objemy je možno použít disketu 5,25", pro větší
objemy kazetu streameru (pro přenos na úrovni
středisko - středisko, respektive středisko - podnik) nebo klasickou magnetickou pásku 1/2" (pro
přenos na úrovni podnik - podnik nebo podnik resort). Kromě toho bude nutné i vhodé připojit
osobní počítače v sídle podniku jako inteligentní
lokální terminály k centrálnímu
výpočetnímu systému podnikové úrovně, představovanému
např.
výkonným minipočítačem typu SM 52/12. Všechny
výše uvedené úvahy je potom zapotřebí zohlednit
při návrhu technického vybavení na příslušné úrovni.
&. Harmonogram

prací na ZBv6déní osobních

počl-

tačň
Proces zavádění osobních počítačO do výrobnl a
řídící sféry podniku by měl probíhat ve 3 etapách:
1. etapa (1988): instalace jednoho vzorového pracoviště ve výpočetním středisku,
2. etapa (1989): instalace dalších pracovišf v několika vybraných hospodářských
středisclch a
útvarech pR, v nichž budou vytvořeny pro nasazení této techniky nejlepší předpoklady,
3. etapa (1990 a dále): dovybavení všech hospodářských středisek a útvarO pRo

Vzhledem k charakteru výrobnlho programu n. p.
Geodézie, tedy k faktu, že vlastní výrobek (tj. mapové dílo), má grafický charakter,
lze při vybavení podniku výkonnými osobnlmi počItači s interaktiVní grafikou počítat s velmi přlznivým ekonomickým dopadem. V dOsledku nasazení výkonných
osobních počítačO lze očekávat příznivý vývoj jak
v oblasti kvalitativních, tak i kvantitativních
uka-

zatelO. Dále lze počítat se značným snížením nákladO na externí kooperace a sekundárně i s příznivým dopadem v oblasti norem a cen.
PočItáme-li s celkovými náklady v maximální
výši (viz kap. 4)
7 200 000 Kčs a ročními úsporami ve výši
1 500000 Kčs
náklady na externí kooperace,
3 800 000 Kčs
5% zvýšení produktivity práce
5 300 000 Kčs' celkem,
vychází celková doba návratnosti vložených investic D = 7 200 000 : 5 300 000 = 1,36 roku. Kromě
toho je ještě zapotřebí zohlednit i mimoekonomické efekty, jakými jsou například zvýšení úrovně
a kvality prováděných prací, jejich mnohonásobně
vyšší operativnost a v řadě případO i redukce počtu využívaných dokladu a tím i zbytečné administrativy.

Dříve uvedená fakta nesporně prokazují užitečnost
zavedení osobních počítaču v podmínkách organizace typu n. p. Geodézie. Je proto nezbytně nutné
přistoupit k realizaci tohoto záměru co možno nejdříve, poněvadž v opačném případě zákonitě dojde
k zaostávání podniku za celkovým vývojem naší
společnosti.
Práce na realizaci celého projektu
je přitom bezpodmínečně
zapotřebí koordinovat
v rámci celého resortu, aby nedocházelo ke zbytečnému tříštění sil a ztrátě kompatibility
mezi
jednotlivými organizacemi.
Jedině tak je možné
přispět ke zdárné realizaci plánu rozvoje rezortu
i celého našeho národního hospodářství.

[IJ BOLESLAV, ].: Koncepce nasazení osobních počítačů
v podmínkách n. p. Geodézie. [Ideový projekt.] Geodézie, n. p., Brno, 1987.
[2] KLIMEŠ, M. - BOLESLAV, ]. - KOPKA, J.: Pracoviště pro automatizaci
inženýrských
pracÍ. [Projekt
realizační akce.] Geodézie, n. p., Brno, 1988.
[3] KOTAL, M.: Koncepce nasazeni 16bitových počítačů
na středisku geodézie. VOGTK, 1987.
Do redakce
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Analytická aerotriangulace v ČSSR informace o uiití programového
systému AAT - GSSS

Ing. TomU Morávek,
Geodézie, n. p., Pardubice

Od roku 1983 se v ČSSR pro fotogrammetrfcké
zhuštění bodového pole používá programový sysstém
analytické
aerotriangulace
geodeticlkých
služeb sOcialistických státil (AAT- GSSS). Vznikl
jako jeden z Ikonkrétních
výsledků spolupráce
geodetických
služeb socialistických
států (GSSS )
a vyhovuje předem stanoveným podmínJkám. Autorem programového
systému je geodetická služba
(GS) MLR a pro GS ČSSR byl převzat péčí Českého
úřadu geodetic1kého a Ikartografického.
Informace
o převzetí a o prvních zkušenostech s programovým systémem byla podána v [1).
Začátkem roku 1984 předala GS MLR některá vylepšení a doplňkové programy pro zpracování měření na analogových přístrojích a později i doplňkové programy pro zpracování měření na monokomparátorech.
Tím nabyl systém univerzálnosti
pokud jde o vstupní data.
2. Ověl'eni programového 'Gystému
Při ověřování systému v ČSSR bylo zpracováno 13
bloků z nichž některé byly zadávány v různý'ch
varia~tách rozložení výchozích geodetických bodů.
Byly taJké prováděny úspěšné pokusy se společným vyrovnáním modelů ze snímků různých měřítek a pořízených
různými leteckými měřiCikými
Ikomorami (MRB 15/23, MRB 30/23) i s nerovnoběžnými osami letu.
V rámci těchto prací byla ověřována přesnost
výsledků
na kontrolních
geodetických
bode1ch.
Byla dosažena průměrná střední souřadnicová chyba odpovídající 12 tisíci nám milimetru v měřítku
snímku. Tato přesnost
vyhovuje ČSN č. 73 0415
vzhledem k měřítku snímků, užívaných pro jednotlivé třídy přesnosti bodů podrobného
polohového
pole.
Na základě ~kušeností z ověřovacích
výpočtů
byly vypracovány technologické pokyny pro zadávání parametrů a řízení výpočtů a pro jednotnou
přípravu a přenos dat. Tím se usnadnila spolupráce fotogrammetrického
pracoviště a výpočetního
střediska.
3. Zavedeni do provozu

Po oživení resortního počítače EC 1045 ve výpočetním středisku Geodetického a kartograf1clkého
podniku (GKP), n. p., v Praze byl programový systém v roce 1985 implementován na tomto počítači
a převeden pod operační systém DOS 4.
V této fázi byl programový systém AAT - GSSS
předán do dalších dvou výpočetních středisek GS
ČSSR. Tím bylo rozšířeno jeho používání prakticky
na celé území ČSSR.

V resortu ČÚGK byl program doplněn o výpqčet
orientačních prvků pro analogové fotogrammfltrické vyhodnocovací přístroje. Když byly podniky Geodézie v jednotlivých krajích ČSR vybaveny počítači
SM-4/20, byl zaveden pi'enos dat Ik výpočtu AAT
na magnetických
médiích. Vstup dat do počítače
EC 1045 se talk podstatně zrychlil a odpadly potíže
související s využíváním děrné pásky jako nosiče
dat. Výsledky výpočetního zpracování jsou na fotogrammetriciké pracoviště předávány zpět formou
listingů a jako soubor na magnetickém médiu.
V roce 1985 se ve výpočetním sti'edisiku GKP
Praha zpracovalo programovým systémem AAT GSSS 19 lokalit s celkovým počtem 1079 snímkových dvojic. V roce 1986 tento počet stoupl na 31
lokalit s 1910 snímkovými dvojicemi a v roce 1987
se objem výpočtů zvýšil na 2900 snimkových dvojľc. V jiných výpočetních sti'ediscích se programovým systémem AAT - GSSS zpracovalo v roce 1987
asi 1500 snímkových dvojic.
4. Posouzeni
provoznich

programového
zkuieností

systému

na základě

Programový systém AAT - GSSS má tyto přednosti:
transformace s vyrovnáním probíhá pi'ímo v bloIku, takže není nutné geodetickými body zajišťovat každou sním:kovou řadu;
- umožňUje současné vyrovnání modelů ze snímků různého měřítka a pořízených v různém směru sním:kování;
spojovací body modelů se vyhledávají automaticky a každý bod může být měřen ve větším
počtu modelů;
umožňuje počítat najednou větší bloky a využívat větší počet výchozích geodetický'ch bodů,
než dovolovaly
dříve
využívané
programy
v ČSSR;
umožňuje vstupy fotogrammetrických
dat měřených na stereokomparátorech,
na monokomparátorech i na analogových přístrojích (modelové souřadnice).
Určitou nevýhodou naopak je to, že systém neumožňuje kompenzaci zbytkových systematických
chyb ani zadávání vah soui'adni1cím výchozích geodetických bodů pro blokové vyrovnání.
'
Při provozním nasazení je počet Ikontrolních geodetických bodů většinou redukován na minimum.
Proto dosah ovanou přesnost
lze charakterizovat
střední jednotlkovou souřadnicovou
chybou vypočtenou při vyrovnání bloků, která v průměru odpovídá 10 tisíclnám milimetru v měřítku snímku.
Výsledky mohou být do budoucna dále zlepšeny
především užitím nových materiálů
pro letecké
měřické snímky. Tuto možnost naznačuje informa-
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ce uveřejněná
v [2] o zkušenostech
učiněných
v NDR se snímky na filmech s polyesterovou podloZJkou. V těchto případech bylo dosaženo jednotIkové střední chyby odpovídající 6 až 7 tisícinám
milimetru v měřítku snímku. Ke zlepšení přesnosti
AAT mllže přispět i zvýšení spolehlivosti geodetických výchozích bodů, určovaných
pomocí světelných dálkoměrů, a užití nové letecké měřlC1ké komory fy VEB Carl Zeiss Jena typu LMK s automatickou redukcí smazu.

sluhu i dobrá spolupráce s výpočetním střediSkem
GKP Praha. Nadále se užívá i programový systém
AAT - VAAZ, především v resortu
FMNO, ale
částečně i v resortu CÚGK (v roce 1987 asi 400
sním>kových dvojic). Budoucnost patří analytickým
vyhodnocovacím přístrojům, které obohatí možnosti
fotogrammetrů
nejen o další progresivní technologU měření, ale i o některý výpočetní program analytiClké aerotriangulace,
náležející k programovému vybavení analytických přístrojů.
LITERATURA:

Analytická aerotriangulace
se v CSSR dosud užívá
téměř výlučně pro mapování ve velkých měřítkách.
Při tvorbě ZMVM se dnes ve všech podnicích resortu CÚGK pokládá za samozřejmou součást technologie. Dojde-li v blízké budoucnosti k předpokládanému novému mapování ve středních měřít1kách,
užití tlerotriangulace
dále stoupne.
Z užívaných
programů
je programový
systém
AAT - GSSS výrazně převládající. Má na tom zá-

[1) BOHACEK, J.
MORAvEK, T. - ROULE, M.: Převzetí programového
systému AAT - GSSS geodetickou službou CSSR. Geodetický a kartografický
obzor, 30(721, 1984, č. 2, s. 27-28.
[2) KERN, H. G. - SCHMIDT, A.:Erfahrungen
bei der
Anwendung des Programmsystems
SAMT in der
photogrammetriso,hen
Produktion der OOR. Vermessungstechnik 35, 1987, Č. 8, s. 258-259.
Do redakce

došlo: 14. 3. 1988
Lektoroval:
Ing. Miroslav Roule, CSc., ČÚGK

ROZVOJ PRACOVNf INICIATIVY
A SOCIALlSTICK~HO SOUT~ŽENf

Iniciativa pracujících resortu ČÚGK
za rok 1987

Tradiční
vyhodnocení
výsledků
iniciativy
pracujících
v resortu Ceského úřadu geodetického a kartografického, která jsme uveřejňovali
v předchozích letech, obsahovala řadu údajů a faktů včetně četnosti pracovníků zapojených do nejrůznějších forem pracovní a tvůrčí
iniciativy k zajištění úkolů hospodářského
plánu. Ani
v roce 1987 se plnění hospodářského
plánu resortu neobešlo bez iniciativy pracujících, jak dokazují splněné
socialistické závazky jednotlivců a pracovních kolektivů.
všechny hospodářské
organizace
splnily též celopodnikové socialistické závazky, s kterými se začátkem
roku 1987 přihlásily do soutěže o Rudý prapor předsedy
CÚGK a předsednictva
CVOS. Předběžné vyhodnocení socialistické
soutěže hospodářských
organizací proběhlo
počátkem letošního roku v pracovní skupině řízené náměstkem předsedy úřadu. Vyhodnocení bylo provedeno
podle šesti
základních
a čtyř
doplňujících
kritérií, s kterými byly organizace
seznámeny v průběhu
roku 1987. Nebyly však opomenuty ani výsledky plnění
podnikových závazků ani Výsledky kontrolní činnosti.
Skupina vypracovala podklady pro závěrečné projednání výsledků rozvoje pracovní iniciativy, které proběhlo
ve vedení úřadu 14. 3. 1988 za účasti zástupce CVOS
s. Hejduka a předsedů PV ROH Geodézie, n. p., Praha
s. Grychníka a Geodézie, n. p., Liberec s Ing. Rasochy.
Předsednictvo
CVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictví
a zahraničního
obchodu na svém zasedání
14. 4. 1988 projednalo a schválilo návrhy předsedy CÚGK
na ocenění nejlepších
hospodářských
organizací:
1. Propůjčit Rudý prapor předsedy CÚGK a předsednictva CVOS za rok 1987
kolektivu pracovníků Geodézie národní podnik Opava, který zlepšil úroveň hospodaření proti roku 1986
a dosáhl úrovně hospodaření vyšší než průměrné.

Obr. 1 Slavnostní

proJev předsedy ČOGK ing. Jaroslava
9>ndrůška
Foto: Tomáš Holubek, Geodézie, n. p., Opava

2. Udělit diplom předsedy CÚGK a předsednictva
CVOS
za rok 1987 kolektivu pracovníků
Geodézie, n. p.,
Brno, který zlepšil úroveň hospodaření
proti roku
1986 a dosáhl též úrovně hospodaření vyšší, než průměrné.
3. Kladně hodnotit výsledky dosažené v rozvoji pracovní iniciativy za rok 1987 kolektivy pracovníků Geodézie, n. p., Ceské Budějovice, Geodézie, n. p., Liberec a Geodetického
a kartografického
podniku
v Praze, n. p.
Rudý prapor propůjčil
zástupcům
podniku
Geodézie,
n. p., Opava 5. května 1988 na slavnostní konferenci ROH
v Hradci nad Moravicí předseda CÚGK Ing. Jaroslav Ondrůšek a předseda CVOS pracovníků státních orgánů,
peněžnictví
a zahraničního
obchodu s. Lubomír Křlvinka.
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Obr. 2 Předseda ČÚGK ing. Jaroslav Ondrůšek a předseda
Českého
výboru
odborového
svazu s. Lubomír
Křivinka
předávají
Rudý prapor řediteli
n. p. Geodézie Opava ing.
Tiřlmu
Roz·košnému
a předsedovi
PV ROH s. Jindřichu
Stěpánovi
Foto: Tomáš Holubek,
Geodézie, n. p., Opava

Diplom předsedy ČÚGK a předsednictva
CVOS za druhé
místo v socialistické
soutěži hospodářských
organizací
resortu předal zástupcům podniku Geodézie, n. p., Brno
na slavnostní konferenci ROH v Brně 23. května 1988
náměstek
předsedy ČÚGK Ing. Miloslav Miiller a před-

sed a KVOS pracovníků
státních
orgánů,
peněžnictví
a zahraničního
obchodu pro Jihomoravský
kraj s. F.
Tinka.
Podnik Geodézie Opava splnil a překročil v roce 1987
všechny závazné úkoly státního a hospodářského
prováděcího plánu i rozhodné
ukazatele
stanovené
pro
uzavření výsledků hospodářské
činnosti. Výkony překročil o 422000 Kčs a plánovaný zisk o 1266000 Kčs.
Nejvyšší skutečnosti
ze srovnatelných
organizací
resortu dosáhl v produktivitě
práce z upravených vlastních výkonů na jednoho pracovníka
v hodnotě 65 450
korun, kterou ZVýšil o 2,8 % proti plánu. Naopak měl
nejnižší koeficient
nákladovosti
podílem 75,29 celkových nákladů na výkonech a nejnižší materiálovou
náročnost y hodnotě 19,72 Kčs na 100 Kčs výkonu. Dosahuje velmi dobrých hospodářských
výsledků [produktivita práce z UVV a podíl celkových nákladů na výkonech J. Za rok 1987 byla úroveil hospodaření
podniku
v těchto ukazatelích hodnocena opět jako vyšší než průměrná. Progresivní vývojový trend je pro podnik charakteristický
od začátku 8. pětiletky.
Výsledky příznivě ovlivnila systematicky rozvíjená iniciativa pracujících
počínaje jejich účastí na vstřícném
plánování. Do socialistické
soutěže bylo v hodnoceném
období zapojeno 87 % pracovníků.
Ve 28 kolektivech
BSP pracovalo 494 nositelů čestných uznání člena BSP
a dalších 27 pracovníků v 5 kolektivech o tento název
soutěží.
V oblasti RVT je podnik nezastupitelným
partnerem
centrálně
řízené vědecko-výzkumné
základny zejména
při řešení programu elektronizace
geodézie a kartografie. V roce 1987 bylo zde ustanoveno 12 komplexních racionalizačních
brigád s účastí 52 pracovníků.
Podnik
účinně využívá jednapadesátičlenného
aktivu zlepšovatelů, kteří v roce 1987 podali 48 zlepšovacích návrhů
o celkovém společenském
přínosu 663 000 Kčs. Z věcných úkolů je kladně hodnoceno zejména plnění nosného programu resortu - tvorby základní mapy velkého
měřítka. Dokončených 10 tis. ha bylo předáno v poža-

Obr.

Obr. 3 Náměstek
předsedy
ČÚGK ing. Miloslav
Mailer
a předseda
Krajského
odborovél/w
svazu s. Ferdinand
Tinka předávají
diplom
předsedy
ČÚGK a předsedniC'tva
ČVOS řediteli
n. p. Brno ing. Mojmbou Koui'iloVi
a předsedovi PV ROH s. Lubomí.ru Kračovskému
Foto: Ing. František
Pr1ona, Geodézie, n. p., Brno

4

Slavnostní.
projev
ředitele
Geodézie,
va ing. Jiří.ho Rozkošného
Foto: Tomáš Holubek,
Geodézie,

n. p., Opan. p., Opa>JQ

dované kvalitě a nově bylo mapování zahájeno na rozloze 26,3 tis. ha. V působnosti
Geodézie Opava bylo
dokončeno založení právních vztahů k nemovitostem na
území Severomoravského
kraje. Přednostně byly zabezpečeny geodetické a kartografické
práce pro investiční
výstavbu Hydrometalurgického
závodu Bruntál, závodu
Tesla Ostrava, vodního
díla Slezská
Harta a další.
Dobrých výsledků bylo dosaženo rovněž u prací pro
socialistické organizace a obyvatelstvo.
Výsledky podniku v iniciativě ÚRO byly též pozitivní, produktivita
práce je vyšší o 2,8 IVo a materiálové
náklady byly sníženy o 5,9 IVo. Zároveň byla dodržena
předepsaná kvalita prací.
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Ocenění pracovních kolektivů a jednotlivců za výsledky
v roce 1987
K o cen ě n í v Ý z n a m n Ý c h p r a c o v n í c h z ás I u h pře v z a I i o d z n a k y Vít ě z s o c i a 1 i st i c k é s o u těž e ti taj
e dno tli v c i:
Ivanka Posejpalová, vedoucí odílu SG 'pro hl. m. Prahu,
Ing. Věra Havlíková, vedoucí SG Jindřichův Hradec,
Ing. Růžena Skálová, vedoucí SG Plzeň-město,
Ing. Jaromír Sýkora, vedoucí SG Chomutov,
Ing. Jiří Vlček, odpovědný geodet provozu inženýrské
geodézie, n. p., Geodézie Pardubice,
Ing. František Bartoš, vedoucí provozu inženýrské geodézie, n. p., Geodézie Brno,
Ing. Jaroslav Janovský, vedoucí SG Zdár nad Sázavou,
Vlasta Holušová, technička provozu mapování Geodézie,
n. p., Opava,
Jiří Indruch, vedoucí oddílu SG Vsetín,
Ing. Josef Kocourek, odpovědný geodet SG Šumperk,
Ing. Irena Stár ková, vedoucí redakce nakladatelské
činnosti GKP v Praze, n. p.
D i P lom
v 1 á d Y C S S R, ÚRO a Ú V S S M P ř ev z al y t Y t o k o 1 e k t i vy:
kolektiv Ing. Jana Hamerníka z provozu geodetických
prací pro investiční výstavbu a budování metra Geodézie, n. p., Praha,

XVI. porada představitelů VTS geodézie a kartografie socialistických
států

Ve dnech 18.-22. dubna 1988 se konala v CSSR [Praha a Dobřichovice) již XVI. porada předsedů a generálních sekretářil
vědeckotechnických
společností
geodézie a kartografie socialistických států. Porady se zúčastnili zástupci šesti socialistických
států [BLR, MLR, PLR,
SSSR, NDR a CSSR).
Cs. oficiální delegaci tvořili Ing. Pavol Kmetko
(předseda čs. výboru geod. a kart. CSVTSJ, Ing. Jaroslav
Kouba, CSc., (místopředseda
čs. výboru geod. a kart.
CSVTS) a Ing. Jiří Vaingát [tajemník CSV a CSNK geod.
a kart. CSVTS). V průběhu porady byli přítomni k jednotlivým projednávaným
bodům programu
i další čs.
zástupci odborných orgánů.
Program porady:
kontrola realizace usnesení "XV. porady ... " (konané v roce 1986 v PLR),
projednání
plánu mnohostranné
spolupráce VTS-GK/
/ZSS na období 1989-1990 [zejména odborných akcí
se zahraniční účastí J.
koordinace
činnosti VTS-GK v mezinárodních
nevládních organizacích
(FIG, ISPRS a ICAJ,
příprava a odborné zaměření příští "XVII. porady"
[1990 - MLRJ.
a další otázky.
Nosným tématem porady byla: "Úloha VTS při efektivním využití geodézie a kartografie
v národním hospodářství".
Program porady byl doplněn i o odborné exkurse:
Výpočetní středisko GKP v Praze, n. p.,
- RIS (Racionalizační
a informační
středisko)
NVP
Praha.
Účastníci p'<>rady byli oficiálně přijati náměstkem primátora hl. m. Prahy doc. RNDr. Jiřím Klímou, CSc.,
v prostorách Staroměstské radnice.
Na pracovním setkání byli přijati i předsedou resortu CÚGK Ing. Jaroslavem Ondrfiškem.

kolektiv provozu mapování Geodézie, n. p., Ceské Budějovice vedený Ing. Josefem Prokešem,
kolektiv
pracovníků
oddílu 31130 provozu mapování
Geodézie, n. p., Plzeií,
kolektiv oddílu automatizace
provozu mapování Geodézie, n. p., Liberec vedený Ing. Josefem Hykyšem,
kolektiv pracovníků
SG Trutnov vedený Ing. Leo Socherem,
kolektiv BSP měřického oddflu 224 Geodézie, n. p., Brno,
kolektiv BSP měřického oddílu 71120 provozu mapování
Geodézie, n. p., Opava, vedený Ing. Jaromírem Ploticou,
kolektiv BSP měřického oddílu 71230 provozu speciálních prací Geodézie, n. p., Opava, vedený Drahomírou
Kreciochovou,
kolektiv z provozu triangulace
a mapování Geodetického a kartografického
podniku v Praze, n. p.,
kolektiv oborové vývojové dílny VÚGTK Zdiby vedený
Oldřichem Semerákem.
C es t n Ý o d z n a k Mla d Ý bud o vat e 1 8. pět i1 e t k Y byl udělen Ing. Jiřímu Kanisovi, odpovědnému
redaktorovi
Geodetického
a kartografického
podniku
v Praze, n. p.
Ing. Pl!tr Skála,

COOK

Porady se zúčastnili
i představitelé
dalších orgánů
a organizací a přednesli své oficiální projevy - Ing.
Imrich Horňanský,
CSc., náměstek
předsedy
resortu
SÚGK (zahájení) - Ing. Vladimír Kosek, vedoucí mezinárodního oddělení ÚR CSVTS - Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., předseda zahraniční komise ÚR CSVTS a Ing.
Emanuel Cervený, zástupce
FeNTO (Federace
vědeckotechnických
společností socialistických
států) - do
jejíž kompetence tato porada přísluší.
Účastníci porady schválili
koncepci příštích
porad
VTS-GK v rámci FeNTO - navrženou delegací SSSR.
Dále doporučili využívat formu dvoustranné
spolupráce
(pracovní programy)
k odborným problematikám
zajímajícím jednotlivé socialistické státy.
Bylo dosaženo významných výsledků pro další koordinovanou
činnost.
Porada projednala
i další otázky
přednesené
jednotlivými delegáty resp. zástupci odborných orgánů.
Byla uskutečněna výměna zkušeností z práce VTS-GK
při součinosti s programem
mezinárodní
vědeckotechnické spolupráce
geodetických
služeb
socialistických
států a z činnosti VTS v podmínkách přestavby národního hospodářství - geodézie a kartografie i samotných
VTS.
Závěrem možno konstatovat,
že "XVI. porada ... "
znovu potvrdila
účelnost
svých pracovních
setkání
a přispěla k dalšímu pokroku v odborné práci všech
zúčastněných
společností,
k využití nových poznatků
a jejich aplikaci a vzájemné informovanosti.
Nelze pominout ani význam těchto setkání pro posilování internacionální
spolupráce v oboru geodézie a kartografie
v rámci mezinárodních
nevládních
organizací.
Do závěrečného "Protokolu" byl na návrh zahraničních
delegací zahrnut i bod, který vyjádřil společný dík za vysokou úroveň, odborný a společenský program - zejména čs. oficiální delegaci.
Přílohami "Protokolu"
je i přehled odborných akcí
(na období do roku 1990) připravovaných
v jednotlivých
socialistických
státech (včetně dat a míst konání); dále
zkoordinované
závěry VTS-GK
socialistických
států
v mezinárodních
nevládních
organizacích
(i kandidatur na vedení orgánů ve FIG, ISPRS a ICA) na konec
80. a 90. léta. S připravovanými
odbornými akcemi se
zahraniční
účastí bude širší odborná veřejnost seznámena s patřičným
předstihem
v ročních plánech prostřednictvím
orgánů geodézie a kartografie
(CSV,
CSNK, CV a SV a jejich odborných skupin).

1988/230

taJemnft!c tsv

Ing. Jiří Vaingdt,
a tSNK OR CSVTS

Geodetický a kartografický obzor
rollnlk 34/76, 1988, lIl.lo 9 231

Druhé celostátní symposium
se zahraniční účastí "Geodetická měření
s lasery '88"

Český výbor společnosti
geodézie a kartografie
ve spolupráci se SV-GKS ČSVTS a s dalšími útvary uspořádal
pod patronací
odborné
pracovní
skupiny
pro využití
laserové
techniky
v inženýrské
geodézii a při měření
podzemních
prostor při stavební fakultě ČVUT ve dnech
7.-10.
2. 1988 v Domě kultury ROH v Českých Budějovicích druhé celostátní
symposium se zahraniční
účastí.

Obr.

1

Pohled

na

čestné předsednic'tvo
symposia

při

zahá;ení

Symposium bylo zaměřeno
na problematiku
zavádění
a využívání
laserové techniky
při měření
deformací
staveb, řízení stavebních
strojů a jiných mechanismů,
měření
svislosti
objektů,
měi'cní podzemních
prostor,
vytyčování a v interferometrii.
Na jednání symposia se podílelo na 300 čs. odborníků
téměř ze všech
zainteresovaných
resortů
především
z příslušných
úseků školství, geodézie, stavebnictví,
zemědělství,
dopravy,
dolů, výzkumu
a výroby zařízení
laserové techniky v ČSSR a 17 účastníků
a přednášejících z BLR, Jugoslávie, NDR, NSR, PLR a SSSR. Ze zahraničních
hostů je možno jmenovat prof. CH. K. JAMBAJEVA, DrSc., prorektora
pro vědeckovýzkumnou
činnost MIIGAiK Moskva, který též na závěr symposia jménem zahraničních
hostů kladně zhodnotil
průběh symposia, prof. G. MILEVA z Bulharské
akademie
věd Sofia, prezidenta
6. komise FW.
Na symposiu odeznělo 17 přednášek
tuzemských
autorů a 10 zahraničních.
Přednášky
byly předem vytištěny
ve sborníku
symposia. Dodatečně
přihlášené
příspěvky
zejména ze zahraničí
byly rozmnoženy
a jsou v omezeném množství
k dispozici
u pracovníků
odborné pracovní skupiny pro využití laserové techniky
na ČVUT
v Praze.
Na symposiu byly předneseny
tyto přednášky:
M. KAŠPAR: Využití
laserové
techniky
v geodézii
v ČSSR.
CH. K. JAMBAJEV - Je. V. KARAMIŠEV (SSSR]: Přístroje vertikálního
promítání a jejich použití.
V. A. BOROVOJ (SSSR]: vývoj nových laserových
přístrojů pro velmi přesná geodetická
měření.
L. TCHECHANCOV (BLR]: Tvar a parametry
rovin vytvářených rozmítáním laserového svazku.
H. RYMARCZYK (NSR]: Vliv refrakce
na laserové promítání svislic v šachtách.
E. HOBNER (NDR]: Určení zakřivení dráhy laserové záměrné přímky z časových rozdílů šíření zvuku.
W. KOPPER (NDR]: Automatické
řízení ražby neprůchodnými kruhovými profily v podzemí.
P. APEL (NDR J: Závislost vlivu prostředí
a technických
parametrů
na dosah a přesnost
HeNe laserů.
R. KO$CIELEWSKI - S. PACHUTA (PLR]: Laserové přístroje při geodetických
měřeních.

J. TLUSTÝ: Řízení razicích prací v oblouku.
P. HANEK - J. FUCHS: Měření deformací
eskalátorů
metra.
K. MACEK: Zkušenosti
s řízením stavebních
a zemědělských strojů.
O. ŠVABENSKÝ - M. ŠVEC - A. VITULA: Využití laseru k určení deformací
ocelových
konstrukcí.
J. POSPíŠiL: Měi'ení průběhu dynamického
zanoření plavidel.
J. ONDRUŠ: HeNe lasery v hlubinných
dolech OKR.
I. ČERNÝ - M. KIČMER: Zjišťování deformací
důlních
vertikálních
děl.
V. ŠVAGR: Měření vzdáleností
lasery bez optických odražečů.
J. MATOUŠ: Laserový náklonoměr
s kapalinovým
hranolem.
M. KULDOVA: Využití laseru při měření nepřístupných
objektů.
M. KUTÍK - V. BLÁHA - B. STRNAD: Nové typy HeNe
laserů připravované
do výroby v k. p. Tesla Holešovice.
L. DABERGEROVA - E. MERTLIK - J. STRNAD: Laserový vysílač světelné roviny - Meoplan.
K. VACH: Výsledky některých
zkoušek vybraných
laserových geodetických
přístrojů.
V. ŠANDA - I. MARKOV Á: Laserová
interferometrie
v geodetické
praxi.
J. ABELOVIČ: Skúsenosti
a dalšic možnosti uplatnenia
laserinterferometrie
v geodézii.
O. WlLFERT - M. FAKTOR: ŠH'ení laserového
svazku
atmosférou.
G. MILEV (BLR]: Laserové vytyčování
a kontrola televizních věží v Bulharsku.
R. SLADIČ [SFRJ]: Použití laseru k řízení v úklonných
dílech na hnědouhelném
dole Senovo.
Přednášky:
Odborný garant symposia M. KAŠPAR zhodnotil
kriticky ve svém úvodním vystoupení plnění 1\<;nesení z prvého laserového
symposia z roku 1985 a z krajské konference 1986. Ne vše se podařilo
splnit. Byla zřízena
odborná
pracovní
skupina při fakultě
stavební ČVUT,
která připravila
podklady pro čs. výrobce laserů a SK
VTlR, zrídila konsultační
středisko
a proškolil3
řadu
uživatelů laserové techniky z bezpečnostních
předpisů.
Nepodařilo
se zcela dosáhnout
koordinace
vývojových
a konstruktérských
prací na úseku HeNe laserÍl ani vybudování útvarů pro výrobu elektrooptických
a jemně
mechanických
pomůcek
a zařízení
laserové
techniky.

Z dalších

přednášek

vyjímáme:

Příspěvek V. A. BOROVOJE se zabýval využitím HeNe
laserů při velmi přesném měření úhlů. Pro měření je
užito
speciálního
"kruhového"
laserového
interferometru. Použití současných
optických
technologií,
standardních
výpočetních
prostředků
umožiíuje v souhlase
s výpočtem
v příspěvku
uvedeným
dosáhnout
střední
chyby jednoho měření úhlu ~ 0,2", což svědčí o persspektivnosti
uvedeného zařízení.
V referátu
autorů R. KOSCIELEWSKI, S. PACHU TA,
který přednesl
prvý z nich, byl předložen
účastníkům
symposia
přehled
různých, v PLR ověřených,
spojení
geodetických
přístrojů
s laserovými
zařízeními.
Na bo-
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hatém obrazovém materiálu
byly rovněž prezentovány
různé optoelektronické
detektory.
Komplexnější informace byla poskytnuta o zařízení "WISLA", kterým lze
měřit 15 pozorovaných bodů na objektu.
G. MILEV ve svém vystoupení (referát není uveden ve
sborníku) upozornil na laserové vytyčování a kontrolu
při výstavbě televizních věží v BLR. Svislice byla realizována pomocí zalamovacích systémů vyrobených v BLR,
které pracovaly s laserem Zeiss LFG - 1 a s bulharským laserem LOS - 1. Laserová technika umožnila provedení prací i v nepřístupných
podmínkách,
kdy mechanické provažování
nebylo možné. Výsledky experimentálních
měření potvrdily nezastupitelnost
laserové
technologie.
Požadované
přesnosti
vytyčení a vedení
betonáže bylo bez problémů dosaženo.
P. HANEK a J. FUCHS se zabývají progresivní metodou měření deformací eskalátorů
s využitím laserové
techniky. Při tomto měření je využíváno AD 233633.
Při úvodním měření bylo dosaženo v souboru 78 pozorování empirické střední kvadratické
chyby Sxo = 0,55
milimetru, Syo =0,46 mm. Použitý postup je významným
technickým a ekonomickým řešením.
J. POSplŠIL uvedl, že pro přepravu uhlf ze Severočeské hnědouhelné
pánve do tepelné elektrárny
ve Chvaleticích je využívána labská vodní cesta. V současné
době je uhlí přepravováno
tlačnými soupravami, při jejichž provozu docházelo občas ke střetům se dnem vodního toku, což si vyžádalo měření dynamického zanoření plavidel. Příspěvek uvádí návrh, rozbor a výsledky
z experimentálního
měření. K měření je využita vodorovná vztažná rovina vytvořená rozmítáním svazku laserového záření s optoelektronickým
snímáním její polohy na plavidle.
V příspěvku autorů O. WILFERTA, M. FAKTORA jsou
uvedeny
teoretické
závěry
popisu
šíření laserového
svazku turbulentní
atmosférou.
Jsou zavedeny veličiny
charakterizující
laserový svazek a turbulentní
atmosféru. Popsána je metoda stanovení
stupně
turbulence
atmosféry.
Tento stupeií je určen strukturním
parametrem C2n• Teoretické
yýsledky získané na počítači
EC 1033 byly experimentálně
ověřeny.
V rámci symposia byla uspořádána
výstava československé laserové techniky.
Výrobci z Tesly Holešovice
vystavovali lasery řady TKG: 206, 208N a 209; Meopta
Přerov laser s rozmítaným svazkem Meoplan a snímač
Meofix; Elektrotechnický
výzkumný
ústav zTs Nová
Dubnica snímací systém SALEI ENS 01 a ENS 02; Metra
Blansko laser LA 3000; Tesla Blatná sadu HeNeSi diod
a světlovody pro telekomunikační
účely. Informační centrum zřídila na výstavě odborná pracovní skupina při
FSv CVUT. Pracovníci skupiny zde podávali odborné
konstrukční
a bezpečnostní
informace o do~í
i zahraniční laserové technice a o možnostech jejího vhodného uplatnění pro specializovaná
nasazení v CSSR.
Na základě doporučení předchozího symposia z roku
1985 a konference
z roku 1986 byla uspořádána
CV
CSVTS společností
geodézie a kartografie
pracovní
schůzka čs. výrobců malovýkonové HeNe laserové techniky s význačnými uživateli.
Na tomto setkání bylo poukázáno na nedobrý stav
v zajištění
výroby
potřebných
laserových
systémů
v CSSR. Ke zlepšení současné situace bylo doporučeno
vytvořit koordinační centrum a vytipovat finálního výrobce, zejména s ohledem na skutečnost, že výroba laserových komponentů je rozdělena do resortů federálního ministerstva
elektrotechnického
průmyslu, federálního ministerstva
hutnictví
a těžkého strojírenství
a federálního
ministerstva
všeobecného
strojírenství.
Odborná pracovní skupina při fakultě stavební CVUT
bude systematicky shromažďovat nové poznatky a podklady o směrech vývoje laserových systémů pro inženýrskou
geodézii
a při měření
podzemních prostor
a tyto poskytovat jak uživatelUm, tak výrobcům laserové
techniky.
V usnesení bylo upozorněno,
že dosud zcela nedostatečně
lJyla uplatňována
spolupráce
v rámci RVHP
jak v dílčích komponentech,
tak ve finálních výrobcích.
Pro účastníky
symposia
byly uspořádány
exkurse
s odborným a kulturním zaměřením.

Paralelně
proběhla výstava organizovaná
agenturou
CTK Made in...
(Publicity) a n. p. Kancelářské stroje.
Zástupci firem Laser Alignment Inc., Rotring, Sokkisha,
Spectra Physics, Nordstahl, Staedtler a Wild-Leitz předvedli své výrobky a podali podrobné informace v přednáškách doplněných diapozitivy a video programy o svém
výrobním programu.
Na závěr
vybíráme:

symposia

bylo přijato

usnesení,

ze kterého

Bylo doporučeno, aby stanovisko z jednání uživatelů
a výrobců laserové techniky v CSSR bylo projednáno
CV společnosti geodézie a kartografie
CSVTS a závěry
předány ÚR CSVTS.
Ukládá se členům CSVTS a odborné pracovní skupiny
ve spolupráci s pobočkami CSVTS rozšiřovat poznatky
pro zavádění progresivních
technologií s lasery.
Účastníci symposia doporučili, aby Ceskoslovenský národní komitét pro FIG navrhl v rámci odborné náplně
6. komise pro inženýrskou
geodézii mezinárodní
spolupráci v oblasti aplikace laserových přístrojů za účelem zefektivnění vzájemné výměny informací a koordinace vývoje.
Úplné znění usnesení bude publikováno
CSVTS společnosti geodézie a kartografie.
Ing.
za odbornou

ve Zpravodaji

liří

P01Splšil, CSc.,
praco!mi skupinu,
FSu CVUT u Praze

Geodetický a kartografický
podnik v Praze, n. p., vydává též učebnice z oboru geodézie a kartografie pro vysoké a střední školy, které jsou dobrou pomůckou i pro
geodety a kartografy
v praxi. V dnešní rubrice Vám
chceme některé z nich připomenout.
Pokud je nedosta tnete koupit v prodejnách
n. p. Kniha, případně ve
specializovaných
prodejnách
učebnic, můžete si je objednat přímo v odbytovém útvaru Geodetického a kartografického
podniku v Praze, n. p., Kostelní 42, 17030
Praha 7.
Prof. ing.
Michalčák,
fie, Praha
tabulek, 12

dr. Václav Krumphanzl - prof. ing. Ondrej
CSc.: INZENÝRSKA GEODE:ZIE II. Kartogra1975, 1. vydání, 718 stran, 495 obrázků, 31
příloh, cena 45 Kčs.

Seznamuje s geodetickými
otázkami projektové
přípravy, projektování investic a realizace stavebního díla
až do jeho dokumentace
pro státní mapové dílo. Tyto
otázky jsou probírány
komplexně pro všechny oblasti
investiční výstavby, zejména v bytové, občanské a průmyslové výstavbě, dále pro geodetické práce v dopravním a vodohospodái'ském
stavitelství. JSou zde také probírány speciální geodetické
činnosti v průmyslu, při
dálkovém rozvodu energie, při sledování deformací staveb a konstrukcí, při povrchové těžbě hornin, při výstavbě tunelů a při báňské těžbě. Kniha je celostátní
učebnicí
pro posluchače
zeměměřického
inženýrství
a může též sloužit pro zaměměřické a stavební inženýry
jako příručka pro praxi.
Prof. ing. dr. Josef Vykuti!: VYŠŠI GEODE:ZIE. Kartografie, Praha 1982, 1. vydání, 544 stran, 280 obrázků,
49 tabulek, cena 44 Kčs.
První tři části vysokoškolské učebnice se zabývají geodézií geometrickou, astronomickou a gravimetrickou.
Ve
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čtvrté části se popisuje vývoj a současný stav našich
základních
trigonometrických
a nivelačních
sítí, Poznatky z této učebnice mohou být užitečné pro všechny
pracovníky, kteří vykonávají geodetické
práce, nebot
v důsledku vědeckotechnické
revoluce má běžná praxe
k dispozici vysoce přesné přístroje a samočinné počítače. Některé kapitoly mohou využít i ti, kteří pracují
v příbuzných
oborech, např. v geofyzice, kartografil
a geografii.
Prof. ing. dr. Josef Bahm, OrSc. - Ing. Vladimír Radouch, CSc.: VYROVNAVACI POCET. Kartografie, Praha
1978, 2. přepracované
vydání, 510 stran, 110 obrázků,
17 tabulek, cena 40 Kčs.
Vysokoškolská učebnice má sloužit nejen jako učební
pomůcka pro studenty geodézie a praktiky konající měření fyzikální povahy, ale i jako studijní pramen pro
orientaci
výzkumných
pracovníků,
získávajících
nové
poznatky pomocí vědecké analýzy výsledků měření. Látka je rozdělena do čtyř částí s dvanácti kapitolami. Se
zřetelem na postupující matematickou
erudici se nejprve probírají základy teorie chyb, nutné pro pochopení podstaty měření a správnou
aplikaci
počtářské
"metody nejmenších čtverců". Teprve pak je vyložena
teorie chyb, uvádějí se intervalové odhady a analýza
Výsledků měření.
Zvolený postup dává konkrétnější
představu o četných pojmech v teorii chyb a hodí se
zejména pro samostatné studium.
Prof. ing. Matěj Pokora a kolektiv: GEOOf:ZIE PRO
STAVEBNI FAKULTY. Geodetický a kartografický
podnik v Praze, Praha 1984, 1. vydání, 432 stran, 396 obrázků, 34 tabulek, cena 35 Kčs.
Vysokoškolská učebnice, která podává výklad o jednoduchých
měřických
pomůckách,
vysvětluje základy
teorie měření, chyb a vyrovnávacího počtu, způsoby měřeni úhlů a délek, metody polohopisného a výškopisného měření, tachymetrii, fotogrammetrii,
podává přehled
o mapových dílech v. CSSR. Ve vztahu ke stavebnictví
vysvětluje
základni vytyčovací práce, měření deformaci inženýrských
staveb a konstrukcí. Svým zaměřením poslouží posluchačům
stavebnich
fakult a fakult
architektury, ale i pracovnikům v praxi.
Prof. ing. Matěj Pokora a kolektiv: GEOOf:ZIE I. Geodetický a kartografický
podnik v Praze, Praha 1985, 1.
vydání, 548 stran, 581 obrázků, ~5 tabulek, cena 43 Kčs.
Učebnice je určena pro posluchaže oboru geodézie
a kartografie
na vysokých školách v CSSR. Ve svých
14 kapitolách zahrnuje metody měřeni polohopisu a výškoplsu, popis použivaných geodetických přistrojů a výpočtů. Jeji součásti je vysvětleni
základních
pojmů
v geodézii, dále měrné jednotky a jednoduché měřické
pomůcky i základy vyrovnávacího počtu. Učebnici uzavirá kapitola o vytyčovacích pracích a určováni plošných obsahl1 a objeml1. Využití učebnice je vhodné i pro
geodety v praxi.
Ooc. ing. Josef Šmidrkal, CSc.: FOTOGRAMMETRIE.
Geodetický a kartografický
podnik v Praze, Praha 1986,
1. vydáni, 228 stran, 169 obrázků, 23 tabulek, 3 přílohy,
cena 16,50 Kčs.
Středoškolská učebnice pro 3. ročník studijniho oboru geodézie a kartografie. Poskytuje základni teoretické
informace o pozemni a letecké fotogrammetrii.
Podává
přehled přistrojů a zařízení. Rámcově uvádi analytické
metody zpracováni
fotogrammetrických
snímků. Závěrem poskytuje základní informace o dálkovém průzkumu Země. Učebnice může sloužit základnimi informacemi I pracovnikům v praxi.
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.: KARTOGRAFIE. Geodetický a kartografický
podnik v Praze, Praha 1987, 1.
vydání, 209 stran, 109 obrázků, 2 tabulky, cena 15 Kčs.
Středoškolská
učebnice pro 4. ročník studijního oboru geodézie a kartografie.
Zahrnuje úvodní pojednáni
o kartografii, základy matematické kartografie a redigování a tvorby map a základy kartografické
polygrafie. Podává přehled některých technologických
postupů
a nástin výhledu technického
vývoje oboru. Je užitečnou pomůckou i pro techniky v odborné praxi.
Ing. Ale§ H~ek,
GKP

v

Piraze, n. p.

Mapy

pro

hospodářskou

výstavbu

MAPA KRAJŮ ČJSSR JIHOČESKÝ
KRAJ v měřítku I: 200 ODD, vydal ČJÚGK, 11. obnonmé
vydání v r. 1987, náklad 1 500 výtiskú, rozmě~ 86 x 73
cm, po složení 21 x 29 cm, cena 12,- Kčs, r!l"trJbuee;
odbytová střediska map pro hospodářskou výstavbu
n. p. Geodézie v ČJeských Budějovicích a v Praze.
Obsah.' vodní toky a plochy, silnice, železnice, lesy,
administrativní
hranice (státní, krajské á okresní),
plánky, signatury a názvy sídel, ná7.vy géomorfologických celků a nejvyšších vrcholú a značky vybraných
historických památek. Rozsah:
ct'lý J ihočeskS' kraj,
přilehlá území sousedních krajú, NSR a Rakouska.
Tituly

pro

veřejnost

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

pro

n. p., Praha

turistiku

ČJESKOSASKÉ SVÝCARSKO mapa ze souboru
turistických map v měřítku 1 : 50000. 5. \'ydání v r.
1987, náklad 50000 výtisků, rozměr 92 x 63 cm, po
složení 1I,5 x 21 cm, cena 1I,- Kčs.
Rozsah.' chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
(ČJSSR) a Sii.chsische Schweiz jNDR),
města Dě.čín,
Benešov nad Ploučnicí, Jílové, Ceská Kamenice, Mlku·
lášovice, Velký Senov, Jiříkov, Bumburk, Varnsdorf
a Krásná Lípa (ČJSSR), Konigstein, St'bnitz, Nt'ugt'rsdorfa Seifhennersdorf (NDR). Textová
strana:
téměř 160 hesel o turistických zajímavostech a 10 černobílých fotografií. Titul zpracován v koediei s nakla·
datelstvím Tourist Verlag Berlin (NDR).
PLZEŇSKO - mapa ze souboru turistických map v mě·
řítku I : 100000, 2. vydání v r. 1987, náklad 50000
výtisků, rozměr 63 x 42 cm, po složení 10,5 x 21 cm,
cena 5,50 Kčs.
Rozsah.' Plzeňská pánev a sír'la Kaznějov, Třemošná,
Stříbro, Plzeň, Rokycany, Nýřany, Stod, Holýšov,
Horšovský Týn, Přeštice a Blodce.
. .
Textová
strana:
více ne~ 270 hescl o tUrJstICko
vlastivědných zajímavostech.
Plány

měst

ČESKÉ BUDĚJOVICE
plán města v mťřítku
I ; 15000, 3. vydání v r. 1987, náklad 30000 výtisků,
rozměr 73,5 x 56 cm, po složení 10,5 x 28 cm. cen(\
9,-Kčs.
Obsah přední
strana:
hlavní mapa, dopliíkový
plán městské památkové rezervace s barevným zv~-.
razněním stavebních památek a pětijazyčné vysvětliv.
ky. Zadní strana:pětijazyčnýtexto
historickém vývoji
města, popis městské památkové rezervace a v~··iznam.
ných objektů, základní informace o institucích a zařízeních města, rejstřík ulic a náměstí v rozsahu více než
400 hesel a 6 barevných fotografií.
SEDLČJANY - plán města v měřítku 1: 15000, 1.
vydání v r. 1987, náklad 10000 výtisků, rozměr 52,5krát
42 cm, po složení 10,5 x 22 cm, cena 4,50 Kčs.
Obsah přední
strana:
hlavní mapa, podrobný
výřez středu města a vysvětlivky.
Zadní
strana:
historický vývoj města, informace
o městě, rejstřík ulic a 4 barevné fotografie.
Automapy
(5) VÝCHODNÍ ČJECHY automapa
ze souboru
v měřítku I ; 200000, 1. vydání v r. 1987, náklad 60000
výtisků, rozměr mapy 66 x 47,5 cm, rozměr publikace
12 X 24 cm, 16 stran textu, cena 13,50 Kčs.
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Mapy

a atlasy

pro

školy

ATLAS SV~TA - 13. nezměněné vydání v r. 1987,
náklad 100000 výtisků, rozměr knihy 24 x 32,5 cm,
cena 75,- Kčs, distribuce: Knižní velkoobchod, n. p.,
Praha - oddělení učebnic (část nákladu do n. p. Kniha).
Obsah: 98 mapových stran se 10~ mapami (z tol,o 1
fyzická, 22 obecně zeměpisných, 8 politických a 72
tematických map), viditelnost souhvězdí, střídání ročních období, zdánlivý pohyb Slunce po obloze, sluneční
soustava a mapa Měsíce, ~2 zeměpisné tabulky, "Přehledná vlastivědná mapa CSSR" 1 : 1 000000, 2 ukázky technickohospodářských
map, 5 ukázek základních
map ČSSR a 32 stran abecedního seznamu zeměpisných
názvů v rozsahu více než 12000 hesel se stručnými zá·
sadami výslovnosti pro 22 jazykú; na předsádkách pře.
hled použitých kartografických zobrazení.

Foto: Ing. Petr Janžura,
OKP v Praze, n. p.

Rozsah: části okresů Kolín, Kutná Hora, Nymburk,
Jičín, Náchod, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pelhřimov,
Blansko, Jihlava a Ždár nad Sázavou a celé okresy
Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim a Pardu·
bice.
Obsah mapa:
silniční síť doplněná kilometráží
a symbolickými značkami zařízení pro motoristy.
Zadní
strana:
přehledná automapa ČSSR s kladem
listů dvouedice, tabulky silničních vzdáleností a prů.
jezdní plánky Čáslavi, Havlíčkova
Brodu, Hradce
Králové,
Chrudimi, Jaroměře,
Moravské Třebové,
Fardubic, Poděbrad, Ústí nad Orlicí a Ždáru nad Sáza·
vou. Textová
brožura:
podrobnější údaje o vybraných zařízeních pro motoristy, přehled ubytovacích
zařízi;lní a 8 schematických plánků příjezdu k autokempům.
Všeobecně

vzdělávací

mapy

(5) VÝCHODNÍ QECHY - vlastivědná mapa ze souboru Poznáváme Ceskoslovensko v měřítku 1 : 200 000,
1. vydání v r. 1987, náklad 60 000 výtisků, rozměr mapy
66 x 47,5 cm, rozměr publikace 12 x 24 cm, 48 stran
textu, cena 21,- Kčs.
Rozsah: stejný jako u automapy. Obsah mapa:
topografický podklad doplněný značkami a popisem
kulturních, historických a architektonických
památek
a přírodních pozoruhodností. Zadní
strana:
plánky
městských památkových
rezervací Hradec Králové,
Josefov, Kolín, Kutná
Hora, Litomyšl, Moravská
Třebová., Nové Město nad Metují a Pardubice. Textová
brožura:
obsahuje na 25 stranách popis 330 objektů
v češtině a na 23 stranách popis 60 hesel v ruštině,
angličtině, francouzštině a němčině.

Foto: Ing. Petr Janžura,
OKP v Praze, n.p.
Mapy

pro

jiné

odběratele

JAK JEZDIT V BRN~ - 1. vydání v r. 1987, náklad
50000 výtisků, rozměr 94 x 56 cm, po složení 10,5 krát
28 cm, neprodejná, vyrobena jako účelový náklad pro
Českou státní pojišťovnu Brno.
.
Obsah přední
strana:
přehledná dopravní mapa
Brna s nejbližším okolím se zvýrazněnou komunikační
sítí, popisem hlavních ulic, městských čtvrtí a sídel
a linkami tramvajové dopravy. Druhy komunikací rozlišeny barevnými výplněmi s popisem, odborný obsah
znázorněn 15 druhy tematických značek, informační
text s pokyny pro jízdu v Brně a o druzích havarijního
pojištění. Zadní
strana:
podrobná dopravní mapa
středu města s popisem všech ulic a vyznačením jejich
průjezdnosti,
trvalého a časového omezení vjezdu,
odborný obsah znázorněn 15 druhy značek, text obsahující seznamy objektů důležitých pro motoristy.
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ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACi
RESORTU ČÚGK A SÚGK
XIV. ročník celoresortní branné soutěže
ve ,střelbě o "Putovní poháry předsedy
ČUGK"

Na počest 40. výročí Vítězného února a VIII. sjezdu
Svazarmu uspořádal
z pověření předsedy ČÚGK n. p.
Geodetický a kartografický
podnik Praha spolu se ZV
ROH a ZO Svazarmu dne 11. června 1988 v areálu střeleckého stadiónu
ZO Svazarmu
Benešov XIV. ročník
celoresortní
branné soutěže ve střelbě o "Putovní poháry pióedsedy ČÚGK".
Závod se konal v nově budovaném branně sportovním areálu a zúčastnilo se jej 69 závodníků a čestní
hosté z vedení ČÚGK, OV KSČ Benešov, ONV a OV Svazarmu Benešov. Závod byl organizován
jak v soutěži
družstev mužů a žen, tak i v soutěži jednotlivců, kde
účastníci měli prokázat znalost střelby ze sportovní malorážky, sportovní pistole, ze vzduchovky, z hodu granátem na cli a znalosti z oblasti POCO.
Vlastní závod byl zahájen slavnostním nástupem všech
zúčastněných
závodníků, rozhodčích
a čestných hostů.
Po předání hlášení předsedou komise pro brannou výchovu GKP s. Masnicou řediteli GKP ing. Miroslavu Mikšovskému, CSc., ten uvítal účastníky, popřál jim hodně
úspěchů v soutěži a poděkoval vedoucím pracovníkům
okresu Benešov za možnost uskutečnit přebor v jejich
městě.
Po slibu závodníků i rozhodčích byl zahájen vlastní
závod, v jehož průběhu bylo dosaženo velmi dobrých
výsledků.
.
.
V soutěži družstev o "Putovní poháry předsedy ČÚGK"
na stupních vítězů stanula tato družstva:
Zeny:
1. Geodézie, n. p., Pardubice
[ve složení: Matějková,
Roušarová, Vomočilová I.
2. Geodézie, n. p., Brno (ve složení: Skřičkov&, Křížová,
Malcherová) ,
3. GKP v Praze, n. p., (ve složení: Hamplová, Křenková,
Weberová).
Muli:
1. GKP v Praze n. p. [ve složení: Kraus, Navrátil, Maryška I.
2. Geodézie, n. p., t. Budějovice [ve složení: Susta, Stašek, Holas),
3. Geodézie, n. p., Pardubice [ve složení: Oušek, Kacovský, Trumm).
Družstva žen Geodézie, n. p., Pardubice a mužů GKP
v Praze n. p., se stala držiteli Putovních pohárů předsedy CÚGK.
V soutěži

jednotlivClI

bylo pořadí

následující:

Ocenění pracovníků resortu ČÚGK
za aktivní a dlouholetou činnost
v oblasti CO

U přlležitosti
oslav založení CO ČSSR byla oceněna
dlouholetá aktivní činnost na úseku civilní obrany udělením čestného odznaku "Vzorný pracovník CO", který
udělil náčelník CO ČSSR následujícím
pracovníkům:
s. Evě ČOČUOVÉ - Geodézie, n. p., Pardubice,
s. ing. Evě RODROVÉ - Geodézie, n. p., Pardubice,
s. Anně HÁJKOVÉ - ČÚGK.
!
Vyznamenaným

-

GKP v Praze, n. p.,
2. Vomočilová - Geodézie, n. p., Pardul.Jice,
3. Matějková - Geodézie, n. p., Pardubice.
Muli:
1. Kraus - Geodézie, n. p., České Budějovice,
2. Zahálka - Geodézie, n. p., Liberec,
3. Durčák - Geodézie, n. p., Opava.
Rozdílení cen proběhlo v prostorách Zámecké restaurace na Konopišti, kde vítězové převzali z rukou ředitele
GKP ing. Mikšovského, CSc., předsedy ZV ROH s. Veselého a předsedy komise pro brannou výchovu GKP s.
Masnici putovní poháry a věcné ceny.
Závod byl ukončen společenským večírkem účastníků
a hostů. Akce přispěla ke zvýšení branné zdatnosti a rovněž k upevnění vzájemných soudružských
vztahů.
JUDr. Milan

Solnický,

COGK

blahopřejeme!
JUDr. Milan

Solnický,

COGK

Z GEODETICK~HO A KARTOGRAFICK~HO KALENDÁŘE

(červenec, srpen, září)
Vtrol!í 55 let:
10. července

1988 - Ing. Jaromír Karnold, ředitel Geodetické a kartografické
správy pro Středočeský
kraj
a pro hl. m. Prahu [GKS) v Praze. Po ukončení studia
na Českém vysokém učení technickém
[ČVUT) v Praze
v roce 1957 nastoupil do Oblastního ústavu geodézie
a kartografie
v Praze a od té doby působí v hlavním
městě trvale, zůstává
věrný resortu
Ceského úřadu
geodetického a kartografického
[CÚGK I. kde prošel řadou funkci. Absolvoval Univerzitu 17. listopadu a v roce
1970 postgraduální
studium na Vysoké škole politické
ÚV KSČ v Praze. V letech 1968, 1975 a 1978 pracoval
v Kubánském institutu geodézie a kartografie ve funkci
poradce vedoucího Kubánské geodetické
služby a vedoucího čs. skupiny expel1tů. Je dlouhodobým
členem
KSČ, prošel řadou funkcí a v současné době je aktivistou KV KSČ a OV KSC Praha-západ. Ve funkci ředitele
GKS se zasloužil o zkvalitnění
koordinační
činnosti
a vlivu GKS na rozhodující úkoly ve Středočeském kraji a v hl. m. Praze. Za jeho politickou angažovanost
a hospodářské
zásluhy mu byla udělena čestná vyznamenání a oceněni. V roce 1973 udělen odznak "Nejlepší
pracovník
resortu
ČÚGK" a v roce 1985 "Budovatel
metra".
19. července

Zeny:
1. Hamplová

O SOBNi ZPRÁVY

1988 Ing. Miroslav Sime!!ek, technický
náměstek
ředitele
Geodézie, n. p., Opava [od roku
1981). Je absolventem
oboru geodézie na střední průmyslové škole stavební v Brně [1955 I. zeměměřického
inženýrství
na Českém vysokém
učení
technickém
[ČVUT) v Praze (1965) a postgraduálního
studia tamtéž
(1974). Po nástupu
do Ústavu geodézie a kartografie
a potom do podniku Geodézie v Opavě úspěšně prošel
různými funkcemi:
od vedoucího oddělení technickohospodářského
mapování, provozu mapování a reprodukce až k vedoucímu střediska geodézie (SG) Opava
(1974-1981).
Společensky se angažoval v závodní pobočce ČSVTS jako jednatel a předseda revizní komise,
v KV CSVTS jako člen výboru [1970-1972)
a tajemník
(1977). V ROH je členem okresního výboru Odborového
svazu státních orgánů, peněžnictví a zahraničního
obchodu. Je "Vzorným pracovníkem
MNO" [19561. nositelem odznaku
"Nejlepší
pracovník
resortu
CÚGK"
(1978) a držitelem
"Čestného uznání" rady Okresního
národního výboru v Opavě (1978).
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19. srpna 1988 - Ing. Zikmund Jelowicz, vedoucí střediska geodézie v Karviné (od roku 1975). Maturoval na
gymnáziu v Orlové (1952), zeměměřictví absolvoval na
Vojenské
akademii
Antonína
Zápotockého
(VAAZ J
v Brně (1957) a postgraduální
studium na Českém vysokém učení technickém
(ČVUT) v Praze (1975). Před
vstupem do resortu Českého úřadu geodetického a kartografického
pracoval jako odpovědný geodet u n. p.
Železárny a drátovny v Bohumíně. Je poslancem Městského národního výboru v Orlové. Jeho dosavadní svědomitá práce odborná i veřejná byla oceněna odznakem
"Vzorný pracovník"
(1971), udělením odznaku "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" (1972), "Čestným uznáním" ředitele podniku a PV ROH (1973) a společenským oceněním vlády ČSSR a Ústřední rady odborů
(1975).
Výročf 60 let:
21. srpna 1988 - Ing. Zdeněk Bervida, dříve zástupce
vedoucího střediska geodézie v Táboře. Po studiích na
Českém vysokém učení technickém
v Praze působil
krátce v Českých Budějovicích v n. p. Geometra, odkud
přešel v roce 1954 do resortu nynějšího Českého úřadu
geodetického a kartografického,
kde působil až do svého předčasného
odchodu do důchodu v roce 1974. Byl
vždy pečlivým
pracovníkem,
dobrým
organizátorem
a také zlepšovatelem.
Jeho práce byla oceněna odznakem "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK". Rozsáhlá byla
jeho činnost veřejná v lidové správě, kde pracoval i po
odchodu do důchodu.
19. září 1988 - Ing. Václav Dolelal, zástupce vedoucího střediska geodézie v Táboře. Po studiích na Českém
vysokém učení technickém
v Praze pracoval v n. p.
Geometra, odkud přešel do resortu nynějšího Českého
úřadu geodetického
a kartografického,
kde působí dodnes. Zastával řadu vedoucích funkcí v dřívějším Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Českých BudějovicíCh (nyní Geodézie, n. p., České Budějovice), od
roku 1974 pak zástupce vedoucího střediska
geodézie
(SG) v Táboře. Zasloužil se jak o rozvoj SG, tak i geodetických prací v Jihočeském kraji. Jeho veřejná činnost se týkala zejména práce v ČSVTS a byla vždy vysoce hodnocena.
Výročie 65 rokov:
7. júla 1988 - Ing. Jozel Hagara, CSc., vedúci prevádzky fotogrametrie
a konštrukcie (do 30. 4. 1988) Geodézie, n. p., Bratislava. Od 1. 5. 1988 je na dochodku. Rodák z Riečky (okres Banská Bystrica). Po absolvovaní
zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1947 nastúpil na Fotogrametrický
ústav pre Slovensko
v Bratislave. Fotogrametrii a Bratislave zostal verný dodnes. Neskol' posobil na Slovenskom zememeračskom
a kartografickom
ústave (1950-1953),
Geodetickom topografickom a kartografickom
ústave (1954-1956), Geodetickom ústave (1957-1965),
Ústave geodézie a kartografie (1966-1967),
Inžinierskej geodézii, n. p. [1968
až 1972) a od 1. 1. 1973 na Geodézii, n. p. V roku 1961
absolvoval
Večernú
univerzitu
marxizmu-leninizmu,
v roku 1965 kurz programovania
a v rokoch 1967-1969
2-ročné štúdium pre expertíznu činnosť v zahraničí, na
spoločenskovednej
fakulte
Univerzity
17. listopadu
v Prahe. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied
získal v roku 1972. Má prvoradé zásluhy na zavedení
met6dy blokovej analytickej aerotriangulácie
do praxe.
Významným sposobom sa zaslúžil o racionalizáciu
tvorby máp velkých a stredných mierok met6dou fotogrametrie. Záslužná je jeho činnosť aj v Komitéte pre fotogrametriu
a dialkový prieskum Zeme. Viac rokov posobil na Strednej priemyselnej
škole stavebnej. Je nositelom zlatého odznaku BSP a vyznamenaní: "Čestného
uznania za tvorivú a organizátorskú
prácu vo vynálezcovskom a zlepšovatelskom
hnutí"
(1971), "Čestného
uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie"
(1973), "Najlepší a Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK"
(1979, 1983) a "Čestného uznania vlády ČSSR a ÚRO"
(1985).

19. júla 1988 - Ing. Ján Sukolík, výrobný námestník riaditela (VNR) Geodézie, n. p., Bratislava, nositel štátneho vyznamenania
Za vynikajúcu prácu (1983). Narodil
sa v Trenčíne. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na
odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1946 a nastúpil na Inšpektorát katastrálneho
vymeriavania v Trenčíne. V roku 1950
prichádza do Bratislavy, kde pracuje doteraz. Pracoval
na Slovenskom zememeračskom
a kartografickom
ústave (1950-1953),
Geodetickom, topografickom
a kartografickom ústave (1954-1956),
Správe geodézie a kartografie (vedúci oddelenia novej techniky - 1956 až
1960), Ústave geodézie a kartografie
(vedúci prevádzky - 1960-1967), Inžinierskej geodézii, n. P.. (technicko-výrobný riaditel - 1968-1972)
a od 1. 1. 1973 je
VNR Geodézie, n. p. Velké úsilie venoval najmll zvýšeniu technickej a kvalitatívnej
úrovni mapovacích prác.
Má zásluhu na realizácii úlohy dobudovania mapového
fondu máp velkých mierok na Slovensku a na vytvorení
špecializovaných
pracovísk
pre
aerotrianguláciu
a mikrofilm. V rokoch 1968-1969 posobil ako expert
Organizácie
spojených národ ov v Srí-Lanke (CejI6n).
Nemožno nespomenúť
jeho aktívnu
činnosť v KSS
a v spoločenských organizáciách, najmll v ČSVTS. Je nositelom vyznamenaní
(okrem už spomenutého):
"Najlepší pracovník ÚSGK" (1966), "Priekopník socialistickej práce" (1979) a "Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK"
(1983).
20. septembra
1988 Ing. Jozel Farkaiovský,
vedúcl
odbornotechnlcký
pracovník
útvaru hlavného geodeta
rýchlodráhy Geodetického ústavu, n. p., Bratislava (GÚ),
nositel štátneho vyznamenania
- medaily Za obetavú
prácu pre socializmus.
Ako dlhoročný
riaditel
GÚ
(1973-1987)
prispel k jeho rozvoj u, najmll v oblasti
nových druhov jeho činnosti. (Podrobnejšie
pozrl Geodetický a kartografický
obzor, 1988, Č. 5, s. 137.)
Výročie 75 rokov:
4. augusta 1988 - Ing. Ondrej BoUo. Rodák z Vrboviec
nad Rimavicou, dnes časť obce Velké Teriakovce (okres
Rimavská Sobota). Zememeračské inženierstvo študoval
na Českom vysokom učení technickom v Prahe. V roku
1940 nastúpil na Inšpektorát
katastrálneho
vymeriavania v Martine. Od roku 1942 pracuje v Bratislave. Najskol' posobil v Trlangulačnej
kancelárii, kde bol poverený vedením prác na budovaní polohových geodetických sietí. Neskol', od roku 1950, pracoval na Slovenskom zememeračskom
a kartografickom
ústave, Geodetickoril, topografickom
a kartografickom
ústave, Geodetickom ústave (GÚ), Kart'ografickom
a geodetickom
fonde a GÚ, n. p., kde prešiel roznymi funkciami až po
námestníka rladltela. V rokoch 1945-1947 posobil ako
honorovaný docent a prednosta Ústavu vyššej geodézie
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Je
uznávaným zlepšovatelom
a racionalizátorom
geodetických prác. Zaslúžil sa o vybudovanie polohových sietí
na Slovensku. V súčasnosti ho stretávame na GÚ, n. p.,
kde pracuje na skrátený pracovný úvazok na útvare
technickej prípravy a riadenia výroby. Je nositelom vyznamenaní:
"Najlepší pracovník
ÚSGK" (1960), "Priekopník socialistickej
práce" (1965), "Čestného uznania
za zásluhy o rozvoj geodézle a kartografie"
(1973)
a "Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK" (1979).
11. srpna 1988 - Ing. Jan Dubový, dříve vedoucí střediska geodézie v Ostravě. Po studiích pracoval v měřické službě města Ostravy. Jeho bohatá praxe v zeměměřických pracích v prostředí rozvíjejícího se průmyslového města byla výborným předpokladem
pro odpovědnou práci vedoucího střediska v ostravské aglomeraci.
Pod jeho vedením dosahovalo středisko velmi dobrých
výsledků, kladně hodnocených druhými resorty působícími v Ostravě. Jeho práce byla oceněna četnými čestnými uznáními a vyznamenánímI.
8. září 1988 - Ing. Karel Dvoi'ák, dříve ředitel technic··
kého odboru Českého úřadu geodetického
a kartografického, technický
náměstek
ředitele
Kartografického
a reprodukčního
ústavu (KRÚ) a vedoucí redaktor celostátního
odborného časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO). Po studiích zeměměřického
inže-
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nýrství na Ceském vysokém učení technickém
(CVUTJ
v Praze nastoupil v roce 1938 do katastrálního
měřického úřadu v Benešově, v roce 1940 přešel do triangulační
kanceláře
ministerstva
financí
a později do Reprodukčního ústavu ministerstva financí a po jeho reorganizaci do Státního zeměpisného a kartografického
ústavu. Po soustředění
zeměměřické
služby byl jmenován
hlavním inženýrem nově zřízeného KRO, kde do roku
1970 působil ve vedoucích funkcích, jako zástupce ředitele a technický náměstek ředitele. Jeho zásluhou se
KRO stal významným ústavem plnícím úkoly. toho období, o čemž svědčí udělení státní ceny Klementa Gottwalda v roce 1966 a o dva roky později Rádu práce kolektivu pracovníků tohoto ústavu. Bohatá byla jeho činnost pedagogická jako externího přednášejícího
na směru geodézie a kartografie
stavební fakulty CVUT a na
střední průmyslaové. škole zeměměřické v Praze. Zpracoval řadu přednášek a skript a byl spoluautorem učebnice Kartografie. V letech 1974-1975 zastával funkci
vedoucího redaktora
našeho časopisu GaKO. Neméně
bohatá byla i jeho veřejná činnost v CSVTS - geodézie a kartografie,
kde zastával funkci předsedy revizní
komise společnosti.
Jeho veřejná
i politická
činnost
byla vždy vysoce hodnocena a po zásluze oceňována.
20. září 1988 - Ing. Jiří Skalák, dříve vedoucí střediska
geodézie v Táboře. Rodák z Bechyně, vystudoval zeměměřické inženýrství na vysoké škole speciálních nauk
CVUT v Praze. Po prezenční vojenské službě nastoupil
do civilní kanceláře,
kde pracoval až do roku 1941.
Odtud přešel do triangulačního
oddělení Zeměměřického úřadu. Po skončení války pracoval u osidlovací komise ministerstva zemědělství a v roce 1949 byl povolán
zpět do Státního zeměpisného a kartografického
ústavu, později Geodetického a topografického
ú,stavu,. kde
dále pracoval jako výkonný triangulátor.
Zučastml se
triangulačních
prací v Albánii v letech 1956-1957.
Aktivně se podllel na budování soustředěné geodetické
služby. V roce 1958 odešel do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Ceských Budějoviclch, kde po několika vedoucích funkcích mu bylo svěřeno vedení střediska geodézie v Táboře v roce 1960. V této funkci plně
uplatnil své bohaté zkušenosti i organizační schopnosti.
Jeho práce byla v ..roce }962 oceněna titulem "Nejle~~í
pracovník resortu USGK , v roce 1966 mu bylo propu]čeno státní vyznamenání "Za vynikající práCi" a v roce
1971 obdržel Pamětní medaili k 50. výročí KSC. Bohatá
byla i jeho veřejná činnost, zejména v lidové správě.
21. září 1988 - Ing. Rudolf Novák, nositel hornického
vyznamenání
Za věrnost", Pamětní medaile k 50. výročí
KSC (1975 J a ""Řádu rudé hvězdy" (1973 J. Rodák z Prahy, vystudoval
zeměměřické
inženýrství
na v~soké
škole
speciálních nauk CVUT v Praze a nastoupil do
katastrální
měřické služby v Trenčíně. Od roku 1939
pracoval u nového měření hl. m. Prah~, odk.ud _v roce
1949 přešel do zeměměřického
oddělem Kra]skeho národního výboru v Praze. V roce 1952 přešel do ~tátníh~
projektového ústavu pro výstavbu rudný~h dolu Rudny
projekt, později lnterprojekt.
Zde uplatml své odbor!1é
zkušenosti a organizační
schopnostI, stal se vedouclm
projektového odboru a v této funkci ř~dil ,četné g~od~tické a projektové práce v oboru hormctvl a ~utmctvl.
Jeho vysoce kvalifikovaná
odborná. a orgamzá~or~ká
práce byla oceněna shora uvedenými vyznamenám ml.
Výro!!f 88 let:
6. srpna 1988 - Ing. Oldřich Mrázek,. v aktivní služ~ě
vedoucí provozu 4 u Ostavu geodézle a k~rtograhe
v Opavě. Narozen v Boskovicích, pracoval nejprve (od
roku 1933 J u katastrálního
měřického úřadu v Trnavě,
Bratislavě,
Boskovicích
a Bllovci, zde jako vedoucí
tehdejšího
okresního
měřického střediska
(nyní střediska geodézie J - od roku 1945. Byl dlouholetým stranickým a veřejným funkcionářem. Jeho práce v resortu
geodézie a kartografie a v Revolučním odborovém hnutí byla oceněna
titulem "Nejlepší pracovník
resortu
OSGK" (1957J a "Cestným uznáním" ředitele podniku
a PV ROH (1974J.
25. srpna 1988 - Ing. Viktor Syrovátka, v aktivní službě od roku 1954 u Oblastního ústavu geodézie a karto-

grafie v Brně jako vedoucí provozu 2, potom jako ekonomický náměstek ředitele a hlavní ekonom u Ostavu
geodézie a kartografie
v Brně (1958-1971 J. Předtím
pracoval v katastrální
měřické službě u katastrálního
měřického úřadu - oddělení nového měření v Brně
(1929-1940],
u Zemského finančního ředitelství v Brně
jako dohlédací
orgán (1940-1949J,
na Krajském národním výboru v Olomouci jako vedoucí zeměměřického
oddělení (1949], potom na ústředním národním výboru
- měřické oddělení v Brně (1950-1954J. Za dlouholetou záslužnou činnost v resortu geodézie a kartografie byl oceněn titulem "Nejlepší pracovník OSGK" (1964],
čestným uznáním OSGK k 50. výročí vzniku CSSR a dalšími veřejnými
uznáními
Oblastního
ústavu geodézie
a kartografie
a Revolučního odborového hnuti za pracovní zásluhy. Na odpočinku žije v Brně.
Blahopřejeme!
Z dallifch výro!!f připomfnáme:
1. července 1913 - před 75 lety se narodil Ing. Jan
Molina, CSc., vědecký pracovník
Ostavu pro výzkum
rud v Praze. Vystudoval na vysoké škole speciálních
nauk CVUT v Praze zeměměřické inženýrství. Prošel řadou pracovišť, ze kterých si přinesl bohaté zkušenosti,
které pak uplatnil při své vědecké práci v oboru speciálních geologických prací. Externě působil jako přednášející na směru geodézie a kartografie
stavební fakulty CVUT v Praze. Zemřel 12. září 1985.
3. července 1908 - před 80 lety se narodil v Brně
Ing. Oldřich Ryliavý. Po zeměměřických studi!ch na Ceské vysoké škole technické v Brně byl nejprve výkonným geodetem u Zemského výboru v Brně, potom u měřického oddělení stavebního úřadu města Brna (od roku
1933], kde se převážně podílel na novém zaměřování
města. V roce 1954 přešel na střední průmyslovou školu
stavební - obor geodézie jako středoškolský
profesor
geodetických předmětů. Jako učební pomůcku pro žáky
vydal
Zeměměřické
rýsování
a
kreslení.
Zemřel
23. února 1981 v Brně.
17. júla 1923 - pred 65 rokmi sa narodil v Kokave nad
Rimavicou (okres Lučenec J Ing. Pavel Hazucha. Do
štátnej zememeračskej
služby nastúpil v roku 1945 na
Fotogrametrický
ústav pre Slovensko v Bratislave. Aj
neskor posobil v Bratislave, a to na Slovenskom zememeračskom a kartografickom
ústave (1950-1953],
Geodetickom, topografickom a kartografickom
ústave (1954
až 1956J a Geodetickom ústave (1957-1971J. V priebehu svojej posobnosti na týchto ústavoch prešiel od technika cez pracovníka
kontrolného
útvaru po vedúceho
personálneho útvaru. Popri zamestnaní maturoval v roku
1959 na Priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej
v Košiciach a v roku 1968 skončil popri zamestnaní štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V roku
1971 prešiel na Slovenskú správu geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie - SOGK], ako vedúci odborný referent ekonomického odboru (EO J. 1. 5. 1972 bol vymenovaný za vedúceho EO (od 1. 7. 1978 za riaditela
EO). Absolvoval
cyklickú prípravu III. okruhu.
Významná
bola jeho
činnosť v KSS a v ROH. Bol aktívnym účastní kom Slovenského národného povstania a nositelom vyznamenaní: "Priekopník socialistickej
práce", "Najlepší pracovník rezortu SOGK", "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie",
"Cestného
uznania"
za
20-ročnú tvorivú prácu v organizáciách rezortu geodézie
a kartografie.
štátneho vyznamenania
"Za vynikajúcu
priÍcu" a "Záslúžilý pracovník rezortu SOGK". Zomrel
5. 3. 1979 v Hradci Králové.
18. júla 1878 - pred 110 rokmi bola v Paríži, delegátmi
siedmych zakladajúcich
národných
spoločnostl geodetov Belgicka, Francúzska, Nemecka, Španielska, Talianska a Velkej Británie, zalolená Medzinárodná federácia
geodelov (Fédération
lnternationale
des Géomětres FIG J. FW je medzinárodnou
mimovládnou organizáciou,
v ktorej prostredníctvom
svojich národných organizáci!
sú združení geodeti z celého sveta. Národná spoločnosť
Ceskoslovenska je členom FIG od roku 1927. V súčasnosti je členom FIG prostredníctvom
CSVTS, ktorá poverlla Ceskoslovenský národný komitét pre FIG vykonávaním úloh vyplývajúcich z členstva.
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22. července 1908 - před 80 lety se narodil Ing. Vladimir Sváb. Po studiich na vysoké škole speciálních nauk
na CVUT v Praze nastoupil ke katastrální
měřické službě na Slovensko a po celou dobu své praktické činnosti
pracoval v resortu geodézie a kartografie. Od roku 1939
prošel řadou pracovišt v Plzni, v Praze u nového měření
v r. 1942, v Pelhřimově, Soběslavi a Domažlicích. Po
skončení války se účastnil osidlovacích
prací, vedl zeměměřické
oddělení
krajského
národního
výboru. Od
roku 1954 pracoval v Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Plzni ve vedoucích funkcích až po funkci
technického
náměstka
ředitele a zasloužil se o dobré
pracovní výsledky ústavu. V roce 1964 přešel do Prahy
na centrální orgán a v roce 1967 do Výzkumného ústavu
geodetického,
topografického
a kartografického
v Praze. Jako expert byl v roce 1968 vyslán do Konžské lidové republiky. Jeho práce se vyznačovala velkým rozhledem, dobrou organizací
a novátorskými
myšlenkami.
Zemřel 29. června 1982 v Praze.
6. srpna 1913 - před 75 lety se narodil v Ostravě Ing.
Julius Záwislák,
dřívější vedoucí provozu speciálních
prací u Geodézie, n. p., Opava (od roku 1955J. Předtím
(od roku 1937) prodělal novoměřickou
praxi v katastrální službě v Užhododě, Chustu a Ostravě, potom
v družstvu Geoplan a v n. p. Geometra v Opavě, zde
(od roku 1953 J jako technický náměstek ředitele krajské pobočky. Pod jeho vedením byla na úseku inženýrské geodézie provedena řada významných geodetických
prací v ostravské aglomeraci.
V podniku Geodézie byl
předsedou závodní pobočky CSVTS. Resortně byla jeho
práce
ohodnocena
titulem
"Zasloužilý
pracovník"
(1973), veřejná činnost
pak "Cestným
uznáním"
OV
sCSP Opava, II. stupně (1976). Zemřel 11. prosince 1979
v Opavě.
12. augusta 1938 - pred 50 rokmi bol vládnym nariadením Č. 164 Zb. realizovaný zákon Č. 170 Zb., ktorfm
sa zriadila Vysoká iikola technická
(VŠT J v Koiiiciach,
ako prvá VŠT na Slovensku v období prvej CSR. Podla
zákona boli začiatkom školského roku 1938/1939 zriadené 3 oddelenia
(inžiniérskěho
stavitelstva
konštruktívno-dopravného;
inžiniérskěho
stavitelstva
vodohospodárskeho a kultúrneho a zememeračského
inžinierstva).
Prvým rektorom
bol prof. PhDr. Jur Hronec (neskor
akademik SAV a DrSc.). VŠT svoju činnost v Košiciach
prakticky
ani nezačala.
Po okupácii
Košíc posobila
krátko v Martine, kde 5. 12. 1938 začali prvé prednášky
aj pre 16 poslucháčov zemeračského inžinierstva. V roku
1939 VŠT prechádza
do Bratislavy a zákonom Č. 188
Slovenskej zb. zo dila 25. 7. 1939 sa zriadila Slovenská
vysoká škola technická
v Bratislave (SVŠT) so 6. odbormL Treba poznamenat,
že odelenie zemeračského
inžinierstva bolo ihned v školskom roku 1939/1940 v rám·
ci odboru špeciálnych
náuk. Vládnym nariadením Č. 80
Zb. zo dňa 2. 10. 1951 vznikli z bývalých oddelení fa·
kulty a oddelenie zememeračského
inžinierstva prešlo do
Fakulty inžinierskeho
stavitelstva
s osobitným oddelením zememeračského
inžinierstva
(do školského
roku
1953/1954 oz'načovanú ako Fakulta stavebného a zememeračského
inžinierstva J. V školskom roku 1960/1961
vznikla Stavebná fakulta
(SvF). Odbor zemeračského
inžinierstva dostal nový názov odbor geodézia a kartografia a je jedným zo 7. odborov na SvF SVŠT.
28. srpna 1908 - před 80 lety se narodil v Dalešicích,
okres Třebíč, Ing. Aloi!! Veselý. Jako výkonný geodet
působil nejprve v katastrální
měřické službě na Slovensku a na Moravě, potom (v roce 1951-1960J byl odborným asistentem
na Vysokém učení technickém
v Brně
(katedra geodézie prof. Štvána) a dále vedoucím střediska geodézie v Moravském Krumlově [do roku 1969 J.
V důchodu prováděl brigádnicky
speciální geodetické
práce
při budování
vodního
díla Dalešice.
Zemřel
3. června 1981 v Dalešicích.
14. septembra 1763 - pred 225 rokml vydala Mária Te
rézia zakladajúcu
listinu prvej vysokej iikoly technickej a ekonomickej v Senci (pri Bratislave J pod názvom
"Collegium scientiarum politico-oeconomico
cameralium"
(známej ako Colegium Oeconomicum J. S vyučovaním sa
začalo v tom istom školskom roku. Štúdium bolo trojročné s výnlmkou školských rokov 1769/1770 a 1770/1771,
ked bolo dvojročné. Nutnost založenia "kolégia" sa odo-

vodňovala tým, že v Uhorsku sa nikde nevyučuje me·
račstvo, mapovanie, mechanika, učtovníctvo, ekonomika,
náuka o pornohospodárstve,
teda disciplíny velmi dole·
žité pre hospodársky
a verejný život. V zakladajúcej
listine sa priamo uvádza, že všetky vyučovacie predmety treba vyůčovat v nemeckej reči, a preto na kolégium mohol byt prijatý iba abiturlent,
ktorý ovládal
nemecký jazyk slovom a písmom. Oheň v roku 1778 zničil budovu škol Y (kaštlel Eszterházyho)
v SencL Kolé·
gium s celým zariadením sa prestahovalo
do Taty v Zadunajsku, kde dostalo meno "Seminarium geometrarum".
Jozef II. však už v roku 1782 nariadil prestahovanie
tohoto seminára do Budína, kde 1. 11. 1782 sa otvára pod
názvom "Institutum
Geometricum",
patriace
k budínskej unlverzite, s viac technickým a geodetickým za meraním, ako povodné kolégium v SencL Pozostatky bývalej budovy kolégia v Senci sú ešte zachovalé a obývané.
25. září 1893 - před 95 lety se narodil Ing. Bohuslav
Viietiňka, dr. techn. in memoriam, brigádní generál dělostřelectva
v Brně a člen komise pro II. státní zkoušky zeměměřičů na Ceské vysoké škole technické v Brně.
Jako člen čs. odboje byl za okupace v roce 1941 zatčen
a 19. srpna 1942 v koncentračním
táboře Pltltzensee popraven. Jeho jméno nese pamětní
deska ve vestibulu
fakulty stavební Vysokého učení technického
v Brně.
V roce 1888 - před 100 lety - bylo na Moravě započato
se scelovánim zemědělských pozemků. Do vzniku 2. svě·
tové války bylo na Moravě sceleno 221 kat. obcí. Při
novém měření, které v těchto územích vždy následovalo, byla opuštěna dosavadní grafická metoda "měřického stolu" a zavedena metoda "číselná" podle Instrukce trigonometricko-polygonální
z roku
1887 (1904J
v soustavě metrické. Mapy v prvně dokončených
kat.
obcích (Bochoř 1892 a pěti dalších)
byly vyhotoveny
v měřítku 1: 2880, po roce 1894 však již v měřítku dekadickém 1: 2500 (1250). První obcí v tomto měřítku
byly Němčice, okres Kroměříž (1895).

Ceský výbor společnosti geodézie a kartografie
CSVTS,
pobočka CSVTS Geodézie, n. p., Brno a Dům techniky
CSVTS Brno pořádají ve dnech 30. října až 1. listopadu
1989 celostátní
konferenci
se zahraniční
účastí s názvem
"Třeti konference

o evidenci

která se bude konat v kongresovém
v Brně.

nemovitosti",
sále hotelu Voroněž

Konference se zaměří na současnost, vývojové trendy
a společenskou
úlohu evidence nemovitostí
(katastru)
v těchto tematických okruzích:
společenská úloha evidence nemovitostí,
evidence nemovitostí
a automatizovaný
informační
systém geodézie a kartografie,
vztah evidence nemovitostí
k dalším oborovým informačním systémům,
tendence rozvoje katastru v zahraničí,
modernizace
technického
vybavení pro vedení evidence nemovitostí.
Odborným garantem je Ing. František Wágner, Geodézle, n. p., Brno.
Ing. Helena Ry~ková,
Goed~zle, n. p., Brno
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Vitvar
Jiří přístup

Seznam diplomových prací obhájenýcl1
na stavební fakultě ČVUT v Praze
posluchači oboru geodézie a kartografie
ve studijním roce 1985/1986

Pohyb Měsíce kolem Země -

družicový

Soukup
Lubomír Vyrovnání nezávislých měření
metodou největšího spádu
Večeře Karel - Užití metody kolokace v numerické
analýze a v astro dynamice

Katedra mapování a kartografle
Katedra geodézie a pozemkových úprav

{:tyfleté studium:

Čtyřleté studium:

Čermák
Jiří Tisk barevných tématických map
Haklová
Eva Zobrazování změn zaměřen)'ch
elektrooptickými dálkoměry
Kuncíř
Robert - Trigonometrická nivelace ve svážných důlních chodbách
Sahily
Matousek
Rementeria Srovnání zobrazení, aplikovaných na státní území Kuby
Pánek Jiří - Měření imperfekcí tenkých stěn
Pindroch
Josef - Zkoušky měřických komor UMK
::itorkán Antonín - Zhospodárnění prací při tvorbě
základní mapy velkého měřítka
Zábský Michal - Přesnost výpočtu goniometrických
funkcí kalkulátoru HP 9831 A

Brejcha
Roman - Vliv velikostí půdních celků a sy·
stému cestní sítě na ekonomiku zemědělské do·
pravy
Brodilová
Jarmila Modelová řešení základních
geodetických úloh a účelových sítí aplikovatelných
pro metodu blokové tachymetrie, délkově připojených na nutný počet identických bodů k = 2
Janžura
Petr - Měření magnetických azimutů a využití výsledků při vytyčování podélných profilů
Kádner
Petr - Sledování stability svahu Krušných
hor v důsledku postupu povrchového lomu VČSA
na lokalitě Jezerka
Kuderna
Jiří - Zpracování výsledků měření v Žiarské dolině v kartézském souřadnicovém systému
Laboutková
Jana Projekt rekonstrukce hlavní
polní cesty
Le Anh Tuan - Modelová řešení některých vybra.
ných geodetických úloh
Lukášek
Jiří Projekt rekonstrukce hlavní polní
cesty
Miehálek Jiří - Měření az.imutu gyroteodolitem
Petera
Jaroslav Analýza výsledků nivelačních
měření na zkušebním okruhu v Praze - Pod babě
Puchtová
Mirka roz. Jarolímová - Modelové řešení
základních geodetických úloh a účelových sítí, aplikovatelných pro metodu blokové tachymetrie, délkově připojených na k > 2 pevné body bodového
pole
Týma Milan - Studie cestní sítě v JZD ::ikvořetice,
okres Strakonice
Zahajský
Pavel - Určení korekcí gyroteodolitového
nástavce Gi C 11 na srovnávací základně v Praze 3

Buček Tomáš - Hledání maxima obrazové korelacp
v digitálních záznamech DPZ
Černý Pavel - Použití družieov}'ch skenerových qat
pro zemědělské ÚČ('ly
Čihák Pavel - Možnosti sledová lí lesního porostu
s využitím dru7icových skem'rov)'ch snímkú
Fikar Přemysl - Křivky ve výpočetní technice
Frii.hbauer
Jiří Detekce hran v obrazové
korelaci digitálních záznamů DPZ
Kovář Vladislav - Digitální transformace záznamú
multispektrálních rozkladových zařízení
Matúšková
Svatava - Některé možnosti vyvození
ekvivalentních zobrazení
Ře bíková
Marcela - Metoda dálkového průzkumu
Země k určování aktuálního stavu vegetace na výsypkách

Katedra speciální geodézie
Pětileté studium:
Mandys Tomáš - Program PROSTOR prostorové sítě zaměřené délkami

vyrovnání

Katedra vyšší geodézie
{:tyfleté studium:
Awad Hassan - Určení souřadnic sledovací stanice
Bartek Jan - Provozní zkoušky dálkoměru
Haj íčková Zuzana - Vliv změn zatížení v těsné blízkosti svahů Krušných hor a výsledky sledování jejich
stability
.
Kurzová
Blanka - Transformace geodetických systémů na různých elipsoidech
OpeHk
Jan Rozbor denzitometrických
křivek
Pinterová
Martina - Studium některých elementárníehchyb
Pištora
Aleš - Rozbor často opakovaných nivelač·
níchměření
Procházka
Jaroslav - Metody vyrovnání délkových
sítí
Rain Jiří - Rektifikace astrografu
Ressl Jaroslav
Analýza vyrovnání a přesnosti
lokální polohové sítě
Vít Václav - Integrovaný systém Wild - Hewlett
Packard pro sběr geodetických informací

{:tyfleté studium;
Blažek Pavel - Měření a hodnocení úprav světelného
svazku laseru
Dítětová
Hana Sledování prostorových posunů
objektu
Dubišar
Pavel Jednorozměrná
a dvojrozměrná
veličina v geodéz.ii
Duras René - Testování provažovacích přístrojů ve
spojení s laserovým okulárem
Holý Petr - Vyhodnocení geodetické sítě, vybudované v prostoru československé archeologické koncese v Abusiru v Egyptské arabské republice
Jirešová
Jiřina Přesnost přibližného způsobu
řeŠení obloukových souřadnic
Joklová
Pavlína - Zpracování geodetické dokumen·
tace západní části pyramidového komplexu faraona
Reneferefa v Abusiru v Egyptské arabské republice
Kadlečková
Jaroslava - Ekonomika polních geode.
tických prací při polohopisném
a výškopisném
zaměření
Kla bouch Vladislav - Zaměření nepřístupných bodů
na přehradách s využitím laserové techniky
Kopečný
Mojmír - Zkoušky automatických korekcí
LA 410 - čidla teploty
Lisonová
Sylva - Zpracování geodetické dokumen·
tace pyramidového komplexu královny Chentkaves
v Abusiru v Egyptské arabské republice
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Mašínová
Jana - Analýza možností jednotné
geodetické dokumentace
organizací
Mikolášek
Karel - Zhodnocení
přesnosti
některých
geodetických
metod
Ovčáčik
Michal - Některé
otázky laserové nivelace
Vlasák
Karel - Přesnost
rozměru a tvaru čtvercové
sítě vytýčené
protínáním
vpřed
Gallardo
Milián
Héctor José - Zpracování
geodetické dokumentace
východní
části pyramidového
komplexu faraona Reneferefa
v Abusiru v Egyptské
arab·
8ké republice
Ing. Zdeněk Vrběcký,
katedra mapování a kartografie
ČVUT v Praze

MIZER!K, 1:.: Fotogrametrické
meranie
geometrických
parametrov
tvarových krúžkov reaktora.
POKOJNÁ, E.: Porovnanie
výkonností
elektronických
diarkomerov.
REPÁŇ, P.: Vytyčovacie
práce na sústave vodných diel
GabČíkovo-Nagymaros.
ŠVACHOVÁ, M.: Vplyv parametrov
prlstroja
EOT 2000
na efektivnost
použlvania.
TILANDY, K.: Vytyčovanie d!žok v stavebníctve.
VYBfRALOVÁ, L.: Využitie elektronických
tachymetrov
pre potreby verkopriestorovej
tachymetrie.
ZATKOVIC, 1.: Meraníe posunov stavebných
objektov.
Katedra geodetických

Zoznam diplomových prác obhájených
absolventmi odboru geodézia a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava
v roku 1987

1. Absolventi

5-rollného štúdia

Katedra geodetických

základov

BENDZÁKOVÁ, D.: Vyrovnanie
geodetickej
siete zmeranej kombinovaným
meranlm.
BULLA, 1:.: Banka kartografických
údajov pre potreby
riadenia územného rozvoja.
BUSHRA, E. M. M.: Vyrovnanie polohovej siete.
GOLjEROVÁ, T.: Vyrovnanie d!žkovej siete.
HOREMUZ, M.: Súčasné urcenie zemepisných
súradnic
met6dou výš ok pomoc ou cirkumzenitálu
VÚGTK 1000.
KORCÁK, P.: Vyrovnanie
slete z uhlov a dlžok v Ziarskej kotllne.
KORCÁKOVÁ, j.: Vyrovnanie čast! trigonometrickej
siete
z p6vodných meraní.
MALIŠ, M.: Určenie
rozmeru
trigonometrickej
siete
z merania d!žok v trojuholnlku.
MATIŠCfKOVÁ, B.: Vyhodnotenle
veličin získaných automatizovanou
registráciou
v teréne.
ŠANDRIKOVÁ, M.: Spracovanie
a vyhodnotenie
nameraných výsledkov
na základnici
v Hlohovci
prístrojmi
ELDI a EOT.
ŠIFRA, j.: Clselné a grafické interaktivne
metMy výpočtu
v geodézíi.

základov

BEŇOV Á, A.: Možnosti využitía elektronických
dialkomerov pri obnove geodetických
sietí.
CICUTTO, R.: Posúdenie
presnosti
merania
prístrojmi
EOT 2000.
GÁLIK, V.: Návrhy metodiky overovania
parametrov
základnice v teréne.
GODÚ, E.: Určovanie
úplných
Bouguerových
anomálií
v oblasti nivelačnej siete Dubník.
GYORY, P.: Určenie referenčného
systému pre opakované merania.
HRMOV Á, M.: Vplyv zemskej tiaže na výpočet nadmorských výš ok.
HUDEC, M.: Vplyv zvlnenia
hladinových
ploch na určenic polohy bodu v horských oblustiach.
IGAZ, M.: Presné výškové merunie na zistenie vertikálnych zmien v podkopanom území.
KROSBAK, P.: Metodika overovania
lineámych
stupnic
na laser-interferometrickom
komparátore.
LICKO, V.: Analýza
presnosti
určenia
geocentrických
súradnlc pozorovacieho
bodu orbitálnymi
met6dami kozmickej geodézie.
MELCER, R.: Metodika
merania
uhlov elektronickými
teodolitmi.
N~MECKOV A, Z.: Algoritmi a postupy na určovanie súradnlc bodov v trojuholnlkovej
sieti.
PAULICKOvA, B.: Určenie zemepisnej
šírky špeciálnymi
met6dami na topografické
účely.
POKOJNÝ, V.: Výškové systémy na Nováckom uholnom
ložisku a ich vzájomný vztah.
SAHANKOV Á, E.: Vyrovnanie
geodetickej
siete určenej
kombinovaným
meranlm.
SZAKALOVÁ, Z.: Vyrovnanie
polohovej
siete pomocou
podmienkových
meraní.
ŠTURCEL, P.: Určenie zemepisných
súradnlc
z merania
zenitových
vzdialenostl
astronomickým
univerzálnom
Wild T4.
ŠULC, E.: Vyrovnanie geodetickej
siete.
VANfKOV Á, H.: Určenie geodetlckej
siete vodnej elektráme GabČlkovo.
ZILÁK. P.: Vplyv refrakcie
na merané uhly a d!žky.
Katedra mapovania a pozemkových

Katedra geodézie
B~LUNKOV A, A.: Výpočet priestorovej
polohy pozorovuných bod ov zosuvu a posúdenie ich presnosti.
BOHUŠ, M.: Optické meranie d!žok.
BUCURIC, M.: Vyhotovenie základnej mapy verkej mierky.
CE1:UCHOVÁ, V.: Rozbor presností
polyg6nových
tahov.
CÁPOVÁ, V.: Vplyv teploty na meranie tvarových zmien
ocelovej konštrukcie.
FALIS, M.: Analýza a interpretácia
merania
posunov
mostu.
GAŠPAR, P.: Posúdenle
stability
pevných pozorovacích
bod ov na sledovanie dynamiky zosuvov.
GERGELY. V.: Vyhotovenie
základnej
mapy verkej
mlerky.
HAVL1K, P.: Vyhodnotenie
dynamických
zosuvov pOdy
a posúdenie ich presnosti.
HEIZER, D.: Vyhotovenie
tematickej
mapy 1: 1000.
KANITROV A. M.: Bloková tachymetria.
KAŠCÁKOV Á, A.: Výpočet objemu zosuvu zemnej hmoty
a posúdenle
jeho presnosti.
KRÁLIKOVA, 1.: Určovanie plošných obsah ov z mapy.

úprav

BAGOCSIOVÁ, A.: Vplyv metrologických
kontrol na kvalitu kartografických
výrobkov.
BLAZfCEK, F.: Zjednodušenie
mapového
obrazu
sídel
počítačovou
grafikou.
CERVENKOV Á, B.: Riešenie priestorových
úloh s využi·
tím výškopisu na mapách.
HEGLASOVA, E.: Zístenie presnostl
výškopisu.
KOLEKOV Á, K: Stanovenie
miery ekologickej
stability
krajiny.
MESŤANOV A, B.: Vyhotovenie
technických
podkladov
na majetkovoprávne
usporiadanie
chatovej osady.
MLYNÁRIKOvA, M.: Vyhotovenie
geometrického
plánu
na vyvlastnenie
pozemkov.
PETROV Á, E.: Vyhotovenie
vyvlastňovacieho
operátu
úseku štátnej cesty.
TlMKOV A, V.: Problematika
komplexnej
protieroznej
ochrany pOdy.
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Ceskov, A. P.: Otázky nového vybavení kartografické
výroby a zvýšení kvality produkce, s. 1-6.
Závažné úkoly přestavby, s. 6-10.
Balandin, V. N. - Čepanov, A. f.: Zkušenosti z práce
"Zkušebně-vývojové laboratoře" Sojuzmarkštrest, s.
10-12.
Klenickii, B. M. Nastretdinov, K. K. Chotin,
M. M.: Metoda současného vyrovnání družicových
a pozemních měření geodetické sítě, s. 12-15.
Jurkina, M. f.: Otázky geodynamiky a rotace Země, s.
15-19.
Ostrovskii, A. L. - Trustiak, B. T. - Suiunov, A. S.:
Sledování vertikální refrakce v Střední Asii, s. 19-21;
Riabov, N. V.: Výpočet azimutu směru na Slunce, s.
21-23.
l!opkov, N. K. - Sučkov, O. P.: výstupy z výrobního
experimentu, s. 24-26.
Blank, L. M. - Naumov, Ja. V.: Program potřebuje
upřesnit, s. 26-27.
Prichoda, A. G. - Lapka, A. P. - Agu!nik, O. f. Antonenko, V. M.: Výsledky zkoušek automatizovaného radiogeodetického systému, s. 28-31.
Toropin, Je. V. - Toropin, A. Je.: Přístroje pro sledování rozdělení náhodných bodu v rovině, s. 31-33.
Aleinikov, S. A.: Přesnost výšek při mapování pozemku
po provedených teréních úpravách v měřítku 1 ; 500,
s.33-35.
Gel'man, R. N. - Vanin, A. G. Nechin, S. S.:
Experimentální porovnání metod kalibrace leteckých
snímku provedené na základě srovnání fotogrammetrických modelu, s. 35-39.
Knižnikov, Ju. F.: O dálkovém pruzkumu z kosmu jako
o vědecké disciplíně, s. 39-41.
Sali8éev, K. A.: K přestavbě tématické kartografie.
Tendence a problémy, s. 41-46.
Kotel'nikova, N. Je. - Zinéuk, L. N. Vladimirov,
L. A.: Zdokonalení informační práce skupiny kartografických publikací knihovny, s. 46-49.
Glebov, V. B.: Zhuštění informací o hloubce při automatizovaném mapování dna, s. 50-52.
Kabackii, G. f.: Určení výšek dna při topografickém
mapování mělkovodních zálivu z ledu, s. 52-54.
Černii, A. N.: Stereorentgenogrammetrie v diagnostice
a chirurgickém léčení choroby žil, s. 54-58.
Bondaruk, G. P.: Názvy objektu pod vodou ve světovém
oceánu, s. 58-59.

Dražniuk, A. A.: Vysoká kvalita klíčový článek
urychlení, s. 1-8.
Brykin, P. A. - Kaširnikova, R. P.: Socialistické samořízení a rozvoj ekonomiky, s. 8-14.
Zápisník socialistického soutěžení, s. 14-16.
Naumov, Ja. V.: Od uspořádání požadavku ke geodetickým sítím, S, 16-21.
Gerasimenko, M. D. - Skliuieva, O. N.: Analýza číselné
stability výsledku vyrovnání geodetických sítí na
geodynamických polygonech, s. 22-25.
Šechovcov, G. A.: Geometrické interpretace chyb v poloze bodu v rovině, s. 25-28.
Chrenov, L. S.: Vasilij Vasifjevič Popov, s. 28-30.
Marchvida, V. G. - Nesterenok, 11'1.S.: Vědeckotechnická konference (k 100. výročí narození V. V. Popova),
s.30-32.
Prochorenko, V. f.: Transformace perspektivních snímku metodou diferenciálního rozvinutí, s. 32-34.
Afremov, V. G. - Nechin, S. S.: Vliv formátu snímku
letecké komory na technicko-ekonomické parametry
procesu leteckého snímkování, s. 34-39.
Osimov, G. f. - Orlova, N. S. - Kuz'min,
N. N.:
Ergonometrické
aspekty pohledu pracovníku provádějící přesné práce, s. 39-41.

Žigul'skaia, N. M. - Zlatin, V. V. - Pobedinskii, G. G.:
Metodické pokyny v programech pro "Elektronika
D3-28", s. 41-45.
Vinogradov, A.- V.: Výpočet astronomických azimutů
na minipočítačích, s. 45-48.
Zkušenosti z práce institutu "Geonplanprojekt" (BLR),
s.48-51.
Na vědeckotechnické radě, s. 51-56.
Matveiev, S. f.: Otázky geodézie a kartografie, s. 56 až
59.

Velkou pozornost věnovat kartografickému zajištění
staveb na Sibiři a Dálném východě, s. 1-4.
Gorlov, V. M.: Zdokonalovat bezpečnost práce, s. 5-9.
Žukov, V. G.: Výpočet deformací povrchu antény při
nesouosém rozmístění měřicí aparatury, s. 9-15.
Karlson, A. A. - Kondraťiev,
V. f.: Určení horizontálních posunu hráze Sajansko-Šušenskoj hydroelektrárny, s. 15-20.
Trevogo, f. S.: Pozorování deformací dlouhýcH sypaných hrází, s. 20-24.
Čmčian, T. T.: Výpočet přesnosti geodetických mělení
zavedení sférického a kuželového okolí, s. 24-25.
Osipuk, Je. S.: Tvorba plánu zemědělských vesnic.
Kvalita leteckého mapování, s. 25-29.
Martynov, O. S. - Ca/'enko, P. T.: Zkušenosti z topograficko-geodetického zajištění prací při seismickém
pruzkumu, s. 29-31.
Katuškov, V. A.: Zkušenosti z využití laserových přístroju při architektonických pracech, s. 31-34.
Afremov, V. G. - Zlatkin, Ja. Je. - Zotov, G. A.:
Tvurčí odkaz M. D. Konšina, s. 35-37.
Zolovskii, A. P. ."'foloéko, A. N. - Parchomenko,
G. O. - Rudenko, L. G.: Problémy zavedení prostředku automatizace do kartografického výzkumu, s.
37-40.
Bodanskii, Je. D. Starostenko, D. A.: Organizace
výměny informací mezi databankami kartografických
dat, s. 41-46.
Sčupel', S. A.: Zpracování měření teodolitem na minipočítači, s. 46-47.
Laping, K. A.: Sestavení a výpočet normálních rovnic
na malých počítačích, s. 47-48.
Afeščerskii, f. N.: Chyby velmi přesné nivelace, s. 48 až
52.
Ratušnjak, G. S.: Aktivní metody vzdělávání, s. 53.
Lupoi, K. A.: Vědecko-výzkumný geodetický kroužek,
s.54.
Kuznecov, ]II. V. - Slipéenka, S. f. - Jarockii, P. V.:
Památník ruské geodetické vědy, s. 54-58.
Bakurevič, A. K.: Nová kniha (Městská polygonometrie),
s.58-59.
Vinogradov, B. V.: Kosmické mapování pro poznání
přírodních zdroju a ochranu životního prostředí,
s.59-60.

Qpírat se o organizovanost a disciplínu, s. 1-3.
Ukoly tří let pětiletky - splněno, s. 3-4.
Chochlov, G. P.: Rozložení pruměrů z výsledku měření
vybíraných podle hodnot tolerance, s. 5-10.
Pik, L. f.: O systému metrologického zajištění využívání
geodetických přístroj u, s. 10-11.
Šumajev, K. N.: Přesnost geodetických prací při podrobném prllzkumu nalezišť tvrdých
užitkových
nerostu, s. 11-13.
Donskich, f. Je.: Současné vyrovnání dvou měření
k záměrné přímce ruzné přesnosti, s. 13-14.
Lysov, G. F.: Výškové plánování nakloněné roviny,
s. 15-16.
Nechin, S. S. - Zotov, G. A. - Vanin, A. G. Cvetkov,
V. Ja.: Získání originálu plánu pomocí analytického
přístroje, s. 17-20.
ll'inskii, N. D.: Předběžný výpočet přesnosti bodu na
mapě a bodľl pro prostorovou fototriangulaci, s.
20-25.
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lzosimov, V. V. - Petriščev, A. G.: Automatická pnprava dat pro automatizovaný systém tvorby velkoměřítkových mas "A8K-l"
při velkoměřítkovém
topografickém mapování, s. 25-28.
Pinéuk, Ju. V.: Určení rovinných souřadnic bodů terénu
na základě jediného leteckého snímku, s. 28-31.
Agal'cova, N. A.: Aberační vignatace v dalekohledovém
systému s opravou distorze na okraji zorného pole,
s.31-33.
Akopov, E. N. - Košňejev, A. I. - lflorozov, B. N.:
Nové vydání instrukce pro tvorbu topografických
map šelfu a vnitrozemních vodních zásobníkú, s.
33-36.
Atojan, R. V.: Perspektivní zobrazení na turistických
mapách, s. 36-40.
Didenko, A. V. - Jablonskij, L. I.: Výzkum deformace
kartografického materiálu cestou analytické transformace, s. 40-42.
Ponomarev, N. },f.: Některé otázky zvýšení exportu
kartografické produkce, s. 42-45.
Kijenko, Ju. P. - Kiselev, V. V. - Orlov, Ju. K.:
Nové domácí přístroje pro syntézu mnohozonálních
zobrazení, s. 45-51.
Spiridonov, A. I. - Galaktionov, A. V.: Základní tendence rozvoje elektronických tachymetrů v cizině,
s.51-54.

G.-Freitag,
H.: O dalším rozvoji odborného
vzdělávání v geodézii a kartografii v NDR, s.182-186.
Werner, H.: Prostorové určení souřadnic s využitím počítačů, s. 186-188.
Pažourek, f.: Mapování obcí, s, 188-191.
Beyer, A.-Stichler,
Elke.-7'aussaint,
Erna.: Jednotný
formát sběru dat při metodě DIKART, s. 191-196.
Windisch, W.-Schliephake,
G.: Zkušenosti z využiU systému pro zpracování dat v souvislost s novými odvětvovými ekonomickými
pravidly n. p. Kombinát
geodézie a kartografie, s. 196-197.
Pfeufer, A.: Zpracování výsledků automatizovaných
metod měření v inženýrské geodézii, s. 198-200.
Vogt, M.: Některé zkušenosti z určování horizontálních
posunů bodů v geodetických sítích, Část. 1., s.200-202.
Jakob, G.: Metoda přesného
urovnání vertikální
osy
teodolitu do svislice pomocí kompenzátoru vertikálního indexu, s. 202-203.
Hertzschuch,
G.-Schmidgen,
G.: Nepřetržitý
tok dat
při dokumentaci skutečného stavu dálkových plynovodů. s. 203-206.
Moser, M.: REDABAS-Relativní
operační systém pro
hanku dat na osobních počítačích, s. 206-208.
Heene,

Vermellungltechnik,

Č.
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W.: Realizovaná doporučení druhého vědeckého
kolokvia (1981) -dosažená
úroveň a aktuálnost úloh,
s. 218-220.
Seipelt,
E.: Programovatelný
mikropočítač
GEDPRDM,
s. 221-222
Hirte, Son;a.: Metoda řešeni soustavy normálních rovnic se současným výpočtem inverzní matice s nejekonomičtějším využitím paměti, s. 222-224.
Henning,
H.: RECDTA- využití
při měření katastru
v Berlíně, s. 224-230.
Vegt, M.: Některé zkušenosti z určování horizontálních
posunů bodů v geodetických sítích, Část. 2. s. 230-233.
Zintmermann,
B.:
Hansenova
triangulace
1837/41,
s. 234.
Kawanda,
A.: Terminologické
problémy okolo pojmu
"kartografická
generalizace", s. 235-237.
Reinhold,
A.-SchOler,
H.: Optické sestavení syntetických barevných snímků na základě velkoměř!tkových
černobílých
leteckých
snímků
pro potřeby zemědělství a lesnictví, s. 237-239.
Mobius. G.: Vnitřní a vnější přesnost přesné polohové
sítě určené pro úlohy inženýrské geodézie, s. 239-241.
Albert, P.: Transformace souřadnic v inženýrské geodézli, Část. 1., s. 242-244.
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DELONG, B.
Rllle de la géodésle
et cartographie
dans l'attention
príitée II I'envlronnement
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No 9, pages 213-216, 3 bibllographles
L'artlcle démontre, que le rOle de la géodésle et cartographle,
attrlbué
aux solns de l'envlronnement,
repose sur la collecte de données, sur le traitement
et
présentatlon
de I'lnformallon
sur facteurs
cholsls du
potentlel
écologlque
et la charge
écologlque
de la
contrée y comprls présentallon
cartographlque.
En dehors de moyens tradlllonnels
et de méthodes de collecte de données, l'exploratlon
A dlstance de la Terre
occupe Icl une attentlon Importante.
La concepllon des
tiiches pour réglon donée, sulvent trols éetapes essentlelles
d'analyse
écologlque
du terrltolre:
Inventarlsatlon écologlque,
dlagnose
et survelllance
écologlq ues et pronostlc.

912.43 + 523.31 + 528.481 (437.6 )
VANKO, J.
Carte représentant
les récents
mouvements
verticaux
des Carpatbes
Occldantales
en Slovaqule pour l'époque de 1952-1977
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No 9, pages 216-222, 5 lIIustratlons,
9 blbllographles
La base géodéslque
de la carte. Elaboratlon
mathémalIque des résultants
de nlvellement
répété et élaborat10n de la carte: Carte A évaluatlon
de la préclslon de
mouvements
détermlnés.
lnterprétatlon
de la carte et
comparalson
avec la carte des mouvements
verllcaux
récents
des Carpathes
Occidentales
pour
J'époque
1948-1964. Connalssances
nouvelles sur la dynamlque
de la surface terrestre
des Carpathes
Occldentales
en
Slovaqule
émanant
des résultats
de nlvelIements
nouveaux répétés.

681.31:528:061.14[ 437 .1.2)
681.31:528:061.14[ 437.1/.2 )
Réflexlons sur les posslbilltés
d'exploltatlon
de caleulatriees personnelles
es de 16 II 32 blts dans les condltlons des postes de travell des entreprise
Geodézle.
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No 9, pages 222-226, 2 plaf.ches, 3 blbllographles
Etat actuel ďexploltatlon
de calculatrlces
personnelles
[PC) dans les post es de travall du Bureau Tchěque de
Géodésle et Cartographle.
Prémlsses
pour J'lntroduction des l'C plus pUlssants de 16 A 32 bits. Aper~u de
types PC accesslbles
en Tchécoslovaqule
et suggestlon
d'harmonogramme
de travaux
pour lntroductlon
de
PC dans les entreprlses
Geodézle, n. p.

Kluge,

528.731.2[ 437 )
MORÁVEK, T.
Aérotrlangulatlon
analytlque
en Tchéeoslovaquie
- Informatlons
eoncernant
l'utlllsatlon
du Systéme
de
programmes
AAT-GSSS
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No 9, pages 227-228, 2 blbllographles
Résultats relatifs aux essals du Systéme de programmes d'aérotrlangulation
analytlque
(AAT), élaboré par
le Servlce Géodéslque
[GS) de la Hongrle dans le
cadre de la coopératlon
internatlonale
sclentlflco-technlque des Servlces GěOdéslques des pays sociallstes
(GSSS). Introduction
de fonctlonnement
du Systéme
dans le Service Gěodéslque Tchécoslovaque,
Expérlences acquises jusqu 11 ce jour par Introductlon
de celui-cl dans la prallque habltuelle du ressort du Bureau
Tchéque de Géoděsle et cartographle.
Posslbilités
de
préclser
devantage
les résultats
pour apllcatlon
ultérleure de ce systéme.
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Pro příští GaKO připravujeme:.
E.: Možnosti matematického definovania
hraníc a územných celkov
FUJAN, B. - PAŘÍK, M.: Letecké snímkování území
ČSSR radiolokačními prostředky
BUŘITA, L.: Jazyky popisu dat v oblasti geografie
a kartografie
MATÁK,

J.: Městský informační systém - in·
formační okruh o životním prostředí a jeho návaznost na evidenci nemovitostí
STABLEWSKI,
A.: Měření základního výškového boo
dového pole důlní pánve a předběžné hodnocení
jeho kvality
PENÍŽKOV Á, L. - POLÁČEK, J.: Programovaný systém GETRO
POSPÍŠILOVÁ,

CIRKUJJ;JZENITÁL
VÚGTK lOOjlOOOjepřístroj
pro současné 1tl'čení zeměpisné .šířkya délky metodou stejll,IÍch
v,iÍšek. Přístroj 1ut obrázku je druhé konstrukční
provedení
Ve GT K pro ohli isko f = ] m a pri/měl' objektivu 10 cm.
Přístroj je opatřen registračním
núkrometrern,
s možl/os/Í mowrického
pohybu mik1'Ometru i horli í Ms ti příst roje
v azimutu.
Ing. Jan Přibyl. ('!-;c.
Poto: l'čm J)/dkovú.
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tNTENZ'Fl,KACE
NÁRODNíHO;

HOSPOOÁŘSTVi

Charakterizuje extenzívní a intenzívní způsoby rozvoje
národního hosj?odářství a jeho hlavních odvětví.
144 stran, 15 tabulek, brož. 20 Kčs

Vratislav

Gregor

JEDNOTNÝ SYSTÉM
E.LEKTRONICKÝCH POČíTAČŮ
USEP 1 A JSEP ,2)
Podrobně popisuje jednotlivé
turu, ovládání a výkonnost.

procesory řad, jejich struk-

2. upravené vydání, 404 stran, 144 obrázků, 47 tabulek,
váz. 40 Kčs

ÚVOD

DO TEORIE STATISTIKY
Vysvětluje statistické pojmy, jako je průměr, modus, medián, moment. míra, variace. korelace. regrese. teorie in·
dexů a časových řad.
2. upravené vydání. 352 stran, 44 obrázků, 158 tabulek.
váz. 31 Kčs

Vojtěch Spěváček

METODOLOGIE
EKONOMICKýrCH

DLOUHODOBÝCH
PROGNÓZ

Vysvětluje obecné otázky dlouhodobého prognózování.
které se v poslední době stává specifickou oblastí poznávací a řídicí činnosti.
244 stran, 6 obrázků, 21 tabulek,

odbytový

odbor

Spálená 51
11302 Praha 1

váz. 39 Kčs

